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Niemia³a wiosna w Markuciach
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DRODZY CZYTELNICY

Znad Wilii wesz³o w swój siedemnasty rok
ukazywania siê, a siódmy - jako kwartalnik.
Wszystko wskazuje na to, ¿e pismo od lat ma
swych wiernych Czytelników, stale pozyskuje
nowych, ¿e tematów i autorów mu nie zabraknie  tyle otrzymujê ciekawych propozycji wspó³pracy, ¿e ju¿ dzi mo¿na by kwartalnik przekszta³ciæ w miesiêcznik, robi¹cy przecie¿ swoj¹ robotê i niekoniecznie o
mniejszej objêtoci. Ale na razie na to trzeba poczekaæ, wydaj¹c go w
dotychczasowej czêstotliwoci, choæby z polizgiem Z uporem, wrêcz
determinacj¹, by Znad Wilii by³o! W nadziei, ¿e takie czasy rzeczywicie nadejd¹ dla czasopism, proponuj¹cych podobne lektury.
A ich w numerze wiele. Artyku³y nie tylko z Litwy, ale te¿ z Ukrainy,
z Estonii, z innych krajów regionu, dotykaj¹ w ró¿nych aspektach zagadnieñ wspó³czesnoci. Oczywicie, w kontekcie te¿ percepcji polskiej  st¹d felietony Znad Wis³y, Znad Odry i znad innych rzek
polskich, spojrzenie na nasz k¹t Europy z Kanady czy Niemiec  jak
to jest w przypadku pasjonuj¹cych publikacji Zenowiusza Ponarskiego
i Christiana Manteuflla o naszym wielkim rodaku  Czes³awie Mi³oszu.
I w tym numerze Znad Wilii  podobnie, jak dotychczas - rozwija
siê w¹tek litewsko-ba³tycki (patrz: Mahatma Gandhi z Ma³ej Litwy),
równie¿ autorzy Litwini wypowiadaj¹ swoje zdanie, poruszaj¹ i nadal
bêd¹ prezentowaæ swój punkt widzenia, podejmowaæ zagadnienia mniej
znane dla czytelnika polskiego, ale wa¿ne dla wzajemnego i lepszego
poznania siê s¹siadów.
Nale¿yte miejsce zajmuje w kwartalniku kultura. Teraz - z zapowiedzi¹
kolejnych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹. W
tym roku przywieca im has³o Fascynacja Wileñszczyzn¹, które sta³o siê
dla wielu poetów i pisarzy  jak dla Tadeusza Konwickiego  poniek¹d
inspiracj¹ twórcz¹ ¿ycia. Gocie zagraniczni, wespó³ z miejscowymi twórcami ró¿nych narodowoci, bêd¹ siê zastanawiaæ o roli tego zjawiska, jego
oddzia³ywaniu na twórczoæ dzisiaj. Program Spotkañ drukujemy.
Zapraszam do aktywnego w nich udzia³u wilnian i goci naszego
miasta. A wszystkich Czytelników  do siêgniêcia do kolejnych numerów pisma, w których zamiecimy nie tylko relacje z tego przedsiêwziêcia, ale i szereg innych ciekawych materia³ów.
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KRAJE BA£TYCKIE W UE
ESTONIA  MA£Y LIDER
Krzysztof Szczepanik
Nie tylko turystyka
Przed dwoma laty a¿ dziesiêæ krajów sta³o siê cz³onkami Unii Europejskiej, w tym  wszystkie pañstwa nadba³tyckie, z Estoni¹, najbardziej na pó³noc wysuniêtym nowym cz³onkiem Wspólnoty. Jej wst¹pienie do UE, wed³ug tamtejszych komentatorów, by³o dowiadczeniem otrzewiaj¹cym  nale¿a³o przejæ do realiów od marzeñ o natychmiastowym boomie gospodarki. Podstawowym elementem tego
otrzewienia by³o stwierdzenie, ¿e Estonia podstawowe korzyci z
wejcia do zjednoczonej Europy tak na prawdê osi¹gnê³a ...jeszcze przed
wejciem do niej. Estoñskie firmy ju¿ dawno przeorientowa³y w wiêkszoci swoj¹ dzia³alnoæ pod k¹tem potrzeb rynku europejskiego. Teraz praktycznie bez ograniczeñ przed nimi otworzy³ siê ogromny rynek
unijny. Ten proces nast¹pi³ tak¿e dziêki bardzo ch³odnym kontaktom z
Rosj¹  i tak skromny eksport estoñski do Rosji znacznie siê zmniejszy³
po kryzysie w roku 1998, kiedy to wielu eksporterów straci³o mo¿liwoæ korzystnego handlu z tym krajem.
Inne korzyci, wynikaj¹ce ze wst¹pienia do UE, dopiero bêd¹ widoczne w pewnej perspektywie. To przede wszystkim dotyczy mo¿liwoci otrzymywania europejskich funduszy pomocowych. Od tego za,
jak Estonia potrafi wykorzystaæ te fundusze, zale¿y jej rozwój w regionach, rolnictwie, nowych technologiach, sferze socjalnej. Praca nad projektami, skierowanymi niegdy do kandydatów na nowych cz³onków
Unii, wykaza³a, ¿e niewielkie rozmiary Estonii nie zawsze mog¹ byæ pomocne przy pozyskiwaniu rodków. W Brukseli mylano raczej kategoriami milionów ludzi, co faworyzowa³o wiêksze kraje cz³onkowskie.
Jedyn¹ sfer¹, która najlepiej siê rozwinê³a po wst¹pieniu do Unii,
jest turystyka. W trakcie rozszerzania Wspólnoty prasa w krajach starej UE zrobi³a Estonii bardzo dobr¹ reklamê. Do tego do³¹czyæ nale¿y
u³atwienia na przejciach granicznych, rozwój i promocjê nowych
marszrut turystycznych, hotelarstwa, poprawienie sieci po³¹czeñ lotniczych, rzadkie w innych krajach poczucie bezpieczeñstwa. Jasne jest
wiêc, dlaczego tylko stolica kraju od 1 maja 2004 przyjê³a o 30 proc.
wiêcej goci. Od maja do grudnia 2004 Tallinn odwiedzi³o 2 mln 690
8
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tys. turystów. To o prawie milion wiêcej ni¿ liczba wszystkich mieszkañców Estonii. Przede wszystkim Estonia sta³a siê bardziej popularna
u najbli¿szych s¹siadów  Szwedów i Finów. Zaczêli masowo przyje¿d¿aæ turyci z Rosji.Wiêcej jest jednak turystów z innych krajów
Europy: Francuzów, W³ochów, Hiszpanów. Wczeniej byli oni bardzo
rzadkimi goæmi Tallina.
Cz³onkostwo UE jest tak¿e zwi¹zane z rozszerzeniem inwestycji zagranicznych. Tak, na przyk³ad, obliczenia Estoñsko-Niemieckiej Izby Gospodarczej wykaza³y, ¿e wzros³y bardzo mocno inwestycje z Niemiec.
Jednoczenie widaæ coraz wyraniej zainteresowanie du¿ych inwestorów ca³ym rynkiem pañstw nadba³tyckich. Bardzo wa¿na jest tu choæby
tania estoñska si³a robocza, a tak¿e przyjazny inwestorom system podatkowy. Jak ju¿ poda³a prasa, co najmniej kilka szwedzkich i fiñskich firm
myli w ogóle o przeniesieniu swojej dzia³alnoci do Estonii. To wzbudzi³o ju¿ negatywn¹ reakcjê zwi¹zków zawodowych w tych krajach.
Dwie strony medalu
Mo¿na jednak przewidywaæ, ¿e niektóre obecnie aktywa Estonii przy
kontaktach gospodarczych z Zachodem mog¹ rych³o okazaæ siê pasywami. To dotyczy przede wszystkim aktualnie bardzo korzystnej polityki podatkowej. Ju¿ obecnie Szwecja, Niemcy, Francja naciskaj¹ na zmianê systemu podatkowego, w kierunku bardziej restrykcyjnym, mniej przyjaznym
inwestorom. Zagraniczni krytycy estoñskiego systemu podatkowego przekonuj¹, ¿e kraje z tak niskimi podatkami nie maj¹ prawa otrzymywaæ pomocy ze wspólnego europejskiego kot³a, do którego pieni¹dze przede
wszystkim wp³acaj¹ pañstwa z wysokimi podatkami. Na razie Estonii udaje siê utrzymaæ obecny system podatkowy, ale w roku 2009 trzeba bêdzie
go zmieniæ. Do tej daty Estonia powinna zestandaryzowaæ swój system
podatkowy, przede wszystkim w kwestii opodatkowania dywidend i wyp³at zysków w firmach, bêd¹cych filiami przedsiêbiorstw zagranicznych.
Niewiadomo tak¿e, co bêdzie z zerowym opodatkowaniem zysków reinwestowanych. Minister finansów Estonii Taavi Vieskimiaagi obieca³, ¿e
uda siê zachowaæ zasadê, i¿ inwestycje w produkcjê nadal bêd¹ zwolnione
z podatku. Najprawdopodobniej za wzrosn¹ podatki od wydobycia i przerobu kopalin oraz przetwarzania innych minera³ów.
Drugim elementem ryzyka, jaki widzia³a Unia przy przyjmowaniu
nowych cz³onków, by³y obawy, zwi¹zane z zasad¹ wolnego przep³ywu
si³y roboczej. Mimo ró¿nych wczeniejszych obaw, tak¿e i z Estonii (podobnie, jak z innych nowych pañstw cz³onkowskich) nie by³o jakich
9
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masowych wyjazdów za prac¹ do Europy Zachodniej. Wedle wszelkich
badañ, oko³o 10 proc. mieszkañców Estonii chcia³oby wyjechaæ. Wiêkszoæ z nich jednak marzy co najwy¿ej o pracach sezonowych w krajach s¹siednich. Po³owa wszystkich mieszkañców w ogóle nie bierze
pod uwagê wyjazdu za chlebem. O wiele gorsza jest sytuacja w poszczdególnych bran¿ach. Na przyk³ad, pañstwa europejskie zaczê³y masowo zapraszaæ do pracy estoñskich lekarzy i pielêgniarki. A deficyt tych
specjalistów w kraju odczuwa siê ju¿ teraz. I chocia¿ pañstwo wprowadzi³o bardzo korzystny system stypendiów dla studentów medycyny i
pielêgniarstwa, to nadal trwa wyjazd wykwalifikowanych fachowców.
Problemem bywa tak¿e niedostateczna, ochrona socjalna pracowników, wyje¿d¿aj¹cych do pracy za granic¹. Ostatnio choæby fiñski
zwi¹zek zawodowy budowlanych zaprotestowa³, ¿e estoñskie firmy,
wykonuj¹ce roboty w Finlandii, nie przestrzegaj¹ tamtejszych norm
socjalnych. Tym sposobem przedsiêbiorstwa nie doæ ¿e  wedle tego
zwi¹zku  wykorzystuj¹ swoich pracowników, to jeszcze zabieraj¹ takimi metodami miejsca pracy robotnikom fiñskim.
G³ówn¹ jednak obaw¹ Estoñczyków przed wst¹pieniem do Unii by³
ewentualny wzrost cen. To spowodowa³o masowy wykup takich towarów, jak choæby cukier. To spowodowa³o niekontrolowany jego import.
Oblicza siê, ¿e tu¿ przed 1 maja 2004 firmy estoñskie sprowadzi³y 91500
ton cukru. Dwie trzecie z tego wykupili indywidualni nabywcy. Istnieje
wiêc groba, ¿e Estonia bêdzie musia³a zap³aciæ karê do kasy unijnej w
wysokoci 850 mln koron (ok. 62 mln euro). Ze wszystkich krajów,
które wst¹pi³y do Unii, tylko Malta mia³a podobn¹ sytuacjê. Deputowany
estoñskiego parlamentu, Tiit Tammsaar, który w tym czasie zajmowa³
stanowisko ministra rolnictwa, wini³ za ca³¹ sytuacjê resorty spraw zagranicznych, sprawiedliwoci i finansów, które wedle niego, powinny
by³y wczeniej w sprawie cukru rozpocz¹æ negocjacje z Uni¹.
To jednak tylko retoryka polityczna. Wiadomo, ¿e kary ostatecznie Estonii w Brukseli darowano. Ale to pewnie ju¿ ostatni raz. Bo taryfa ulgowa dla
nowych cz³onków Wspólnoty koñczy siê.
Krzysztof Szczepanik
Autor jest redaktorem naczelnym portalu Olsztyn.com.pl. Zwi¹zany z pras¹ gdañsk¹ i olsztyñsk¹. Korespondent polskich mediów w postsowieckich krajach
nadba³tyckich. W³aciciel firmy konsultingowej, zajmuj¹cej siê tym terenem na rzecz polskiego biznesu. Wspó³autor przewodnika turystycznego wydawnictwa Pascal po
krajach nadba³tyckich. Mieszka w Braniewie.
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©Tomasz Boñcza

***
Nie ma ostatnio jako szczêcia Koció³ Ducha wiêtego w Wilnie.
Odebrano mu obraz-relikwiê Jezusa Mi³osiernego. Pod jednym niemal¿e dachem, dawnym klasztornym, gdzie póniej mieci³ siê antykwariat, znana ksiêgarnia katolicka, zafundowano wyszynk  irlandzki. Jego zagraniczni w³aciciele s¹ wyrozumiali,
uszanuj¹ wiernych: pub bêdzie czynny tylko do godziny 24  nie przez ca³¹
noc i nie bêdzie tu striptizu. A i wygoda przecie¿ wielka  motywuj¹ sw¹
lokalizacjê przy kociele  po wys³uchaniu mszy nie trzeba gdzie iæ dalej i szukaæ knajpy, tylko na miejscu
mo¿na sobie towarzysko lub rodzinnie czas spêdziæ przy kuflu piwa lub
czym mocniejszym.
Tylko do nowej firmy wywieszki Napisy Ojczyzna, nauka,
 The Dubliner (baras) nie bardzo cnota oraz póniejszy
przystaj¹ dawne sztukaterie, jedna z Ksiêgarnia antykwaryczna
jako nie wspó³graj¹ z now¹
napisem Ojczyzna, nauka, cnota Zro- wywieszk¹ The Dubliner,
bi³em zdjêcie tym reliktom przesz³o- jednak¿e doskonale obrazuj¹
ci, gdy¿ wszystko wskazuje na to, i¿ metamorfozy ostatnich lat
napis jest mocno nara¿ony i pewnego
dnia po prostu mo¿e znikn¹æ.
A co na to kuria? Podobno nie ma
pieniêdzy, wiêc zgodzi³a siê na tak¹
transakcjê.
Koció³ ten mo¿e zainteresowaæ
wiernych jeszcze w inny sposób  w
jego podziemiach dobrze zachowa³y siê
zw³oki grzebanych tu mieszczan. Jest
pomys³ utworzenia tu muzeum
Jako zatraca siê sedno wiary nad
Wili¹ i Niemnem. Po aktywnym zainteresowaniu siê jej odrodzeniem w
11
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dobie zdobywania niepodleg³oci i wielkiego upolitycznienia w wi¹tyniach litewskich, dzi pospolity wierny ba³tycki, zdeprawowany w czasach sowieckich, nie bardzo wie, o co w chrzecijañstwie chodzi, nie
potrafi tego wyt³umaczyæ swym dzieciom. Gdyby potrafi³, w Wilnie
nie rozmieszczanoby na setkach billboardów reklamy piwa kalnapilis,
na której by³ przedstawiony Chrystus Frasobliwy w s³uchawkach walkmana! Bo kto bêdzie pi³ du¿o piwa i pilnie zbiera³ kapsle, dziêki browarowi zdobêdzie szansê wygrania p³yty kompaktowej z utworami rockowymi kapel litewskich. Tylko w wyniku protestów spo³ecznoci i
litewskiego episkopatu, takiej reklamy po licznych dyskusjach zaniechano.
Inna nowoæ rynkowa ju¿ z Polski: za jedyne 22,75 z³ polsko-francuska spó³ka Sobieski Dystrybucja oferuje pó³ litra niew¹tpliwego
symbolu, przywodz¹cego wspomnienia przepiêknej, starej Wileñszczyzny. Chodzi o Wódkê Wileñsk¹ z Ostr¹ Bram¹ i czêci¹ kocio³a w.
Teresy w Wilnie na etykietce. Podobny wizerunek zdobi Balsam Wileñski. Producentem obydwu marek jest wspó³pracuj¹ca ze spó³k¹
gorzelnia litewska Vilniaus degtinë.
I jak tu cz³owiekowi o rodowodzie wschodnim nie dokonaæ zakupu
takich trunków?!
***
Zanika dar tradycyjnego, nie mówi¹c ju¿ o wykwintnym, wys³awiania siê, pisania. Rzadko do siebie piszemy listy. E-maile i sms-sy
bez koniecznej potrzeby te¿. Internet i telefony komórkowe robi¹ swoje  zmienia siê forma i styl komunikacji.
Ale jest, na szczêcie, literatura, powa¿ne czasopisma. Darujê sobie
rozwa¿ania na temat tych przemian, zatrzymam siê tylko na interpunkcji. Otó¿ dochodzê do wniosku, i¿ znaki przestankowe dzisiaj zanikaj¹.
Wystarczy wzi¹æ dowolne czasopismo, aby siê o tym przekonaæ. Dziennikarze prawie nie stawiaj¹ przecinków, chyba z rzadka. Jak stwierdzi³
znajomy publicysta (znany), przecinek stawia tylko przed ¿e.
A my, ortodoksyjni Polacy na Litwie, trzymamy siê mocno interpunkcji, jak innych zasad. Wystarczy spojrzeæ chocia¿by na ³amy Znad
Wilii. Koledzy po piórze z Polski, wybaczcie, ¿e redaktor naczelny
dopisuje wam znaki przestankowe!
Tomasz Boñcza
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Z PRZYJCIEM WIOSNY
Marek Skwarnicki
Koniec marca w Krakowie (i w ca³ej Polsce) zaznaczy³ siê w dwojaki sposób. Z jednej strony spo³eczeñstwo by³o coraz bardziej przygnêbione tocz¹cymi siê od zakoñczenia ostatnich wyborów piekielnymi k³ótniami politycznymi w Sejmie, z drugiej strony  szuka³o duchowej ucieczki we wspominaniu Jana Paw³a II w pierwsz¹ rocznicê Jego
mierci. W³aciwie to si³a, z jak¹ wybuch³y te wspomnienia, jest równie zaskakuj¹ca, jak i ta, która rok temu, zgromadzi³a w Rzymie, na
pogrzebie Papie¿a, ponad 4 miliony ludzi z ca³ego wiata, w sporej
mierze z Polski. Przyczyni³y siê do tego media, eksploatuj¹ce zainteresowanie Janem Paw³em II, niekiedy prawie 24 godzin na dobê, z drugiej strony  fakt nadania sekretarzowi Papie¿a, Stanis³awowi Dziwiszowi, kapelusza kardynalskiego. Poza tym zbli¿a siê zaplanowana na
koniec maja wizyta Benedykta XVI w Polsce.
To polskie o¿ywienie religijne dziwi niejednokrotnie opiniê zagraniczn¹,
jako ¿e wokó³ nas ¿yj¹ narody bardzo zlaicyzowane. Chyba nale¿y do
nich i Litwa. Lata pañstwowego ateizmu zrobi³y swoje. U nas nie by³ on
a¿ tak wp³ywowy. Ale i w krajach Zachodu, poza USA, wiêkszoæ spo³eczeñstw ¿yje tak, jakby Bóg nie istnia³, co jest wynikiem procesów
cywilizacyjnych XX wieku. Co wyniknie w Polsce z tego nag³ego o¿ywienia religijnego, trudno powiedzieæ. Tak, jak trudno by³o powiedzieæ
w 1979 roku, co wyniknie z pierwszej wizyty Jana Paw³a II w Polsce i
jego sta³ej uwagi, skupionej na ojczynie w latach stanu wojennego i
potem. Wynik³a Solidarnoæ. Ale takie ¿ywe, spontaniczne poruszenia
spo³eczne zawsze owocuj¹ czym, co trudno przewidzieæ. Mo¿e ustabilizuje siê nasza sytuacja spo³eczna i polityczna.
Niedawno w Krakowie odby³y siê prezentacje dwóch nowych tomików wierszy: Barbary Gruszki-Zych i Romualda Mieczkowskiego. piewano i recytowano wiersze, piêknie gra³a skrzypaczka, a wszystko to
odbywa³o siê w piwniczce pa³acyku w Ogrodzie Botanicznym, gdzie
mieci siê Teatr Stygmator. Odbywaj¹ siê w nim co pewien czas spotkania z artystami, zw³aszcza z poetami. Nastrój wspania³y. Przy okazji by³a
mowa o dziejach pisma Znad Wilii oraz o litewsko-polskich stosunkach kulturalnych i diasporze polskiej na Litwie. Tomik Barbary to pierwsza
publikacja dwujêzyczna potomków Piastów i Giedymina ostatnio.
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Pisz¹c dla Czytelników, ¿yj¹cych nad Wili¹, nie sposób nie mówiæ
nic o Niemnie, mojej rodzinnej rzece (urodzi³em siê w Grodnie). Bardzo jest burzliwie za Niemnem i wysoce nieprzyjemnie. Sytuacja, jak
gdybymy siê cofnêli o kilkadziesi¹t bez ma³a lat i cywilizacyjnie, i politycznie. Historia p³ata takie figle, ¿e nagle wyrastaj¹ ze spokojnych
narodów dyktatury z natury swej bezsensowne i skazane dzisiaj z góry
na niepowodzenie w krótszym czy d³u¿szym okresie czasu. Tym te¿
¿ywo siê interesujemy nad Wis³¹, bo za Niemnem bij¹ naszych.
Wraz z podniesieniem siê fali zainteresowañ dziejami ostatnich 25
lat, a wiêc i pontyfikatu Jana Paw³a II, wywietlane s¹ obecnie w Polsce dwa filmy o Papie¿u: Karol - cz³owiek, który zosta³ papie¿em i Jan
Pawe³ II. Przyznam siê, ¿e poniewa¿ mia³em to szczêcie w ¿yciu, ¿e
czêsto widywa³em Ojca wiêtego, wyda³em o Nim ksi¹¿ki, znam Jego
¿yciorys i dzieje pontyfikatu. Ale zawsze to przyjemnie popatrzyæ, jak
na to wszystko patrz¹ obcy, bo filmy z polskimi aktorami wyprodukowano zagranic¹.
Nad Wis³¹ ju¿ pocz¹tki wiosny, wody rzeki siê podnios³y, gdzieniegdzie p³ywaj¹ po nich ³abêdzie z ptasi¹ gryp¹, a rybacy z wêdkami
jeszcze siê nie pojawili. Nie zapomnê widoku emerytów na brzegu Niemna w Druskienikach, ³owi¹cych ryby, jako dodatek do renty. By³em
tam dwukrotnie w sanatorium Lietuva.
Tak podro¿a³o, ¿e tam nie jadê. A by³o piêknie.
Marek Skwarnicki
Autor urodzi³ siê w 1930 w Grodnie, w rodzinie legionisty, jego ojciec zmar³ na
emigracji w Chicago. Okupacjê niemieck¹ i Powstanie Warszawskie spêdzi³ w stolicy Polski. Nale¿a³ do Szarych Szeregów (Zawisza), wywieziony do Mauthausen. Po wojnie  matura w Szczecinie i studia na filologii polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim. W 1958 przeniós³ siê z rodzin¹ do Krakowa.
Poeta i publicysta (w latach 1958-1994 cotygodniowy felieton w Tygodniku
Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. Zna³ Czes³awa Mi³osza. W
Krakowie mia³ bliskie kontakty z biskupem i kardyna³em Karolem Wojty³¹, po
wybraniu go na papie¿a bra³ udzia³ w kilkunastu podró¿ach reporterskich. Ta przyjañ sprawi³a, Jan Pawe³ II porêczy³ mu opracowanie swoich poezji (Renesansowy
Psa³terz), a w 2002 zaprosi³ do Watykanu, by podyskutowaæ o ostatecznej redakcji
Tryptyku Rzymskiego. Skwarnicki wyda³ 12 tomów poezji, powieci i opowiadania, antologiê swych felietonów, szereg ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PENKlubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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JAK TO SIÊ ZACZYNA£O
Wracam do zapisków, czynionych przed laty. Gdy dawniej Znad
Odry pisywa³em do Znad Wilii, by³ to dwutygodnik, wydawany w
formacie gazetowym. Dzi bierzemy do rêki nobliwe czasopismo, pe³ne ciekawych autorów i osobowoci.
Pewnie nie uda mi siê uciec od wspomnieñ i porównañ, gdy¿ moje
pierwsze kontakty wileñskie przypada³y na okres heroiczny, jeli idzie
o Litwê i Polskê, o Polaków na Wileñszczynie. Istnia³y wtedy jeszcze
strze¿one granice, nie by³o niepodleg³ej Litwy (istnia³ Zwi¹zek Radziecki), a na przejciach czeka³o siê godzinami. Odwiedziny za kordonem by³y wiêc wydarzeniem.
Zaczê³o siê od Romka Mieczkowskiego. W³anie przypomnia³ mi
ten moment Andrzej Strumi³³o, nad którego pamiêtnikiem (opracowaniem do druku) w³anie siedzê. Strumi³³o by³ komisarzem corocznych
interdyscyplinarnych spotkañ nad Wigrami pn. Kultura i rodowisko,
które zaczê³y siê w 1977 r. i przetrwa³y chyba 20 lat. Na jednym z nich
spotka³em Mieczkowskiego. Podj¹³ moj¹ ¿onê i mnie w swoim pokoju
w wigierskim eremie, poczêstowa³ herbat¹, a ¿e nie by³o w pobli¿u
cukru, kruszylimy do herbaty jego czekoladê.
Móg³ to byæ rok 1984. Dziêki Romkowi dowiedzia³em siê o istnieniu licznej mniejszoci polskiej na Wileñszczynie, w tym grona poetów, skupionych w tzw. kó³ku literackim przy redakcji dziennika Czerwony Sztandar, drukowanego po polsku. Potem pojecha³em do Wilna, pozna³em cz³onków kó³ka i do dzi utrzymujemy kontakty (teraz
ju¿ internetowe). W efekcie po latach, w 1995 roku, wyda³em S³ownik
polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny.
Ale to by³o póniej. Wtedy na Wigrach poznalimy siê i zaowocowa³o to moimi d³ugoletnimi kontaktami z ca³ym rodowiskiem wileñskim, a zw³aszcza w pocz¹tkowym okresie  pomoc¹ dla Polaków za
granic¹ wschodni¹. Dlatego zaproponowa³em powo³anie w 1988 (i
dokona³em tego wespó³ z gronem bia³ostockich znajomych) Towarzystwa Przyjació³ Grodna i Wilna (istnieje do dzi, ma oddzia³y w ca³ym
kraju) i zainicjowa³em pismo Goniec Kresowy (nadal wychodzi).
Traktowa³em je jak swoje dziecko, ¿al by³o po latach zostawiaæ.
Z pierwszego pobytu w Wilnie przywioz³em, jeli siê nie mylê, parê
kilogramów wierszy. Autorami byli nieznani w Polsce cz³onkowie kó³ka
literackiego. Niektórzy z nich mieli za sob¹ debiut w wydanej w 1985
15
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antologii Sponad Wilii cichych fal. By³a to pierwsza powojenna polska
ksi¹¿ka poetycka nie tylko na Litwie, ale w istniej¹cym jeszcze ZSRR.
Postanowi³em pomóc kolegom po piórze. Przywiezione utwory przepisywa³em przez kalkê i rozsy³a³em do redakcji pism literackich i kulturalnych. Do³¹cza³em szkic, notê, w zale¿noci od zamówienia redakcji.
Pamiêtam, ¿e tylko Urszula Kozio³ z Odry odmówi³a publikacji wierszy, gdy¿ by³y  wed³ug niej  po prostu s³abe. Wiêkszoæ redakcji i
redaktorów (³¹cznie ze mn¹) ³apa³a siê jednak¿e na has³o Wilno  Polacy
 poezja i publikowa³a te utwory. Wbijaj¹c, niestety, niektórych twórców wileñskich w dumê z powodu wielkoci, a z czasem w pró¿noæ,
co wcale siê nie przek³ada³o na jakoæ wierszy. Ale takie to by³y czasy.
Wówczas mieszka³em w Suwa³kach, potem w Bia³ymstoku, sk¹d
blisko by³o nad Wiliê i dlatego w miarê czêsto tam jedzi³em. Dziêki moim
przyjacio³om (wówczas jeszcze nie podzielonym politycznie) i dziêki...
Zwi¹zkowi Radzieckiemu (sic!), pojecha³em pierwszy raz na szlak mickiewiczowski. Wyjaniam: gdy jeszcze istnia³ ZSRR, to nie by³o granic
pañstwowych miêdzy Litw¹ a Bia³orusi¹. Bez problemów moglimy wiêc
pojechaæ z Wilna i Jaszun do Bieniakoñ, Nowogródka, nad wite, do
której wszed³em po kolana i kaza³em sobie zrobiæ zdjêcie na dowód, ¿e
by³em. Na pla¿y wokó³ opala³y siê roznegli¿owane dziewczyny, za na
tajemniczej toni jeziora ko³ysa³y siê... rowery wodne.
Podró¿owalimy 10-osobowym busem (za³atwionym u dyrektora
ko³ochozu, Polaka); pamiêtam egzamin, jaki z twórczoci Mickiewicza
zrobiono mi po drodze, stary dom Mickiewiczów oraz paskudne zaopatrzenie w Nowogródku. W Bieniakoniach pozna³em Micha³a Wo³osewicza (p.  red.), stró¿a mi³oci Maryli i Adama. Przez ca³y ten czas
podpuszcza³em moich przyjació³ poetów, ¿eby zrzucili z siebie to jarzmo Mickiewicza. Nie uda³o siê. Po tej wycieczce zrozumia³am, ¿e
pewnie siê nigdy nie uda.
Eugeniusz Kurzawa
Eugeniusz Kurzawa (ur. w 1954)  poeta, dziennikarz,
edytor; wyda³ 13 tomików wierszy, w druku Autoportret z
przysz³oci¹, zawieraj¹cy wiersze wybrane z 30-lecia pracy
literackiej. Ponadto jest autorem m.in. pozycji Kultura i
rodowisko. Spotkania 1977-1990 (z Andrzejem Strumi³³¹)
i S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny.
Mieszka³ w Suwa³kach i Bia³ymstoku, obecnie  w Wilkanowie k. Zielonej Góry.
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Z POLSKI
Na Uniwersytecie Warszawskim
Jako redaktor kwartalnika, jak te¿ przedstawiciel Polskiej Galerii
Artystycznej Znad Wilii z Wilna w Polsce, otrzymujê zaproszenia do
udzia³u w wernisa¿ach, w ró¿nych spotkaniach, w konferencjach. Mylê, ¿e niektóre wymagaj¹ odnotowania w naszym kalendarium artystycznym, gdy¿ wa¿ne s¹ dla dzia³alnoci wystawienniczej, jak i dla
pisma  w kontekcie poznania opinii o drukowanych materia³ach, pozyskania nowych czytelników, a przez to rozwoju pisma. Wa¿ne s¹
tak¿e pod k¹tem organizowania ekspozycji plastycznych, promocji literackich, szerokiej wspó³pracy kulturalnej.
Pierwsze takie tegoroczne spotkanie odby³o siê 9 stycznia w Sali
im. Brudziñskiego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie mia³em zaszczyt
wyg³osiæ prelekcjê nt. stosunków polsko-litewskich w ramach zajêæ
Klubu na Rzecz Europy rodkowo-Wschodniej, dzia³aj¹cego przy tej
uczelni, który od lat prowadzi Jerzy S³owikowski. Wspania³e audytorium, poród którego byli wyk³adowcy, pisarze, dziennikarze, jak te¿
niema³o ludzi m³odych, studentów, z uwag¹ wys³ucha³o wyst¹pienia.
Na sali by³a obecna Teresa Podemska, pisarka i poetka z dalekiej Australii, z któr¹ utrzymywa³em kontakt internetowy. Po prelekcji odby³a
siê dyskusja.
W Katowicach
Nastêpny wieczór litewski odby³ siê 11 stycznia w Miejskim Domu
Kultury Po³udnie, w dzielnicy Katowic Piotrowice, przy wspó³udziale z Jerzym Wcis³¹, konsulem honorowym Republiki Litewskiej, na co
dzieñ dyrektorem miejscowego przedsiêbiorstwa energomonta¿owego. Wyruszy³em nañ z Linasem Domarackasem, artyst¹ litewskim, zamieszka³ym w Warszawie, a maj¹cym szczególny sentyment do l¹ska, poniewa¿ z tych stron wywodzi siê jego ¿ona Ewelina, aktorka.
Podczas pierwszej czêci spotkania przedstawi³em w zarysie sytuacjê w kulturze na Litwie, a szczególnie we wspó³pracy polsko-litewskiej w tym zakresie. Mowa dotyczy³a literatury i innych aspektów
¿ycia kulturalnego, jak te¿ polskiej mniejszoci narodowej. G³os, jako
Litwin, zabra³ Domarackas, za ca³oæ przedsiêwziêcia uwieñczy³a pre17
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zentacja ostatnich numerów Znad Wilii i mini-wystawa malarstwa z Litwy
oraz prac tego¿ artysty.
G³os zabrali miejscowi literacidziennikarze, wywi¹za³a siê równie¿
o¿ywiona dyskusja. Wynika³o z niej niezbicie, jak bardzo potrzebne s¹ tego typu
spotkania i jak ma³a bywa wiedza o
wspó³czesnej Litwie. Sytuacji nie ratuj¹
sporadyczne publikacje na jej temat, które zreszt¹  jak i w innych regionach
Polski  nale¿¹ do rzadkoci i zawieraj¹
zwykle niecis³oci. Bywa, ¿e powiela- W Katowicach: na pierwszym
planie  Linas Domarackas,
ne s¹ stereotypy, a wiedza ta u niektów g³êbi  Jerzy Wcis³o
rych publicystów koñczy siê na przywo³ywaniu utartych szlaków z podrêcznikowymi refleksjami o Mickiewiczu. Organizatorzy przedsiêwziêcia zapewnili, i¿ takie spotkania
w tym miejscu stan¹ siê tradycj¹.
W Olsztynie

©Romuald Mieczkowski

Do tego spotkania dosz³o w sposób spontaniczny: od dawna zna³em
Krzysztofa Jankowskiego, zamieszka³ego w tym miecie, a pochodz¹cego
z naszych stron. Da³ siê on poznaæ jako
aktywny i niezmordowany kolporter
wydawnictw i prasy polskiej z Litwy,
niektóre tytu³y rozprowadza w setkach
egzemplarzy. Krzysztof dzwoni³ do
mnie, udziela³ rad w zakresie dystryKrzysztof Jankowski  kolporbucji Znad Wilii, kombinowa³ i myter wydawnictw wileñskich
la³, co tu by zrobiæ, a¿eby pismo by³o
bardziej obecne na terenach Warmii i Mazur. W celu promocji naszych
dzia³añ artystyczno-wydawniczych i ci¹gn¹³ mnie na spotkanie w Miejskim Orodku Kultury na Starym Miecie. Dodatkow¹ okazj¹ by³a prezentacja mojej najnowszej ksi¹¿ki pt. Zbudowaæ ³ód. Ksi¹¿ka, prawda,
nie zd¹¿y³a dotrzeæ do Olsztyna, ale jej ok³adka by³a obecna na planszy,
ci¹gniêta z Internetu dziêki rzutnikowi.
Spotkanie 18 stycznia poprowadzi³ poeta olsztyñski Marek Barañ18
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ski. Mimo rekordowych mrozów tego dnia ( 28o!) przysz³o niema³o
osób. M.in. Henryk Kujawa, bohater mojego opowiadania pt. Kasztan,
które zaprezentowane zosta³o na antenie Radia Olsztyn. Przyszli te¿
moi krewni Dargiewiczowie, których syberyjskie losy opisa³em kiedy
w opowieci dokumentalnej
Na podium, na sztalugach  podobnie jak w Katowicach  zaprezentowano obrazy z Litwy. Bardzo owocnie, gdy¿ toczy³y siê potem
konkretne rozmowy na temat przysz³ych wystaw malarstwa z Litwy
w Olsztynie i okolicach.
Taka wystawa jest planowana latem w Galerii Rynek, prowadzi³em te¿ rozmowy z Krystyn¹ Rutkowsk¹, dyrektor BWA na temat kolejnej wystawy Artystów znad Wilii (jedna ju¿ mia³a miejsce w roku
1999) w tej presti¿owej w regionie placówce, równie¿ z twórcami galerii Art Déco.
A Krzysztof Jankowski (tel. kontaktowy dla zainteresowanych: 089/
5344878) pozostaje przedstawicielem równie¿ Znad Wilii ds. kolporta¿u, zaanga¿owany - jak i jego ca³a rodzina  w to, aby wydawnictwa z Litwy by³y stale obecne w regionie.
Na Zamku Biskupów Lidzbarskich

©Mgdalena Mieczkowska

Zosta³a otwarta wystawa malarstwa z Litwy pod has³em, jakie lansuje od lat Polska Galeria Artystyczna w Wilnie  Artyci znad Wilii. Do
wystawy tej (5-28 marca) dosz³o równie¿ dziêki wieloletnim kontaktom
wspó³pracy z W³adys³awem Strutyñskim i Jolant¹ Adamczyk  dyrektorem i wicedyrektorem Lidzbarskiego Domu Kultury, którzy ju¿ po raz
22. na pocz¹tku marca organizowali wielki i ciesz¹cy
siê powodzeniem festiwal
Kaziuki-Wilniuki.
W tym roku odbywa³
siê on z udzia³em dwóch
polskich zespo³ów pieni i
tañca z Litwy  Wilii i
Wileñszczyzny, odpowiedni koloryt tworzyli
mistrzowie ludowi, z palmiarkami na czele. Od lat
te¿ swoj¹ mini-ekspozycjê
wród ich wyrobów ma Podczas otwarcia wernisa¿u
19
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galeria z Wilna  i w
tym razem zosta³y pokazane miniatury naszych najlepszych artystów na trasie festiwalu  podczas koncertów w Olsztynie,
Ornecie i Bartoszycach. Przy tej okazji
dokonywalimy równie¿ promocji nowych
wydañ kwartalnika
Fragment ekspozycji na zamku
oraz ksi¹¿ek o tematyce wileñskiej, za Magdalena Mieczkowska prezentowa³a swój debiutancki tomik poetycki pt. Tam.
Organizatorzy festiwalu nie ograniczaj¹ siê jedynie do popisów kapel i zespo³ów w stylu folk  w ramach imprezy towarzysz¹cej na
miejscowym Zamku Biskupów Warmiñskich dokonuje siê prezentacji
malarstwa. To ju¿ druga i najwiêksza wystawa PGA Znad Wilii w
tym miecie (pierwsza odby³a siê w roku 1999). Tym razem zaprezentowano 58 prac 35 autorów. Jak to galeria czyni najchêtniej, p³ótna
polskich malarzy z Wilna zosta³y przedstawione w szerszym kontekcie narodowociowym  poród najlepszych dokonañ mistrzów pochodzenia litewskiego, bia³oruskiego, rosyjskiego, ukraiñskiego i ¿ydowskiego na Litwie. Wród autorów m.in. s¹: Lech Ab³a¿ej, Valentinas
Ajauskas, Vytautas Butas, Linas Domarackas, W³odzimierz Go³ub, Aleksander Guszczenko, W³odzimierz Konowa³ow, W³odzimierz Matijka,
Lilia Miùto, Romualdas Radzevièius, Jarosùaw Rokicki, Tadeusz
Popùawski, Romualdas Stasiulis, Iwona Torowin-Borowicz, Wioleta Sakowicz-Prokopiak, Jolanta Teiðerskytë-Stoðkienë, Aleksander Vozbinas.
Na wernisa¿ wystawy, któr¹ mia³em zaszczyt otwieraæ, przyby³
marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz, obecni byli gospodarze miasta
Lidzbarka Warmiñskiego, artyci i dziennikarze.
W Bielañskim Orodku Kultury
Kaziuki Wileñskie  poniek¹d z naszym udzia³em  odbywa³y siê
tak¿e w Warszawie, na Bielanach. 11 marca w ramach festynu, organizowanego w tej dzielnicy stolicy Polski po raz trzeci, ze spektaklem Na
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Wysokim Zamku, w którym znalaz³y siê fragmenty przedstawieñ, wiersze i piosenki lwowskiej ulicy, wyst¹pi³ Polski Teatr Ludowy Obwodowego Domu Nauczyciela ze Lwowa  jak g³osi³ afisz  i pod niezmiennym kierownictwem Zbigniewa Chrzanowskiego, który przyby³ tu osobicie, natomiast 11 marca swe mo¿liwoci prezentowa³ zespó³ folklorystyczny Znad Mereczanki z Jaszun w repertuarze ludowym Wileñszczyzny. Podczas festynu, którego pomys³odawc¹ jest Gerard Po³o¿yñski, czynne by³y stoiska z palmami, rêkodzie³em ludowym, wydawnictwami.
Swoj¹ wystawê w ci¹gu tych dwóch dni mia³a PGA Znad Wilii.
Przedstawilimy na niej miniatury malarskie, obrazy z serii malarstwa
sztalugowego pt. Anio³y (technika kombinowana z u¿yciem br¹zu)
eksponowa³ Linas Domarackas. Odby³y siê równie¿ ciep³e rozmowy z
czytelnikami naszego pisma.
Wiersze dotykaj¹ce Litwy  w Krakowie
Z kolei ten wieczór litewski odby³ siê 25 marca, w cyklu spotkañ
Poezja i muzyka w ogrodzie, organizowanych przez Klub ArtystycznoLiteracki Teatru Stygmator i Dyrekcjê Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego. Organizatorem przedsiêwziêcia by³a Violetta
Zygmunt, która prowadzi³a spotkanie, za jeden z jego powodów to
ukazanie siê kolejnych ksi¹¿ek poetyckich uczestników przedsiêwziêcia: Barbary Gruszki-Zych (Miegu su tavimi po oda  piê z tob¹ pod
skór¹, Wyd. Nemunas, Kowno 2006 - patrz. s. 69 i s. 141) i ni¿ej
podpisanego (Zbudowaæ ³ód  Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2006).
Podczas spotkania zabrzmia³y pieni w wykonaniu Agnieszki Kuk, przy
akompaniamencie Jagi Olesiñskiej (syntezator), by³ej wiolonczelistki w
zespole Anawa Marka Grechuty. Na skrzypcach gra³a Monika Makowska, cz³onkini orkiestry Zespo³u Pieni i Tañca S³owianki, wykona³a ona m.in. Kaprys polski Gra¿yny Bacewicz.
Na wieczór przybyli poeci krakowscy. Spotkanie zaszczycili swoj¹
obecnoci¹ Pañstwo Skwarniccy. Marek Skwarnicki wrêczy³ mi w
prezencie swoje poezje zebrane z lat 1956-2006 pt. Wygnani z raju,
bêd¹ce posumowaniem pó³wiecza jego twórczoci. Jest to wyj¹tkowe, albumowe wydanie, ilustrowane fotografi¹ metaforyczn¹ Jana
Bujaka. Z przyjemnoci¹ przypominam, ¿e Marek Skwarnicki - wspania³y poeta i publicysta, pisze do naszego kwartalnika sta³y felieton Znad
Wis³y (patrz s. 13).
Na spotkanie przyby³ autor Tañcz¹cego jastrzêbia - wybitny pisarz
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i poeta Julian Kawalec, który przekroczy³ 90 lat, a tak¿e Bogus³aw
¯urakowski, prezes Krakowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, by³a Lidia ¯ukowska, wiceprezes Zwi¹zku Literatów Polskich. Przyszli poeci m³odszego pokolenia  m.in. Aneta Kielan i ks.
Eligiusz Dymowski, z S¹decczyzny przyjecha³a Stanis³awa Widomska.
Podczas pobytu w Krakowie  jak to zwykle bywa  nie odby³o siê
bez rozmów na temat wspó³pracy na niwie kulturalnej  literackiej i
wystawienniczej. Tym razem z Markiem Kozickim, prezesem Fundacji
na Rzecz G³êbokiej Integracji Dynamis, m.in. wydawc¹ presti¿owego
dwumiesiêcznika kulturalnego Dekada Literacka. Numer 2/2005 tego
pisma powiêcono sztuce i literaturze litewskiej dzi (m.in. z moim
esejem pt. Artyci znad Wilii. Na przyk³adzie Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii).
W miêdzyczasie by³a okazja poznaæ nieznanych mi osobicie ludzi
pióra, przywitaæ siê na starówce z dawnymi znajomymi.... Kraków
pod k¹tem nieplanowanych spotkañ jest miejscem szczególnym  tu
mo¿na spotkaæ wiele osób, zapewne sprzyja temu aura miasta, która
szczególnie wiosn¹ zaprasza na spacery.
Na temat ksi¹¿ek, dotykaj¹cych Litwy, Katarzyna Piekut w internetowym Tygodniku Medialnym m.in. napisa³a:
Us³yszelimy wiersze zachwycaj¹ce, zarówno bogactwem symboliki,
jak stylistyczn¹ oszczêdnoci¹ i artystycznym wyrafinowaniem. W poetyckim wiecie, wykreowanym np. przez Barbarê Gruszkê-Zych, widoczna jest wiadoma kontemplacja nad istot¹ chwili, której poetka
nadaje niemal metafizyczny wymiar. Jest to wiat poszukiwañ kolejnych znaczeñ wa¿nych dla nas wydarzeñ, wspomnieñ osób, obrazów,
które z setek efemerycznych momentów kszta³tuj¹ nasz¹ ludzk¹ chwilê
egzystencji. W wierszach odbijaj¹ siê uczucia  afirmacja mi³oci i refleksja nad przemijaniem. Widoczna jest równie¿ obecnoæ samej autorki, która jawi siê nam jako poetka w pe³ni ukszta³towana, jako osoba nieprzeciêtnej wra¿liwoci, ale i talentu.
Romuald Mieczkowski
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(XVI W.  1945)  9
Dmochowski Tadeusz Jan, syn W³adys³awa i Józefy z Schroedersów, ur. w 1856 w Ostrzycy w powiecie piñskim na Polesiu, zm.
8 grudnia1930 w Wilnie; malarz i grafik. Po mierci matki i zes³aniu
w 1862 ojca na Sybir wychowywa³ siê w domu babki w Dyneburgu.
Otoczony opiek¹ Boles³awa Limanowskiego, który by³ jego krewnym, od 1868 przebywa³ w Warszawie (mieszka³ u swego krewnego, malarza W³adys³awa Dmochowskiego), gdzie rozpocz¹³ naukê w
Klasie Rysunkowej u Wojciecha Gersona i A. Kamieñskiego. Korzysta³ tak¿e z lekcji M.E. Andriollego. Zawar³ w tym czasie przyjañ z
Mi³oszem Kotarbiñskim, A. Piotrkowskim, Romanem Szwojnickim.
W 1878 wyjecha³ do Petersburga, gdzie ukoñczy³ ASP. Dalsze studia
odbywa³ w Makata Wiedniu. W 1893 i 1894 wykona³ projekty dwóch
witra¿y w apsydzie Kocio³a Mariackiego w Krakowie: Matka Boska
Ostrobramska z herbami powiatów miast Litwy, i herbem fundatora,
Ignacego Korwin-Milewskiego. Ok. 1893 osiad³ w Petersburgu, gdzie
m.in. w 1893-1918 by³ nauczycielem rysunku i zasad ornamentu w
Szkole Rysunku Cesarskiego Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych.
Wspó³pracowa³ z dzia³em artystycznym tygodnika Kraj. Malowa³
portrety, kompozycje historyczne, pejza¿e (sporo widoków Inflant,
gdzie spêdzi³ dzieciñstwo), studia typów itp. Na ogó³ nie bra³ udzia³u
w wystawach; prace swe udostêpnia³ tylko najbli¿szym znajomym.
Zanotowany jest tylko udzia³ w wystawie w Petersburgu w 1895,
gdzie pokaza³ studium Hiszpanka. Niektóre prace znane s¹ z reprodukcji, zamieszczonych w czasopismach: Amor vicit, Dworek wiejski w Inflantach, Noc lipcowa, Zau³ek Literacki w Wilnie, Z obrzêdu
wrêczania paliusza arcybiskupowi Gintowtowi. Przede wszystkim da³
siê poznaæ jako rysownik i ilustrator. Z zaprojektowanej w szeciu
seriach publikacji, maj¹cej przedstawiæ poczet królów polskich, ukaza³a siê tylko seria 1  Królowie bani (z tekstem Jana Obsta, Wilno
1912), zawieraj¹ca fantastyczne wizerunki Lecha, Kraka, Wandy,
Leszka II, Popiela II i Piasta. Wspó³pracowa³ z Kwartalnikiem Litewskim (póniejsza Litwa i Ru); ilustrowa³ tu cykl artyku³ów pt.
Herbarz litewski  herbami prowincji i miast litewskich oraz rodów
szlacheckich. Po opuszczeniu w 1918 Piotrogrodu (gdzie pozostawi³
mnóstwo szkiców, not heraldycznych, studiów pejza¿owych, których nie uda³o siê odzyskaæ) przez pewien czas uczy³ historii rysunku w gimnazjum polskim im. L. i E. Platerów w Dyneburgu. W 1920
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przeniós³ siê do Wilna i zosta³ w marcu tego roku st. asystentem na
Wydziale Sztuk Piêknych USB. Prowadzi³ tu naukê rysunku a¿ do
emerytury. Pochowany na cmentarzu na Rossie w Wilnie.
J. Obst, p. Prof. Tadeusz Dmochowski, Dziennik Wileñski 1930, nr 284;
J. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, Wroc³aw. 61-62; L.
Drobau, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t.2. Minsk 1985, s.
337.

Dmochowski Wincenty, syn Ignacego Ignacego Marii z Zenowiczów, ojciec W³adys³awa, ur. w 1805 lub 1807 w Nahorodowiczach k. Zdziêcio³a na Nowogródczynie, wg innych róde³  Samiszczu w pow. oszmiañskim, zm. 6 marca 1862 w Wilnie; malarz,
scenograf. Pocz¹tkowe nauki pobiera³ w kolegium pijarów w Szczuczynie. Wys³any w 1824 do wuja, Micha³a Despot-Zenowicza, marsza³ka guberni miñskiej, przez dwa lata przygotowywa³ siê do zawodu prawnika. W l. 1826-1829 studiowa³ na wydziale literatury Uniwersytetu Wileñskiego, równoczenie uczy³ siê malarstwa u Jana
Rustema. W 1830 polubi³ Salomeê Ormowsk¹. Uczestniczy³ w powstaniu 1831, z Ormowsk¹ w listopadzie tego roku przyby³ z Litwy
do Warszawy w korpusie gen. H. Dembiñskiego; po upadku Warszawy wyemigrowa³ z korpusem gen. M. Rybiñskiego do Prus, sk¹d po
amnestii powróci³ na Wileñszczyznê. Na sta³e w Wilnie osiad³ wraz z
rodzin¹ 23 padziernika 1837; udziela³ tam lekcji rysunku i malarstwa, a od ok. 1840 prowadzi³ prywatn¹ szko³ê malarstwa (uczniami
jego byli m.in. Tadeusz Gorecki, Józef Karczewski, Helena Skirmunt,
J. Marczewski). W 1854 mieszka³ w Stokliszkach w d. powiecie trockim, póniej, w 1855-1858 w folwarku Bracianka k. Nowogródka.
W 1850-1854 malowa³ dekoracje dla teatrów wileñskich, m.in. do
Halki Stanis³awa Moniuszki; podejmowa³ siê restauracji starych obrazów, malowa³ portrety, m.in. ks. Aleksandra Waryñskiego; autor
wielu pejza¿y, jak np. Wilia ko³o Werek (1840); Dwór w Nahorodowiczach (1843); Po¿ar w lesie (1850); Na noclegu (1854); Przeprawa,
Zamek w Trokach, Jezioro wite, Wieczór nad Niemnem, Ulica w
Wilnie, Ruiny zamku w Holszanach, Zamek w Krewie, Dom Mickiewicza w Nowogródku; Krzy¿acy przy twierdzy Pullen (1837); ¯ydowskie wesele (ok. 1860); wykona³ akwarele, m.in. widoki Nowogródka, Wilna, Mereczowszczyzny; widoki zamków litewskich dla Eustachego Tyszkiewicza (1847); wiele innych prac malarskich.
W. Syrokomla, Wycieczki poLitwie w promieniu Wilna, t. 2. Wilno 1860, s. 39;
J. Puchata-Paw³owska, Polski s³ownik biograficzny, t. 5. Kraków 1939, s. 211; E.
Szczawiñska, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 62-64; Encyk³a24

piedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 336; V. Juzënaitë,
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 439.

Dmochowski W³adys³aw, syn Wincentego i Salomei z Or³owskich, ur. w 1838 (wg PSB 1841) w Wilnie, zm. 13 stycznia 1913 w
Bieniakoniach w d. powiecie lidzkim; malarz. Malarstwa uczy³ siê w
Wilnie, nastêpnie od 1857 w Pary¿u. Tam zawar³ znajomoæ z Juliuszem Kossakiem, u którego siê ksztaci³, studiuj¹c równoczenie w
prywatnej pracowni C.A. Suissea. mieræ ojca w 1862 sprowadzi³a
go do kraju. W 1863 uczestniczy³ w powstaniu, po upadku zosta³
ujêty i skazany na zes³anie. W 1866 po amnestii zamieszka³ w Warszawie, tu dziêki poparciu J. Kossaka uzyska³ zatrudnienie jako ilustrator; wspó³pracowa³ z czasopismami K³osy, Tygodnik Ilustrowany, Wieniec. Otrzymawszy prawo nauczania rysunków i kaligrafii w szko³ach pañstwowych, zosta³ w 1872 nauczycielem w Instytucie G³uchoniemych w Warszawie; w 1873 przeniesiony zosta³
na tak¹¿ posadê do gimnazjum w Czêstochowie. Wydany w 1877
przez D. Lanego w Warszawie album Widoki Czêstochowy i Jasnej
Góry z opisem zawiera 22 tablice, wykonane wed³ug rysunków Dmochowskiego. W 1884, po mierci stryja, odziedziczy³ maj¹tek Nahorodowicze w d. guberni grodzieñskiej. Przebywaj¹c blisko 30 lat na
wsi, zajêty gospodark¹, malowa³ coraz rzadziej. Ostatni¹ ukoñczon¹
prac¹ by³a scena Przed gankiem, wystawiona w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w 1907; wystawia³ w Warszawie, Krakowie, Lublinie. Malowa³ g³ównie pejza¿e oraz sceny rodzajowe, m.in. Stacja pocztowa, Na noclegu, tak¿e akwarele, m.in. Do
Wilna na karnawa³. Uczestniczy³ w restauracji kocio³a Mariackiego
w Krakowie. W koñcu ¿ycia mieszka³ w Bieniakoniach, gdzie zmar³.
J. Puchata-Paw³owska, Polski s³ownik biograficzny, t. 5. Kraków 1939, s.
210-211; E. Szczawiñska, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1979, s. 64;V.
Juzënaitë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 439; Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 337.

Dobriak Micha³, ur. 19 sierpnia 1904 w Kaliszu, zm. ?; malarz. Z
pochodzenia by³ Ukraiñcem. W 1915-1918 uczêszcza³ do III Warszawskiego Mêskiego Gimnazjum w Moskwie; w 1918 powróci³ do
Kalisza, tam uczy³ siê w Gimnazjum Filologicznym; w 1919 przeniós³
siê do Gimnazjum Rosyjskiego w Warszawie; w 1922 wst¹pi³ do Gimnazjum Ukraiñskiego im. Tarasa Szewczenki w Kaliszu; w 1926/7
odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w 1 kompanii 29 pu³ku strzelców kaniowskich; studia na Wydziale Sztuk Pieknych USB rozpocz¹³ w 1927/28.
Dzia³a³ w Wilnie; w 1937  cz³onek Grupy Wileñskiej, z³o¿onej z
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absolwentów Wydzia³u Sztuk Piêknych; w kwietniu 1939 bra³ udzia³
w wystawie zbiorowej Grupy Wileñskiej.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 231; F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 497.

Dobrowolski Odon, ¿y³ w XIX/XX w.; malarz, architekt. Dzia³a³
w Wilnie. W 1911 opublikowa³ w Tygodniku Wileñskim tekst Moje
credo, w którym zacytowa³ znana wypowied Matissea o ekspresji z
Notes dun peintre z 1908.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945 w: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 24.

Dobrzyñski Lew, ur. 1907 w Petersburgu, zm. 26 listopada 1937
w maj¹tku £osza na Wileñszczynie; malarz. Po zakoñczeniu pierwszej wojny wiatowej przyby³ z rodzin¹ do Polski i zamieszka³ w rodzinnym maj¹tku £osza. Ukoñczy³ Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie, gdzie nastêpnie studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych
USB i w 1936 uzyska³ dyplom. By³ cz³onkiem Grupy Wileñskiej,
zarz¹du Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich. Na wystawie pomiertnej w Wilnie w 1938 eksponowano 134 prace malarskie, m.in. symboliczn¹ kompozycjê figuraln¹, pejza¿e, portrety, rysunki i grafikê.
Znane s¹ jego prace: Autoportret, ok. 1934-1935; Martwa natura,
ok. 1936; Chatki, ok. 1938; Pejza¿, 1934; Wilno - Bakszta, 1934,
akwaforta; Koció³ Wizytek w Wilnie, 1934, akwaforta; Dworek wród
drzew, 1935; Domy nad Wilejk¹, 1935; Fragment Wilna z widokiem
na cerkiew Preczystiensk¹, 1935.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 71; Wileñskie rodowisko
artystyczne, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 57-58; J. Poklewski, Polskie ¿ycie
artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 284.

Dobu¿yñska-Totwenowa Olga, córka Waleriana i Konstancji, siostra malarza rosyjskiego Mcis³awa Dobu¿yñskiego, ur. 1895 w Wilnie, zm. 1965 w Gdañsku; rzebiarka. Kszta³ci³a siê na pensji w.
Katarzyny w Petersburgu. Po zdaniu matury w 1914 rzebê studiowa³a w Petersburgu u Aleksandra Gauscha. W 1919 przyjecha³a do
Wilna, sk¹d w 1920 wyjecha³a do Warszawy, w 1925 powróci³a do
Wilna, gdzie w 1935 za³o¿y³a Teatr £¹tek; tworzy³a marionetki, re¿yserowa³a przedstawienia,szkoli³a w Wilnie lalkarzy. W 1945-1960 prowadzi³a teatr lalek w Bia³ymstoku, w £odzi i Gdañsku.

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

Dobu¿yñski Mcis³aw, syn gen. Waleriana Dobu¿yñskiego, ur. 2 siepnia 1875 w Nowgorodzie (Rosja), zm. 21 listopada 1957 w Nowym
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Jorku; malarz, grafik, scenograf rosyjski i litewski. W 1895 ukoñczy³
gimnazjum w Wilnie i wst¹pi³ na wydzia³ prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Równoczenie uczy³ siê w prywatnej szkole sztuk piêknych, prowadzonej przez malarza L. Dmitrijewa-Kawkaskiego. W 1899-1901 studiowa³ malarstwo u A. Azbego i S. Hollosyego w Monachium; wiele
podró¿owa³ po Europie. Kontynuowa³ studia w ASP w Petersburgu u W.
Matego. Od 1903 uczestniczy³ w wystawach grupy Mir Iskusstwa.
Pracowa³ jako scenograf w teatrze N. Jewreinowa i W. Komisar¿ewskiej w Petersburgu (od 1907), w Moskiewskim Teatrze Artystycznym
MCHAT (od 1909) i dla grupy baletowej S. Diagilewa (od 1914). Wspó³pracowa³ tak¿e z F. Komisar¿ewskim, W. Meyerholdem i K. Stanis³awskim. Od 1918 wyk³ada³ w Szkole Rysunku Technicznego A. Stiglitza i
w ASP w Piotrogrodzie (od 1922 jako profesor). W 1925 przebywa³ na
Litwie. W 1925-1929 pracowa³ w teatrach Pary¿a, Brukseli, Amsterdamu i Düsseldorfu. W1929-1939 mieszka³ na Litwie. By³ kierownikiem
studium grafiki malarstwa dekoracyjnego w Szkole Sztuk Piêknych w
Kownie (1929-1930), prowadzi³ prywatne studio artystyczne (19301933), pracowa³ jako scenograf w Teatrze Pañstwowym. Zaprojektowa³ dekoracje do 38 spektakli. Od 1939 mieszka³ w Anglii, USA, Francji
i we W³oszech. Indywidualne wystawy zorganizowano m.in. w Wilnie
(1907 oraz po mierci w 1963 i 1975), Kownie (1925, 1929, 1931, 1933,
1934, 1939), Kopenhadze (1923), Drenie (1924), Amsterdamie i Hadze
(1929), Brukseli (1928, 1931), Pary¿u (1929), Londynie (1935) i Bostonie (1940). Malowa³, zw³aszcza akwarelami, pejza¿e miejskie i sceny z
¿ycia miejskiego Petersburga i Wilna, w tym cykl Stare Wilno (19061914) o nerwowym, secesyjnym konturze i du¿ych wartociach dekoracyjnych. Wykonywa³ kspresyjne rysunki satyryczne, ilustracje i ok³adki do ksi¹¿ek. Podczas pobytu na Litwie rysowa³ widoki Kowna i innych
miast, zajmowa³ siê ilustracj¹ ksi¹¿kow¹.

D. Ramonienë, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 160-161.

Domarew M., ¿y³ w XX w.; malarz. By³ uczniem Ludomira Sleñdziñskiego w pracowni malarstwa dekoracyjnego Wydzia³u Sztuk
Piêknych USB w Wilnie; wyró¿niony na pokazach trymestralnych i
wystawach sprawozdawczych. Otrzyma³ dyplom ok. 1930, po czym
wyjecha³ z Wilna.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 95.

Cdn.

Oprac. M. J.
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MICKIEWICZ I MI£OSZ  DWA OGNIWA
WIETNOCI POEZJI NA LITWIE*
KOMENTARZE DO ABECAD£A MI£OSZA
Zenowiusz Ponarski
Zamiast wstêpu

©Romuald Mieczkowski

Czes³aw Mi³osz w przeci¹gu swego ¿ycia,
w ró¿nych jego okresach, mia³ wielu przyjació³, licznych znajomych i spotyka³ siê z mnóstwem osób. Nie wszystkich zachowa³ w pamiêci i tylko niektórych przypomnia³ w swojej
twórczoci. Jego Abecad³o i Inne abecad³o
przedstawia sylwetki ludzi, których przywo³a³
z pamiêci. Jednym powiêci³ obszerne b¹d
krótkie has³a, innych wspomina³ kilkoma zwiêz³ymi zdaniami lub tylko wzmiank¹. Pisz¹c o minionych latach i wydarzeniach, wspominaj¹c pewne osoby, mia³ wiadomoæ tego, ¿e pamiêæ
ludzka jest zawodna i nie ukrywa³ tego faktu. W hale Czas (Inne abecad³o) napisa³:
Jestem wype³niony pamiêci¹ o ludziach, którzy ¿yli i umarli, piszê o
nich, zarazem wiadomy, ¿e jeszcze chwila, a mnie nie bêdzie. I razem
jestemy niby ob³ok czy mg³awica poród ludzkich konstelacji dwudziestego wieku. Moi wspó³czeni: pokrewieñstwo na tym polegaj¹ce, ¿e choæ
w ró¿nych krajach i szerokociach geograficznych, ¿ylimy w tym samym
czasie. I w pewnym sensie silniejsze ni¿ jakiekolwiek wiêzi plemienne.
A w innym hale tego tomu  wiadomoæ  czytamy:
Kiedy patrzê wstecz na minione ¿ycie, niektóre jego okresy s¹ dla
ma³o zrozumia³e, i stan mojej ówczesnej wiadomoci jest trudny do
odtworzenia... Przed zaczernianiem papieru wyznaniami powstrzymuje
mnie wstyd niechlujstwa, niby wstyd zjawienia siê na balu w nocnej
koszuli. Poza tym wiem, ¿e i tak nie powiedzia³bym prawdy, bo ona
*Eseje, nawi¹zuj¹ce do konferencji, jaka odby³a siê podczas XII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ w roku 2005 w Wilnie.
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ukazuje siê odbita w wielu pryzmatach i ledwo przedostaje siê do
s³ów, ju¿ podlega prawom literackiej formy. Jeszcze bardziej wyrazicie wypowiedzia³ siê w innym hale Niedok³adnoæ, w którym jest
nastêpuj¹ce stwierdzenie: Przesz³oæ jest niedok³adna, bo nie umiemy
ustaliæ, jak naprawdê by³o, choæbymy siê najbardziej starali. Opieraæ siê musimy na pamiêci ludzi, a ta jest zawodna, bo bez ustanku
tasuje i przerabia dane dowiadczenia... Wystarczy porównaæ nasz¹
wiedzê o faktach z jej obrazem w kronikach, reporta¿ach, wspomnieniach, ¿eby zrozumieæ potrzebê fantazjowania, wpisan¹ niejako w sam
jêzyk, którego ci¹gnie do lasu fikcji. Z pewnoci¹, pisz¹c moje Abecad³o, chcia³em przedstawiæ rzeczywistych ludzi i sprawy, niczego
nie fa³szuj¹c. Ta dobra wola niezbyt siê jednak przydaje, bo coraz to
wieæ, która do mnie dotar³a, ods³ania swoje braki: owszem, niby to
by³o tak, ale niezupe³nie. I to nawet, kiedy chodzi o przygody osób
dobrze mi znanych, jak koledzy ze szko³y.
W Abecad³ach spotykamy siê z ludmi znanymi i o których nic nie
wiemy, albo o których posiadamy wiedzê szcz¹tkow¹. Pewne osoby
przedstawione zosta³y zgodnie ze stanem faktycznym, czyli z ich rzeczywist¹ przesz³oci¹, ale niekiedy, w poszczególnych przypadkach
podane informacje, niestety, mijaj¹ siê z prawd¹. Jest to zrozumia³e, ¿e
pisz¹c o sprawach dawnych, sprzed dziesiêcioleci, mo¿na ³atwo siê
pomyliæ i czêsto trudna jest konfrontacja pamiêci z dokumentami lub
innymi materia³ami. Bywa³o, ¿e niekiedy Mi³osz wiedzê czerpa³ od innych osób, relacje, których mog³y byæ niezbyt dok³adne, a nawet stronnicze. Komentarze dotycz¹ niewielu hase³ i odnosz¹ siê tylko osób i
rzeczy, z którymi autor komentarzy spotyka³ siê w swej pracy badawczej, o których zebra³ w przeci¹gu wielu lat materia³y w archiwach i
bibliotekach, a tak¿e w trakcie spotkañ z wieloma ludmi, w ró¿nych
zak¹tkach wiata. O niektórych osobach zebrana wiedza by³a du¿a, a o
innych niewielka, ale w ka¿dym przypadku pozwala na sprostowanie
niecis³oci, a nawet b³êdów w Abecadle. Intencj¹ nie jest pouczanie i
ganiæ, ale tylko, aby pokazaæ, jak by³o w rzeczywistoci, z pe³n¹ wiadomoci¹, ¿e b³êdy s¹ wyrazem niedoskona³oci ludzkiej pamiêci. W
niektórych przypadkach informacje s¹ uzupe³niane na podstawie posiadanych materia³ów, o których Mi³osz nie móg³ wiedzieæ, a nawet do
których nie móg³ dotrzeæ.
Rozpoczynam od jego serdecznego wileñskiego przyjaciela, z którym przyjani³ siê przed wojn¹, spotyka³ siê w latach wojny i kontaktowa³ siê w okresie powojennym, gdy mieszka³ we Francji i póniej w
Stanach Zjednoczonych.
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Franciszek Ancewicz
Pisz¹c o bliskim sobie Franciszku Ancewiczu, czyli
Pranasie Ancevièiusie, Mi³osz go charakteryzuje:
Ze ¯mudzi. Ateista, marksista, socjalista, antykomunista, internacjonalista. Du¿y, z konopian¹
grzyw¹, w rogowych okularach.
Wszystkie wskazane cechy i przymiotniki s¹ jak najbardziej s³uszne. Przyjani³ siê z nim w Wilnie w latach Franciszek Ancewicz w Toronto
studenckich, mieszkali razem w tym samym akademiku, kolegowali siê, prowadzili d³ugie dzienne i nocne rozmowy, chodzili razem na wódkê do ¿ydowskich knajpek. Nazywa³ go Draugas, co w t³umaczeniu z litewskiego znaczy³o  towarzysz, a wed³ug niektórych s³owników
litewskich tak¿e  druh. Ale w danym przypadku chodzi³o o blisk¹ sobie
osobê. Zna³ dobrze jego k³opoty pieniê¿ne, wiedzia³, ¿e z rodzinnego domu
na Litwie pomocy nie otrzymywa³. Przeszkod¹ nie by³a zamkniêta na g³ucho
granica, któr¹ majêtni zawsze mogli omin¹æ, ale trudna sytuacja maj¹tkowa
jego rodziców, zwyk³ych w³ocian, którzy z trudem mogli siê sami wy¿ywiæ. Wiedzia³, ¿e niekiedy otrzymywa³ niedu¿e kwoty od pism lewicowych,
wychodz¹cych w USA, do których wysy³a³ korespondencje i które niekiedy
p³aci³y mu skromne honoraria i to nieregularnie.
Przyjecha³ z Wiednia, z domów imienia Marksa, gdzie ho³ubili go
austriaccy marksici. Od 1926, kiedy wzi¹³ udzia³ w puczu socjalistycznym, by³ w Kownie spalony, czyli wiód³ ¿ywot emigranta. Moja d³uga
przyjañ z nim by³a czêci¹ mojego nieprowincjonalnego wychowania.
Ancewicz w drodze z sto³ecznego Wiednia do grodu nad Wili¹ na
krótko zatrzyma³ siê w królewskim Krakowie. Podj¹³ tam studia na Uniwersytecie Jagielloñskim
w roku akademickim 19281929, ale szybko zrezygnowa³ z nauki.
Powróci³ do
Wilna, gdzie
stawia³ pierwsze kroki w
Polsce, aby
wiadectwo ukoñczenia szko³y i jego przek³ad na polski
studiowaæ na
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Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Na
Litwie pod rz¹dami Smetony by³ faktycznie przegrany. I to nie dlatego, ¿e uczestniczy³ w antyrz¹dowym powstaniu w Taurogach i Olicie we
wrzeniu 1927. Aresztowano go jako zagorza³ego przeciwnika rz¹dów prawicy, która dosz³a do
w³adzy w grudniu 1926 roku, po puczu prawicowych oficerów. W trybie administracyjnym
mia³ byæ umieszczony w obozie pracy w Worniach. Po aresztowaniu zwróci³ siê do swego
prof. Tumasa z kowieñskiego uniwersytetu o pomoc. Profesor Tumas-Vaigantas, przyjaciel prezydenta Smetony, zwi¹zany z rz¹dz¹c¹ parti¹,
jednoczenie utrzymywa³ kontakty z lewicowymi krêgami, nawet komunizuj¹cymi. By³ bardzo
uczynny i wyrozumia³y, jako ksi¹dz mia³ dobre
stosunki z wolnomylicielami, a nawet z ateistami. Dziêki interwencji profesora, w³adze odst¹- Zdjêcia policyjne
Ancewicza. Kowno
pi³y od deportacji do obozu, pod warunkiem z³o¿enia proby o u³askawienie lub wyjazdu z kraju. Ancewicz wybra³ banicjê zamiast hañby, jak¹ by³aby, jego zdaniem, proba o ³askê. Wyjecha³
do Rygi, a nastêpnie do Wilna, gdzie redagowa³ pismo emigrantów-socjalistów Pirmyn(Naprzód), po latach przeniesione do Berlina. Kowieñskie w³adze zarzuca³y pismu, ¿e jest wydawane za pieni¹dze wywiadu polskiego i to by³ g³ówny powód przeniesienia go do Niemiec. Mi³osz,
wspominaj¹c lata wileñskie Ancewicza, jego pracê po doktoracie w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej (nazywa go Instytutem
Badañ Europy Wschodniej) podaje, ¿e przyjani³ siê Teodorem Bujnickim i
Stanis³awem Baczyñskim (ojcem poety). Czytamy u Mi³osza:
Kiedy w koñcu lat trzydziestych wojewoda Bociañski prowadzi³ swoj¹
antylitewsk¹ i antybia³orusk¹ politykê, Baczyñski zaproponowa³ Pranasowi przeniesienie do Warszawy, wyrobi³ mu posadê, bodaj bibliotekarza.
W rzeczywistoci z tym wyjazdem do stolicy by³o inaczej. Zosta³ z
Wilna usuniêty w trybie administracyjnym przez wojewodê Bociañskiego. Spotka³ go po klêsce wrzeniowej w Rumunii i wówczas ten¿e, jakby usprawiedliwiaj¹c swoj¹ decyzjê, t³umaczy³ siê, ¿e wysiedli³ go wskutek
nacisków rz¹du kowieñskiego, z którym by³y ju¿ nawi¹zane stosunki
dyplomatyczne. Podobne rozmowy w swoim czasie chodzi³y w Wilnie.
Powracaj¹c do momentu wymuszonego wyjazdu z Wilna stwierdziæ nale¿y, ¿e nast¹pi³ w takim popiechu zim¹, ¿e deportowany nie zd¹¿y³
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zabraæ ze sob¹ ciep³ej bielizny. Relacjê o tym przekaza³ Jonas Budrys,
dawny wilnianin, obecnie mieszkaniec Toronto, który na probê swojej
nauczycielki, Ancewiczowej, odwozi³ bieliznê do Warszawy, dla jej mê¿a,
jad¹c do Poznania. Z jego przekazu wynika, ¿e Ancewicz bardzo siê
ucieszy³ z dostarczonej mu paczki. Bardziej szczegó³owa relacja o deportacji Ancewicza z Wilna znajduje siê w ksi¹¿ce Draugas, wydanej w
2004 w Lublinie, pióra autora komentarza.
W Warszawie Ancewicz podj¹³ pracê w szacownym Kurierze
Warszawskim, chyba z porêki prof. Wac³awa Komarnickiego, promotora jego pracy doktorskiej, powiêconej Zwi¹zkowi Sowieckiemu.
Tu sta³ siê wyroczni¹ o sprawach ZSRR, a w roli jego protektora wyst¹pi³ Stanis³aw Stroñski. Siedz¹c faktycznie w warszawskiej redakcji,
wystêpowa³ jako korespondent w Rydze. Zosta³ w redakcji komentatorem wydarzeñ, zachodz¹cych za wschodni¹ granic¹. Podj¹³ tak¿e
owocn¹ wspó³pracê z tygodnikiem Polityka, a w tym przypadku skorzysta³ z protekcji Stanis³awa Swaniewicza.
Potwierdzi³ to Jerzy Giedroyc w licie do autora komentarzy. Na
³amach Polityki w 1939 roku opublikowa³ artyku³y o sprawach litewskich i sowieckich, wystêpuj¹c pod pseudonimem Franciszek
¯mudzki. Artyku³ o wizycie w Polsce litewskiego naczelnego wodza,
genera³a S. Ratikisa, spowodowa³ protest litewskiego MSZ, oburzonego krytyk¹ prezydenta Smetony.
Niewiadomo, sk¹d pochodzi wersja o bibliotekarzu? Mo¿liwie, ¿e
Baczyñski na pocz¹tku pobytu Ancewicza w Warszawie co takiego
proponowa³ mu i o tym w swoim czasie dowiedzia³ siê Mi³osz, a nie
ledzi³ dalszych losów przyjaciela, który nie wystêpowa³ w prasie pod
swoim nazwiskiem. Dalej w Alfabecie czytamy:
1939 rok, wojna, powrót Pranasa do Wilna i wyjazd do Niemiec,
jako korespondenta gazet neutralnej Litwy. Tam go zasta³a sowiecka
okupacja Wilna. Spotkalimy siê jesieni¹ 1940 w Warszawie, dok¹d
przyjecha³ z Berlina, ¿eby zlikwidowaæ mieszkanie. Namawia³ mnie na
odwiedzenie w Berlinie. Na pytanie, jak to zrobiæ, odpowiedzia³: G³upstwo, nasz konsulat, choæ zamkniêty, ma wszystkie piecz¹tki. Przylê ci
sauf-conduit.
Wojnê Ancewicz prze¿y³ w Warszawie, jako pracownik Kuriera
Warszawskiego bywa³ wszêdzie, gdzie dzia³y siê wa¿ne wydarzenia, a
pewien czas prowadzi³ nads³uch radia kowieñskiego radia, sk¹d redakcja
czerpa³a wiadomoci ze wiata. Z Warszawy wyjecha³ 21 wrzenia wraz
z poselstwem Litwy. Otrzyma³ od pos³a aulisa litewski paszport, który
zosta³ mu zabrany, gdy wyjecha³ z Litwy w koñcu lat dwudziestych. Z
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aulisem zapozna³ siê i zaprzyjani³ w Warszawie jeszcze przed wojn¹,
gdy obj¹³ placówkê w Polsce. Przedtem przez wiele lat w Berlinie reprezentowa³ Litwê. Poselstwo litewskie by³o bodaj¿e jedyne, a mo¿e jednym
z niewielu placówek, które nie opuci³y miasta, gdy rz¹d wyjecha³ i wezwa³ wszystkich dyplomatów, aby opucili stolicê. aulis wraz z personelem oraz z kilkoma obywatelami Litwy wyjecha³ tu¿ przed kapitulacj¹
stolicy. Wówczas opucili oblê¿one miasto pozostali dyplomaci i liczni
cudzoziemcy. Sta³o to siê na mocy porozumienia w³adz polskich z niemieckim dowództwem wojskowym. Ancewicz by³ ju¿ 22 wrzenia w
Królewcu, a nastêpnego dnia w Kownie. Od razu podj¹³ wspó³pracê z
opozycyjn¹ gazet¹ Lietuvos inios (Wiadomoci Litewskie), nieoficjalnym organem zakazanej partii ludowców. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jeszcze bêd¹c gimnazjalist¹, nawi¹za³ kontakt z tym pismem. Na jego ³amach
ju¿ 30 wrzenia rozpocz¹³ cykl artyku³ów o bohaterskiej Warszawie, w
których by³o wiele interesuj¹cych szczegó³ów o oblê¿eniu miasta i które
by³y przepojone mi³oci¹ do obroñców stolicy. Publikacje te wywo³a³y
niezadowolenie krêgów nacjonalistycznych w Kownie. A autorowi przypomniano dawne grzechy i nakazano sta³e meldowanie siê na policji. Sytuacja Ancewicza jeszcze bardziej siê skomplikowa³a, kiedy pose³ aulis,
jego opiekun, który zapewnia³ mu bezpieczeñstwo, wyjecha³ na placówkê
dyplomatyczn¹. W tej sytuacji poczu³ siê zagro¿ony, zw³aszcza, ¿e znalaz³
siê pod sta³¹ kontrol¹ policji. Skorzysta³ wówczas z okazji, ¿e by³ wakat
korespondenta Lietuvos inios w Berlinie i wystara³ siê o ten etat. Przed
wyjazdem spotka³ siê w Wilnie z gronem znajomych w mieszkaniu mecenasa Bronis³awa Krzy¿anowskiego, z którym by³ zaprzyjaniony. Na po¿egnanie zebrani Polacy ¿yczyli mu, aby musia³ uciekaæ z p³on¹cego Berlina,
podobnie jak uprzednio opuszcza³ oblê¿on¹ Warszawê. Gdy Litwê zajêli
Sowieci, po pewnym czasie zlikwidowano gazetê, której by³ korespondentem. Niebawem zosta³ przedstawicielem litewskich gazet z USA, a po
wejciu Ameryki do wojny, sta³ siê przedstawicielem prasy skandynawskiej. I w ten sposób do pewnego czasu trwa³ nadal na swym berliñskim
posterunku, do czasu, gdy odmówiono mu akredytacji.
Z relacji Mi³osza wynika, ¿e spotkali siê jesieni¹ 1940 w Warszawie,
kiedy Litwa by³a pod okupacj¹ sowieck¹. Na ¿¹danie sowieckiego resortu spraw zagranicznych zlikwidowane zosta³o w Berlinie poselstwo
Litwy. Pose³ kirpa nie odmówi³ przekazania sowieckim w³adzom siedziby i podejmowa³ wszelakie kroki, by przekazanie budynku opóniæ i
ogo³oci³ go ze wszelkich przedmiotów. Pozostawi³ u siebie wszystkie
dokumenty, blankiety, druki i pieczêcie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e mimo, i¿
ju¿ nie by³ pos³em, resort Ribbentropa pozostawi³ mu status dyploma33
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tyczny, a resorty Canarisa i Rosenberga
utrzymywa³y z nim
nadal bliskie stosunki.
Delegowa³y nawet
swych przedstawicieli
do kontaktów z nim.
Ancewicz przekazywa³ mu informacje, do
których mia³ dostêp Zawiadczenie Komitetu Litewskiego w Lubece. 1945
jako dziennikarz, a
które nie dociera³y do dyplomaty. Dziêki temu mia³ mo¿noæ otrzymania ka¿dego dokumentu na blankiecie konsulatu berliñskiego, zaopatrzonego w urzêdowe pieczêcie. Dokument taki dostarczy³ Mi³oszowi.
Nie jest istotne, czy by³ to paszport zagraniczny, czy jaki inny dokument. Przedstawi³em tê sprawê w Znad Wilii (nr 20/2004).
Dalej czytamy u Mi³osza:
Po zajêciu Litwy przez Niemców Pranas wróci³ i zosta³ adwokatem w
Szawlach. I zaraz exodus z ¿on¹ i dzieæmi przez p³on¹ce Prusy na Zachód.
Nale¿y w tym miejscu przedstawiæ dwa epizody z okresu pobytu w
Berlinie. Jeden z nich zwi¹zany jest z wyjazdem grupy korespondentów zagranicznych do obozu jeñców nad holendersk¹ granic¹. By³a w
obozie w Bocholcie 200-osobowa grupa Polaków, których  jak zauwa¿y³ amerykañski dziennikarz  nie z³ama³a siedmiomiesiêczna niewola. Wyró¿niali siê od pozosta³ych jeñców swym patriotyzmem.
Drugim wydarzeniem, wartym przypomnienia, jest konferencja prasowa, w której uczestniczyli wy³¹cznie zagraniczni dziennikarze. Przedstawiono na niej by³ego premiera Leona Koz³owskiego, który po ucieczce z ZSRR znalaz³ siê w rêkach Niemców. Kilka tygodni póniej jej przebieg Ancewicz przedstawi³ w kowieñskiej gazecie, w dwóch odcinkach
ca³ostronicowych, podpisanych inicja³ami P.(ranas) A.(ncevièius).W tym
artykule dok³adnie przedstawi³ przebieg konferencji i stwierdzi³:
S³uchaj¹c Koz³owskiego, nie mog³em siê pozbyæ siê wra¿enia, ¿e z
tego zak³adnika propaganda niemiecka chcia³a wyci¹gn¹æ wielkie korzyci, lecz ten z³amany fizycznie cz³owiek potrafi³ stawiæ opór.
Powracaj¹c do Alfabetu, mo¿na stwierdziæ, ¿e nie od razu, po powrocie z Niemiec, zosta³ adwokatem. Przeszed³ doæ skomplikowan¹
procedurê nostryfikacji dyplomu wileñskiego i z³o¿y³ stosowne egzaminy sêdziowskie i adwokackie. Dodam  z wynikiem celuj¹cym.
Oczywicie, Mi³osz móg³ nie znaæ tych wszystkich okolicznoci i
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nawet jeli o nich wiedzia³, nie móg³ ich przedstawiæ w krótkim biogramie. Pisz¹c o jego powojennych latach i pobycie w Kanadzie, podkrela,
¿e kandydowa³ do parlamentu, do którego nie zosta³ jednak wybrany.
Przegra³ wybory na rzecz Polaka Hajdasza, który przy poparciu Kocio³a
Katolickiego i miejscowej Polonii oraz wp³ywowych grup kapita³owych
z trudem pokona³ Litwina, którego nie popierali rodacy, który zwalcza³
Koció³, za którym sta³a nieznacz¹ca miejscowa partia socjalistyczna.
Du¿ym sukcesem by³o uzyskanie przez niego 4291 g³osów, podczas gdy
zwyciêzca zdoby³ tylko o po³owê wiêcej g³osów (6940). Ale klêska wyborcza go za³ama³a, zbyt wiele planów ³¹czy³ z niedosz³¹ karier¹ polityczn¹. Mia³a ona wp³yw na póniejsze losy, a mo¿e nawet na jego decyzjê o samobójstwie. Biogram w Alfabecie koñczy siê stwierdzeniem:
Szuka³bym przyczyn jego samobójstwa, gdybym z czasu, kiedy mieszkalimy w domu akademickim w Wilnie, nie pamiêta³ jego d³ugich okresów depresji, tak ciê¿kich, ¿e powala³y go niby fizyczna niemoc. Niedwiedzio silny, ca³e ¿ycie cierpia³ na powracaj¹c¹ chorobê duszy.
Uzupe³niaj¹c t¹ relacjê wska¿ê, ¿e w trakcie zbierania materia³ów,
odnalaz³em jego m³odzieñczy dziennik, w którym by³y wyra¿one otwarcie myli samobójcze. I jeszcze ostatni szczegó³, przed skuteczn¹ prób¹
samobójcz¹  jak wynika z przekazu jego znajomych z Toronto  mia³o
miejsce wczeniejsze usi³owanie samobójstwa. ¯ona zdo³a³a go wówczas odratowaæ w ostatniej chwili. A jednak choroba, jak j¹ okrelaj¹
fachowo manic depression, okaza³a siê silniejsza od woli ¿ycia. W Piosence zamorskiej Mi³osz wspomnia³ o
tym tragicznym wydarzeniu:
Kiedy zgin¹³ w Kanadzie z w³asnej
rêki Draugas.
Powiêci³ mu w Kulturze(z. 7-8/1964)
piêkne osobiste wspomnienie O Franciszku Ancewiczu, które zakoñczy³ s³owami:
Tak czy owak, Draugas, jako fizyczna obecnoæ, pozostaje dla mnie jednym
z g³ównych przewodników po labiryncie
pamiêci i jego mieræ tego nie zmieni.
Kektas Juozas
Juozas Adomavièius znany jest publicznie jako Kektas. Przybra³ swój
pseudonim literacki jako nazwisko, pod
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którym stale wystêpowa³ w ¿yciu codziennym i w obiegu literackim.
Czes³aw Mi³osz powiêci³ mu sporo miejsca w Abecadle. Urodzi³ siê w
dalekim Taszkiencie, w wojennym 1915 roku, w rodzinie kolejarza.
Dzieciñstwo jego przypad³o na ciê¿kie lata rewolucji w Rosji. Póniej
przyby³ z pozosta³¹ rodzin¹ do Wilna, które sta³o siê miastem rodzinnym. W latach 1926-1934 uczy³ siê w litewskim gimnazjum im. Witolda Wielkiego, pocz¹tki którego datuj¹ siê od 1915 roku. Wród uczniów
dzia³a³y ró¿ne organizacje patriotyczne i kulturalne. W latach 1926-1927
istnia³a grupa Wolnych Niewolników, czêæ cz³onków których przesz³a do komunistycznego podziemia. Z nim zwi¹za³ siê Adomavièius,
wstêpuj¹c do komunistycznego zwi¹zku m³odzie¿y czyli kazetemu. Jak
wspomina³ Maksym Tank:
Uczy³em m³odych kazetemowców przygotowywaæ samodzielnie referaty. Najzdolniejszym wród tej gromadki okaza³ siê Józef Adamawiczius. Szczup³y, o bladej cerze i ciekawych oczach, m³ody ch³opak, ¿ywo
interesowa³ siê polityk¹, a jednoczenie w tajemnicy przed kolegami
pisywa³ wiersze, które póniej drukowa³, podpisuj¹c siê pseudonimem
Józef Keksztas.
By³ jako nieletni s¹dzony za dzia³alnoæ komunistyczn¹ i z uwagi na
wiek zosta³ ³agodnie potraktowany przez s¹d. Ale nadal prowadzi³ dzia³alnoæ wywrotow¹, jak to okrela³o prawo i powtórnie s¹dzono go za aktywn¹ dzia³alnoæ komunistyczn¹. Otrzyma³ cztery lata wiêzienia. A w maju
1937 trafi³ do obozu w Berezie Kartuskiej wraz z grup¹ trzynastu innych
dzia³aczy komunistycznych. Jak wynika³o ze sprawozdania Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego Urzêdu Wojewódzkiego w Wilnie z 14 kwietnia1937,
powodem jego zatrzymania i internowania by³a obawa przed dzia³alnoci¹
antypañstwow¹ na wsi. W Berezie spotka³ innego poetê, Bia³orusina Sergiusza Chmarê, który w torontoñskich wspomnieniach napisa³, ¿e nad
literatami w obozie bardzo siê znêcano. Chmara podaje, ¿e Kektasa po
szeciu miesi¹cach zwolniono w wyniku starañ siostry, korzystaj¹cej z
czyjej protekcji. Oto co o nim napisa³ w Abecadle Mi³osz:
Kektas by³ bardzo lewicowy, choæ czy i jakie mia³ powi¹zania partyjne, nie wiem. Przed wojn¹ siedzia³ jaki czas w wiêzieniu, i to w jednej
celi z Maksymem Tankiem. Kiedy Wilno sta³o siê stolic¹ Litewskiej Sowieckiej Republiki, zacz¹³ dzia³aæ dostatecznie, chyba naiwnie, ¿eby ci¹gn¹æ na siebie oskar¿enie o dewiacjê i pojechaæ do ³agrów. Uwolniony
po amnestii dla obywateli polskich, wst¹pi³ do armii genera³a Andersa i
z ni¹ zosta³ ewakuowany na Bliski Wschód. Nastêpnie bra³ udzia³ w kampanii w³oskiej. Ciê¿ko ranny, bodaj pod Monte Cassino, d³ugo le¿a³ w
szpitalu... Niewiadomo, jakie wzglêdy sprawi³y, ¿e zamiast osiedliæ siê w
36

Zenowiusz Ponarski

Anglii, zdecydowa³ siê emigrowaæ do Argentyny. Tam prze¿y³ du¿o lat,
pracuj¹c g³ównie ,jak siê zdaje, przy budowie dróg.
W tym miejscu przerywam przekaz Mi³osza, aby wskazaæ pewne
fakty, zwi¹zane z jego z przesz³oci¹, a w tym z aresztowaniem przez
NKWD, na podstawie relacji jego przyjació³ z Wilna, dobrze zorientowanych, chocia¿ nie wiadomo, czy w pe³ni wiarygodnych. Jonas Karosas,
z którym razem dzia³a³ w litewskim gimnazjum, póniejszy dzia³acz komunistyczny centralnego stopnia (by³ cz³onkiem Biura Litewskiego Kompartii Zachodniej Bia³orusi) pisze w wspomnieniach Mówi¹ kamienie
Wilna, ¿e Kektas by³ cz³onkiem komunistycznej partii. A Maksym Tank
to potwierdza w swoich przedwojennych wspomnieniach. W ten sposób w¹tpliwoæ Mi³osza o komunistycznej przesz³oci Kektasa zostaje
ostatecznie rozwiana. O innych detalach burzliwego ¿ycia poni¿ej.
Nie by³ studentem USB w Wilnie, jak podaj¹ niektóre ród³a, a w
tym S³ownik Pisarzy Polskich Bartelskiego, a dopiero po zwolnieniu z
Berezy, w latach1938/1939 by³ s³uchaczem Wolnej Wszechnicy w
Warszawie. Ulubionym jego pisarzem zawsze by³ W³adys³aw Broniewski. Spotka³ siê z nim przypadkowo w 1936, zbieraj¹c materia³y dla
kowieñskiego tygodnika Naujoji Romuva (Nowa Romuva). Pojawi³ siê w Wiadomociach Literackich, aby otrzymaæ zdjêcia znanych
literatów polskich. O tym wydarzeniu napisa³ Zygmunt Stoberski w
ksi¹¿ce pt. Miêdzy dawnymi a m³odszymi laty. Oto jego relacja:
musia³ siê wiêc udaæ do Wiadomoci Literackich. Tu przyj¹³ go
jaki krêpy mê¿czyzna o sympatycznej twarzy, który przyniós³ z zaplecza
fotografie, ...ale podobizny Broniewskiego nie by³o. Zwróci³ siê wiêc
do sympatycznego pana z gor¹c¹ prob¹ o zdjêcie Broniewskiego,
na którym mu bardzo zale¿y. Po d³u¿szej chwili, spêdzonej na zapleczu,
przedstawiciel redakcji zjawi³ siê ponownie z potrzebn¹ Kektasowi klisz¹ Przy po¿egnaniu sympatyczny pan poda³ mu swoj¹ wizytówkê,
mówi¹c Broniewski jestem Na wizytówce jest mój adres, proszê mnie
przy okazji odwiedziæ  doda³ Broniewski
Kektas odwiedza³, jak pisze, W³adka na ¯oliborzu, a nastêpnie losy
zetknê³y ich w Zwi¹zku Radzieckim, w Szachrizjabsie, a potem w Iraku, Palestynie, Libanie i ponownie w Polsce.
Kektas materia³ otrzymany nale¿ycie wykorzysta³ i kontynuowa³
nawi¹zan¹ wspó³pracê z Naujoji Romuva. Na ³amach tego pisma zamieci³ w 1939 wiersze Czes³awa Mi³osza z wydanego w 1936 tomiku
Trzy zimy. Prze³o¿y³ z niego wiersze Ptaki, O ksi¹¿ce i Ob³oki. Opublikowane zosta³y w nastêpuj¹cych numerach pisma: 11, 33-34 i 45. Niewiadomo, czym siê kierowa³, t³umacz¹c wskazane wiersze? Czy kon37
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sultowa³ wybór z ich autorem? Tego siê ju¿ nie dowiemy. Mo¿e dlatego, ¿e przemawia³y do jego wyobrani s³owa z wiersza O ksi¹¿ce:
W czasach dziwnych i wrogich ¿ylimy, wspania³ych,
nad g³owami naszymi pociski piewa³y
i lata nie mniej grone od rw¹cych szrapneli
naucza³y wielkoci tych, co nie widzieli wojny
A wojna by³a ju¿ na horyzoncie, gdy s³owa poety polskiego t³umaczy³
na litewsk¹ mowê. A kiedy ukaza³y siê w kowieñskim pimie, s³owo
cia³em siê sta³o. W Wilnie zaprzyjani³ siê niektórymi poetami, a szczególnie z Jerzym Putramentem i Maksymem Tankiem. Z tym ostatnim
spotka³ siê w Wilejce w koñcu 1939, po opuszczeniu Wilna, które Sowieci przekazali Litwie. Pracowali tam krótko w miejscowym Wydziale
Owiaty. Jednak nied³ugo przebywali razem. Niebawem jednak los ich
rozdzieli³. Tank wyjecha³ do sto³ecznego Miñska i rozpocz¹³ karierê dzia³acza kulturalnego i pañstwowego, a Kektas trafi³ do powiatowej Oszmiany, na zupe³nie podrzêdne stanowisko w miejscowej owiacie.
Jednak nied³ugo cieszy³ siê prac¹. Inaczej sobie przedstawia³ sowiecki raj, który okaza³ siê prawdziwym piek³em. Trafi³ prêdko do
sowieckiego wiêzienia  jak podaje Putrament  wskutek zatargu z
klik¹ miejscow¹, i niezgod¹ na machinacje i kradzie¿e. Uczciwy cz³owiek i wra¿liwy poeta, sta³ siê niewygodnym wiadkiem z³odziejstwa
miejscowych notabli. Wpakowano go do obozu na d³u¿szy okres czasu. A nie sta³o to siê w stolicy Litwy Sowieckiej  jak pisze Mi³osz,  a
w prowincjonalnym miasteczku Wileñszczyzny, w Oszmianie, gdzie
niegdy mieszka³ i ukoñczy³ gimnazjum Henryk Dembiñski, który tak¿e nie znalaz³ swego miejsca w kraju, który niegdy by³ jego idea³em.
Kektas odzyska³ wolnoæ na podstawie amnestii, jako obywatel Polski, i odnalaz³ swe miejsce w powstaj¹cej w ZSRR armii polskiej. Nie
zawiód³ na polu walki. Za udzia³ w walkach na froncie w³oskim odznaczony zosta³ bojowymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi i w³oskimi.
Po wojnie zamieszka³ w Rzymie. Pracowa³ w Federacyjnym Klubie Europy Wschodniej. We W³oszech redagowa³ litewskie pisemko i w 1946
wyda³ dwa tomiki wierszy. A w 1947 opuci³ W³ochy, przenosz¹c siê do
Buenos Aires. Dlaczego zdecydowa³ siê emigrowaæ do Argentyny? 
zapytuje Mi³osz. Dlatego, ¿e w okresie miêdzywojennym znalaz³o siê tam
wielu Litwinów o orientacji lewicowej. Wiedzia³, ¿e mimo trudnoci ¿yciowych, emigranci prowadz¹ o¿ywion¹ dzia³alnoæ kulturaln¹. Za oceanem
przyst¹pi³ do twórczej pracy. Pisa³ wiersze, a wspominaj¹c dawne cza38
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sy, prze³o¿y³ i wyda³ w mikroskopijnym nak³adzie tomik wierszy Mi³osza
(300 egz.), tytu³ którego w polskim t³umaczeniu: Poezja samowiadomoci epoki. Nale¿y wskazaæ, ¿e nie zosta³ odnotowany w Historii Literatury Litewskiej, pióra Pranasa Naujokaitisa, wydanej w Chicago w 1976.
Okres argentyñski by³ dla niego twórczy. Wyda³ dwa tomiki poetyckie w
1947 roku oraz wybór dawnych wierszy z lat 1933-1953. Zawsze by³
pod przemo¿nym wp³ywem Juliusza S³owackiego, którego w 1948 roku
prze³o¿y³ Mój testament. Wydawa³ pismo literackie, dobrze notowane
przez krytykê literack¹. Pojecha³ do Argentyny, s³usznie przewiduj¹c, ¿e
znajdzie tam mo¿noæ pracy twórczej wród licznie mieszkaj¹cych rodaków. Ale doznane na wojnie obra¿enia da³y o sobie znaæ i spowodowa³y trwa³y parali¿, który uniemo¿liwi³ pracê zarobkow¹ i twórcz¹. Przypomnia³ sobie wówczas przyjació³ polskich. Wiedzia³, ¿e w Polsce powojennej Putrament sta³ siê wp³ywowym dzia³aczem i politykiem. Zwróci³ siê do niego pomoc. I nie zawiód³ siê. Schorowany jedzie do Polski i
znajduje swoje miejsce w Domu Weteranów Ruchu Rewolucyjnego, gdzie
go w 1959 umiecili W³adys³aw Broniewski i Jerzy Putrament. Podejmuje w nowym miejscu i warunkach twórcz¹ pracê, zostaje cz³onkiem
Zwi¹zku Literatów Polskich. T³umaczy poezjê i prozê litewsk¹, pisze
artyku³y o literaturze polskiej dla pism litewskich, t³umaczy poezjê Broniewskiego, Przybosia, Mi³osza i innych.
Zmar³ w kwietniu1981 w Warszawie, po tym jak Czes³aw Mi³osz
otrzyma³ literack¹ Nagrodê Nobla. Kiedy noblista po trzydziestu latach
nieobecnoci przyje¿d¿a w czerwcu 1981 roku do kraju, nie spotka ju¿
starego znajomego z Wilna, spoczywaj¹cego zaledwie od dwóch miesiêcy na cmentarzu w Wólce Wêglowej, znajduj¹cego siê przy granicy
Warszawy i Puszczy Kampinoskiej. Spocz¹³ w dali od miasta, które
uzna³ za rodzinne i któremu powiêci³ wiersz pisany po polsku Ewokacja rodzinnego miasta, w którym pad³y takie dramatyczne s³owa:
Miasto upad³e, miasto,
stolico bólu, stolico przemarszów
p³yn¹cych z zachodu na wschód
i ze wschodu na zachód, kiedy
stolico p³on¹ca, znów bêdziesz moja,
kiedy powiesz mi s³owa mi³oci
zapad³ej w fosê kamienia
pod zamkiem o fladze z trzech barw?
Trójbarwna i trójjêzyczna
Stolico umar³ych dni.
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I jeszcze uwaga, odnosz¹ca siê wspomnianej ksi¹¿ki Stoberskiego.
Sporo miejsca w niej autor powiêci³ Juozasowi Kektasowi, przytoczy³ wiele interesuj¹cych, a nieznanych faktów z jego ¿ycia. Ale siê
pomyli³, pisz¹c o jego pochodzeniu jego nazwiska:
Kektas po litewsku znaczy dziêcio³. By³o to przezwisko, nadane
chorowitemu ch³opcu przez kolegów w gimnazjum, bowiem siê garbi³.
Z czasem przezwisko to przekszta³ci³o siê w pseudonim literacki.
Otó¿ kektas to nie jest ¿aden krzykliwy dziêcio³, a jest to inny
ptak z rodziny krukowatych, a mianowicie sójka (garulus glandarius).
Niewiadomo, na ile przezwisko zwi¹zane by³o z wygl¹dem gimnazjalisty, m³odego poety wileñskiego.
Nie zosta³ zapomniany przez potomnych. Wynika to z zapisu dawnego przyjaciela, Maksyma Tanka. W dzienniku pod dat¹ 7 grudnia
1993 roku odnotowa³ interesuj¹cy szczegó³:
Przychodzi³a Ma³gorzata Kasner. Chcia³a, abym siê podzieli³ z ni¹
swoimi wspomnieniami o J. Kektasie, o którym zamierza napisaæ szkic.
Ale u mnie nie zachowa³a siê korespondencja z nim, posiadam (jego)
kilka pocztówek i zdjêæ.
Czy taki szkic zosta³ napisany?
Gimbutas Marija
Dla wiêkszoci czytelników nazwisko
Gimbutas niewiele znaczy, a informacje
znajduj¹ce siê w Abecadle s¹ zrozumia³e
tylko dla nielicznych. Mi³osz rozpoczyna
swój przekaz nastêpuj¹co:
Urodzi³a siê w Wilnie w czasach, kiedy
rodziny mówi¹ce w domu po litewsku by³y w
tym miecie nieliczne. Potem na emigracji w
Niemczech i w Ameryce. Pozna³em j¹ w Kalifornii, gdzie robi³a karierê naukow¹ i zosta³a profesorem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Jedna z
najbardziej s³awnych postaci wród Amerykanów litewskiego pochodzenia. Autorka dzie³ z zakresu antropologii i archeologii (i matka czterech
córek). Znajomoæ jêzyków wschodnioeuropejskich pozwoli³a jej na badania nad zasiêgiem geograficznym jêzyków ba³tyckich. Tematem jej g³ównego dzie³a jest jednak cywilizacja Europy sprzed inwazji indoeuropejskiej, a wiêc 7000-3500 przed Chrystusem, na podstawie wykopalisk (The
Gods and Godesses of Old Europe). Poniewa¿ wykopaliska zdaj¹ siê
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dowodziæ, ¿e by³a to cywilizacja matriachalna, rozszerzone wydanie ksi¹¿ki
mia³o ogromne powodzenie wród feministek. Odwiedzi³em Marijê w jej
piêknym domu w Topenga pod Los Angeles i razem celebrowalimy w
1979 czterechsetn¹ rocznicê Uniwersytetu Wileñskiego. Szczytowym momentem jej ¿ycia, jak mi opowiada³a, by³a wizyta w Wilnie (choæ jeszcze
sowieckim) i wyk³ad na uniwersytecie, który publicznoæ przyjê³a entuzjastycznie jako manifestacjê to¿samoci narodowej.
Przytoczy³em tekst has³a Gimbutas. Niewiele mówi o samej pani
Mariji, a wiêcej o jej pozycji w Stanach Zjednoczonych i pracy naukowej. Nie mówi nic o jej rodzinie i bliskich, o latach nauki i studiach.
Oczywicie, autor Abecad³a napisa³ to, co siê dowiedzia³ od znajomej,
poznanej w Kalifornii, o jej córkach, które widywa³, goszcz¹c w jej
domu, o jej amerykañskim dorobku naukowym, znacz¹cym i zauwa¿onym przez rodowiska naukowe. S¹dzê, ¿e przesz³oæ Mariji Gimbutas mo¿e zainteresowaæ tych, którzy zechc¹ wiedzieæ wiêcej o osobie, któr¹ spotka³ poeta i która na trwa³e zapisa³a w jego pamiêci. Tak
siê sta³o, ¿e nazwisko Gimbutas jest mi znane z kilku powodów. Pracuj¹c nad biografi¹ wileñskiego przyjaciela Mi³osza, emigranta politycznego z Litwy, Franciszka Ancewicza, zapozna³em z ksi¹¿k¹ jej ojca,
Danieliusa Alseiki (1881-1936) o Litwinach Wileñszczyzny miêdzywojennej. By³ ich przywódc¹ w Polsce do czasu przewrotu na Litwie w
grudniu 1926. Wówczas ust¹pi³ miejsce lidera ludziom, zwi¹zanym z
re¿ymem autokratycznym na Litwie. Kowieñskie w³adze jednak powierzy³y mu delikatn¹ misjê, polegaj¹c¹ na przekonanie studenta-emigranta do odst¹pienia od dzia³alnoci przeciwko rz¹dom Smetony, za
cenê pomocy materialnej lub innej. Studentem tym by³ Franciszek Ancewicz. Odrzuci³ propozycjê mu przed³o¿on¹ i do koñca ¿ycia nie odst¹pi³ od swych idea³ów. Ancewicz w Warszawie zaprzyjani³ siê z
Vytautasem Alseik¹ (synem Danieliusa), pracuj¹cym w poselstwie Litwy. V. Alseika wczeniej pozna³ Ancewicza, w 1936, kiedy przyby³ do
Wilna na pogrzeb ojca i mia³ trudnoci z powrotem do domu. Pomóg³
mu z wyjazdem do Kowna. A poszukuj¹c róde³, zwi¹zanych z pojêciem Romuva, natrafi³em na nazwisko Gimbutienë, jako wybitnej uczonej, zajmuj¹cej siê dziejami staro¿ytnej Litwy. Mia³a w tej dziedzinie
spory dorobek naukowy. Ale szukaj¹c jej nazwiska w litewskiej emigracyjnej encyklopedii, okaza³o siê, i¿ by³o ukryte pod inn¹ liter¹, ani¿eli G. Znajdowa³o siê pod has³em: Alseikaitë-Gimbutienë Marija Birutë
czyli Alseikówna-Gimbutowa. Sowiecka litewska encyklopedia z 1966
natomiast nie zawiera jej biogramu, ani pod liter¹ A lub G. Ale w podobnej encyklopedii z 1985 roku znajduje siê jej nazwisko. Musia³o
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min¹æ prawie trzydzieci lat, aby lat zaistnia³o w naukowym obiegu na
Litwie.
Co wiemy o jej przesz³oci? Urodzi³a siê w Wilnie w styczniu 1921
roku, za czasów Litwy rodkowej. Ojciec jej, Danielius Alseika, lekarz
z zawodu, od 1918 mieszka³ w Wilnie wraz z ¿on¹ Weronik¹, tak¿e
lekarzem. Oboje byli spo³ecznikami i dzia³aczami narodowymi o liberalnych przekonaniach. D. Alseika uczestniczy³ w litewskim ruchu narodowym od 1905 roku, a w 1918 w Wilnie zosta³ cz³onkiem Taryby
Litewskiej (Rady), czasowego przedstawicielstwa narodu litewskiego.
Po zajêciu Wilna przez genera³a ¯eligowskiego i w³¹czenia miasta i okrêgu do Polski, wielu miejscowych Litwinów wyjecha³o do Kowna, on
za pozosta³ na wileñskim posterunku. Zaj¹³ wiod¹c¹ pozycjê wród
Litwinów, zamieszka³ych w Polsce. Demokrata z przekonañ i dzia³acz
z natury, od roku 1922 do 1927 kierowa³ Tymczasowym Komitetem
Litewskim, reprezentuj¹cym miejscowych Litwinów w stosunkach z
w³adzami. Po objêciu rz¹dów na Litwie przez A. Smetonê, ust¹pi³ ze
stanowiska jako przeciwnik rz¹dów silnej rêki w Kownie. Ale w Wilnie
wydawa³ postêpowe pisma litewskie i dzia³a³ na niwie kultury i owiaty. Zmar³ w 1936 roku w Wilnie, i przed mierci¹ zd¹¿y³ opublikowaæ
pouczaj¹c¹ ksi¹¿kê: ¯ycie Litwinów wileñskich 1919-1934. W 1931
ma³¿onkowie siê rozeszli. Jak wspomina³ Rapolas Mackonis w publikacji Stare pokolenie Wilnian (Wilno 1999, lit.):
Kto siê rozezna, dlaczego nast¹pi³o rozbicie rodziny? Wiedzielimy
tylko, ¿e pozostawi³a mê¿a w Wilnie, Alseikowa z dwójk¹ dzieci mieszka w Kownie.
R. Mackonis utrzymywa³ kontakty z Alseik¹ do ostatnich chwil jego
¿ycia i zapytywa³ miertelnie go chorego, czy o jego stanie powiadomiæ ¿onê. Us³ysza³ wypowied:
Nie wiem, czy warto. A mo¿e powiadomcie. Jeli zechce, niechaj
przyje¿d¿a S¹dzê, ¿e przyjecha³a, i jeli siê nie mylê, wygl¹da³o, i¿
nie bardzo siê przejmowa³a mierci¹ mê¿a.
Niekiedy b³êdnie przyjmuje siê, ¿e wysiedlono go z Wilna. Pisa³ o tym
Z. Zinkevièius w ksi¹¿ce Wschodnia Litwa w przesz³oci i obecnie (Wilno
1993, lit.): Wiêziony przez Polaków i wysiedlony do niepodleg³ej Litwy.
Syn w 1930 ukoñczy³ gimnazjum litewskie w Wilnie i w Kownie,
podejmuje studia prawnicze, a córka Marija ukoñczy³a gimnazjum w
Kownie w 1938. W tym¿e roku zostaje studentk¹ wydzia³u humanistycznego Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie. Studiowa³a prehistoriê  archeologiê pod kierunkiem wybitnego uczonego, prof. J. Puzinasa. W okresie studiów bra³a udzia³ w pracach wykopaliskowych na
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Litwie. W koñcu1939 roku wydzia³ humanistyczny zosta³ przeniesiony
do Wilna i by³ w³¹czony do miejscowego uniwersytetu. Studiuje nadal
pod kierownictwem prof. Puzinasa. W 1942 na Uniwersytecie Wileñskim tylko cztery osoby otrzymuj¹ dyplomy ukoñczenia studiów archeologicznych, wúród nich Marija Alseikaitë, w przysz³oci Gimbutienë.
Jeszcze podczas studiów w Kownie wspó³pracowa³a z pras¹, a w szczególnoci z tygodnikiem Naujoji Romuva, na ³amach którego w 1940
roku opublikowa³a artyku³ o 33 rocznicy Litewskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie, którego widnym dzia³aczem by³ niedawno zmar³y
jej ojciec. Pisa³a sporo o dawnych dziejach Litwy. Znane s¹ jej wczesne
publikacje Pogañskie obrzêdy pogrzebowe na Litwie i Wyobra¿enie o ¿yciu
pozagrobowym w okresie przedhistorycznym Litwy. Problematyce tej zosta³a wierna w póniejszym okresie, publikuj¹c prace naukowe w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i na Litwie. Podczas wojny znalaz³a siê
w Niemczech, gdzie w 1946 roku zrobi³a doktorat z filozofii na uniwersytecie w Tuebingen. Wyjecha³a nastêpnie do St. Zjednoczonych.
Niedawno w kwartalniku Znad Wilii(nr 21/2005) ukaza³ siê interesuj¹cy tekst pt. Romuva inaczej ³ad. Czytamy w nim:
Prekursorami odrodzenia litewskiej religii etnicznej by³y takie znane postacie, jak ...najlepsza znawczyni etnicznej przesz³oci i jêzyków
Ba³tów, prof. Marija Gimbutienë.
Jonas Trinkunas, lituanista, od wielu lat bardzo wytrwale i z talentem propaguje religiê etniczn¹ Romuva, która aktualnie na Litwie liczy
10-15 tysiêcy wyznawców i ma zwolenników wród Litwinów Chicago, Toronto i Bostonu. Trinkunas opublikowa³ obszerny artyku³ pimie
Draugas (Chicago), w którym wy³o¿y³ zasady noeopoganizmu litewskiego. W tym artykule, zatytu³owanym Romuva  tradycja Ba³tów (nr 67 z 4 kwietnia 1998), napisa³, ¿e:
M. Gimbutienë pisze i opowiada³a z podziwem o kulturze staro¿ytnej Europy  o jej idea³ach, pokojowoci, twórczoci i kobiecoci, szczególnie potrzebnych wspó³czesnemu cz³owiekowi. Wszystko to by³o kilka
tysiêcy lat wstecz, ale idea³y przesz³oci i kultury, obecnie powinny staæ
siê wzorem dla naladowania. Przypomnia³ tak¿e jej s³owa: Wszystko,
co ¿yje  jest dowodem ³askawoci ziemi. Wszystko, co ziemia rodzi,
przepe³nione jest u¿yczon¹ si³¹ ¿ycia. Drzewo, kwiat, kamieñ i cz³owiek
 wszystko pochodzi z ziemi, chocia¿ ka¿dy ¿ywy organizm, przybiera
ró¿norodne formy.
Zdo³a³a zbadaæ, sklasyfikowaæ i opisaæ fenomeny ¿ycia. Intelektualistka najwy¿szej rangi, zwróci³a uwagê Czes³awa Mi³osza. Na emigracji oprócz pracy naukowej, czynnie uczestniczy³a w ¿yciu litewskiej spo43
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³ecznoci. Utrzymywa³a szerokie kontakty z innymi grupami etnicznymi.
Zwi¹zana by³a blisko z Associaton for the Advancement of Baltic Studies, powsta³¹ w 1969, której honorowym cz³onkiem by³ Mi³osz.
By³a jej bliska jeszcze inna dziedzina, której powiêca³ wiele uwagi,
mianowicie emigracyjna litewska encyklopedia, wydawana w USA. Od
pierwszego tomu, który ukaza³ siê w 1953 w Bostonie, opracowywa³a
has³a z zakresu archeologii i dziedzin pokrewnych. W kolejnych 37
tomach (ostatni z 1985) pojawia³y siê has³a, przez ni¹ przystêpnie napisane. A w znanej powszechnie Encyklopedia Brytannica, znajduje siê
wiele hase³, przez ni¹ opracowanych. Uczestniczy³a te¿ w wydaniu w
fundamentalnej Fischer Weltgeschichte.
Archeolog Gimbutas (czêsto wystêpowa³a pod tym nazwiskiem),
bra³a w latach 1968-1980 sta³y udzia³ w pracach wykopaliskowych w
wielu krajach Europy: Grecji, Jugos³awii, we W³oszech. Dokona³a
bardzo znacznych odkryæ. S¹ bardzo cenne i odnosz¹ siê nie tylko
kultury materialnej, ale te¿ duchowej.
Wspomina³em, ¿e interesowa³em siê jej ojcem i bratem. Nigdy nie
zapomnia³a Danieliusa Alseiki, prezesa Komitetu Litewskiego w Wilnie
 napisa³a gazeta Lietuvos Aidas (Echo Litwy) 19 czerwca 1993.
Uwaga o przywi¹zaniu do pamiêci ojca jest jak najbardziej trafna i
bynajmniej nie przypadkowa. Szacunek ten wynika³ nie tylko z powodów osobistych, przywi¹zania do bliskiego sobie rodzica, ale te¿ ze
wzglêdów patriotycznych. Pamiêta³a zawsze o jego staraniach na rzecz
wileñskich rodaków, którym pomaga³ w trudnych dla nich czasach.
Z bratem sprawa przestawia³a siê odmiennie. Chodzi³ zawsze w³asnymi, krêtymi drogami i jego filozofia ¿yciowa by³a sprzeczna z jej
pogl¹dami na moralnoæ w ¿yciu prywatnym i publicznym. Powiêci³em im jeden rozdzia³ w ksi¹¿ce Draugas, zatytu³owany Kontakty z
Alseikami. Chodzi³o o znajomoæ z Franciszkiem Ancewiczem. Nie
zamierzam o tym obszernie pisaæ, a tylko przypomnê niektóre fakty
interesuj¹ce, odnosz¹ce siê do obu Alseików.
Alseika Danielus w koñcu 1927 spotka³ siê z nim, aby przedstawiæ
mu pewn¹ propozycjê. Uczyni³ to na probê profesorów M. Biriki i
Z. emaitisa, przywódców Zwi¹zku Wyzwolenia Wilna, dzia³aj¹cych
prawdopodobnie w imieniu prezydenta Smetony. Chcieli go namówiæ
do zaprzestania dzia³alnoci przeciwko re¿ymowi w Kownie. Ancewicz odrzuci³ propozycjê i nie skusi³a go proponowana pomoc materialna. Vytautas Alseika podczas studiów na wydziale prawa kowieñskiego uniwersytetu wspó³pracowa³ z pras¹, a nawet wydawa³ tygodnik ilustrowany w latach 1931-32 Nowoci Kina. Wychodz¹ce nie44
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spe³na rok pismo okaza³o siê niewypa³em. Ale
o kinie pamiêta³ i w 1938 ukaza³a siê jego niewielka publikacja Nadzór nad filmami na Litwie, firmowana przez wydzia³ prawa i ekonomii kowieñskiego uniwersytetu. Stale ima³
siê ró¿nych sposobów zrobienia kariery. Za³o¿y³ w 1930 korporacjê studenck¹ Romuva. G³osi³a modne w owym czasie has³a jednoci narodowej. Nie zapisa³a niczym szczególnym w dziejach kowieñskich organizacji
Jonas Budrys  uczeñ
studenckich.
Ambitny i cyniczny gracz, karierowicz z Ancewiczowej w Wilnie,
natury, na krótko zatrzyma³ siê we wp³ywo- w Toronto pomaga³ Ancewiczowi w kampanii wywym Zwi¹zku Wyzwolenia Wilna. W latach borczej do Parlamentu
1937-1938 pe³ni³ obowi¹zki sekretarza ZWW.
Postawi³ wtedy na jedn¹ kartê, której stawk¹ by³a przysz³a kariera. Jak
siê niebawem okaza³o, nie przeliczy³ siê w swoich planach. Zwi¹zek
otworzy³ drogê do s³u¿by w dyplomacji. Po nawi¹zaniu stosunków
miêdzypañstwowych z Polsk¹ zatrudniono go w poselstwie Litwy w
Polsce, gdzie pe³ni³ obowi¹zki sekretarza wydzia³u konsularnego.
Z pobytem w Warszawie ³¹czy siê pewne wydarzenie. Opowiedzia³
mi o nim we wrzeniu 2005 Jonas Budrys. Latem 1939 z Poznania,
gdzie studiowa³ na uniwersytecie, jecha³ do rodzinnego Wilna. Prezes
stowarzyszenia studentów litewskich poprosi³ go o za³atwienie pewnej
sprawy w poselstwie Litwy, dok¹d siê uda³. Przy wejciu do poselstwa
przy ul. Koszykowej sta³ policjant, obserwuj¹cy osoby wchodz¹ce.
Student wszed³ z pustymi rêkami. Poniewa¿ pose³ aulis okaza³ siê
nieobecny, w interesuj¹cej go sprawie spotka³ siê z pracownikiem poselstwa V. Alseik¹. Po zakoñczeniu rozmowy, gdy ju¿ siê ¿egna³, zupe³nie nieoczekiwanie Vytautas Alseika wrêczy³ mu spor¹ paczkê, opakowan¹ w papier (mo¿e 10 kilogramow¹) i powiedzia³, aby rozpowszechni³
znajduj¹ce siê tam materia³y. Jonas Budrys, grzeczny i taktowny z natury, zaskoczony propozycj¹, bez s³owa zabra³ paczkê i  jak powiada
 mia³ szczêcie, ¿e go policjant nie zatrzyma³. Gdy w domu sprawdzi³
jej zawartoæ, stwierdzi³, ¿e zawiera antypolsk¹ literaturê, napisan¹ w
z³ej polszczynie i w niewybrednym stylu. I najwa¿niejsze, co go zdumia³o, by³o to, ¿e na drukach by³o wskazane, ¿e drukowane by³y w
wileñskiej drukarni Ruch, ciesz¹cej siê doskona³¹ renom¹. Najbardziej zdenerwowa³o mego rozmówcê, nie tylko to, ¿e policjant móg³ go
zatrzymaæ, gdy wychodzi³ z poselstwa i jako student móg³ mieæ po45
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wa¿ne k³opoty, ale ¿e druki w stylu Zwi¹zku Wyzwolenia Wilna, wskazywa³y nieprawdziwego wydawcê. Zniszczy³ je natychmiast. Wykorzystanie niewiadomej osoby dla w³asnych interesów oraz brudna prowokacja sta³y siê póniej sta³¹ metod¹ dzia³ania Vytautasa Alseiki, jako
agenta sowieckiego wywiadu, a w³aciwie KGB.
O tym nieco póniej. Na razie pozostajemy w Warszawie, któr¹
Alseika opuci³ razem z Ancewiczem w koñcu wrzenia 1939. Niemcy
zgodzili siê wypuciæ cudzoziemców z oblê¿onej stolicy. Po powrocie
do Kowna zosta³ pracownikiem Litewskiej Agencji Telegraficznej (Elty) i
kilkakrotnie wyje¿d¿a³ do Warszawy w sprawie pozostawionego mienia
poselstwa. O tych wyjazdach opublikowa³ kilka korespondencji, w których wiele interesuj¹cych szczegó³ów z ¿ycia okupowanego miasta.
Podczas okupacji niemieckiej Vytautas Alseika by³ adwokatem w
Wilnie. Litwê opuci³ w lipcu 1944 roku, kiedy Armia Czerwona zbli¿a³a siê do jej granic. Pocz¹tkowo zamieszka³ w Wiedniu, a potem w
Berlinie. W 1949 roku wyjecha³ do USA, gdzie podejmowa³ ró¿ne prace, a w 1953 przeniós³ siê do Niemiec Zachodnich, znajduj¹c zatrudnienie w Naczelnym Komitecie Wyzwolenia Litwy (litewski skrót 
VLIK), g³ównym centrum litewskiej emigracji, jednocz¹cym ró¿ne organizacje polityczne spo³eczne. Redagowa³ biuletyn Informacje Elty,
ukazuj¹cy siê w ró¿nych jêzykach. Jednoczenie podj¹³ wspó³pracê z
pismami litewskimi w USA.
Mieszkaj¹c w NRF, zosta³ zwerbowany przez sowieckie KGB, które postawi³o przed nim zadanie penetracji litewskiej emigracji, jej organizacji politycznych i spo³ecznych. Zajmowa³ wiele wa¿nych stanowisk w ró¿nych organizacjach i pilnie wykonywa³ zadania mu postawione. Dlatego te¿ zaj¹³ siê publicystyk¹ i podj¹³ blisk¹ wspó³pracê z
wp³ywowym katolickim dziennikiem Draugas, wydawanym od 1909
roku w Chicago. Na jego ³amach publikowa³ artyku³y o Polsce i Zwi¹zku Sowieckim. Powsta³a paradoksalna sytuacja. Na ³amach katolickiego pisma sowiecki agent oskar¿a komunistów litewskich, ¿e atakuj¹
Radio Watykañskie (Draugas, 3 stycznia 1970).
Krytykowa³ stosunki, panuj¹ce w ZSRR i szpiegowa³ na rzecz tego¿
kraju! Na polecenie mocodawców z Moskwy wykonywa³ na Zachodzie
ró¿nie zadania. A¿ nadszed³ czas, gdy przyst¹pi³ do najwa¿niejszego.
Powróci³ na Litwê w padzierniku 1972 roku, po 28 latach emigracji. Od
razu po przyjedzie do Wilna rozpocz¹³ szerok¹ kampaniê przeciwko przywódcom emigracyjnym, inspirowan¹ i kierowan¹ przez sowieckie organa bezpieczeñstwa. Wystêpowa³ w prasie, radiu i telewizji i na zebraniach publicznych, demaskuj¹c emigracyjnych przywódców. Wyda³ w
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1977 ksi¹¿kê pt. Trzydzieci lat na emigracji, oskar¿a³ w niej dawnych
przyjació³, atakowa³ wszystkich dzia³aczy, zarówno prawicowych, jak i
lewicowych. Nie oszczêdzi³ nawet Ancewicza, którego przyj¹³ do w³asnego mieszkania w Warszawie w czasie oblê¿enia. Tylko w dwóch przypadkach dobrze napisa³ o kim na Zachodzie, a mianowicie o prof. Steponie Kolupaila (1892-1964), któremu powiêci³ kilka linijek i o M. Gimbutienë. Tej ostatnie u¿yczy³ trzy czwarte strony, przedstawiaj¹c jej wk³ad
do archeologii i nauk pokrewnych, prehistorii Europy.
Rzeczywicie by³a zas³u¿onym badaczem przesz³oci, na miarê najwiêkszych uczonych USA. I to podniós³ Czes³aw Mi³osz w Alfabecie.
Ale pisz¹c o niej, Alseika ani s³owem nie wspomnia³, ¿e by³a to jego
siostra, któr¹ móg³ siê szczyciæ. Uczyni³ to prawdopodobnie dlatego,
¿e chcia³ jej oszczêdziæ przykroci. Oto, co o nim czytamy w t. 37
(uzupe³niaj¹cym) Lietuviø enciklopedija (1985):
Dziennikarz. 1961-1967 redagowa³ w Niemczech Informacje Elty,
WLIKu i Elta Pressendienst (w jêz. niem.). Póniej w dzienniku Draugas by³ redaktorem pierwszej strony i reporterem z Nowego Jorku, redaguj¹cym biuletyn Elty. 10 padziernika 1972 powróci³ na Litwê, gdzie
siê w³¹czy³ do aparatu propagandowego okupantów (sowieckich).
Pod jego nazwiskiem w Wilnie wydano ksi¹¿ki Trzy dziesiêciolecia
na emigracji (1977) i Ameryka  rzeczywistoæ i mit (1983).W ostatniej, krytykuj¹c prasê amerykañsk¹, zacytowa³ obszerny fragment z
artyku³u Juozasa Keliotisa z 1936, który by³ opublikowany w wydanym w Kownie tygodniku Naujoji Romuva. A dzia³o siê w tym czasie, kiedy Keliotis, dwukrotny wiêzieñ gu³agów, by³ objêty zakazem
publikacji i pod sta³ym nadzorem KGB.
Poszukuj¹c materia³y o V. Alsejce, zupe³nie przypadkowo odnalaz³em
siê w zbiorach kserokopiê broszury, niedawno wydanej na Litwie. By³a
przedrukiem podrêcznika dla KGB, wydanego w Moskwie w 1986 przez
Wy¿sz¹ Szko³ê KGB im. F. Dzier¿yñskiego pt. Szkodliwa dzia³alnoæ
litewskich nacjonalistów i walka z ni¹. Przedstawiono w niej konkretne
przyk³ady niektórych udanych akcji przeciwko przywódcom emigracji,
ich sk³ócenia, szerzenia k³amliwych informacji i ró¿nych prowokacji. W
stosunku do genera³a Ratikisa stosowano perfidne dzia³ania, maj¹ce podwa¿yæ zaufanie do niego zachodnich polityków i s³u¿b specjalnych.
Dlaczego przedstawiam wymienion¹ broszurê? Otó¿ znaj¹c dobrze
przesz³oæ V. Alseiki, zw³aszcza z okresu powojennego, dopatrzy³em
siê w jednym przypadku dowodu jego agenturalnej dzia³alnoci wród
emigrantów litewskich. Oto, co czytamy w opracowaniu, redagowanym przez genera³a KGB, H. Vaigauskasa. Kilka s³ów o tym generale,
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aby uwiarygodniæ informacje, podane w broszurze. By³ dzia³aczem
komsomolskim i partyjnym. By³ w latach 1961-1971 szefem kowieñskiego KGB, a póniej awansowa³ na stanowisko zastêpcy prezesa
Komitetu Bezpieczeñstwa Litewskiej SRR. Jednym s³owem, by³ osob¹
najbardziej kompetentn¹ w sprawach sowieckiego wywiadu. Towarzysz genera³ powiadczy³ metody dzia³ania:
Do ZSRR zapraszano agentów, dobrze zorientowanych o sytuacji na
emigracji, którzy ju¿ wyczerpali swe kontrwywiadowcze mo¿liwoci i
politycznie dawa³o to dobre wyniki. Przedstawimy to przyk³adowo.
I podaje jeden konkretny przyk³ad z praktyki organów KGB, w którym dopatrzy³em siê dzia³alnoci V. Alseiki na rzecz sowieckich s³u¿b
specjalnych.
Co na ten temat podaje KGB? Przytaczam dos³owny tekst ze wspomnianej broszury:
We wrzeniu 1972 roku zostaje przygotowany wyjazd agenta Oresta ze
Stanów Zjednoczonych na sta³e zamieszkanie w ZSRR. Orest by³ zwerbowany przez KGB w Niemieckiej Republice Federalnej i usadowi³ siê w
siedzibie WLIK w Nowym Jorku. We wszystkich g³ównych republikañskich publikatorach, w telewizji i radiu, w pismach i audycjach radiowych, przeznaczonych dla cudzoziemców, przekazano oficjaln¹ wiadomoæ o powrocie z zagranicy do ojczyzny jednego z wybitnych litewskich
emigracyjnych. Spowodowa³o to, jak siê spodziewano, zamieszanie w
obozie reakcyjnej emigracji. Jak wynika z informacji, przekazanych przez
zagraniczn¹ prasê i informacji agenturalnych, powrót Oresta do ZSRR i
jego publiczne wyst¹pienie, mia³o efekt wybuchu bomby i odzwierciedli³o siê w destrukcyjnej dzia³alnoci WLIK. W swoich wyst¹pieniach Orest
przekonywuj¹co demaskowa³ reakcyjn¹ istotê WLIK i innych organizacji
emigracyjnych i ich kontakty z wrogimi s³u¿bami specjalnymi. Sejm WLIK
(najwy¿szy organ tej organizacji  Z. P.) na specjalnie zwo³anym posiedzeniu potêpi³ zdradê Oresta. Pismo emigracyjne Naujienos (Wiadomoci, liberalne  Z. P.) obruszy³o siê na klerykaln¹ gazetê Draugas,
której korespondentem by³ przez pewien czas Orest.
Agent KGB Orest, dzia³aj¹cy w NRF i USA, wypisz, wymaluj to
Vytautas Alseika. Wywiad sowiecki przed wojn¹ mia³ wielu agentów
w ró¿nych rodowiskach litewskich, tak¿e wród dyplomatów. Potwierdzi³ to ostatni minister spraw zagranicznych Litwy, Juozas Urbys
w rozmowie, któr¹ z nim prowadzi³em w Kownie 27 stycznia 1990
roku. Notabene Urbys by³ krajanem Czes³awa Mi³osza. Alseika dzia³a³ w rodowisku emigrantów, zw³aszcza USA i Niemiec Zachodnich.
Pracuj¹c nad ksi¹¿k¹ o Ancewiczu, odwiedzi³em go w lutym 1990,
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ale niewiele siê od niego dowiedzia³em o sprawach, zwi¹zanych z
Ancewiczem. Unika³ konkretnych odpowiedzi, kluczy³ i nie potrafi³em nawi¹zaæ z nim kontaktu. Napisa³em:
Pytany o rzeczy konkretne, wola³ opowiadaæ o wierszach V. Sirijos-Giry o Warszawie... Wielokrotnie kierowa³ rozmowê na inne tory,
a¿ w koñcu uzna³em, ¿e czas siê po¿egnaæ.
Kiedy przegl¹dam notatki o tej rozmowie w jego mieszkaniu w Wilnie i wiedz¹c obecnie, ¿e by³ agentem, zrozumia³em, dlaczego rozmowa z nim siê nie klei³a. Tyle o pani profesor i jej bliskich, o sprawach,
które przebrzmia³y, a teraz dziêki Mi³oszowi zosta³y przypomniane.
Drëma Vladas
Urodzi³ siê w 1910 roku wed³ug jednych róde³ w Rydze, a innych  na Wileñszczynie. W latach 1922-1931 by³
uczniem wileñskiego gimnazjum litewskiego. Studiowa³ sztuki piêkne na uniwersytecie w Wilnie (1931-1936), a
póniej, w latach 1937-1938 by³ na studiach w Warszawie. Obraca³ siê w krêgu lewicy wileñskiej, polskiej zwi¹zanej
z ¯agarami i litewskiej, wydaj¹cej jednorazowe wydawnictwa literacko-spoVladas Drëma. 3 grudnia 1982
³eczne. Wojewoda Bociañski odrzuca³
proby o zezwolenie na wydawanie sta³ego litewskiego czasopisma lewicowego. W okresie Litwy Sowieckiej pracowa³ w Wileñskim Wydziale Owiaty Ludowej na kierowniczych stanowiskach, pe³ni³ obowi¹zki naczelnika wydzia³u i inne.
Na pocz¹tku swego artyku³u Drëma podaje, w jaki sposób zosta³
wysokiej rangi urzêdnikiem wileñskiej owiaty. W okresie Litwy Sowieckiej w 1940 roku, jako osobisty znajomy ministra owiaty Antanasa Venclovy (póniejszego Komisarza Ludowego Owiaty Litewskiej
SRR, ojca Tomasa Venclovy), zosta³ mianowany inspektorem Departamentu (Wydzia³u) Szkó³ rednich Wilna i pe³ni¹cym obowi¹zki delegata Ministerstwa Owiaty w tym¿e miecie. Dalej pisze o staraniach
pe³nej litwinizacji szkolnictwa wileñskiego, i g³ówn¹ przeszkod¹ w tej
akcji  jego zdaniem  byli cz³onkowie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i jego wileñscy kierownicy: Lubicz-Majewski (krewny marsza³ka Pi³sudskiego) i Marcuiñczyk-Iwaszka. Front przeciwników litwini49
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zacji szkolnictwa zebra³ siê w redakcji gazety codziennej Prawda Wileñska. Pracowali w niej  jak napisa³  dawni wspó³pracownicy sanacyjnego Kuriera Wileñskiego, szowinistycznego S³owa. Zdaniem
jego:
Tutaj by³a skoncentrowana ca³a akcja protestacyjna w Wilnie i na
Wileñszczynie litwinizacji, skierowana przeciwko nauczycielom i dyrektorom Litwinom, bibliotekom litewskim, przeciwko dzieci polskich i
bia³oruskich.
Nie ma potrzeby cytowania innych fragmentów artyku³u, do których autor w przysz³oci nigdy nie wraca³.
Znamy stosunek Mi³osza do niego. Kiedy Mi³osz odwiedzi³ Wilno w
1992 roku, powiedzia³ Alwidzie Rolskiej, wileñskiej dziennikarce:
Drëma jest ostatnim cz³owiekiem mojej m³odoci, którego tutaj znam.
Drëma w pewien sposób by³ zwi¹zany z nasz¹ grup¹ ¯agary... Ja
zamówi³em u niego do ¯agarów artyku³ o sztuce litewskiej. To by³
wtedy student Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Oczywicie, dla niego, jako dla studenta, zamówienie na artyku³
by³o rzecz¹ powa¿n¹. No, i napisa³ ten artyku³, i by³ on wydrukowany.
Dowiedziaù siê, gdzie Drëma mieszka, aby go odwiedziæ. Wspomina³:
Podano mi adres w Zau³ku Literackim. Ale¿ to jest ta sama brama, w
której mieszka³em, tylko ziej¹ca, bo staro¿ytne drzwi, wysadzane grubymi metalowymi guzami, znik³y (skradzione?). Schody na prawo? To
przecie¿ tam w 1936 wynajmowa³em pokój od starej damy, usadowionej w swoim mieszkaniu, pe³nym eta¿erek i bibelotów. Okaza³o siê, ¿e w
tym mieszkaniu póniej mieszka³ Drëma przez wiele lat. Wreszcie podano mi jego nowy adres... Nie myla³em wtedy w Wilnie o naszej m³odoci, ¿e on w³anie pozostanie jedyny wród cieni i stanie siê ów jasn¹
postaci¹, jedn¹ z tych, których przyk³ad nas wspomaga.
Nie s¹dzê, aby napisa³ takie wznios³e s³owa, gdy przeczyta³ artyku³,
opublikowany w Lietuviø archivas (Litewskie Archiwum)? A oto,
co powiedzia³ Drëma po odwiedzinach poety redaktorowi wileñskiej
gazety Lietuvos Rytas (Poranek Litwy):
Na uniwersytecie pozna³em Czes³awa Mi³osza, który wydawa³ wtedy tygodnik studencki, w którym na jego probê zamieci³em mój pierwszy
artyku³ o sztuce litewskiej. W pierwszym zdaniu artyku³u pope³ni³em
fatalny b³¹d, na którego poprawienie musia³em powiêciæ ca³e ¿ycie:
napisa³em, ¿e litewska sztuka plastyczna rozpoczê³a siê dopiero od 1906
roku.
Na pytanie, czy Mi³osz mówi³ po litewsku?  Rozumia³. Pochodzi³
z Kiejdan, tam ¿y³a jego matka, do niej jedzi³ na wakacje. Granicê
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litewsk¹ przekracza³ nielegalnie. Spokojny, kulturalny, sympatyczny
ch³opak. Utalentowany poeta.
To tyle Drëma! W Znad Wilii w marcu 1933 roku zosta³ opublikowany wywiad, przeprowadzony przez Romualda Mieczkowskiego
pt. Vladas Drëma: Rozmowa o Wilnie. W trakcie rozmowy Drëma
wspomnia³ o niefortunnym debiucie w ¯agarach i wspominaj¹c organizowane przed Nowym Rokiem szopki akademickie, powiedzia³:
Wtedy m. in. obcowa³em z Czes³awem Mi³oszem. Wspominalimy te
czasy z nim, kiedy odwiedzi³ mnie podczas swego zesz³orocznego pobytu
w Wilnie.
Na zapytanie, jak w Wilnie uk³ada³y siê stosunki miêdzy poszczególnymi grupami narodowociowymi, udzieli³ odpowiedzi:
Atmosfera by³a przyjazna. Umielimy i za¿artowaæ z siebie, podrwiæ
jeden z drugiego, jednak¿e nikomu to nie przynosi³o krzywdy. Nie by³o
wzajemnej urazy ... Nacjonalizmy rozwinê³y siê póniej i w zupe³nie
innych krêgach.
Zenowiusz Ponarski
Zenowiusz Ponarski, wilnianin z urodzenia i szczecinianin z wyboru, od ponad dziesiêciu lat mieszka 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-Wilniana (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).
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OBRAZ MI£OSZA W NIEMCZECH
KTÓRY SKRZYWDZI£E WÊ¯A
Christian M. Manteuffel
Powsta³ Spo³eczny Komitet Powitalny Czes³awa Mi³osza.
W jego sk³ad wchodz¹
(z prasy niezale¿nej 1981 roku)

Naszej wrodzonej, ludzkiej pysze wystarcza niejednokrotnie jej selektywny
stosunek do obrazu objawionego, to znaczy do wydarzenia, które powraca w retrospekcji; pozytywny, jeli dostrzegamy
z miejsca jej wielkoæ, wtedy sk³onni
jestemy te¿ uznaæ nasze wspó³uczestnictwo w jej powstaniu, negatywny  jeli
b¹d nie jest on nam przychylny, niewygodny, lub nie znajdujemy sposobu na W okolicach Krasnogrudy,
czerwiec 1992
wykazanie naszego udzia³u w jego powstaniu, (choæ bardzo bymy chcieli!), a wtedy najlepiej uczyniæ wszystko,
aby pomniejszyæ jej znaczenie lub wrêcz okpiæ, wytrzeæ z pamiêci. Bywa,
¿e obrazem tym jest cz³owiek i jego dzie³o.
Obraz zapisany w pamiêci: Bydgoszcz, rok 1981, wieczór, ma³y
pokoik w kamienicy nad Brd¹, na stole rozrzucona bibu³a i gazety; i tu, i tam pisz¹ o Mi³oszu
Gdy opuszcza³em Polskê w roku 1988, nie by³o jeszcze nic pewne,
a wszystko mo¿liwe. Wywozi³em wiêc ze sob¹ z trosk¹ o jego trwa³oæ obraz niezwyk³ej konsolidacji wszystkich si³, które mia³y wp³yw
na spo³eczeñstwo. Tê konsolidacjê zawdziêczalimy wtedy g³ównie Kocio³owi polskiemu. To wokó³ niego skupi³y siê wszystkie warstwy
spo³eczeñstwa, po³¹czone spraw¹ nadrzêdn¹, wspóln¹ dla wierz¹cych
i ateistów, dla intelektualistów i robotników, a tak¿e dla ludzi w partii,
acz nie komunistów. Mielimy szczêcie mieæ wielkich kap³anów w
osobach Stefana Wyszyñskiego i Jana Paw³a II. I poetów na miarê
wieszczy  Zbigniewa Herberta i Czes³awa Mi³osza. I mielimy oddane
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sprawie jednoci legiony ksiê¿y i poetów. Musia³em to powiedzieæ, poniewa¿ naród mia³ dwóch wieszczy, a ja chcê dalej mówiæ o obrazie
tylko jednego z nich, Mi³osza.
Gdy opuszcza³em Polskê, zabiera³em zatem ze sob¹ ju¿ wyrobiony jego obraz. Jego pojedyncze wiersze z okresu krótkiej dyspensy,
udzielonej poecie po roku 1956 (otrzyma³em je w Sali Kongresowej,
jako m³ody socjalista od ludzi z Po prostu, na zjedzie, gdymy z
eufori¹ witali Gomu³kê), przechowywa³em do tego wieczora w stosie innych wierszy na zasadzie to mi siê podoba. Le¿a³y one jednak
doæ g³êboko pod pierwsz¹ kartk¹ z Herbertem. O esejach s³ysza³em
jedynie, i to ró¿nie. Pamiêtam jednak wieczór 1981 roku, gdy podczas spotkania zespo³u redakcyjnego Wolnych Zwi¹zków, w ma³ym pokoiku przy ulicy (a jak¿e) Juliana Marchlewskiego, nad Brd¹,
Stefan Pastuszewski (chyba on?) podrzuci³ nam te dwie na szarym
papierze drukowane broszurki: Zniewolony umys³ i Zdobycie w³adzy.
Mia³o to pomóc w naszej robocie. Póki co od³o¿y³em drobnym maczkiem zapisane ksi¹¿ki na stos wierszy. Robi³em wtedy akurat konspekty dla mas z innej obszernej broszury, powielonej na pod³ym
papierze  Polskie pañstwo podziemne 1939-1945 W³adys³awa Bartoszewskiego i pierwsze odcinki mia³em ju¿ gotowe, gdy nowa erupcja wydarzeñ, ze swym epicentrum w samej Bydgoszczy, opóni³a
ich publikacjê. Zd¹¿y³em napisaæ jeszcze w popiechu felieton o bydgoskim horrorze, a nasz naczelny obwieci³ w tym samym numerze
(8/15 z 1 czerwca 1981) przybycie do Kraju cz³owieka wielkiej m¹droci i g³êbokiego cz³owieczeñstwa, cytuj¹c na wstêpie zdanie, które
pad³o w KUL, przy mianowaniu Mi³osza doktorem honoris causa:
Jeden z najwiêkszych wród twórców wspó³czesnej kultury. Pastuszewski umieci³ w swoim krótkim reporta¿u z warszawskiej Stodo³y
tyle informacji o patriotycznej postawie wieszcza, zes³anego nam przez
opatrznoæ i tak celnie wybrane cytaty z emigracyjnych publikacji
Mi³osza, ¿e by³em zak³opotany moj¹ indolencj¹ w tym temacie. Po
uwa¿nym przejrzeniu prozy Mi³osza, od³o¿y³em na bok Bartoszewskiego i zabra³em siê do studiowania obu tekstów. Zaraz te¿ zaczê³a
jawiæ mi siê seria bryków, kontynuuj¹ca te, robione z Polskiego pañstwa podziemnego 1939 1945. By³ to przecie¿ dalszy ci¹g tego, co
Bartoszewski koñczy³ na roku 1945, a Mi³osz zaczyna³ obrazem zniewolenia Polski przez jej wyzwolicieli. I tak te¿ postanowi³em dalej
to ci¹gn¹æ, aby tam, gdzie Bartoszewski i Mi³osz nie docierali, dotar³y
moje bryki w naszych Wolnych Zwi¹zkach. Nie zd¹¿y³em przed
grudniem, a potem ju¿ nie by³em w stanie.
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Tytu³ raportu Pastuszewskiego o przybyciu oczekiwanego wieszcza
brzmia³: Poeta pamiêta. Ten wiersz (Który skrzywdzi³e)  koñczy swój
reporta¿ Pastuszewski  znalaz³ siê na Pomniku Poleg³ych Stoczniowców w Gdañsku, pomniku, który od grudnia ubieg³ego roku jest pamiêci¹ nas wszystkich. Mamy w Polsce bardzo du¿o pomników, a na ich
cytaty wieszczów z powodu ró¿nych okazji, których historia nam nie
szczêdzi³a. Tym razem chodzi³o o rok 1970 i pomnik z fragmentem
wiersza Mi³osza sta³ siê moj¹ pamiêci¹
Ten sam tytu³  Poeta pamiêta, jeszcze w tym samym roku otrzyma³a ma³a antologia poezji, wydana w innym konspiracyjnym wydawnictwie  im. gen. E. Nila-Fieldorfa. By³ to maria¿ Czes³awa Mi³osza z
Bertoltem Brechtem, dokonany przez anonimowych redaktorów ksi¹¿eczki, bez woli i wiedzy wybitnych poetów z dwóch ró¿nych konstelacji. Nikt nie pyta³ Mi³osza, czy chce w tym zestawieniu zaistnieæ. Inni
te¿ nie byli pytani. Dla jednych by³a to rzadka okazja znalezienia siê w
jednym szeregu z tymi dwoma wielkimi, którzy odwa¿yli siê groziæ
s³owem dyktaturom w obronie cz³owieka prostego. Dla innych by³ to
tylko donos do akt esbeckich. Utwory zosta³y wybrane z licznych czasopism drugiego obiegu. Czy i dzi jeszcze ci redaktorzy zestawiliby
te nazwiska razem? Czy s¹ oni dzi jeszcze razem przy zrêbach IV
Rzeczypospolitej, czy z uwolnion¹ wiadomoci¹ we wrogich obozach wolnej Polski opluwaj¹ siê spoza szañców postsolidarnociowych
partii w demokratycznej walce o umys³y prostych ludzi dla zdobycia
w³adzy?
Kto mówi o historii jest zawsze bezpieczny,
Przeciwko niemu wiadczyæ nie wstan¹ umarli.
Jakie zapragniesz mo¿esz przypisaæ im czyny,
Ich odpowiedzi¹ zawsze bêdzie milczenie.
Z g³êbi nocy wynurza siê ich pusta twarz.
Nadajesz jej takie rysy, jakich ci potrzeba.
Dumny z w³adzy nad ludmi dawno minionymi
Zmieniaj przesz³oæ na w³asne, lepsze podobieñstwo.
(Dzieciê Europy, Nowy Jork 1946)

Gdy wyje¿d¿a siê z Kraju i cz³owiek nie wie, czy jeszcze do niego
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powróci, to zabiera siê ze sob¹ jedn¹ rzecz, której ¿aden celnik nie
odbierze: obraz zapisany w pamiêci. Jest na tym obrazie wszystko, co
zakotwiczy³o w sercu: jaki krajobraz, jacy ludzie, jakie wydarzenia.
Jest w nim ostatnia i wieczna wiara w ujrzenie tego raz jeszcze w
rzeczywistoci, w spe³nionej nadziei.
Wieszcz znaczy Der Seher.
Mi³osz wpad³ wiêc do tego kot³a roku 1981, jako ogó³owi nieznany
emigrant z Nagrod¹ Nobla, o czym ogólnoæ polska mówi³a ju¿ od
1980 z dum¹, poniewa¿ nie sposób by³o wiadomoci tej nie podaæ w
mediach legalnych, acz bez rzetelnej wiedzy o motywacji tej nagrody, a
wyskoczy³ z niego, jak Wania z rosyjskiej bajki, w postaci wieszcza.
Cia³o powróci³o wtedy wprawdzie jeszcze do Kaliforni, jego duch pozosta³ przecie¿ w kraju. No, i obiegowe cytaty z jego dzie³; te te¿ pozosta³y i korzystalimy z nich w naszej pracy.
Ju¿ wtedy by³o dla nas jasne, ¿e Mi³osz nie by³ dla wszystkich czytelny. Na pewno nie jako eseista, a i jako liryk tylko wybiórczo. W
rodowisku robotniczym, tej opozycji czynu, które by³o najaktywniejsze, i dla którego g³ównie pisalimy, wokó³ nazwiska Mi³osza utworzy³
siê nimb. Powtarzane by³y cytaty z jego eseistyki i z wierszy, czêsto
jednak zdeformowane, bo le zrozumiane. Ludzie byli przewiadczeni,
¿e wiersz, wyryty na pomniku poleg³ych stoczniowców, napisa³ poeta
w³anie jako protest na u¿ycie si³y przez w³adzê w Gdañsku, mo¿e w
Poznaniu, a mo¿e w Radomiu. Nie prostowalimy tego. Tak wspó³tworzylimy ten nimb. Potrzebny by³ nam wieszcz!
Tymczasem w Niemczech obie te prace, sztandarowe dla zrywu
wiadomoci w Europie za ¿elazn¹ kurtyn¹, by³y znane i komentowane doæ szeroko. Ukaza³y siê drukiem i w wydawnictwie ogólnodostêpnym ju¿ w roku 1953, a ich t³umaczem by³ Alfred Loeple. Zaraz
po przybyciu do Niemiec, Marcel Reich-Ranicki mówi³ w niemieckim radiu ze swad¹ o kraju za Odr¹, gdzie pisarzy chowa siê, jak
królów; o roli pisarzy w Polsce. Karl Dedecius1 przet³umaczy³ i wyda³
w tym samym roku 1959 ma³¹ antologiê Lektion der Stille (Lekcja
ciszy) z wierszami Przybosia, Ró¿ewicza, Mi³osza i Leca. W 1962
Reich-Ranicki zaprezentowa³ niemieckiemu czytelnikowi antologiê
szesnastu polskich autorów (Sechzehn polnische Erzähler); jego esej
wstêpny do tego zbioru Najpierw ¿yæ, potem igraæ znany jest teraz
wreszcie i polskiemu czytelnikowi. Przy niew¹tpliwie ogromnej roli
Reicha-Ranickiego dla popularyzacji literatury polskiej w Niemczech,
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choæby z uwagi na respekt
für den Papst der deutschen
Literatur, ale i autorytetu w
literackim wiecie Europy,
otoczenie cisz¹ tego wybitnego krytyka w Polsce uznaæ
nale¿y niew¹tpliwie za symptomatyczne.
Nazwisko Mi³osz by³o
wiêc w Niemczech znane,
gdy tam przyby³em i na tej
fali dzia³ali tam nasi ambasadorzy literaccy. Nazwisko
jego jest dzi z pewnoci¹
równie znane, jak nazwisko Czes³aw Mi³osz w towarzystwie Wis³awy
Brechta czy Grassa. Uzna- Szymborskiej i Güntera Grassa.
Wilno 2001
nie dla jego poezji jest równe uznaniem dla poezji Zbigniewa Herberta (tak¿e rozpatruj¹c ich rolê
w aspekcie historycznej wagi ich twórczoci; no, i jak to dobrze, ¿e
nie znajduj¹ tam niczego, aby tych poetów roz³¹czaæ!), a nazwisko to
wielu Niemców wymieni obok nazwiska Wojty³y, Wa³êsy, czy nawet
obok coraz poprawniej wymawianego s³owa: Solidarnoæ. Ka¿dy
bezb³êdnie powie, ¿e to jeden z noblistów. Ka¿dy umieci go zaraz
przy nazwisku Grassa, gdy zapytamy o nazwiska literackich laureatów Nagrody Nobla. Wielu skojarzy go z Giedroyciem, z Polsk¹ emigracyjn¹ i z jej twórczoci¹. Niektórzy skojarz¹ sobie nazwisko Mi³osza nawet z walk¹ polskiej opozycji demokratycznej drugiej po³owy
dwudziestego wieku. Tak. I to wa¿ne. Nie zapominajcie jednak, ¿e i
dzisiaj w Polsce nie siêga po eseje Mi³osza przeciêtny obywatel. Po
poezje te¿ nie. Nie pytajcie wiêc o niego pierwszego napotkanego
Niemca. Ka¿dy Niemiec, który interesuje siê literatur¹, ucieszy siê,
mog¹c wam zaimponowaæ znajomoci¹ nazwiska i niektórymi tytu³ami (czasami bardzo zmienionymi przez t³umaczy) jego utworów.
Lecz  b³agam  nie mówcie im, ¿e Mi³osz, to nie by³ ten Mi³osz,
chocia¿ to by³ ten Mi³osz, ale to wcale nie by³ nasz Mi³osz. To jest ju¿
zbyt nasze, polskie, aby was zrozumieli nawet wtedy, gdy macie dobrze opanowany jêzyk niemiecki! Verführtes Denken i Das Gesicht
der Zeit. Menschen in der Mühle der Zeitgeschichte mówi³y Niemcom o ich rodakach za murem berliñskim. Los rozdzielonego murem
narodu niemieckiego by³ przecie¿ w kategoriach etycznych i moral56
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nych gorszy jeszcze od naszego losu. A jednak ¿aden z ich pisarzy nie
zdoby³ siê na taki krzyk protestu, na pokazanie Niemca o zniewolonym umyle, na pokazanie wolnej czêci narodu, innego oblicza tego
samego narodu, ale w czasie, który bieg³ inaczej; cz³owieka w m³ynie
czasu zniewolenia. T³umaczenia Alfreda Loeple przenika³y wiêc za
mur berliñski. To jakby o nich by³ film
Wszystkie najwa¿niejsze utwory by³y przet³umaczone i wydane przez
najbardziej postêpowe wydawnictwa niemieckie.2 Ale ja nie odbiera³em
Mi³osza w Niemczech po niemiecku. Po prostu nie zna³em jêzyka niemieckiego. Prasa literacka z Polski dociera³a wybiórczo, wed³ug gustów moich przyjació³. A¿ dziw, ¿e zachowa³y siê do dzi, ju¿ ledwie
czytelne egzemplarze Wolnych Zwi¹zków i te dwie broszurki, które
podrzuci³ mi kto w roku 1981, gdy przyjecha³ do polski nasz nowy
Laureat Nagrody Nobla, Czes³aw Mi³osz.
Der Seher gegen Willen
Czas bieg³! Cele, dla których potrzebowalimy wieszcza, zosta³y
osi¹gniête. Z wolnej Polski zaczê³y docieraæ do mnie czasopisma z dziwnymi artyku³ami na temat Mi³osza. Nie mog³em, nie mogê tego poj¹æ!
Broniê mojego obrazu
Wpierw mo¿e sprawa polskiej narodowoci, której Mi³osz mia³ siê
wyprzeæ. Oto ten fragment jego wyznania w Sztokholmie po odebraniu Nagrody Nobla:
Ka¿dy poeta zale¿y do pokoleñ, które pisa³y w jego rodzinnym jêzyku, dziedziczy style i formy wypracowane przez tych, co ¿yli przed nim.
Równoczenie jednak czuje, ¿e te dawne sposoby wypowiedzi nie s¹
dostosowane do jego w³asnego dowiadczenia. (...) Dobrze jest urodziæ
siê w ma³ym kraju, gdzie przyroda jest ludzka, na miarê cz³owieka,
gdzie w ci¹gu stuleci wspó³¿y³y ze sob¹ ró¿ne jêzyki i ró¿ne religie.
Mam na myli Litwê, ziemiê mitów i poezji. I chocia¿ moja rodzina ju¿
od XVI wieku pos³ugiwa³a siê jêzykiem polskim, tak, jak wiele rodzin
w Finlandii szwedzkim, a w Irlandii angielskim, wskutek czego jestem
polskim, nie litewskim poet¹, krajobrazy i byæ mo¿e duchy Litwy nigdy
mnie nie opuci³y.
Urodzi³em siê i wyros³em na samej granicy Rzymu i Bizancjum.3 
Mi³osz chce powiedzieæ, ¿e urodzi³ siê na granicy dwóch najpotê¿niejszych kultur w dziejach ludzkoci; ale czy nie chce przez to powiedzieæ, ¿e jest dzieckiem ziemi, na której te wietne kultury powsta³y?
Nigdy nie zarzucê Mickiewiczowi wyparcia siê jego polskoci za jego
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wyznanie Litwo, ojczyzno moja . A przecie¿ zwi¹zek Mi³osza z ziemi¹
litewsk¹ silniejszy by³ od zwi¹zków Mickiewicza z t¹ ziemi¹, któr¹ wnieli
nam niegdy Litwini do unii. Z ziemi¹, ale przecie¿ nie z narodem. Martin Wälde, aran¿uj¹c spotkanie Güntera Grassa, Czes³awa Mi³osza,
Wis³awy Szymborskiej i Tomasa Vencovy w Wilnie, tak charakteryzuje
to miasto: Vilnius  Wilna  Wilno, stolica Litwy: w XX wieku okupowana przez Niemców, anektowana przez Polskê, przy³¹czona przez Rosjê, przed holocaustem traktowana jako Jerozolima Pó³nocy  jakie¿ miejsce nadaje siê lepiej do przemyleñ o przysz³oci pamiêci? Przepraszam za truizm, ale trzeba sobie czasem uwiadomiæ, ¿e literatura to
twór narodu, a nie geografii, któr¹ lubiê, ale oddzielnie; historii, ale nie
polityki, która s³u¿y do zniewalania umys³ów.
Czy odwo³anie siê Mi³osza do litewskich duchów wiadczyæ ma o
jego pogañstwie? Czy wtedy, gdy wobec zabicia wodnego wê¿a, który
uchodzi³ wed³ug podañ, a nie wed³ug religii katolickiej za stworzenie
wiête, wywodzi: I choæ rzymski katolicyzm wpoi³ mi na sta³e poczucie
grzechu, silniejsze mo¿e okaza³o siê inne, bardziej prymitywne, pogañskie poczucie winy..., znaczyæ to ma jego powrót do pogañstwa? Wszak
to nie o poezjê chodzi adwersarzom Mi³osza, lecz o jego identyfikowanie siê z nie-polskoci¹ i z nie-katolicyzmem. Bo¿e, czy ja nie wierzê w
Ciebie, gdy myli moje biegn¹ za piêknymi stronami polskiej literatury
do puszczy s³owiañskiej, gdy nikt tam jeszcze o Tobie s³ysza³!? Czy nie
jestem Polakiem, gdy dzi tak bliskie mojemu sercu s¹ lasy bukowe
Wy¿yny Szwabskiej? Czy zgrzeszy³em, kiedy w Efezie, gdy opowiada³em pewnej polskiej turystce, ¿e tutaj ostatnie lata ¿ycia prze¿y³a matka
Chrystusa, a ta zapyta³a mnie: Czy to ta Czarna Matka Boska tutaj
mieszka³a?  i odpowiedzia³em, ¿e przecie¿ jedna tylko by³a i by³a
¯ydówk¹, wiêc pewnie mia³a nieco ciemniejsz¹ cerê, a ta turystka podnios³a ró¿aniec na wysokoæ mojej twarzy i zrobi³a trzykrotny znak
krzy¿a? I, Bo¿e Mój, czy nie jestem chrzecijaninem, gdy o s³abociach
moich rozmawiam z Tob¹ w g³uszy lenej, bo to nasza tylko sprawa,
Twoja  Bo¿e Ojcze  i moja, Twojego syna? Czy wreszcie szczerej
skruchy cz³owieka za grzech rzucenia kamieniem w wê¿a nie uznasz
za zadoæuczynienie?
S¹ grzechy pychy, pope³niane wbrew woli, takie jak stanie siê wieszczem!
 Powiedzia³ Pan, ¿e czuje siê dzisiaj w Polsce rarogiem...  zagadn¹³ Mi³osza Jerzy Illg w Berkeley 6 marca 1996 roku.  To jest
prawda.  odpowiedzia³ polski wieszcz A.D. 1980.  Stara³em siê mo¿liwie najlepiej wybrn¹æ z trudnej sytuacji, w której znalaz³em siê po
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otrzymaniu Nagrody Nobla, wtr¹cony w nieoczekiwan¹ rolê. Do niedawna mia³em nawet znaczek kupiony przez kogo na jarmarku, który
przedstawia³ cztery symbole wiête dla Polaków: tiarê biskupi¹  to
kardyna³ Wyszyñski, klucze  papie¿, narzêdzia elektryczne  Wa³êsa, i
ksi¹¿kê  to Mi³osz. Dla mnie to by³a sytuacja niemal tak trudna, jak w
czasach, kiedy, nieszczêsny, chcia³em spokojnie sobie pisaæ, a raptem
zosta³em wrzucony w zimn¹ wojnê i ¿eby siê ratowaæ, musia³em napisaæ Zniewolony umys³. (Co zreszt¹ nie bardzo mi pomog³o, bo ksi¹¿ka przez wielu emigrantów by³a uwa¿ana za kryptokomunistyczn¹, przez
innych za kompletnie wyduman¹, jako ¿e czego takiego, jak przejêcie
siê ideologi¹ komunistyczn¹ w Polsce rzekomo nie by³o). Ale byæ poet¹
 wieszczem w Polsce  wchodziæ w tê gotow¹ clichç  to zupe³nie mi
nie odpowiada³o. I jak umia³em, stara³em siebie sprywatyzowaæ, unikaæ wystêpowania w roli ojca narodu.
 Broni³ siê Pan te¿ przed gêb¹ narodowego uwielbienia 
ci¹gn¹³ Illg.
 To zawsze na mnie ci¹¿y³o, tak samo jak napisanie Zniewolonego umys³u; nie dlatego, ¿e
chcia³bym siê tej ksi¹¿ki wyprzeæ, tylko ¿e wk³ada³a mi ona
maskê politologa. Problemem
s¹ wynikaj¹ce z politycznego
rozg³osu obci¹¿enia, te listy, które dostawa³em i dotychczas dostajê: To, co Pan zrobi³ dla nieszczêliwej ojczyzny naszej.. 
dok³adnie, jak z czasów Grottgera. Nie wiem, w jakim stopniu moja poezja co znaczy dla
ludzi od strony osobistej, a nie
na skutek mojej renomy. Dostawa³em oczywicie ró¿ne listy
i w³aciwie nie mogê narzekaæ,
bo by³y wród nich równie¿ takie mi³e jak tej omioletniej Asi,
która napisa³a: Kocham Pana
wiersze, jak moje koty. A takPowrót noblisty po latach do Wilna.
¿e listy od ludzi pisz¹cych, ¿e
Z bratem Andrzejem przy pomniku
moja poezja zawa¿y³a na ich
Adama Mickiewicza
¿yciu. Muszê jednak powie59
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dzieæ, ¿e przewa¿nie s¹ to listy z Ameryki, pisane przez czytelników
mojej poezji po angielsku.
To by³y gorzkie s³owa. Póno dostrzeg³em tê drug¹ stronê naszej
roboty z lat osiemdziesi¹tych. A jednak w moich coraz czêstszych i
d³u¿szych powrotach do Kraju wychwytujê echa tamtego czasu, gdy
jeszcze nic nie by³o pewne i wszystko by³o mo¿liwe. Pozosta³ wiêc w
mojej pamiêci obraz subiektywny, mo¿e jedynie pokryty patyn¹ nale¿n¹ wieszczom.
Jest jeszcze komu potrzebny wieszcz?
22 do 28 maja 2000 roku. W Moskwie obraduje miêdzynarodowa
konferencja PEN. W Polsce od ponad dziesiêciu lat nikt nie zniewala
umys³ów. W³adza podporz¹dkowana jest systemowi demokracji. Nie
ma cenzury. Nawet o Mi³oszu mo¿na ju¿ pisaæ prawdê.
Czwartego dnia przemawia w Moskwie pisarz niemiecki. Domaga
siê zakoñczenia wojny w Czeczenii. I przypomina, jak niegdy Tomasz
Mann w obliczu innego totalitaryzmu, o roli pisarza wobec przemocy.
Siêga po przyk³ad
...Dotychczas informowa³em o pisarzach, którzy podczas przez przemoc naznaczonego stulecia wypróbowali ten, robi¹cy wra¿enie bezsilnego czar s³owa literatury, niektórzy nawi¹zuj¹c do tradycji, inni wiadomie, z odwag¹ prze³omu modernizmu. Ale tylko nielicznym autorom
powiod³o siê, po obfitych w nastêpstwa chybieniach, znaleæ w³asny
obszar intelektualny. Chcê wymieniæ jednego z nich, polskiego poetê
Czes³awa Mi³osza, który wydan¹ w 1953 ksi¹¿k¹ Zniewolony umys³
wywar³ na mnie, wtedy jeszcze m³odego, szukaj¹cego w³asnej drogi,
znacz¹cy wp³yw4 .
Wystarczy. Karl Dedecius, niew¹tpliwie najwybitniejszy z ambasadorów literatury polskiej w Niemczech, skomentowa³ mieræ Mi³osza
jako wielk¹ stratê dla kultury europejskiej. Dobrze, ¿e sêdziwy pisarz
doczeka³ siê wolnej Polski i przyjêcia Polski do Unii Europejskiej 
powiedzia³ w rozmowie telefonicznej z PAP. Dedecius okreli³ Mi³osza
mianem swego duchowego przyjaciela  Mia³em dla niego wielki
respekt i ca³kowicie zgadza³em siê z jego pogl¹dami  stwierdzi³.
Zdaniem Dedeciusa, odkryciem dla niemieckich czytelników by³y
poruszane przez Mi³osza tematy: kwestie europejskie, prze¿ycia okupacyjne, Ameryka oraz rozrachunek z komunizmem. Zniewolony umys³
by³ zdaniem tego wybitnego dzia³acza Polonii niemieckiej  sensacj¹ na
rynku w RFN, a jego rozrachunek z totalitarn¹ ideologi¹ odebrano
jako bardzo wiarygodny. Niemieccy czytelnicy interesowali siê te¿ sprawami polsko-litewskiego pogranicza, do których odwo³ywa³ siê czêsto
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zmar³y poeta. Mi³osz jest znany ka¿demu w Niemczech, kto zajmuje siê
literatur¹ i kto interesuje siê Polsk¹  powiedzia³.  Znajomoæ jego
poezji ograniczona jest do krêgów intelektualnych i fachowych.
Dedecius powiedzia³, ¿e rozmawia³ kilka lat temu z Mi³oszem na temat
przet³umaczenia jego dzie³ zebranych. Wydawca ostrzeg³ mnie jednak,
¿e bêdzie to 40 tomów. Wtedy zrezygnowa³em, gdy¿ na taki projekt brak
mi si³  przyzna³.
Jestemy kontekstem
W 1998 profesor Aleksander Fiut czyta³ na Miêdzynarodowym Festiwalu, zorganizowanym dla uczczenia twórczoci Czes³awa Mi³osza,
swój wyk³ad na temat rzeki, jako tworzywa poetyckiego tego poety i
sprowadzi³ w¹tek swojego wywodu do zderzenia z Heraklitowsk¹ konkluzj¹ o niemo¿liwoci wejcia dwukrotnie do tej samej rzeki. Choæ
mo¿e raczej A mo¿e bli¿sze mu by³oby stwierdzenie, ¿e do tej samej
rzeki wstêpujemy i nie wstêpujemy5  konkluduje profesor Fiut.
Mi³osz wchodzi, jak wchodzi cz³owiek w nurt rzeki, który go obmywa, aby spostrzec, ¿e jest on raz jak miód i jak mi³oæ, a raz jak
mieræ i taniec. Rzeka  kochanka i zabójczyni, woda pierwsza, woda
chrztu Chrystusa i ta ostatnia, bêd¹ca ucieczk¹ od ¿ycia. Rzeka, ten
najwymowniejszy symbol ¿ycia na ziemi, jej przemijaj¹cy obok nas
nurt, którego pierwsza kropla pop³ynê³a u pocz¹tku powstania ¿ycia na
ziemi, a ostatnia pop³ynie z jego koñcem. Mi³osz by³ zawsze zwrócony
twarz¹ do rzeki.
Gdziekolwiek wêdrowa³em, po jakich kontynentach,
Zawsze twarz¹ by³em zwrócony do Rzeki.
Có¿ to naprawdê znaczy?  zastanawia siê Aleksander Fiut.  Wpierw
to, ¿e postawienie stopy na brzegu Rzeki jest równoczenie znalezieniem siê w miejscu, gdzie spotykaj¹ siê ze sob¹ dwa elementarne ¿ywio³y.
Jest zakreleniem linii, zdawaæ by siê mog³o  nie do naruszenia. Tymczasem jednym z bodaj najbardziej uderzaj¹cych rysów pónej poezji
Mi³osza jest uporczywe d¹¿enie do przekraczania nieprzekraczalnych
granic: czasu i przestrzeni, pojedynczego ¿ycia i jednej epoki, w³asnego
cia³a i rodzimej kultury.6
...Poeta pamiêta. Si³a tych s³ów, wyci¹gniêtych, jak groba na transparenty z wiersza Mi³osza, napisanego na pocz¹tku tej gor¹cej drugiej
po³owy dwudziestego wieku, by³a lekcewa¿ona przez w³adców jednej,
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tej zniewolonej czêci wiata, ale i niedostrzegana przez polityków tej
drugiej  wolnej czêci wiata. Kiedy chodzi³ po wiecie Syn Bo¿y i
g³osi³ naukê o przyjciu s¹du, sprawowanego przez Jego Ojca, poeta
natomiast upomina³, ¿e zbrodnie zniewalania spisane bêd¹ przez pokolenia poetów dla s¹du historii. Podczas, gdy s¹d ostateczny jest odleg³y, tak odleg³y, ¿e nawet jego urzêdowi g³osiciele kpi¹ sobie z jego
odleg³ej mocy, s¹d historii rozpocz¹³ siê, a poeta znalaz³ siê na licie,
jeli nie oskar¿onych, to podejrzanych. W obu wypadkach nadejcie
s¹du napiêtnowane jest jednak nasz¹ niecierpliwoci¹. I tak, kap³ani nie
czekaj¹ na s¹d boski, lecz rozumiej¹c swoj¹ Jemu pos³ugê, jako prawo
do wymierzania sprawiedliwoci w Jego imieniu; czyni¹ s¹d na ziemi,
wywy¿szaj¹c do godnoci najwy¿szej tych, którzy jeszcze na Jego s¹d
czekaj¹, a innych karz¹ finezyjnymi karami ognia, z czego i inni samozwañczy bogowie czerpali chêtnie wzór. Jedni i drudzy przypisuj¹ sobie od wieków nieomylnoæ, niepomni wyrz¹dzonych krzywd.
Nie kochaj ¿adnego kraju: kraje ³atwo gin¹.
Nie kochaj ¿adnego miasta: ³atwo rozpada siê w gruz.
(Dzieciê Europy)

©Maciej Mieczkowski

Czytamy to oniemiali? Blunierstwo! Stajemy oniemiali przed s³owami wiersza. Oto zosta³a dostarczona do naszej wiadomoci kruchoæ naszej doczesnoci. Poeta jest wiadom, ¿e ¿yje na pograniczu
imperiów, które nie istniej¹. Doskonale wie, ¿e pycha by³a energi¹ ich
powstania i energi¹ ich upadku. To ta sama teoria wzglêdnoci, któr¹
dostrzeg³ pewien ¯yd z Ulu, ostrzegaj¹c jednoczenie przed brakiem
wyobrani, która
jest wa¿niejsza od
wiedzy. ¯yjemy w
kraju, którego nie
by³o, gdy istnia³y
te imperia. Co istnia³o przed imperiami? Jak stara
jest Ziemia? Jak
stara jest nasza
kultura i sk¹d siê
wywodzi? Jak stare s¹ religie dziMi³osz by³ zawsze zwrócony do Rzeki... Nad Iss¹
siejszego wiata i
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sk¹d siê wywodz¹? W imiê czego zburzylimy poprzednie? Jestemy
tymi, którzy ¿yj¹ dziêki mierci innych. Jestemy tymi, którzy s¹ i
których nie bêdzie.
Jestemy lepsi od tych, co zginêli.
Jestemy lepsi od nich, pogrzebanych.
Uratowalimy siê przebieg³oci¹ i wiedz¹.
Jak nale¿y siê ludziom, poznalimy dobro i z³o.
Nasza z³oliwa m¹droæ nie ma sobie równej na ziemi.
Nale¿y uznaæ za dowiedzione, ¿e jestemy lepsi od tamtych,
£atwowiernych, zapalnych a s³abych, ma³o sobie ceni¹cych ¿ycie. 7
Do czego jestemy zdolni!? Jak¿e czêsto stajemy oniemiali tak
dalece, ¿e s³owa nie mo¿emy z siebie wydobyæ; przed piêknoci¹
obrazu, architektury, rzeby, cia³a ludzkiego Przed piêknoci¹ s³owa! Przed ich piêknoci¹?.. A mo¿e przed ich si³¹? A mo¿e przed ich
m¹droci¹; s¹ przecie¿ tworem naszego geniuszu. A Ile¿ to razy z
rêk¹ na ustach, aby nie zdradziæ siê w³asnym krzykiem, zatrzymujemy siê, odchodzimy w ciszê, aby zapytaæ samych siebie: my to uczynilimy? Nasza kultura? Nasza religia? Ludzie ludziom?
Jak czêsto le¿ymy d³ugo w noc bezsenn¹, bo nasz sen zrabowany
zosta³ przez co, co stanê³o w poprzek. Uczucie w momentach mierciopodobnego bytu; wszyscy ludzie s¹ warci mi³oci. Zbudzony czujesz
gorycz wiata; w tym jest twoja niezatarta wina; twój wiersz niedoskona³¹ pokut¹.8  mówi³ do jego wspó³czesnych Trakl po piekle pierwszej wojny wiatowej, któr¹ prze¿y³. Mówi³ w jego kontekcie ludzkiego jestestwa. Mój, twój, nasz wrodzony niepokój, powodowany wiadomoci¹ uczynionego z³a.
Jestemy kontekstem czego wielkiego i niepojêtego Nasze ¿ycie
jest poezj¹. Pojawilimy siê w niej wy³¹cznie po to, aby j¹ podnieæ i a¿
do ostatniego s³owa przenieæ jej pos³anie. Jestemy kontekstem, nasze s³owa unosz¹ siê w kontekcie umar³ych, zburzonych, zapomnianych kultur z ca³¹ niedoskona³¹ odpowiedzialnoci¹ za to, co dalej poniesione bêdzie.
wiadome przypomnienie indywidualnych, jednorazowo prze¿ytych zdarzeñ oraz ustawiczna, wzajemna identyfikacja wiêkszoci aktów przypominania, odnosz¹cych siê do jednego i tego samego minionego wydarzenia, w³aciwe s¹ tylko cz³owiekowi; stanowi¹ one zawsze
wyraz rozk³adu, a nawet rzeczywistego umiercania ¿ywej tradycji. 9
Wszystko, co wy¿ej napisa³em, napisa³em z drugiej strony rzeki.
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Nawet teraz, gdy czytam ten
szkic raz jeszcze, konfrontujê
mój obraz, zabrany ponad æwieræ
wieku temu znad Brdy z tym odnajdowanym dziêki przek³adom
dzie³ Mi³osza na jêzyki wiata i
w wypowiedziach ludzi o najwy¿szym autorytecie literackim,
czujê dumê, ¿e czyta³em w ¿yciu
tê poezjê i ¿e dane mi by³o patrzeæ na rzekê w Jego czasie.
Jednoczenie muszê odczuwaæ
czczoæ tego, co napisa³em.
Piêtnacie lat po Czes³awie Mi³oszu, w 1995 Nagrod¹ Nobla
Rozmowa o kontekstach. Obok
wyró¿niony zosta³ poeta i eseCzes³awa Mi³osza  Romuald
ista irlandzki Seamus Heaney.
Mieczkowski. Wigry, czerwiec 1997
Jego s³owa mog¹ zast¹piæ
wszystko, co chcia³em w tym eseju powiedzieæ. Tym razem cytujê
za ród³em krajowym, za Tygodnikiem Powszechnym (26/2001):
Pisz¹c takie wersy, Mi³osz wznosi swój g³os przeciwko wszelkiemu
nihilizmowi. Przynosi wiarê. To, co wyj¹tkowo u niego przekonuje, to
ton: mamy poczucie, ¿e ten g³os jest godny zaufania, ¿e wie, o czym
mówi. Mi³osz zdobywa nasze zaufanie, poniewa¿ jego stwierdzenia
zawieraj¹ zapisan¹ drukowanymi literami jasnoæ szkolnego elementarza i niezawodn¹ pewnoæ przypatruj¹cego siê wiatu weterana. S¹
one dzie³em kogo, kto sam doradza sobie w taki sposób: Zamieszkaæ w zdaniu, które by³oby jak wykute z metalu. (...) Nie ¿eby kogo
zachwyciæ. (...) Nienazwana potrzeba ³adu, rytmu, formy, które to
trzy s³owa obracamy przeciwko chaosowi i nicoci. (...) Zdolny i do
rapsodu, i do napomnienia, Mi³osz ³¹czy archetypiczne role Orfeusza
i Tejrezjasza. Chcia³by w nim mieæ swojego krytyka, spowiednika,
weso³ego towarzysza  i kiedy go spotykasz, za ka¿dym razem zdajesz
sobie sprawê, ¿e nie przeceni³e go w ¿adnej z tych ról. A kiedy go
czytasz, jego m¹droæ, bogactwo i przenikliwoæ s¹ dla ciebie jeszcze
bardziej dostêpne. Jego ci¹g³e doskonalenie siê jest s³yszalne w ka¿dym wierszu. Jego dzie³o zaspokaja apetyt na powagê i radoæ, które
s³owo poezja o¿ywia w ka¿dym jêzyku. Mi³osz przywraca dzieciêc¹
wiecznoæ u brzegu wody, ale równoczenie zapisuje doros³e przera¿enie, ¿e jego imiê jest pisane na wodzie, swoj¹ straszliw¹ wiedzê, ¿e
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Co by³o wielkie, ma³em siê wyda³o. (...) Co porazi³o, wiêcej nie
pora¿a. Pomaga reszcie z nas dotrzymywaæ s³owa tym chwilom, kiedy nagle doceniamy przyjemnoæ ¿ycia cielesnego, ale nie zwalnia
nas od odpowiedzialnoci i poniesienia kary za bycie czêci¹ naszych
czasów. Gaudens gaudeo.
W tym kraju, gdzie teraz ¿yjê, zjawi³ siê kiedy morderca rodzimej
kultury, a choæ g³osi³ siê bogiem ciemnogrodu, gromadê b³aznów ko³o
siebie maj¹c, na pomieszanie dobrego i z³ego, ogniem nie zdo³a³ zniszczyæ tego, co niepalne by³o.
Zimowe dzwony
Gdy w³óczê siê latem wród wzgórz i lasów Wy¿yny Szwabskiej,
podnoszê gady, le¿¹ce na mojej drodze i przenoszê miêdzy skaliste
margle, aby nikt nie zrobi³ im krzywdy. Teraz jest zima i gady pi¹.
Przy pniu drzewa, powalonego przez wiatr, zaspa niegu powy¿ej kolan. Pierwszy nieg tego roku. Z góry widzê rozleg³¹ dolinê z migoc¹c¹
wstêg¹ rzeki. U jej brzegu zgarbiona siwa czapla poluje na pstr¹gi. Domki
z czerwonymi dachami, przystrojone ju¿ na pierwsz¹ niedzielê adwentow¹. Nasz, katolicki obrz¹dek, uwiêci³ pogañsk¹ tradycjê ozdabiania
w domach jod³owymi ga³êziami, podtrzyma³  chc¹c nie chc¹c  celtycki kult drzew, drzewo wiadomoci z³ego i dobrego: bombki to nic
innego, jak rajskie jab³ka, a ³añcuch  to w¹¿ kusiciel. Specyficznym
symbolem by³ ten ³añcuch, przez d³ugie lata dla choinki polskiej: symbol niewoli. Miêdzy domkami przemyka ¿ó³ty pickup listonosza. Byæ
mo¿e wiezie dla mnie ksi¹¿kê Dedeciusa Überall ist Polen. Dowiedzia³em siê o niej, pisz¹c ten esej
Odwracam siê jeszcze ku s³oñcu, które unios³o siê ju¿ wysoko ponad Mörike Fels10 . W zimowej dolinie bij¹ dzwony zgodnie w dwu
kocio³ach. Czas, aby zejæ w dó³ zanim umilkn¹
Nagle umilknie warsztat demiurga. Nie do wyobra¿enia cisza.
I forma pojedynczego ziarna wróci w chwale.
S¹dzony by³em za rozpacz, bo nie mog³em tego zrozumieæ.
Schodz¹c, mylê o nas, którzy prze¿ylimy, nie wiedz¹c dlaczego i
¿yjemy z obrazami czasu, który pozosta³ za nami: ( ) czy wiemy, do
czego jestemy przeznaczeni?11 Nie potrafimy przekroczyæ granic: czasu i przestrzeni, pojedynczego ¿ycia i jednej epoki, w³asnego cia³a i
rodzimej kultury, my, ludzie z kontekstu.
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Nasz Wieszcz kala siê przed Ojcem ukrzy¿owanego przez t³uszczê;
wszak w tamtym wypadku, jak informuje nas Biblia, nawet s¹d obmy³
rêce:
A z ciê¿kich moich grzechów jeden najlepiej pamiêtam:
Jak przechodz¹c raz len¹ cie¿k¹ nad potokiem
Zrzuci³em du¿y kamieñ na wodnego wê¿a zwiniêtego w trawie.
I co mnie w ¿yciu spotka³o by³o s³uszn¹ kar¹,
Która prêdzej czy póniej ³ami¹cego zakaz dosiêgnie.
(Rue Descartes, 1980)

Za rzucenie kamieniem w wê¿a  kara oplucia. W ciemnogrodzie
nikt nie obmywa r¹k!
Powsta³ Spo³eczny Komitet Protestacyjny Przeciwko Pochowaniu Mi³osza
na Ska³ce. W sk³ad Komitetu wchodz¹
(z prasy niezale¿nej, 2004)

Tak, dotar³o to ju¿ do Niemiec. Gdy pytaj¹, o co chodzi, nie rozumiem pytania; mój niemiecki ma ci¹gle jeszcze du¿o do ¿yczenia. Smutny
czas przed nami: nie ma Mi³osza i Wojty³y; dziwne to  razem przyszli
i razem odeszli. Dedecius i Reich-Ranicki wycofuj¹ siê z aktywnego
pos³owania literaturze polskiej. W licie z Kraju czytam: u nas poluj¹
na wê¿e wodne s¹ obrzydliwe.12
Christian M. Manteuffel
Niemcy, Dolina Lenningen, grudzieñ 2005
Przypisy
Wa¿niejsze pozycje na temat polskiej literatury autorstwa Karla Dedeciusa:
Deutsche und Polen. Botschaft der Bücher (Niemcy i Polacy. Poselstwo ksi¹¿ek
 1971); Überall ist Polen (Wszêdzie jest Polska  1974); Polnische Profile (Polskie
profile  1975); Zur Literatur und Kultur Polens (O literaturze i kulturze Polski 
1981); Vom Übersetzen (O t³umaczeniu  1986); Von Polens Poeten (O poetach
Polski  1988); Lebenslauf aus Büchern und Blättern (Zyciorys z ksi¹¿ek i kartek 
1990); Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Abt.V. Panorama.
Ein Rundblick (Panorama literatury polskiej 20. stulecia. Cz. V. Panorama. Pewien
przegl¹d  2000).
1
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Verführtes Denken (Zniewolony umys³) w t³um. Alfreda Loeple. Przedmowa
Karla Jaspers. Köln: Kiepenheuer und Witsch. 1953; Das Gesicht der Zeit. Menschen in der Mühle der Zeitgeschichte (Zdobycie w³adzy) w t³um. Alfreda Loeple.
Stuttgart: Europa Verlag 1953; Das Tal der Issa (Dolina Issy) w t³um. Maryli
Reifenberg. Köln: Kiepenheuer und Witsch 1957 und Frankfurt am Main: Eichborn
1999; West- und Östliches Geländ w t³um. Maryli Reifenberg. Köln: Kiepenheuer
und Witsch 1961; Lied vom Weltende. Gedichte (Piosenka o koñcu ¿wiata. Wiersze.)
w t³um. i edycji Karla Dedeciusa. Köln: Kiepenheuer und Witsch 1966; Geschichte
der Polnischen Literatur (Historia literatury polskiej) Köln: Verlag Wissenschaft
und Politik 1981; Das Land Ulro (Ziemia Ulro) w t³um. Jeannine £uczak-Wild.
Köln: Kiepenheuer und Witsch 1982; Zeichen im Dunkel. Poesie und Poeti (Znaki
w ciemnoci). Edycja Karla Dedeciusa. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982; Gedichte (Wiersze z lat 1933-1981) w t³um. Karla Dedeciusa i Jeannine £uczakWild.
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1982; Das Zeugnis der Poesie (wiadectwo poezji)
w t³um. Petera Lachmanna. München/Wien: Carl Hanser Verlag 1984; Die Straßen
von Wilna (Ulice Wilna) w t³um. Roswithy Matwin-Buschmann. München/Wien:
Carl Hanser Verlag 1997; Dar. Gabe (Dar) w t³um. Karla Dedeciusa. Kraków:
Wydawnictwo Literackie 1998; Hündchen am Wegesran (Piesek przydro¿ny) w
t³um. Doreen Daume. München/Wien: Carl Hanser Verlag 2000.
DAS und andere Gedichte. (TO i inne wiersze) w t³umaczeniu Doreen Daume.
München 2004; Mein ABC (Abecad³o) w t³um. Doreen Daume. München 2002.
3
wiadectwo poezji, wyk³ad I: Zaczynaj¹c od mojej Europy. Jest to fragment
szeroko komentowanego wówczas przemówienia Güntera Grassa.
4
Jest to fragment szeroko komentowanego wówczas przemówienia Güntera
Grassa. Z tekstu, wyg³oszonego przez prof. Aleksandra Fiuta podczas Miêdzynarodowego Festiwalu, powiêconego Czes³awowi Mi³oszowi, który odby³ siê w
Claremont McKenna College w Stanach Zjednoczonych 24-27 kwietnia 1998.
Rzeczpospolita, 9 maja 1998.
5
Z tekstu, wyg³oszonego przez prof. Aleksandra Fiuta podczas Miêdzynarodowego Festiwalu, powiêconego Czes³awowi Mi³oszowi, który odby³ siê w Claremont McKenna College w Stanach Zjednoczonych 24-27 kwietnia 1998. Rzeczpospolita, 9 maja 1998.
6
Tam¿e.
7
[W:] Dzieciê Europy, Nowy Jork.
8
1946; Georg Trakl w oryginale: Gefühl in den Augenblicken totenähnlichen
Seins: Alle Menschen sind der Liebe wert... Erwachend fühlst du die Bitternis der
Welt; darin ist alle deine ungelöste Schuld; dein Gedicht eine unvollkommene Sühne.
M. Scheler Pisma z antropologii filozoficznej. Stanowisko cz³owieka w kosmosie.T³um. A. Wêgrzycki, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, s. 71 [Za]: D. T. Lebiod¹, Marmur i blask, Wyd. Akademia Bydgoska
im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 317.
9
M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej. Stanowisko cz³owieka w kosmosie. T³um. A. Wêgrzycki, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy,
Warszawa 1987, s. 71 [Za:] D. T. Lebiod¹, Marmur i blask, Wyd. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 317.
2
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Ska³a Mörike  nazwa ska³y od nazwiska: Eduard Mörike (1804-1875),
poety niemieckiego romantyzmu na Wy¿ynie Szwabskiej w pobli¿u wioski, gdzie
poeta-pastor duszpasterzy³, ulubione miejsce spacerów Szwabów z okolic Doliny
Lenningen.
11
Czes³aw Mi³osz : puenta wiersza Cesarz Konstantyn w Druga Przestrzeñ,
SIW, 2002, cz. II, Ksi¹dz Seweryn.
12
Pochodzê z Litwy, a tam w¹¿ wodny uchodzi³ za stworzenie wiête. Wystawiano mu mleko w miseczce przy progu ch³opskiej chaty. By³ kojarzony z p³odnoci¹,
p³odnoci¹ ziemi, p³odnoci¹ rodziny, i kocha³o go s³oñce. (..); Czes³aw Mi³osz,
wiadectwo Poezji, wyk³ad I. (tak¿e w Dolina Issy, rozdzia³ II).
10

Christian Manteufell, w³aciwie Krystian Medard Czerwiñski, ur. w 1938 w Brzeciu-Kujawskim, w mieszanej polsko-niemieckiej rodzinie.
Debiut w Pomorzu w 1961. Publikacje poezji i prozy
w ró¿nych czasopismach. W 1968  zbiór opowiadañ w LSW
Stemplowanie siwych koni. Potem  w tzw. drugim obiegu,
od 1981 do stanu wojennego w redakcji bydgoskiego czasopisma solidarnociowego Wolne Zwi¹zki; podczas stanu wojennego  w podziemnym wydawnictwie im. Gen. E. Nila-Fieldorfa w antologii Poeta pamiêta.
Od 1988  emigracja i operacja serca w Niemczech, obywatelstwo niemieckie z
nazwiskiem matki  Manteuffel, bez zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego.
Publikacje po roku 1988 w Niemczech: Der Literat, Die Brücke, w antologii
Wyd. Wort und Mensch w Kolonii Schön bist do Fremder i w czasopismach w
Polsce. W 2005 Biblioteka Miejska im. Zdzis³awa Arentowicza we W³oc³awku
wyda³a jego opowieæ poetyck¹ Listy do Kamy. W styczniu 2006, nak³adem wspomnianego wydawnictwa w Kolonii ukaza³ zbiór wierszy Gedichte aus den Scheidewegen (Wiersze z rozstajnych dróg). Wszystkie publikacje po 1988 drukowa³ pod
nazwiskiem mojej matki, które przyj¹³ jako pseudonim autorski.
Od 2005 ponownie w Polsce.
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

WIERSZE O MI³OCI*
***
kocham a siedzê
kocham a czytam
kocham a mylê
jakbym nie umia³a kochaæ
***
martwe dni kiedy ciê nie widzê
z ciekawoci¹ patrzê na siebie
co ty we mnie widzisz
***
ca³ujesz mnie w rêkê
podajesz p³aszcz
wpinasz wiersz we w³osy
chcesz bym mia³a w tobie
wspólnika drobiazgów
bez których nie da siê ¿yæ

* Prezentowane wiersze pochodz¹ ze zbioru: Barbara Gruszka-Zych, Miegu su
tavimi po oda  piê z tob¹ pod skór¹ (po polsku i po litewsku).
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***

przytul mnie
rozpal p³omieniem jêzyka
jestem zimna jak zima
***
z³ote jab³ko
w moim ciele
szara mysz ciê zaprowadzi
***
tak czêsto mylê o tobie
¿e ju¿ nie wiem
czy beze mnie jeste
***
zrzucam wszystkie suknie
wszystkie wahania
gasn¹ wiat³a
pali siê mój próg
***
kiedy wieczorem odkrywam cia³o
i próbujê je myæ
to odnawia siê w nim twoja czu³oæ
¿eby zostaæ sama
musia³abym je zdj¹æ
ale wstrzymujê oddech
ciesz¹c siê pieszczot¹
woda sp³ywa po palcach innej kobiety
***
jestem z kamienia
mam serce z kamienia
wiêc nie kamieniejê ze strachu
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nie potrzebujê piæ ani jeæ
bo kamienie nie rosn¹ lecz malej¹
nie liczê na s³oñce ani deszcz
bo mnie nie ogrzeje ani nie wyziêbi
na nic nie liczê bo nie umiem liczyæ
nikt mi nie zazdroci ¿e na koniec
zostanie tylko kamieñ na kamieniu
kamieniem ci jestem u szyi
odetnij mnie nad studni¹
a ja cicho jak kamieñ w wodê

w moich piersiach
pozwijane pod skór¹
listki paproci
prostuj¹ jêzyki

***

***
zostawi³am na koszuli resztki twarzy
w czym wyjdê na ulicê
w czym wejdê do snu
kto mnie zawo³a po imieniu
***
stojê nad ciemn¹ noc¹
na brzegu okna
z bia³¹ chusteczk¹ twarzy
machaj¹c¹ wiatu
***
na nadgarstkach poni¿ej koszuli kolekcjonujê zapachy
nowych wód toaletowych perfum dezodorantów
dot¹d ich nie u¿ywa³ ale odk¹d odesz³a
na wszelkie sposoby chce zabiæ jej woñ
i tak siê nie udaje zaczê³y mu pachn¹æ sny
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stojê bez s³owa
w twoim spojrzeniu
tak mnie kochasz
bez dotkniêcia

***

***
w pêdz¹cym poci¹gu o czwartej rano
poród pustych przedzia³ów dwie przytulone postacie
nie opuszczaj mnie  szepc¹ miêdzy stukotem kó³
ca³uj¹ sobie oczy zmarszczki wokó³ ust
rosa wysycha na trawach i dachu wagonu
za chwilê bêdzie stacja pora by siê rozstaæ
ale jeszcze ciskaj¹ d³onie dotykaj¹ wnêtrza ust
choæ za chwilê bêd¹ umieraæ ze swojego g³odu
nabieraj¹ spokoju przecie¿ ¿yli po to
aby przejechaæ dwie szybkie godziny poci¹giem
***
siedzimy naprzeciw
rozdzieleni szk³em stolika
otulam siê ramionami
przypadkiem budz¹c
skulone pod swetrem piersi
wyci¹gaj¹ mordki jak zwierz¹tka
przekonane ¿e to ty
nic nie wiedz¹c umiechasz siê
dotykasz d³oni¹ mojego policzka
i szybko unosisz j¹ do ust
jakby chcia³ zjeæ
***
rano po przespanej nocy nie mam cia³a
nazywasz je od nowa dotkniêciami
p³omyk brzucha kryszta³ki paznokci jab³ko ramienia
jeszcze nie umiem chodziæ siedzieæ czytaæ
nie zapominaj o oczach
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***
nauczy³am siê do ciebie nie mówiæ
wstrzymywaæ oddech ze s³owem
czekaæ a¿ odetchniesz odpowiedzi¹
oszczêdzaæ ci cierpienia i mi³oci
czyli ¿ycia
przemilczaæ znaczy prze¿ywaæ osobno
dawkowaæ rozs¹dnie i przy ludziach
¿eby przypadkiem nic siê nie sta³o
kiedy dzieñ siê burzy w zimowym szkle okien
***
na uchu szyi piersiach
prawie szeptem
grasz mi³oæ
s³yszy j¹ ca³e cia³o
***
w pluskaj¹c¹ p³omykami szczelinê
wsuwasz rêkê w z³otej rêkawicy
by uwolniæ dziecko
co siê pali we mnie
***
kiedy mi oddech zadrzesz jak sukienkê
knebluj¹c¹ drewniej¹ce usta
ju¿ bez motka ¿ywego w¹tku
bojê siê dnia bojê godziny
¿yjê ¿eby zapomnieæ o strachu
***
cia³em w cia³o
jak kamieniem w wodê
nie znajdziesz ladu
¿e by³o ich dwoje
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***
moje cia³o to na³o¿one na siebie
têsknota rozkosz sennoæ
przez zimne szk³o szklanki stoj¹cej na stole
podgl¹dasz jak zrzucam je po kolei
zostajê z bia³¹ g¹bk¹ piany
zebranej na brzegu szklanki
w której przed chwil¹ ch³odzi³e wargi
teraz ma³o stanowcze
roztrzepotane wokó³ moich ramion
mê¿czyzna na wózku
na chwilê tak jak ty straci³am nogi
nie mog³am iæ do ciebie ani wróciæ
na odleg³oæ bezpiecznej rozmowy
w której nie zapisane kroki d³ugie mêskie
prowadz¹ce do wyjcia zawsze najlepszego
twoje nogi i rêce u³o¿y³y ciê w pakunek
dobry do uniesienia w mojej pamiêci
siedzia³am na tapczanie pokrelonym krat¹ pledu
wygrzewaj¹c ci pos³anie jak kot
promieniuj¹cy ciep³em pod poszewki
¿eby wyleczyæ wszystkie bóle reumatyczne
prosi³e zagrzej mi ³ó¿ko przed wiecznym snem
¿ebym trawkê kobiety dotkn¹³ na ³¹kach zielonych
***
piê z tob¹ pod skór¹
piê z lêkiem pod skór¹
¿e jak siê nie obudzê
ty siê nie obudzisz
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***
tu gdzie nas uby³o
wzbiera nastêpne lato
bez jednej skazy
na krysztale lici
Praga
dlaczego je¿d¿¹ autobusy
kiedy my siê kochamy
przymierzamy nasze cia³a
czy do siebie pasuj¹
i okazuje siê ¿e tak
brakuje tylko skrzyde³
które przywar³yby
do siebie ka¿dym piórem
i unios³y nas nad Vinohrady
szpital cmentarz krematorium
tylko skrzyd³a mog¹
uratowaæ nas od spalenia
dlatego wsuwam
swoje ramiona pod twoje
a ty unosisz mnie
nad l¹dowiskiem przecierad³a
potem w ³azience mi³oæ
sp³ywa do wiêziennego
okienka metalowej kratki
zamiast we mnie kr¹¿ysz
w ciemnych obrêczach rur
z pulsem przeje¿d¿aj¹cych
autobusów nad g³ow¹
***
mia³am dwanacie lub trzynacie lat wracalimy z rodzicami
z wczasów zat³oczonym poci¹giem po pó³nocy obudzi³am siê
z g³ow¹ na ramieniu pi¹cego marynarza na przeciwko siedzieli
tata i mama wyrozumiale umiechaj¹c siê dopuszczali czu³oci
odbywaj¹ce siê pod ich okiem ale poza naszymi oczami póniej
myla³am dlaczego nie kazali mi usi¹æ przy sobie oni widzieli
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moje spojrzenia w stronê czarnow³osego ch³opca i prowokowali
pierwsze wtajemniczenie w ciep³o mêskiego ramienia w rozgrzanym
przedziale gdzie wszystko mia³o jednakowo wysok¹ temperaturê
teraz wstydzê siê przy nich trzymaæ z moim mê¿czyzn¹ za rêce
nie jestem ju¿ dziewczynk¹ ¿eby musieli przyzwalaæ wzrokiem
na nasze pieszczoty ale przecie¿ dobrze by³oby wsi¹æ do poci¹gu
i obudziæ siê na twoim ramieniu pod ich ¿yczliwym umiechem
niewinnie bo przecie¿ mi³oæ ko³ysze nas uspokajaj¹co w ramionach
jak wagon poci¹gu na faluj¹cych przyp³ywem pamiêci torach
***
w jamie michalika
p¹czki kosztuj¹ zbyt drogo
profesor filozofii ma policzki jak p¹czki
ale nie zamierzam go ca³owaæ
opisa³ siê przed spotkaniem jakby nadawa³ na siebie list goñczy
moje oczy wyszkolone organy cigania rozpozna³y go po
pierwszym spojrzeniu
tyle cia³a trudnego do zakucia w kajdany i osadzenia w wiêzieniu
jakichkolwiek uczuæ
za to duch przystojny szczup³e wiersze w tomiku zamiast wizytówki
filozoficzne dywagacje o tym czym jest prawda
prawd¹ jest ¿e siadaj¹c bli¿ej mnie
zniszczy³ puderniczkê szminkê cienie
ca³¹ moj¹ twarz w torebce
jak teraz mo¿e chcieæ zobaczyæ mnie po raz drugi
rozmin¹³ siê gdzie z prawd¹ o kobiecie
koncert Johana van den Bosscha
noc¹ struny gitary Johana
mówi¹ jêzykami
nie mo¿emy siê porozumieæ
po francusku ani angielsku
ale flamandzkie d³onie
przek³adaj¹ na polski
nawet niedomówienia
podczas jednej kompozycji
poznajê zbiegaj¹ce siê
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do palców tajemnice
ca³¹ prawdê rozwi¹zania
krzyk niemowlêcia
wyjawiaj¹cy wiatu
¿e bylimy razem
trzy minuty i piêæ sekund
tyle trwa³o przy³o¿enie rêki
do gliny ¿eby stworzyæ gitarê
***
profesor przypomina³ zombie
srebrne papierki cukierków b³yszcza³y
w jego rêkach jak confetti na balu umar³ych
a przecie¿ widywalimy siê raz na rok
jak spod ziemi wraca³ w sierpniu ¿eby mnie zobaczyæ
z odleg³ego o dzieñ drogi miasta uniwersyteckiego
gdzie doskonali³ swoj¹ znajomoæ ¿ycia
poprzez obcowanie z ksi¹¿kami i studentkami
 nieobecnoæ jest konieczna  mówi³ jêzykiem
nie pasuj¹cym do mojego  ¿eby zobaczyæ co siê traci 
siedzia³am naprzeciw niego w krótkiej sukience
nagle zamilk³ chwilowo nieobecny
straci³ oczy dla moich kolan
Barbara Gruszka-Zych
Autorka urodzi³a siê w Czeladzi. Skoñczy³a filologiê polsk¹. Studiowa³a te¿
teologiê. Poetka, reporterka, pracuje w tygodniku Goæ Niedzielny, wspó³pracuje z innymi tytu³ami prasowymi.
Autorka tomików poetyckich: Napiæ siê pierwszej wody; Teren prywatny; Nic
siê nie sta³o (dwa wydania); Pali siê mój próg; Zapinaj¹c kolczyki; Podró¿ drug¹
klas¹; Sprawdzanie obecnoci; Miegu su tavimi po oda  piê z tob¹ pod skór¹.
Wyda³a ksi¹¿ki: Ma³o obstawiony wiêty. Cztery reporta¿e z Bratem Albertem w
tle, zbiór reporta¿y Zachowaj jako... O jej twórczoci pisali m.in. Czes³aw Mi³osz,
ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Tadeusz Nowak, re¿yser Krzysztof Zanussi. Jej
wiersze by³y nagradzane w konkursach im. H. Powiatowskiej i im. Zbigniewa
Herberta, w konkursie na wiersz mi³osny miesiêcznika Twój Styl.
Barbara Gruszka-Zych by³a stypendystk¹ wiedeñskiej fundacji Janineum i
Fundacji Jana Paw³a II w Rzymie. Uczestniczka XI Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wili¹ oraz litewskiej Wiosny Poezji w roku 2004.
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WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU
***
po drugiej stronie s³owa gdzie
przestrzeñ zawê¿a siê i znika
mo¿emy siê odnaleæ kiedy wypowiedziani
przez wielk¹ zg³oskê wiata
dzi
znaczymy tyle co lady
na topniej¹cym niegu
wczoraj 
nieuchwytni
jutro 
nie do rozpoznania
dlatego
zas³aniam siê niepamiêci¹
nie chcê wiedzieæ jak to jest z nami naprawdê
bo czas nie ten
bo udajê ¿e nie ma ju¿ czasu
Komputery
za cian¹
buzuje ¿ycie
od ciany do ciany
zatacza siê jak
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***
kitoje þodþio pusëje ten kur
erdvë susiaurëja ir dingsta
galime viens kità surasti kaðkada iðsakytus
didþiuoju pasaulio garsu
ðiandien
tereiðkiame kiek pëdsakai
ant tirpstanèio sniego
vakar 
nesugaunami
rytoj 
neatpaþástami
todël
prisidengiu uþmarðtim
nenoriu þinoti kaip ið tikrøjø yra
juk ne tas laikas
juk apsimetu kad laiko jau nebëra
Kompiuteriai
uþ sienos
verda gyvenimas
sukasi nuo sienos
iki sienos kaip
mano vaizduotë
kà jie ten veikia
kaip atrodo jø meilë
kaip nuovargis
kuo jie prasikaltæ
taigi áprastas supainiotø tinklais
kompiuteriø kartojimas
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moja wyobrania
co oni tam robi¹
jak wygl¹da ich mi³oæ
jak zmêczenie
w czym tkwi¹ ich winy
czyli zwyk³a powtarzalnoæ komputerów
uwik³anych w sieæ
odpowiedzialnego za ka¿dego z nas
programisty
Symbole
to nie krew
nie krew obmywa mnie z win
nie jestem a¿ tak cenny
to nie krzy¿
nie krzy¿ jest moim oparciem
nie jestem a¿ tak s³aby
to nie wiatr
nie wiatr odwie¿a moje p³uca
mogê oddychaæ samodzielnie
 zwyk³a naturalnoæ rzeczy
 domek z kart chemii i biologii
 rozumny zamys³ kosmosu
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programuotojo kuris atsakingas uþ
mane tave
kiekvienà
Simboliai
tai ne kraujas
ne kraujas mano kaltes nuplauna
nesu tiek daug vertas
tai ne kryþius
ne kryþius man ramstis
nesu net toks silpnas
tai ne vëjas
ne vëjas mano plauèius gaivina
galiu kvëpuoti pats vienas
 paprastas natûralumas
 chemijos ir biologijos kortø namelis
 protingas kosmoso sumanymas
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë

Autor ur. w 1948 w Tarnowskich Górach. Jako poeta debiutowa³ w 1967 na
³amach Kierunków. Opublikowa³ tomy poezji: Wibracje; Wysokie lato; Równowaga; Zagro¿enie; Genesis; wiaty równoleg³e; Poszerzanie przestrzeni ; Cierpliwoæ; Rekonstrukcja; Odezwa; Ko³o niedomkniête. Jest laureatem Nagrody M³odych im. W³odzimierza Pietrzaka za tom Wysokie lato, a tak¿e siedmiokrotnym
laureatem £ódzkich Wiosen Poetów. Jego wiersze znajduj¹ siê w almanachach poezji i antologiach. Uprawia równie¿ krytykê literack¹, felietonistykê, publicystykê
kulturaln¹.
Stefan Jurkowski by³ gociem XII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Maj nad Wili¹ w 2005 roku.
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WIES£AW STANIS£AW CIESIELSKI

VINIANA WIERSZEM
W Celi Konrada
Jest taki czas, taka chwila, taka wiecznoæ,
¿e wszystko jest takie jak ma byæ,
ca³y wiat jest jak przed wymieszaniem w kalejdoskopie
i ludzie s¹ tacy znajomi, i dobrzy.
Cuda nie potrafi¹ zast¹piæ naszej wolnej woli,
naszego wyboru, naszego bólu i dlatego gdy patrzê
pod wiat³o zmru¿onymi oczami, wytê¿aj¹c wzrok,
wiem jedno, a potem drugie i trzecie, to znaczy nic nie wiem.
Jest taki czas, jest jedna strona, wiat ma jedn¹ stronê,
oszust i z³odziej ma jedn¹ twarz,
¿adnych kart nikt nigdy nie znaczy³,
tylko strony maj¹ cztery razy tak,
jak komedia s³ów grana przed mierci¹.
Stracono. Uciêto tamte trzy strony wiatu,
nikt nie przyzna³ siê do podwójnej gry
i wszystkich cieszy³y znaczone karty.
Tymczasem ziemi niepotrzebne s¹ ¿adne wymiary,
to tylko cz³owiek chce byæ królem.
Taki czas, taka wiecznoæ, taka nicoæ.
82

Wies³aw Stanis³aw Ciesielski

A jednak ¿ycie
Tutaj umrzeæ
Nurt Wilii dzieli pamiêæ
jak serce, na dwie po³owy.
P³omieñ wiecy tl¹cy myl, wydostaæ siê
z zas³ony r¹k, niech spopieleje twarz.
Tutaj umrzeæ,
gdzie s³oñce podnosi z ziemi blask zranionej
wiecy, krwawi¹c¹ nadziejê ¿ycia.
Jakie imiê ci nadam synu zrodzony z p³omienia?
I gdy zapatrzy³em siê w to swoje ¿ycie,
zapomnia³em jak bunt rozsadza cia³o,
jak puchn¹ d³onie.
Oczekujê przyjaciela, aby powiedzieæ,
¿e wszystko po staremu, ta sama kobieta
w moim ¿yciu, w moim domu.
Zapatrzy³em siê i kto mnie omin¹³,
otar³ siê o ramiê, lecz nie móg³ mnie pamiêtaæ,
on nigdy siê nie urodzi³ - ostatni potomek wra¿liwoci,
synu - krzyczê za nim,
moje rêce nawyk³e do pracy,
wracaj szybko z podró¿y dooko³a wiata.
Tutaj ¿yæ
Nurt Wilii ³¹czy pamiêæ
Wilno, maj 2005

Wileñskie ruiny
Fa³szerze sumieñ, g³ód w waszych cia³ach
trawi ka¿d¹ myl, ka¿d¹ sekundê trwania,
lecz czym jest reszta?
Mieszkamy w czynach,
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co nam nie wybacz¹ nigdy obecnoci
w locie kamienia, w lepym ciosie.
Rozstajemy siê z ka¿dym dniem,
jak z brudn¹ koszul¹.
Twarz niew¹tpliwie obecna, lecz oczy
odleg³ym ptakiem szukaj¹ spe³nienia pragnieñ.
Dok¹d biegniesz?
Czy znasz chwilê, w której wype³nia siê ¿ycie
i wiecznoæ kamienia?
Jeste g³odem czy s³owem, mo¿e mierci¹
podbiegam tak blisko, ¿e czujê,
¿e jestem cz³owiekiem.
Jak¿e to wielkie, us³yszeæ g³os umar³y
w kamieniu, gdy przy³o¿ysz ucho
cicho gra doskona³oæ.
Wies³aw Stanis³aw Ciesielski
Wies³aw Stanis³aw Ciesielski ur. 13 maja 1959 roku. Poeta, autor ponad dziesiêciu tomików poezji. Ostatnio wydane: Mê¿czyzna wiat³oczu³y (2001), Wielki ogród
Pana Boga (2003), Wie¿a Babel (2004) oraz Wszechmocne iluzje (2005). T³umaczono jego wiersze na jêzyk angielski, niemiecki, litewski, rosyjski. Mieszka w
S³upsku. Jest krytykiem literackim, wspó³pracuje z Autografem, Tematem oraz
Okolic¹ Poetów. Laureat licznych konkursów oraz stypendiów twórczych. Prezes s³upskiego oddzia³u ZLP. Jego wiersze piewa m³odzie¿owy zespó³ w stylu
pop-rock: NoLi. Jest redaktorem i wydawc¹ Brulionu Literackiego - lad. W
przygotowaniu zbiór szkiców krytyczno-literackich pt. B³yski geniuszu a falset
impotentów.
Wies³aw Stanis³aw Ciesielski by³ gociem XII Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wili¹.
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Podwórko Alumnatu w Wilnie
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XIII MIÊDZYNARODOWE
SPOTKANIA POETYCKIE
MAJ NA WILI¥
FASCYNACJA WILEÑSZCZYZN¥

©Bronis³awa Kondratowicz

Romuald Mieczkowski

To ju¿ historia. Uczestnicy Maja nad Wili¹ w podwórzu Adama Mickiewicza w Wilnie. 1994

Zbli¿a siê maj, a z nim nasze wielkie wiêto poetyckie, które zd¹¿y³o
siê ju¿ zadomowiæ w kalendarzu najwa¿niejszych imprez kulturalnych
na Litwie. Jak dotychczas  i tym razem  planujemy zg³êbiaæ literackie
fascynacje ojczyst¹ ziemi¹, zastanowiæ siê raz jeszcze  co sprawia, i¿
tylu znakomitych poetów i pisarzy nie tylko znajdowa³o tu swe natchnienie, ale i powiêca³o nierzadko tej fascynacji dorobki pisarskie
ca³ego swego ¿ycia.
Sporo kart w swej twórczoci tej Ziemi powiêci³ Tadeusz Konwicki. Pamiêtam jego wizyty w Wilnie  po latach, u schy³ku imperium
sowieckiego, kiedy te¿ krêci³ film pt. Lawa, potem na pocz¹tku niepodleg³oci. Pamiêtam gor¹czkowe rozmowy, prowadzone wtedy.
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Miejmy nadziejê, ¿e twórcy Ma³ej apokalipsy zdrowie dopisze i bêdzie
naszym gociem podczas kolejnych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich.
Wstawalimy w tamtych trudnych, przywo³anych czasach na nogi,
równie¿ w zakresie w³asnej twórczoci, czy jednak powstalimy? Czy
ta Ziemia znajdzie swój ci¹g dalszy jako natchnienie twórcze, z jakim
zauwa¿alnym odbiciem w literaturze polskiej aktualnie? I przez ludzi tu
mieszkaj¹cych? Czy to tylko legenda czasu minionego?
O tym bêdziemy rozmawiaæ podczas tegorocznych Spotkañ. Odskoczni¹ do tej rozmowy bêdzie æwieræwiecze od ukazania siê pierwszej powojennej ksi¹¿ki po polsku w Wilnie z oryginaln¹ twórczoci¹. Choæ ta rocznica minê³a w roku ubieg³ym, jest to niew¹tpliwie granica p³ynna, dlatego
do faktu tego warto powracaæ. Równie¿ z bardzo istotnym stwierdzeniem, i¿ po wydaniu historycznej antologii Sponad Wilii cichych fal bardzo
nieliczni jej autorzy odnieli sukcesy, ale te¿ z zapytaniem: co dalej z tym
pisarstwem  w dobie realiów dzisiejszych?
Pokolenie autorów tamtej publikacji ju¿ dawno wesz³o w wiek dojrza³y, zmieni³y siê uwarunkowania polityczne, lecz czy w zwi¹zku z
tym twórczoæ Polaków nad Wili¹ zrobi³a krok do przodu? Go³ym okiem
da siê stwierdziæ, ¿e pionierzy polskiej powojennej twórczoci literackiej na Litwie nie maj¹ du¿o nastêpców, za miejscowe pisarstwo pod¹¿a coraz bardziej zamkniêtym tropem prymitywnego zaspokajania
pseudoliterackich potrzeb garstki amatorów
W³anie organizowane Spotkania maj¹ równie¿ na celu przyczyniaæ
siê do zmiany takiego stanu rzeczy  poprzez integracjê najbardziej
dowiadczonych miejscowych twórców polskich z literackim rodowiskiem litewskim, jak te¿ z literatami z Polski i z innych krajów. St¹d
cis³a wspó³praca ze Zwi¹zkiem Pisarzy Litwy, organizacjami twórczymi w Polsce, chêæ nawi¹zania kontaktów w innych krajach. Obcowanie z twórcami tak ró¿nymi to równie¿ szansa na szerok¹ wspó³pracê, na uruchomienie niewykorzystanego dotychczas potencja³u przek³adów w relacjach polsko-litewskich i litewsko-polskich.
Wspomnia³em o antologii Sponad Wilii cichych fal. Wype³nienie literackich oczekiwañ po wojnie twórczoci¹ grupki zapaleñców i amatorów uk³adania wierszy po polsku w Wilnie nie wyros³o na pustym
miejscu. Poeci, stanowi¹cy jej krêgos³up, wiadomi byli dorobku swych
wielkich poprzedników, choæ pe³niejsza wiedza o nich mia³a przyjæ
dopiero potem. W tym roku mija 75 lat od powstania ¯agarów, co w
sposób naturalny i organiczny koresponduje z przysz³ymi dociekaniami
nad twórczoci¹ wilnian podczas tegorocznego Maja nad Wili¹. Istotna
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te¿ jest inna data, a mianowicie 100. rocznica urodzin Jerzego Giedroycia, który tak wiele dzia³a³ na rzecz odrodzenia tych ziem.
Tym refleksjom bêdzie sprzyjaæ obecnoæ poetów w Celi Konrada,
podczas majowej rody Literackiej, bez wzglêdu, jaki los prze¿ywa
obecnie to miejsce.
Drukowany dalej program, jak widaæ, jest bardzo ró¿norodny i bogaty. Planujemy sporo wyjazdów w okolice podwileñskie  g³ównie
pod k¹tem goci, a¿eby przybli¿yæ im tê Ziemiê. Kolonia Wileñska,
Belmont czy Markucie na pewno potrafi¹ zachwyciæ naszych goci,
nie mówi¹c o penetracji najpiêkniejszych zak¹tków na Jeziorach Trockich.
Ile¿ z podobnych inspiracji podczas dotychczasowych Spotkañ
powsta³o trwa³ych ladów przedsiêwziêcia! Z³o¿y³y siê nañ eseje i reporta¿e, ksi¹¿ki poetyckie (np. Witra¿ wileñski Wies³awa Szymañskiego z Bia³egostoku), nie znam twórcy poród naszych dotychczasowych goci, który po pobycie w Wilnie w maju nie napisa³ przynajmniej jednego utworu Uczestnicy Spotkañ wracali do swych krajów
równie¿ z wiedz¹ o wspó³czesnej Litwie, ¿yciu Polaków.
Na odnotowanie zas³uguje Konkurs Jednego Wiersza M³odej Poezji.
Jury, z³o¿one ze znanych poetów, a jednoczenie naukowców z zakresu literatury, kompetentnych znawców przedmiotu, przyzna nagrody
dla najzdolniejszych m³odych poetów. Jak wykazuje praktyka, warto
jest uczestniczyæ w takich eliminacjach, a szereg laureatów i uczestników konkursu (Romuald £awrynowicz, Magdalena Mieczkowska,
Regina Tribocka i in.) uhonorowanych zosta³o potem wydaniem debiutanckich tomików.
Zapraszam do aktywnego udzia³u Wilnian. Wiêkszoæ naszych imprez ma charakter otwarty.
Goci spodziewamy siê  jak zwykle  wielu. Z ró¿nych zak¹tków
Polski, a tak¿e z USA, Niemiec. Jak to by³o wczeniej, ich utwory zostan¹ przet³umaczone na jêzyk litewski, za pok³osie konferencji zostanie
wydrukowane w jednym z numerów Znad Wilii.
Romuald Mieczkowski
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PROGRAM XIII MSP MAJ NAD WILI¥, 2006
Niedziela, 28 maja
Przyjazd goci z zagranicy. Literackie wycieczki po miecie z przewodnikami. Spotkania przy herbatce, kawie i ciastkach w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Udzia³ w imprezach kulturalnych.
17.00  Fina³ litewskiej Wiosny Poezji na Podwórzu Sarbiewskiego Uniwersytetu Wileñskiego.
Poniedzia³ek, 29 maja
9.30  Inauguracja Maja nad Wili¹ przy pomniku Adama Mickiewicza.
Z³o¿enie kwiatów. Wspólne zdjêcia na pami¹tkê.
10.00  Poznajmy siê!  przedpo³udnie jednego wiersza. Oficjalne
powitanie uczestników Spotkañ przez przedstawiciela Zwi¹zku Pisarzy Litwy, Ambasady RP w Wilnie i organizatora przedsiêwziêcia. Podwórze Mieszkania-Muzeum A. Mickiewicza.
14.00  Wileñszczyzna jako inspiracja w twórczoci T. Konwickiego;
20-lecie wydania pierwszej powojennej ksi¹¿ki literackiej po polsku na
Litwie. Konferencja naukowa. Promocja nowych ksi¹¿ek poetyckich uczestników Maja nad Wili¹. Instytut Polski.
18.00  IV Turniej Jednego Wiersza M³odych o Nagrody Czeladnika
Poezji. Wielokulturowe barwy miasta nad Wili¹  recital Marii Krupowies.
Sala Filomatów Muzeum A. Mickiewicza.
Wtorek, 30 maja
10.00  Spotkania autorskie w rejonie trockim (kluby i biblioteki).
14.00  Zwiedzanie miejsc, znanych z kart historii i literatury. Przeja¿d¿ka statkiem do pa³acu Tyszkiewiczów.
18.00  Maraton Poetycki i Majówka w Trokach. Towarzyszy zespó³
muzyczny Jaros³awa Hajdukiewicza.
roda, 31 maja
10.00  Spotkanie w Zwi¹zku Pisarzy Litwy. Rozmowa na tematy translatorskie o promocyjne literatury polskiej na Litwie.
13.30  Werki, Belmont, Francuski M³yn, Markucie, Kolonia Wileñska 
magiczne miejsca w twórczoci literatów Wilna. Wycieczki literackie z komentarzami badaczy.
17.30  roda Literacka w Celi Konrada.
19.00  Tradycyjna Biesiada Poetów, Muzyków, Plastyków i ich Przyjació³. Koncert S³owo, muzyka, barwa.
Czwartek, 1 czerwca
11.00  Konferencja prasowa. Podsumowanie wyników XIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich. Promocja najnowszych numerów kwartalnika Znad Wilii i ksi¹¿ek uczestników Spotkañ. Rozmowa na temat wspó³pracy edytorskiej. PGA Znad Wilii.
14.00-19.00  Spotkania w polskich organizacjach i redakcjach.
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PRZEZ CA£E ¯YCIE TRZYMA£EM SIÊ
ETOSU WILEÑSKIEGO...
Rozmowa z Tadeuszem Konwickim
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 Jako ¿e Pan pochodzi z
Wilna, powiedzmy, wtedy by³y
to okolice podmiejskie, to i rozmowê rozpocznijmy od tamtych stron...
 Taip. Laba diena. Man labai
malonu, kad a kalbu lietuvikai...
 Doskonale! Kiedy i gdzie
tego siê Pan nauczy³?
 W Wilnie, chyba w latach 1940-41, kiedy chodzi³em do Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta i kiedy wprowadzono obowi¹zkowe
nauczanie po litewsku. A do 1938 roku uczêszcza³em do szko³y powszechnej w rodzinnej Kolonii Wileñskiej. Wojna mnie zaskoczy³a po
pierwszej klasie gimnazjalnej. W tym gimnazjum uczy³em siê podczas
okupacji radzieckiej, dopiero jak przyszli Niemcy, rozpoczêlimy naukê
na tajnych kompletach.
 Potem ju¿ by³a Polska.
 Wyjecha³em na prze³omie kwietnia i maja 1945 roku. Kiedy dotarlimy do Bia³egostoku, akurat tam obchodzono Dzieñ Zwyciêstwa.
Pamiêtam, jak ¿o³nierze radzieccy strzelali na wiwat.
 Jaka by³a stacja docelowa?
 Ja siê najpierw w³óczy³em po Polsce. Nie mia³em tu ¿adnych
odniesieñ  krewnych, znajomych nawet. A¿ wreszcie wyl¹dowa³em
na dwa lata w Krakowie, gdzie siê zapisa³em na Uniwersytet Jagielloñski. Pracowa³em w redakcji tygodnika kulturalno-literackiego Odrodzenie. Potem jego redakcja opuci³a Kraków i ja, jako nieodzowny
redaktor techniczny, wjecha³em od Warszawy, totalnie zrujnowanej i
na pocz¹tku  co dziwne  zamieszka³em w hotelu Bristol, gdzie by³y
same ambasady. Parê miesiêcy tam urzêdowa³em i wreszcie Spó³dzielnia Wydawnicza Czytelnik, która wydawa³a Odrodzenie, wybudowa³a na Frascati swój dom i dosta³em tam pokoik, z kuchenk¹ i dostêpem do ³azienki. W taki sposób, jako m³ody cz³owiek, znalaz³em siê
wród literatów warszawskich.
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 I wtedy, w Warszawie, bierze pocz¹tek Pañskie pisarstwo, i
to z w¹tkami wileñskimi?
 Ja doæ wczenie, jako ten, próbuj¹cy pisaæ, zrozumia³em, ¿e
trzeba mieæ rodowód: byæ sk¹d, mieæ swoj¹ ziemiê ojczyst¹, swoje
otoczenie, swoje nawyki moralno-obyczajowe. Przez ca³e ¿ycie trzyma³em siê etosu wileñskiego, ale  jako honorowy wilnianin, nie nadu¿ywaj¹c go. Ja nie by³em wcale Wiechem wileñskim. Natomiast Wilno zawsze istnia³o w tym, co pisa³em  w pejza¿u, w klimacie, w
duchu i w pewnych obyczajach charakterologicznych.
 Co le¿y u ich podstaw?
 Krótko mówi¹c, jest to sk³onnoæ do ascezy. Bardzo wyraziste
poczucie godnoci i honoru. Mo¿e nie zawsze mi siê udawa³o realizowaæ te idea³y w pe³ni, ale przez ca³y czas o tym pamiêta³em.
 Czy po latach ta percepcja wileñskoci siê nie zmieni³a?
 Ja siê bojê do tego przyznaæ. Kiedy po tym prze³omie historycznym parê razy by³em w Wilnie, mia³em dziwne uczucia. Poza dum¹ i
satysfakcj¹ z urody miasta, urzeczenia jego histori¹, nie pozostawia³o
mnie wra¿enie, ¿e to ju¿ nie moje miasto... Podobne uczucia  jak siê
dowiedzia³em  mieli inni wilnianie po odwiedzeniu ojczystych stron,
przywi¹zani do nich przecie¿ w jakim stopniu wirtualnie, do swej
Wileñszczyzny pamiêci, uwarunkowanej dowiadczeniami dzieciñstwa,
m³odoci, wszystkim tym, co nas tam kszta³towa³o. Dzi miasto jest
zupe³nie inne. I to nie tylko przypadek Wilna. Takie wra¿enie maj¹ ludzie z innych miast, które musieli opuciæ i wracaj¹ do nich po latach.
 Czyli Wilno jest mitem, jak w twórczoci literackiej?
 To sprawa bardzo skomlikowana. Ludzie ci, którzy z jakich powodów zajêli siê sprawami polskimi i dawnymi Kresami, stworzyli czêsto
co w rodzaju wirtualnego kraju, który jak piêkny ob³ok nad t¹ ziemi¹ kr¹¿y. Na to sk³ada siê tradycja, kultura, obyczajowoæ, pamiêæ
Kresów, które przecie¿ tak wiele da³y. Nie tylko Polsce, bo z tego bogactwa wiele te¿ czerpie Litwa, Bia³oru czy Ukraina. Jest to rzecz dla
sztuki bardzo korzystna. I warto byæ wiadomym obywatelem tej tajemniczej krainy, tak szczodrej dla sztuki.
 Mówimy o tym w czasie przesz³ym. Na tych terenach rozwija
siê wspó³czenie sztuka suwerennych narodów...
 Wielkie Ksiêstwo Litewskie by³o organizmem o ogromnym znaczeniu i historycznym, i politycznym. Z rozbiorami straci³o byt administracyjno-polityczny, ale pamiêæ o tym zachowa³a siê w wiadomoci
wielu ludzi. Litwini, którzy nie bali siê rusyfikacji, zawsze siê obawiali
polonizacji, poniewa¿ nastêpowa³a bez przymusu, by³a spontaniczna,
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bo atrakcyjna, poniewa¿ nios³a nowe i
postêpowe pr¹dy z Zachodu. Teraz
owej polonizacji nie trzeba siê baæ  Litwa jako pañstwo siê skrzepi³a, dziêki
te¿ wyrazistym pierwiastkom ba³tyckim, czy nawet bardziej charakterystycznym dla Skandynawii. To pracowitoæ, powci¹gliwoæ, jeszcze inne
cechy. Jednak¿e w stabilizacji, jaka
szybko postêpuje, Litwini bêd¹ ujawniaæ coraz bardziej zwi¹zki kulturowe
na p³aszczynie tradycji Wielkiego KsiêDedykacja dla wilnian. 1988
stwa, w tym zwi¹zki z dawn¹ kultur¹
Rzeczypospolitej. Znajd¹ w nich wiele rzeczy koniecznych dla funkcjonowania ich to¿samoci. Lêki antypolonizacyjne bêd¹ s³abn¹æ. Powinnimy wzajemnie wykazywaæ sobie ¿yczliwoæ, odpowiednio promowaæ osi¹gniêcia kulturalne naszych s¹siadów, poznawaæ ich wspó³czesn¹ twórczoæ. Trzeba pamiêtaæ, ¿e Polska jednoczenie dla Litwy
tworzy co w rodzaju pomostu w przebijaniu siê na wiat. Klasycznym
przyk³adem jest wiatowa kariera Stasysa Eidrigevièiusa, jaka rozwinê³a siê nie w Kownie, nie w Wilnie, tylko  w Warszawie. Wczeniej z
Polsk¹ by³ mocno zwi¹zany Miko³aj Èiurlionis, o czym rzadko siê na
Litwie mówi. Takich przyk³adów teraz mo¿na znaleæ wiele, równie¿
w innych dziedzinach.
 Sprzyja temu otwarcie granic i wspó³praca na szczeblu pañstwowym.
 Ja temu bardzo kibicujê. Oby siê ona rozwija³a. Z Litw¹ ³atwiej.
To nawet nie Ukraina. Cmentarz Orl¹t niby jest, ale ci¹gle z jakimi
niepewnociami. Tymczasem spokojnie mo¿na sobie pójæ na Cmentarz na Rossie, oddaæ ho³d Marsza³kowi, tym, którzy z³o¿yli swe g³owy w walce o Wilno. Litwini w czasach radzieckich nie dopucili, aby
nekropola by³a zniszczona, nie pozwolili przez ni¹ prowadziæ drogi...
W ramach tego, co siê dzieje na ca³ym wiecie, najlepiej by by³o, aby
Wilno by³o miastem otwartym, z pami¹tkami narodów, które w nim
mieszka³y, b¹d mieszkaj¹. Nawet gdyby kto zupe³nie zwariowa³ i chcia³
w nim zatrzeæ lady polskie, tego nie da siê zrobiæ. Podczas europejskich powrotów do róde³ Litwini bêd¹ dumni z dawnej wspólnoty, z
pierwiastków te¿ ¿ydowskich, bia³oruskich, tatarskich czy karaimskich.
Wilno ma szansê byæ miastem wielu kultur, które jako potrafi³y ze
sob¹ wspó³¿yæ. To da³oby te¿ szansê miastu staæ siê unikalnym miej-
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scem w Europie do prowadzenia badañ nad fenomenem styku kultur.
 Po dzieñ dzisiejszy s¹ tam Polacy. W Wilnie stanowi¹ oni
niemal pi¹t¹ czêæ ogó³u mieszkañców.
 Jako cz³owiek, niepoddaj¹cy siê próbom syntez socjologicznych,
zdajê sobie sprawê, ¿e Polacy na Wileñszczynie czuj¹ siê wyrolowani,
porzuceni i zdani na samych siebie  nie z powodu z³ego usposobienia
spo³ecznoci w Polsce, tylko z powodu odciêcia. Wiem o tym, bo nawet z matk¹ nie mog³em stale korespondowaæ, by³y utrudnienia. Teraz
 co innego. Popieram starania pana redaktora, aby przyczyniaæ siê ze
wszech miar do powstawania prê¿nej inteligencji polskiej na Litwie 
wiat³ej, rozumnej, wiadomej swojej roli. Która by nie da³a siê zepchn¹æ do roli marginesu spo³ecznego, przeciwstawia³a siê takim, co
uwa¿aj¹, ¿e gdy jest s³onina, chleb i samogon, to mo¿na jako ¿yæ. Ca³e
szczêcie, taka degradacja ju¿ nie jest mo¿liwa. Obserwujê aspiracje
rodaków z Wileñszczyzny. Wa¿ne, ¿eby ten potencja³ powiêkszaæ w
warunkach tej¿e wielokulturowoci. Dosta³em list, o czym panu opowiada³em, od kierowniczki szko³y w Bujwidzach. Czuje siê ona pe³noprawn¹ obywatelk¹ tej miejscowoci, swojego spo³eczeñstwa, które
ma przed sob¹ przysz³oæ. Miêdzy innymi, jej polszczyzna taka, ¿e ja
bym chcia³ tak ni¹ w³adaæ... Mam wra¿enie, ¿e coraz wiêcej dzi ludzi
pozbawionych kompleksów. No, i moje listy, z adresem, pisanym po
polsku, dosz³y do adresata.
 Zupe³nie inna sytuacja na Bia³orusi.
 Nasi politycy nie zdaj¹ sobie sprawy, w jakich tarapatach jest to
spo³eczeñstwo. To bardzo delikatna materia, potrzebuj¹ca wyczucia...
Jak te¿ pamiêci o pozytywnych naszych posuniêciach w przesz³oci 
przecie¿ dziêki inicjatywie naszych szlagonów zaczê³a siê bia³oruska
literatura w drugiej po³owie XIX wieku. Nasi s¹siedzi mieli te¿ gorzej,
bo ich inteligencjê wytrzebiono w Zwi¹zku Radzieckim prawie doszczêtnie, brakuje tu fermentu intelektualno-artystycznego. Te procesy utrwalania w³asnej to¿samoci jeszcze tam d³ugo bêd¹ trwa³y. Na Litwie jest
inaczej i dlatego ja liczê na szybsz¹ poprawê tam sytuacji rodaków.
Choæ i tu relacje te od czasu do czasu bêd¹ wstrz¹sane i podawane
próbom przez ró¿ne demagogie, niektórzy te¿  co charakterystyczne
dla pañstw ca³ego regionu  dla w³asnego interesu podgrzewaæ bêd¹
konflikty. I na Bia³orusi nast¹pi¹ zmiany  wszystkiemu swój czas. Ja
nawet kiedy tak¹ tezê wysun¹³em w stosunku do tego kraju, ¿e mo¿na
mieæ podwójn¹ to¿samoæ. Mylê, ¿e taki stan jest mo¿liwy, ¿e da siê
pogodziæ w jednym spuciznê dwu narodów. Zreszt¹ dzi o rodowodzie mog¹ mówiæ tylko nazwiska. Znam cz³owieka o nazwisku Kisz93
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kis, pan wie, co to oznacza (zaj¹c 
przyp. R.M.) po polsku. Jest masa
nazwisk o rodowodzie bia³oruskim,
ukraiñskim czy litewskim. I to mnie
bardzo fascynuje.
Zaznaczam z uporem: Unia Europejska, jeli siê utrzyma, nie rozwali siê z powodu nat³oku kolejnych
pañstw, bêdzie koj¹co i ³agodz¹co
wp³ywa³a na uk³ad tych wszystkich
problemów narodowociowo-plemiennych w rodkowej i Wschodniej Europie.
 Wróæmy na Litwê. Powiedzia³
Pan, ¿e otrzymuje stamt¹d listy od
Konwicki w Wilnie, od lewej  auczytelników.
tor wywiadu oraz Wojciech Piotro Nie tylko od Polaków, ale i od
wicz. 1988
Litwinów, którzy staraj¹ siê do mnie
pisaæ po polsku, jak potrafi¹. Widzi Pan, tam na pó³ce stoi taka pocztóweczka. Jest to reprodukcja uratowanego cudem z po¿aru kocio³a w
Bujwidzach kopia obrazu w. Kazimierza. Od kogo ja to dosta³em? Od
pani Mareckaitë, znanej teatrolog. Takich nici z Litwy wiêcej.
 Nie widzia³em ostatnio Pañskich ksi¹¿ek, wydanych po litewsku.
 By³em wydany po litewsku jeden raz, jeszcze za czasów radzieckich. Wydano mi Dziurê w niebie i Sennik wspó³czesny. Przygotowywano siê do wydania Ma³ej Apokalipsy, ale rzecz upad³a. Z tego powodu nie mam urazu, bowiem rozumiem, ¿e teraz Litwini maj¹ nieskrêpowany dostêp do literatury wiatowej i korzystaj¹ z tego.
 W wiêkszoci Pañskich utworów obecna jest Litwa.
 Mia³em zabawny przypadek w Pary¿u. Podczas udzia³u w dyskusji telewizyjnej czy radiowej przedstawiono mnie jako pisarza litewskiego. Sk¹d to wynik³o? Sprawa prosta  wystêpowa³em w interesie
dawnych Kresów, w interesie Wilna i w interesie Litwy. Dzia³aj¹c w
nawi¹zaniu do lunego przywo³ania marzenia Józefa Pi³sudskiego o
zwi¹zku, a konkretniej o federacji narodów. Od Morza Ba³tyckiego po
Czarne. Dzi taka partnerska wspólnota nie straci³a na swej aktualnoci. Nale¿y dzia³aæ w tym kierunku i pruæ pod pr¹d, do przodu, bo
szkoda czasu. W ten sposób raz na zawsze da siê odeprzeæ widmo
rozbiorów i okupacji, dominacji obcych si³.
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 Mimo innych parasoli ochronnych. Ponadto w dobie powszechnej informacji, rozwoju komunikacji medialnej nie da siê
utrzymywaæ zacofanych skansenów.
 Z powodu globalizacji wiat siê nie tylko kurczy, ale staje siê jednoci¹. Moich znajomych córka wysz³a za m¹¿ za Portugalczyka, ich
syn siê o¿eni³ z Amerykank¹. Mam znajomych, którzy na weekend
lataj¹ do Nowego Jorku. Wiem, ¿e s¹ protesty przeciwko globalizacji,
czêsto bardzo s³uszne, ale jak w ka¿dym rozwoju  wiêcej tu zjawisk
pozytywnych. Daj Bo¿e, ¿eby na Litwie wytworzy³a siê zauwa¿alna
grupa inteligencji polskiej, która bêdzie korzystna dla nich samych, Litwinów, dla innych.
 To zadanie dla mniejszoci polskiej, która jest w stanie przyczyniæ siê do promocji osi¹gniêæ Litwinów w Polsce i  vice versa 
na przyk³ad, artystów z Polski na Litwie.
 To, co Pan mówi, wiadczy o najwy¿szym poziomie wspó³istnienia relacji narowociowych. Tak powinno byæ. Choæ na co dzieñ jestem sceptykiem, to w tym zakresie pozostajê optymist¹. Mo¿e tak siê
dzieje dlatego, ¿e o tym bardzo czêsto mylê. W stanie wojennym,
kiedy by³y bardzo ponure czasy, ja ci¹gle spacerowa³em pomiêdzy
Koloni¹ Wileñsk¹ a Wilnem. W mylach. Dzi to jest dzielnica sto³ecznego, nowoczesnego miasta, a ja wspomina³em tamt¹ drogê z jej przygodami krajobrazowymi. Jest to wiat, do którego chêtnie siê wraca.
Powiedzmy szczerze  jakie wiêksze krwawe zasz³oci nie podzieli³y
naszych nacji. Litwa to niedu¿y kraj, wobec tego obowi¹zuje nas wyj¹tkowa ¿yczliwoæ i uwaga. Niech Litwini z tego korzystaj¹. I tak jest
 bryluj¹ w Polsce ze swoimi teatrami, z plastyk¹, muzyk¹. S¹ wysoko
cenieni i bardzo serdecznie przyjmowani.
 Miejmy nadzieje, ¿e tak bêdzie i w przysz³oci. Dziêkuj¹c za
rozmowê, chcê zaprosiæ Pana na przysz³oroczne Miêdzynarodowe
Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹, podczas których planujemy wiêcej czasu powiêciæ Pañskiej twórczoci.
 Jestem tym wzruszony. ¯yczê Polakom na Litwie i Litwinom
sukcesów we wzajemnym ubogacaniu siebie.
31 sierpnia 2005
Rozmawia³: Romuald Mieczkowski
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£ZY ENKAWUDZISTY
Jurek czêsto bawi³ siê w mieszkaniu Witka pod nieobecnoæ rodziców w wojnê. Mia³ wystrugany z drewna pistolet maszynowy  pepeszkê. Natomiast Witek bra³ z szafy, z blaszanego pude³ka, czarny
pistolet  teteszkê. Po kolei byli to Niemcami, to Rosjanami. Wojnê
wzorowali na sowieckich filmach i ¿aden z ch³opaków nie chcia³ byæ
zwyciê¿ony. Walczyli ze sob¹ niekiedy do pierwszej krwi, albo do momentu, gdy kto z rodziców Witka wraca³ z pracy. Pewnego razu, gdy
ch³opców ca³kowicie poch³onê³a walka wojenna, do domu wczeniej
wróci³ ojciec Witka, wujaszek Wania. Gdy syn zobaczy³ ojca, stoj¹cego w drzwiach, zawo³a³, kieruj¹c w jego stronê pistolet:
 Rêce do góry!
Wujaszek Wania zblad³ i podniós³ rêce do góry. Potem powiedzia³:
 Proszê ciê, Witku, po³ó¿ pistolet na stó³...
Ch³opak tylko siê zamia³. Wtedy enkawudzista wybi³ z r¹k syna
pepeszkê. Wujaszek schowa³ pistolet do kieszeni i krzykn¹³ do Jurka:
 Wynocha!
Dosta³o siê Witkowi pasa, a od tego momentu enkawudzista ju¿ nie
zostawia³ swojej broni w szafie.
Minê³o kilka dni. W niedzielê do Jurka przyszed³ Witek, powiedzia³,
¿e jego ojciec zaprasza wszystkich na film indyjski W³óczêga. Mama
Jurka odmówi³a, ale da³a synowi woln¹ rêkê w podjêciu decyzji. Ch³opcy
wyszli z domu. Wujaszek czeka³ na nich, z aparatem fotograficznym w
skórzanym futerale. Po chwili podjecha³a czarna emka. Wsiedli do samochodu, który za parê minut stan¹³ pod Klubem Tramwajarzy, obok
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Wiêzienia £ukianowskiego. Wujaszek zaprosi³ ch³opców do wewn¹trz.
Biletów nie musieli kupowaæ, bo jak tylko ojciec Witka pokaza³ legitymacjê, to pracownicy kina zaprowadzili go, razem z dzieæmi na miejsca
s³u¿bowe. Administrator klubu umiecha³ siê z min¹ us³u¿nego winowajcy, rozpychaj¹c ludzi, stoj¹cych w kolejce, ¿eby zrobiæ przejcie.
Kiedy film siê rozpocz¹³, na sali zapanowa³a cisza. G³ówn¹ rolê indyjskiego w³óczêgi kreowa³ aktor Rad¿ Kapur. Jurek, poch³oniêty losem szlachetnego nieszczênika, s³ysza³ przypieszony oddech ojca Witka
i jego d³awione szlochy. Nie móg³ wyobraziæ sobie, ¿e olbrzymi wujaszek Wania potrafi p³akaæ! Film skoñczy³ siê szczêliwie, ale widzowie
wychodzili jacy smutni. Wydawaæ siê mog³o, ¿e tylko Witek by³ szczêliwy, poniewa¿ nie lubi³ ogl¹daæ filmów, gdzie nie strzelaj¹ i nie ³api¹
wrogów ludu s³awni czekici sowieccy. Czarny samochód czeka³ na
nich. Ch³opcy usiedli w tyle. Ojciec Witka zaproponowa³, ¿eby pojechaæ do Ogrodu Paw³owskiego, zrobiæ tam zdjêcia.
Ch³opcy wyszli z emki i pobiegli na wzgórze parku. Licie na drzewach by³y ju¿ z³ocisto-pomarañczowe. Do³¹czy³ do nich weso³y kundel. Wujaszek robi³ zdjêcia ca³ej trójce. By³o weso³o, ale Jurek przypomnia³ sobie, jak ojciec Witka p³aka³ w kinie i zapyta³:
 Czy wujaszek p³aka³, jak strzela³ do ludzi, bo mama mi opowiada³a, ¿e czekici strzelali do polskich oficerów w Kijowie?
Wujaszek Wania skamienia³. Zabawa siê skoñczy³a. Obieca³ Jurkowi,
¿e porozmawia z jego matk¹, która opowiada takie brednie. W domu
Jurka od tej chwili czekano na aresztowanie, ale wujaszek Wania okaza³
siê mi³osierny. Chyba indyjski film tak dobrze wp³yn¹³ na ojca Witka.
WYCIG WE MGLE
By³ drugi dzieñ wi¹t z okazji rocznicy Rewolucji Padziernikowej.
Jurek po po³udniu mia³ siê cigaæ na torze kolarskim. Po niadaniu
zabra³ ze sob¹ czarny, wielokrotnie cerowany dres. Po drodze wpad³
do swego o parê lat starszego kolegi, który mieszka³ przy ulicy Andriejewski Spusk. Poranek by³, jak to jesieni¹, mglisty. Gdy zbli¿a³ siê do
domu, w którym mieszka³ W³odek, zobaczy³ z³ocisto-cebulaste kopu³y
Soboru Andriejewskiego, które odbija³y wiat³o nawet we mgle. Kolega
ju¿ czeka³. Zaprowadzi³ Jurka w g³¹b podwórka, do poroniêtego rudymi liæmi tarasu. Wyci¹gn¹³ z wewnêtrznej kieszeni marynarki butelkê lichego wina, z czerwon¹ cyfr¹ trzynacie na etykietce. Poda³ j¹
Jurkowi, ¿eby napi³ siê z okazji wiêta, ale ten nie chcia³ piæ, t³umacz¹c, ¿e za parê godzin startuje w wycigu. W³odek z pogard¹ zerkn¹³
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na Jurka i z gwinta j¹³ ³ykaæ ciemnoczerwony trunek. Kiedy pozosta³o
jego równo po³owa, podsun¹³ butelkê pod nos Jurkowi, sycz¹c:
 Zabijê ciê, jak nie wypijesz zdrowia mego imiennika Lenina...
D³awi¹c siê dopi³ zawartoæ butelki. W³odek wyrzuci³ pust¹ flaszkê
do krzaków, a Jurek poczu³, jak mu siê krêci w g³owie. Zataczaj¹c siê
poszed³ w kierunku ulicy, gdzie siê mieci³y tory kolarskie. Wszed³ do
rozbieralni, dru¿yna Awangardu by³a gotowa do zawodów, czekano
tylko na niego. Trener Stanis³aw Pogorie³ow powiedzia³, ¿eby siê popieszy³, nie zauwa¿aj¹c, ¿e jego podopieczny jest wstawiony.
Z rozbieralni kolarze trafili na start. Betonowa nawierzchnia toru
wygl¹da³a jak mleczna droga. Mg³a sta³a siê jeszcze bardziej gêsta. Alkohol przys³ania³ Jurkowi oczy. Nie potrafi³ odró¿niæ peletonu od reszty kolarzy, dlatego z ca³ej si³y pocz¹³ naciskaæ na peda³y, ¿eby nie spaæ!
Przez zêby powtarza³:
 Naprzód, naprzód!
Tak mija³ kr¹g za krêgiem. Nagle dolecia³o doñ bicie dzwonu sêdziowskiego, co oznacza³o, ¿e to ju¿ ostatnie okr¹¿enie. W g³owie nadal siê krêci³o, obok nie by³o nikogo. Min¹³ czerwon¹ liniê, na tory
wyskoczy³ trener z okrzykiem:
 Zwyciêzca!
Nie móg³ uwierzyæ, ¿e to w³anie o niego chodzi. Kiedy to poj¹³,
przesta³ peda³owaæ i by³by upad³, gdyby mocne rêce trenera nie podtrzyma³y roweru. Kiedy stawa³ na zwyciêskim podium zawodów o
puchar miasta Kijowa, chyba podwójnie krêci³o siê mu w g³owie  od
wypitego portweinu nr 13 i sukcesu sportowego. Z daleka zobaczy³
W³odka, który z macha³ mu z trybuny.
Kolega czek³ z dwoma dziewczynami. Usiedli pod drzewem, niedaleko torów. Znowu chcia³ odmówiæ picia, tym razem bia³ego wina, ale
wie¿o poznana Masza, powiedzia³a uwodzicielsko, ¿e nie postêpuje po
mêsku. Pi³. Nie za wiêto, tylko za w³asne zwyciêstwo.
WSZYSTKO P£YNIE
W koñcu maja, przed sam¹ matur¹, Jurek wybra³ siê z kolegami na
ryby. Pónym popo³udniem ch³opaki wyl¹dowali przy ujciu Desny. Przeprawili siê motorówk¹ na drugi, mniej ludny brzeg. Wêdki i cytrynówkê,
czyli spirytus na skórkach cytryny, za³atwi³ Olek. Jurek z zadroci¹ patrzy³ na granatowy plecak, który koledze przys³a³a z Warszawy rodzina.
Zabrali siê od razu do ³owienia. Mieli przygotowaæ uchê  zupê rybn¹, a
byli g³odni po d³ugim pobycie na wie¿ym powietrzu. Na szczêcie, ryba
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te¿ by³a g³odna i da³a siê z³apaæ. Gienek rozpali³ ognisko i do garnka,
zawieszonego nad p³omieniem, wrzuca³ kawa³ki oczyszczonych ryb.
Zapada³ zmrok. Ucha mia³a byæ ostra, wiêc Olek doda³ du¿o pieprzu. Dooko³a by³o nienaturalnie cicho. Nadci¹ga³a majestatycznie noc.
W³adek, nareszcie oznajmi³, ¿e zupa jest gotowa i poprosi³ Olka, ¿eby
rozla³ do blaszanych kubków cytrynówkê. Wypili za to, by pomylnie
zdaæ egzaminy. Jurek poczu³, ¿e mu siê w rodku wszystko pali. Ju¿
chcia³ zrezygnowaæ z jedzenia i picia, ale po chwili by³o wszystko w
porz¹dku. Ch³opaki powtórzyli toast, bo Jurek powiedzia³, ¿e musz¹
wypiæ za mi³oæ i wolnoæ. Wypili duszkiem spirytus, z p³ywaj¹cymi
na dnie skórkami cytryny.
 ¯ycie jest piêkne!  zawo³a³ na ca³e gard³o W³adek i w³¹czy³ magnetofon Wiesna na bateryjkach. Zabrzmia³ g³os Anny German. S³uchali piosenki Eurydyki tañcz¹ce, patrz¹c na faluj¹ce jêzyki ogniska.
Nagle z ciemnoci wy³oni³a siê sylwetka mê¿czyzny, ubranego w
podart¹ kufajkê, o d³ugich w³osach. Goæ przywita³ siê z towarzystwem. Powiedzia³, ¿e mieszka obok i przyszed³, zwabiony dwiêkami
wspania³ej polskiej piosenki, i jeli ch³opaki nie maj¹ nic przeciwko temu,
to pos³ucha razem z nimi muzyki. Jako prezent zdj¹³ z szyi wi¹zankê
suszonych bia³ych grzybów i po³o¿y³ na piasek. Podchmielony Olek
zaproponowa³ nieznajomemu wypiæ za mêsk¹ przyjañ. Mê¿czyzna
przysta³ na to. Potem skosztowa³ uchy i pochwali³ jedzenie. Olek przysiad³ siê do mê¿czyzny i zanuci³: Para gniadych, zapria¿onych zarioju... Po tym, jak przerwa³ piew, bo zapomnia³ tekst, mê¿czyzna rozpi¹³ kufajkê, wyci¹gn¹³ ma³e skrzypce i zagra³ wysoko pieñ do s³ów
Lermontowa Wycho¿u adin ja na darogu. Jurkowi zdawa³o siê, ¿e
wszystko naoko³o przys³uchuje siê temu cudownemu wo³aniu duszy
s³owiañskiej. Nagle, jakby na granicy wyczerpania duchowego, nieznajomy przerwa³ granie na podniszczonych skrzypcach, poprosi³ Olka
o nape³nienie kubków, by siê napiæ za zdrowie Kozaków. Potem skrêci³
papierosa i z luboci¹ siê zaci¹gn¹³. Po chwili zacz¹³ bez popiechu
opowiadaæ:
 Dzi noc¹ wasze ognisko, nie wiem, dlaczego  przypomnia³o
mi ucieczkê z ³agru. Trafi³em tam nie jako wiêzieñ polityczny, tylko
jako zwyk³y kryminalista. Mam d³ugie palce, jak Paganini... Ale los
nie chcia³, ¿ebym zosta³ grajkiem, choæ zaliczy³em parê lat studiów w
konserwatorium w Kijowie. Przed wojn¹, nie maj¹c z czego ¿yæ,
pozna³em dziêki jednej dziewczynie ludzi ze wiata przestêpczego.
W³amywacz Walera mnie nauczy³, jak za³atwiaæ kasy pancerne. Nauka nie trwa³a d³ugo  by³em zdolnym uczniem. Jedzi³em z grup¹
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asystentów po Kraju Rad. Nigdy nie brakowa³o mi gotówki i ¿y³em
na szerok¹ stopê. Ale kto sypn¹³ i wyl¹dowa³em na Wyspach So³owieckich, w by³ym monasterze prawos³awnym, s³u¿¹cym za wiêzienie. Od pierwszego dnia myla³em o ucieczce. Spêdzi³em jednak¿e
parê lat w pudle, zanim dosz³o do realizacji moich planów. Starzy
recydywici doradzali tylko jeden sprawdzony sposób: trzeba by³o
namówiæ na ucieczkê jakiego m³odego wiênia, ¿eby potem go zabiæ, by mieæ co jeæ w czasie wêdrówki przez lasy i bagna Pó³nocy.
We dwójkê z osiemnastoletnim ch³opcem ucieklimy do lasu. Na
pierwszym postoju zar¹ba³em go siekier¹. Nie zd¹¿y³ nawet krzykn¹æ. Gdy och³on¹³em i doszed³em do siebie, ujrza³em zakrwawion¹
twarz ch³opaka, niby to umiechaj¹c¹ do mnie. Ze strachu i zaskoczenia zacz¹³em uciekaæ w g³¹b tajgi. Kiedy wróci³em, zobaczy³em
stado wilków po krwawej uczcie. Z ch³opca zosta³y tylko koci. Tak
wilki uchroni³y mnie od kanibalizmu. Dziêki ludziom, którzy nie wydali, dosta³em siê na kontynent. Potem by³a wojna...
Nocny Paganini zamilk³. Wsta³ i nie po¿egnawszy siê z towarzystwem odszed³. Zapanowa³o milczenie. Z oddali by³o s³ychaæ s³owika
nad kwitn¹cym brzegiem ujcia Desny. Olek, obudzony z opowieci,
niewiadomo dlaczego powiedzia³, patrz¹c na ciemne wiosenne wody:
 Wszystko p³ynie...
Chcia³ zapiewaæ, ale nie wydoby³ z siebie ¿adnego dwiêku.
IRA Z KRAINY CZARÓW
Tego roku lato by³o upalne. Prócz zwyk³ych trudnoci w zaopatrzeniu, w sklepach gospodarczych prawie niemo¿liwym by³o dostanie
lodówki. Znika³y natychmiast, jak wszystko pozosta³e.
W takich warunkach zrodzi³a siê przedsiêbiorcza warstwa ludzi,
którzy potrafili dziêki uk³adom za³atwiæ wszystko, rzecz jasna, za dodatkow¹ op³at¹. Tak¹ osob¹ by³a s¹siadka rodziny Jurka  Ira Rabinowicz. Mieszka³a parê kroków od wspólnego korytarza, w kawalerce,
razem z mê¿em Markiem i synem Feliksem. Ira wczenie wstawa³a.
Szybko robi³a makija¿ i by³a gotowa do startu, w poszukiwaniu klientów, chêtnych nabycia lodówek poza kolejk¹.
Z ich znalezieniem nie by³o problemów  ludzie stali od rana pod
zamkniêtymi jeszcze sklepami. Ka¿dy mia³ na d³oni napisany chemicznym o³ówkiem numer. Jurkowi to czasami przypomina³o wiêniów z
obozów koncentracyjnych, pokazywanych w filmach. Jednak¿e trud
stania w kolejce by³ niczym w porównaniu z radoci¹, gdy wymarzony
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towar trafia³ nareszcie do r¹k obywatela Kraju Rad.
Ira wygl¹da³a solidnie, wiêc darzono j¹ zaufaniem. Zawodowym
spojrzeniem wybiera³a z t³umu najbardziej zamo¿nych i proponowa³a
za trochê wy¿sz¹ cenê za³atwienie towaru poza kolejk¹. Nastêpnie
wsiada³a do taksówki z przysz³ymi jego posiadaczami. Na jej probê
samochód zatrzymywa³ siê przy szarym gmachu z kolumnami komitetu partii komunistycznej Kijowa. Tu owiadcza³a, ¿e sekretarz jest jej
dobrym znajomym, ale potrzebuje zaliczki, która zwykle wynosi³a trzy
czwarte ceny lodówki. Klienci, zauroczeni jej koneksjami, odliczali gotówkê. Ira z podniesion¹ g³ow¹ wchodzi³a przez szeroko otwarte drzwi
komitetu i natychmiast wychodzi³a innymi  s³u¿bowymi. A ludzie czekali na partyjny kwit na zakup lodówki w domu towarowym Zaczynali rozumieæ, ¿e zostali oszukani, wciekali siê i próbowali odnaleæ
Irê, ale nie mieli pojêcia, w jakim kierunku ruszyæ w pocig.
Przez nastêpne dni pani¹ Rabinowicz trudno by³o odnaleæ, bo nigdy nie przychodzi³a ponownie do tego samego sklepu. O tej historii
opowiada³a Jurkowi jego matka, która mawia³a, ¿e to kretyni sami szukaj¹ cwaniaków, by siê daæ oszukaæ  Ira przecie¿ nikogo nie zmusza³a
do takich transakcji. Mimo to ch³opak czu³ wspó³czucie do oszukanych, choæ jego babcia zwyk³a mawiaæ, i¿ cz³owiek sowiecki jest szczêliwy, bo nie wie o tym, jaki jest naprawdê nieszczêsny.
Ira w koñcu wyl¹dowa³a w wiêzieniu na £ukianówce  oszuka³a jakiego dygnitarza partyjnego. Jej m¹¿ Marek zachorowa³. Ale ¿ycie w domu
na Artioma nadal siê toczy³o, jak w krainie cudów w stylu sowieckim.
IN VINO VERITAS
Ch³opaki z ulicy Artioma zaczêli dorastaæ, niektórzy ju¿ odsiadywali
swoje wyroki w isprawitielnych ko³onijach. Noszenie no¿a w kieszeni to zwyk³a sprawa. Picie taniego alkoholu by³o obowi¹zkiem. Kto nie
pi³, tego nie szanowano. Papierosy marki Bie³omor Kana³ lub Kazbek palono na podwórzu podczas grania na pieni¹dze w karciane
oczko. Hazardzici zbierali siê w szopie, w której przechowywano
opa³ na zimê. Bardziej wysportowani pod t¹ sam¹ szop¹, ze mierdz¹c¹
ubikacj¹, grali w futbol w k³êbach kurzu. Od czasu do czasu, kto
mocnym uderzeniem pi³ki wybija³ szybê w ma³ej przybudówce kamienicy. Po wybiciu szyby, na podwórzu zjawia³ siê dzielnicowy milicjant
Straszenko i rozpoczyna³ dochodzenie. Zwykle winowajcê odnajdywano i który z rodziców musia³ zap³aciæ za szybê. Potem sprawca
zamieszania mia³ na tyle zbity ty³ek, ¿e na parê dni z dru¿yny pi³karskiej
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przechodzi³ do dru¿yny karciarskiej. Ofiarê milicjanta Straszenki mo¿na by³o poznaæ po tym, ¿e gra³ w karty na stoj¹co
Na podwórzu by³a tak¿e grupa dorastaj¹cych kombinatorów. Starali siê oni zarobiæ drobne pieni¹dze na czym tylko siê da³o. Wystawali,
miêdzy innymi, w kolejkach  za rubla jednorazowo. Niektórzy z nich
zarabiali dziennie do dziesiêciu rubli.
WALC WIEDEÑSKI
Jurka nudzi³a zabawa na podwórzu. Karty i gra w pi³kê no¿n¹ te¿.
Chodzi³ na Plac Lwowski, gdzie w domu za sklepem rybnym mieszka³ Olek. Po po³udniu szli do kina Komsomolec Ukrainy na zachodnie filmy. Bardzo lubili polskie, ze Zbyszkiem Cybulskim. Pod wp³ywem tych filmów Jurek zacz¹³ nosiæ okulary z przyæmionymi, enerdowskimi szk³ami. Wieczorami w³óczyli siê po ródmieciu w poszukiwaniu przygód. Podczas jednej takiej wêdrówki niedaleko Opery spotkali Olka nauczyciela muzyki  Misia, który uczy³ go gry na
akordeonie. Choæ Misio skoñczy³ piêædziesi¹tkê, to z Olkiem mia³
za¿y³e relacje. Jurek wiedzia³, ¿e podczas lekcji Misio i jego kolega
nierzadko popijali sobie wódeczkê. Do sklepu po alkohol szed³ albo
uczeñ, a to i nauczyciel. Zale¿a³o od tego, kto mia³ pieni¹dze.
Przy spotkaniu Misio zapyta³, czy maj¹ trochê grosza w kieszeni.
Mieli, wiêc Misio zaproponowa³ wst¹piæ do winiarni naprzeciwko Opery.
 Tu wród win mieszkaj¹ duchy s³awnych piewaków i kompozytorów ukraiñskich, którzy w wiêkszoci swojej bardzo lubili popijaæ i
hulaæ  powiedzia³.
W winiarni, trudno by³o zobaczyæ cokolwiek wród dymu tytoniowego, chocia¿ przy wejciu widnia³ siê napis: U nas siê nie pali! Nauczyciel, po przywitaniu z sympatyczn¹ starsz¹ pani¹ w haftowanej soroczce ukraiñskiej za lad¹, powiedzia³, ¿e jego wybitnie uzdolnieni uczniowie chc¹ napiæ siê czego dobrego z beczki Bachusa. Ukrainka umiechnê³a siê i zaproponowa³a wino muszkatowe z Krymu. Sprawi³o ono, ¿e
zatar³a siê ró¿nica wieku równie¿ pomiêdzy Misiem i Jurkiem.
Pili ju¿ trzeci¹ kolejkê, gdy podsiad³ do nich starszy pan:
 Niech szanowne towarzystwo wybaczy, ¿e mieszam siê do rozmów na tematy sztuki... Czujê siê osamotniony i chcia³bym dodaæ swoje
parê groszy do tej rozmowy. Jestem genera³em w stanie spoczynku i
smutek mnie ogarnia, kiedy patrzê na ten wiat...
Genera³, o mocnej budowie cia³a z du¿¹, lwi¹ g³ow¹ opowiada³:
 Przypomnia³ mi siê w³anie koniec wojny, po wyzwoleniu Wied102
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nia. Ale najpierw wypijmy za nasze wielkie zwyciêstwo nad Hitlerem!
Trójka podnios³a swoje szklanki na czeæ zwyciêskiego genera³apu³kownika Rybaka. Misio wykrzykn¹³:
 Niech ¿yje czerwona armia  najbardziej ludzka armia na wiecie!
Genera³ spowa¿nia³, po czym ci¹gn¹³ swoj¹ opowieæ. Otó¿ po wyzwoleniu Wiednia, wy¿szej rangi oficerowie sowieccy bawili siê w sali
bankietowej s³ynnej Opery Wiedeñskiej. Trudno powiedzieæ, ile wtedy alkoholu wypito z wiedeñskich piwnic. Takiej rozkoszy wojskowi, pochodz¹cy z biednych rodzin, w ¿yciu sobie nie wyobra¿ali. Pili, w obcej im
europejskiej atmosferze, na umór. Po której ju¿ kolejce, bynajmniej nie
wina, tylko koniaku, genera³ rozkaza³ sprowadziæ na bankiet tancerki Opery, aby zabawiæ swoich oficerów. Nadal pili, orkiestra, ubrana w smokingi, akompaniowa³a ich zabawie, graj¹c walce wiedeñskie, na przemian z
marszami. Ju¿ mia³a siê koñczyæ zabawa, gdy pojawili siê zwiadowcy i
wprowadzili na salê kilka z³apanych tancerek. Kobiety by³y lekko ubrane i
bardzo wystraszone. Genera³ uspokoi³ je przy pomocy t³umacza, ¿e oficer
sowiecki, to nie esesman czy gestapowiec, lecz wyzwoliciel zniewolonych narodów Europy. Potem wzniós³ toast za przyjañ sowiecko-austriack¹, zaprosi³ poczêstowaæ siê czym chata bogata.
Panie podesz³y do sto³u, towarzystwo mundurowe siê o¿ywi³o.
Znowu pola³ siê alkohol. Tancerki austriackie zmuszano do picia mocnych trunków szklankami. Jak w Rosji. Orkiestra gra³a walce. Podnieceni oficerowie zaczêli rozbieraæ podchmielone tancerki, zmuszaj¹c je
do tañczenia nago na stole. Gdy i to siê znudzi³o, pu³kownik Niegoda
wzi¹³ na rêce stoj¹c¹ obok tancerkê i wyrzuci³ j¹ na bruk przez szeroko
otwarte okno. Potem zacz¹³ rechotaæ zaraliwie, pozostali oficerowie
zaczêli wyrzucaæ wrzeszcz¹ce kobiety przez okna na ulicê...
 Ale to by³a heca! Nigdy potem w ¿yciu tak siê nie bawi³em! M³ody
by³em wtedy Kozak i odwa¿ny. Wojna to prawdziwe moje ¿ycie! 
podsumowa³ siwy genera³ swoj¹ opowieæ.
Nauczyciel Misio nagle siê poderwa³ na nogi. Kiedy wyszli z knajpy,
teatr kijowski wygl¹da³ jak owietlona wyspa. Z otwartych okien dochodzi³y dwiêki wiedeñskiego walca Straussa.
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
Autor ur. 31 maja 1945 roku w Kijowie. Ima³ siê ró¿nych zawodów, m. in.
elektryka, jest dziennikarzem pisma Dziennik Kijowski, wydawanego po polsku.
Nale¿y do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Mieszka w Kijowie.
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MAHATMA GANDHI Z MA£EJ LITWY
Tadeusz Zubiñski
¯ycie i twórczoæ
Najwybitniejszy i najoryginalniejszy twórca i myliciel
litewski  Ten Widz¹cyVydûnas (18681953), nazywany Mahatm¹ Gandhim z
Ma³ej Litwy, a jak¿e u nas niepopularyzowany, i co gorzej
 programowo ignorowany.
Vydûnas to pseudonim i jednoczenie deklaracja, rzeczywiste nazwisko i imiê  to Vilhelmas Storosta, urodzi³ siê 22 marca
1868 roku na Ma³ej Litwie  proszê nie myliæ z Litw¹ Prusk¹!
Ta czêæ Litwy od wieków, z przerwami ( zaznaczam) nale¿a³a do
pañstwa pruskiego, mia³a swoj¹ odrebn¹ specyfikê w gwarze, obyczajach, mentalnoci i dominuj¹cej religii  protestantyzmu wobec macierzy, któr¹ wówczas z kolei gnêbi³ zaborca carski. Niemcy pedantycznie germanizowali ten region, powoli, ale dog³êbnie, chocia¿ zdecydowana czêæ ludnoci miejscowej, tej na wsi, trwa³a przy litewskim
jêzyku i to¿samoci narodowej.
Vydûnas wyrasta³ w atmosferze presji germanizacyjnej i wiadomoci ustawicznego poni¿ania litewskiego jêzyka i litewskiego narodu
przez dominuj¹cy i bezwglêdny element niemiecki. Niemcy patrzyli na
miejscow¹ ludnoæ, jak na czerwonoskórych, ich celem by³o zgermanizowanie, a rodkiem do tego  pe³na akceptacja narzucanego odgórnie niemieckiego stylu ¿ycia, przejcie na jêzyk niemiecki i zerwanie
wszelkich wiêzi z Litw¹. W³anie we wczesnej m³odoci zrodzi³a siê w
Vydûnasie wiadomoæ, ¿e utrwalanie i doskonalenie litewskiego jêzyka, litewskiej narodowej kultury, jest jedyn¹ drog¹ do wyrwania siê z
ucisku  powiedzmy jasno  kolonialnego, choæ by³oby niesprawiedliwoci¹ uznaæ Vydûnasa za nacjonalistê. By³ on po prostu wiadomym
i konsekwentnym synem rodzinnej ziemi, konkretnej ojczyzny, rodzinnej wioski Jonaièiai, powiat Ðilutë, czyli prekursorem dzi tak popu104
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larnego ruchu ma³ych ojczyzn. Dzieciñstwo spêdzi³ tam, gdzie uczêszcza³ do pierwszej ludowej szko³y  w Naujakiemis, pod Pilkalnis (obecnie Dobrowolsk  w obwodzie kalinigradzkim), dalsz¹ edukacjê pobiera³ w samym Pilkalnis, a nastêpnie w Ragnacie (dzi Nieman), gdzie
kszta³ci³ siê w seminarium nauczycielskim.
Praktycznie od pacholêcia otrzymywa³ przychylne oceny i na krótko przed rokiem 1892 zosta³ dyrektorem szko³y w Kintai, w rodzinnym
powiecie, aby potem, ju¿ na d³u¿ej, a¿ do roku 1912, pracowaæ w 9oddzia³owej szkole na ch³opców w Tyl¿y (Sowieck). Z uwagi na dramatycznie pogarszaj¹cy siê stan zdrowia, w 1912, w wieku lat 44,
przeszed³ na rentê. Sporadycznie powraca³ jeszcze zwykle na krótko
do pracy dydaktycznej, np. w 1918 uczy³ jêzyka litewskiego na kursach wschodnich na Uniwersytecie w Berlinie; w 1919 uczy³ te¿ litewskiego dla doros³ych w gimnazjum w Tyl¿y, w 1923 prowadzi³ kursy
dla nauczycieli w Po³¹dze; w latach 1920-1923 by³ dochodz¹cym nauczycielem literatury we wspomnianym gimnazjum w Tyl¿y. Co wiêcej, w latach 1924-1927 prowadzi³ wyk³ady z historii kultury w szkole
muzycznej w Klaipedzie, jako visting professor. By³ zapraszany na wyk³ady na niemieckie uniwersytety w Greifswaldzie (1896-1898), Halle
(1899) Lipsku (1900-1902), a po 1912  tak¿e do Berlina.
W zasadzie by³ genialnym samoukiem. Formalnie nie zdoby³ pe³nego wykszta³cenia akademickiego, nie posiad³ ¿adnego tytu³u, ani stopnia naukowego, wy³¹czywszy honorowe. Zasiêg, g³êbia i oryginalnoæ
zainteresowañ Vydûnasa s¹ jednak¿e imponuj¹ce: filozofia niemiecka,
historia filozofii, filozofia sztuki i religii, filozofia prawa i literatury, socjologia, literatura, muzyka, jêzykoznawstwo, antropologia, plastyka,
muzyka... Nauczy³ siê angielskiego, francuskiego, zg³êbi³ sanskryt.
Geniusz, potêga pracowitoci i konsekwencji, ale jak¿e srogo obci¹¿ony, zwa¿ywszy, iý Vydûnas od dzieciêcych lat by³ ciê¿ko chory, cierpia³ na bardzo zaawansowan¹ grulicê, w dramatycznych momentach
lekarze dawali mu co najwy¿ej parê tygodni ¿ycia, ale nie za³ama³ siê i
prze¿y³ prawie 85 lat! Po prostu mia³ wiadomoæ, ¿e nie ma nic do
stracenia. Od urodzenie by³ delikatnej konstrukcji, tym bardziej, ¿e grulica by³a dziedziczna w jego rodzinie. Bywa³y okresy, ¿e dos³ownie
balansowa³ na granicy ¿ycia i mierci, ta ciê¿ka i podstêpna choroba,
nigdy nie wyleczona, towarzyszy³a mu w ró¿nym natê¿eniu do koñca
¿ycia. Zacydujmy odpowiedni fragment z jego autobiografii:
Gdy doszed³em do moich 17 lat ¿ycia, moje p³uca zaczê³y krwawiæ,
choroba dopad³a mnie i doktorzy orzekli, ¿e ja wkrótce odejdê z tego
wiata. To zawieszenie pomiêdzy ¿yciem a mierci¹ trwa³o oko³o 5 lat.
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Co mnie uratowa³o? Ano wie¿e powietrze i nabyta w³aciwa technika
oddychania, poza tym czêsto piewa³em pieni religijne, co wzmacia³o
ca³y system, wtedy te¿ zda³em sobie sprawê z tego, i¿ zdrowie fizyczne
jest nierozerwalnie zwi¹zane ze zdrowiem psychicznym  jeli dusza jest
czysta, to i cia³o bêdzie sprawne i wydolne.
Maj¹c wiadomoæ misji-wyrwania Litwinów z ciemnoty i zau³ków mylowych, która szybko przerodzi³a siê w przekonanie, Vydûnas
podj¹³ dzia³ania wszechstronne: najpierw d¹¿¹c do utrzymania i wzomocnienia wiêzi, ³¹cz¹cych Ma³¹ Litwê1 z Litw¹ Wielk¹, która znajdowa³a siê wówczas w granicach Imperium Rosyjskiego. Podejmuj¹c
dzia³alnoæ patriotyczn¹, ale w granicach prawa, w roku 1895 Vydûnas
zosta³ chormistrzem przy litewskim kociele w Tyl¿y. Dwa lata póniej, w 1897, na bazie tego chóru powo³a³ Litewskie Towarzystwo
Chóralne, które rozpoczê³o aktywn¹ pozytywistyczn¹ dzia³alnoæ, propaguj¹c litewsk¹ muzykê, organizuj¹c wiele koncertów w ró¿nych,
czêsto zapad³ych zak¹tkach Pruskiej i Ma³ej Litwy. By³ tak¿e re¿yserem,dyrygentem, autorem libret i tekstów pieni, kompozytorem. Towarzystwo, powo³ane przez niego, dzia³a³o aktywnie a¿ do roku 1935,
kiedy to wraz z innymi organizacjami litewskimi zosta³o przez hitlerowski re¿im rozwi¹zane.
W tym samym czasie intensywnie pisa³, wtedy powsta³y komedie
filozoficzno-dydaktyczne Kur prots (Gdzie rozum,1907); Piktoji gudrybë (Z³oliwa przezornoæ 1908); Birutininkai (1910); Numanë (1911);
Smarkusis Krua (Mocny Krua 1913); Avelë (1929); Lietuvos pasakëlë
(Litewska bajeczka, 1913), Sigutë (1914); Ragana (Wiedma, 1918);
Þvaigþdþiø takas (Mleczna droga, 1920); Likimo bangos (Fale losu,
1922) i powieæ-moralitet afabularn¹ z roku 1914 Kaimo didvyris (Wiejski
bohater). Równie¿ wtedy zosta³ jednym z prekursorów odrodzenia litewskiej religii etnicznej. Jego filozoficzna synteza teozofii litewskiej z
tradycj¹ panteistyczn¹ i pogañsk¹ znalaz³a odzwierciedlenie w artyku³ach, pisanych do gazet, w tekstach odczytów, wyg³aszanych na zjazdach ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ litewskich, a przede wszystkim 
w wagnerowskiej w formie trylogii dramatycznej Cienie przodków
(1908), Wieczny ogieñ (1912-13) i Po¿ar wiata (1938). Zorganizowa³
w owym czasie publiczne, czyli pokazowe obchody wi¹t litewskich,
wynikaj¹cych z pradawnych wierzeñ oraz publikowa³ utwory literackie i filozoficzne na ich temat. Zainicjowa³ na malowniczym wzgórzu
1
Wyjaniam, ¿e wówczas Ma³a Litwa by³a jedynie czêci¹ Litwy, znajduj¹cej siê w
granicach cesarstwa niemieckiego.
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Rambynas nad Niemnem
obchody pogañskich rytua³ów tak zwanego wiêta
Rosy.
Po przedstawieniu jednego z jego dramatów, 2
marca 1930 roku, zafascynowana eksponowanym w
treciach dramatu heroiczCentrum kultury im. Vydûnasa w Kintai
nym pogañstwem grupa
entuzjastów wród m³odzie¿y, za³o¿y³a na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie stowarzyszenie neopogañskie pod nazw¹ Korporacja
Romuva. Ju¿ wczeniej Vydûnas zosta³ zaliczony do twórców prawicowych, konserwatywnych, nawet wrogich postêpowi spo³ecznemu,
krzykliwa lewica na Litwie zarzuca³a mu przesadne estetyzowanie, eskapizm tematyczny, lansowanie has³a sztuka dla sztuki, p³ytki nacjonalizm, przesadny i zmursza³y symbolizm, archaiczny kult ch³opa, jako
pozytywnego wzorca osobowego, programowy egotyzm i masê innych grzechów  dzi bymy powiedzieli  wobec ówczesnych dogmatów politycznej poprawnoci. Osobowoæ renesansowa, jak widaæ, od pocz¹tku dzia³a³ wielotorowo, np. w pe³ni filozoficzn¹ aktywnoúã Vydûnas ju¿ rozpocz¹³ na pocz¹tku XX wieku, a to wi¹za³o siê z
jego wyjazdami badawczymi na uniwersytety niemieckie. Uzupe³niaj¹c
wiedzê, jako wolny s³uchacz na uniwersytecie w Lipsku, Vydûnas przyst¹pi³ do Niemieckiego Towarzystwa Teozoficznego, sam w roku 1902
za³o¿y³ w Tyl¿y ko³o teozoficzne.
W tamtych okresie centrum niemieckiego ruchu teozoficznego znajdowa³o siê w Lipsku, Vydûnas zosta³ aktywnym jego cz³onkiem, jakby
powiedzieæ  bardziej korespondentem. Wyruszy³ z cyklem wyk³adów,
propaguj¹cych teozofiê po ca³ej Pruskiej Litwie. Propagowa³ teozofiê
tak¿e piórem, pisz¹c seriê artyku³ów do miejscowej prasy litewskiej i
niemieckiej. Przet³umaczy³ prace takich autorów, lansuj¹cych teozofiê,
jak H. P. Blawack, A. Besant, E. Schiure, F. Hartmann, A. Sinett, B.
Chatterji. Jako pierwszy do kultury litewskiej wprowadzi³ takie pojêcia,
jak vedanta, mimamsa, samkhya, yoga, nyaya, vaisesika, buddyzm,
d¿inizm. W teozofii widzia³ o¿ywczy pr¹d mylowy, który mo¿e przezwyciê¿yæ powszechny kryzys moralny i instytucjonalny wielkich religii, a zw³aszcza skostnia³ego chrzecijañstwa. Kieruj¹c siê tym zamiarem, od 1905 rozpocz¹³ wydawanie dwumiesiêcznika teozoficznego
altinis (ród³o). W 1907 rozpocz¹³ publikowanie prac teozoficz107
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nych, równie¿ w tym czasie zacz¹³ u¿ywaæ pseudonimu Vydûnas (Widz¹cy), który to pseudonim zrós³ siê z jego osob¹. Propagowa³ swoje
idee w pismach: Jaunimas (M³odzie¿, 1911-1914), Naujovë (Nowoæ, 1915) Darbymetis (Czas Pracy, 1921-1925).
Taka wszechstronna i oryginalna dzia³alnoæ nie mog³a nie byæ zauwa¿ona. Wolna Litwa doceni³a stosunkowo wczenie Vydûnasa, na
swoj¹ 60 rocznicê urodzin, w 1928 roku, otrzyma³ tytu³ honoris causa
wydzia³u filozofii uniwersytetu w Kownie. Na forum miêdzynarodowym te¿ wiêci³ sukcesy, ju¿ w 1925 zosta³ wybrany honorowym cz³onkiem miêdzynarodowego PEN Clubu, a w 1933 zosta³ honorowym
cz³onkiem Stowarzyszenia Pisarzy Litwy, co wiêcej  podjêto starania
o przyznanie mu Nagrody Nobla. Niestety, po przejêciu w³adzy w Niemczech przez Hitlera nazistowskie w³adze skutecznie zastopowa³y te zaawansowane wysi³ki, tym samym ten, który z zasady sprzeciwia³ siê
u¿yciu przemocy, sta³ siê obiektem szykan i represji, szczególnie w
drugim okresie rz¹dów nazistów w Niemczech.
Najwiêksz¹ nienawiæ nazistów wzbudzi³a jego praca historyczna
Sieben Hundert Jahre Deutsch  Litauischen Beziehungen, wydana po
niemiecku w 1932 i bêd¹ca surowym oskar¿eniem wszelakiego spustoszenia, jakiego dokonali Niemcy na obszarze Ma³ej Litwy w stosunku do rodzimej ludnoci tej ziemi. Ta ksi¹¿ka by³a w III Rzeszy zakazana i traktowana jako wroga publikacja, a sam autor zosta³ poddany serii
szykan  miêdzy innymi, temu szlachetnemu i do szpiku koci uczciwemu cz³owieku absurdalnie zarzucano defraudacjê2 . 11 marca 1938
zosta³ zaaresztowany, uwiêziony w Tyl¿y. Jednak by³ wtedy ju¿ osob¹
tak znan¹ i docenian¹ w wiecie, i¿ w jego obronie natychmiast podnios³y siê wa¿kie g³osy luminarzy kultury, polityki z ca³ego wiata na
tyle skutecznie, ¿e po dwóch miesi¹cach zosta³ zwolniony. Ostatecznie
w³adze hitlerowskie nie wnios³y oskar¿enia, a w 1940 sprawa zosta³a
formalnie umorzona.
Vydûnas, zmuszony do milczenia, maj¹c zakaz druku, nie za³ama³
siê, pisa³ do szuflady, wierzy³ w lepsze czasy. W tym ciemnym okresie
napisa³ szereg tekstów filozoficznych, ale i wa¿ne studia literackie, autobiografiê, liczne prace z zakresu historii religii i fundamentalne dzie³o
¯ycie na Pruskiej Litwie oko³o roku 1750 wed³ug Kristionasa Donelaitisa w dwóch wersjach jêzykowych  po litewsku i niemiecku. Wyda³
Chodzi³o o transfer dotacji, jak¹ otrzyma³a jedna z organizacji (w upieniu) wspó³kierowana przez Vydûnasa z Litwy. Vydûnas by³ patronem asocjacji towarzystw
litewskich dzia³aj¹cych na terenie Niemiec do roku 1935
2

108

Tadeusz Zubiñski

wielkie dzie³a filozoficzne wiadomoæ cz³owieka, przestawiona w podaniach religijnych, rzebie, i wiêtych symbolach i drugie Przekonanie
o niezbêdnoci tajemnicy (ta ostatnia po niemiecku ukaza³a siê poza
Niemcami, w pimie wydawanym przez emigrantów litewskich), które los nie oszczêdza³. Utraci³ inne dwa manuskrypty, w tym o szczególnej wartoci dokumentalnej, dotycz¹cy 50-letniej historii Narodowych Towarzystw Litwinów w Prusach. Ca³y nak³ad innego jego dzie³a z roku 1941, wydanego w Berlinie poza cenzur¹, zosta³ zniszczony.
Pod koniec drugiej wojny wiatowej Vydûnas, w obliczu zbli¿aj¹cej
siê Armii Czerwonej, opuci³ Tyl¿ê, 2 padziernika 1944 roku, podczas
silnego bombardowania miasta. Na krótko zatrzyma³ siê we dworze
Povarbiai pod Królewcem, nastêpnie trafi³ do Rugenwaldu. Okres od 1
kwietnia 1945 do 17 lipca 1946 przewegetowa³ we wsi Eikfier na Pomorzu, stamt¹d zosta³ przeniesiony przez polskie w³adze do obozu dla
Niemców (zosta³ potraktowany, jako zwyczajny Prusak) w Szczecinie, tutaj zaniemóg³ i trafi³ do szpitala w Lubece. Po miesi¹cu, staraniem przyjació³-Litwinów, znalaz³ siê w miarê przyzwoitym miejscu 
w Detmold, w Westfalii, w brytyjskiej strefie okupacyjnej. Tutaj do¿y³
swych dni. Ale nawet w tym okrutnym okresie, borykaj¹c siê z pogarszajacym siê zdrowiem, w niesprzyjaj¹cych pracy twórczej warunkach, np. przy braku biblioteki, Vydûnas napisa³ kolejne, znacz¹ce teksty po litewsku i niemiecku. Niektóre z nich, dziêki wsparciu litewskiej
diaspory, zosta³y opublikowane jeszcze za ¿ycia autora. Poród nich 
epokowe i pierwsze na litewski t³umaczenie Bhagavadgity. W Detmold
Vydûnas ropocz¹³ te¿ t³umaczenie na litewski Fausta.
Niestety, po siedmiu latach drastycznie odnowi³a siê utajona grulica, a os³abiony organizm dobi³a banalna grypa. Vydûnas zmar³ w Detmold, dok³adnie na miesi¹c przed 85. rocznic¹ swych urodzin, 20 lutego roku 1953. W Detmold zosta³ pochowany na starym cmentarzu,
za w 1991, 17-19 padziernika uroczycie jego prochy przeniesiono
na Litwê, w pobli¿e jego rodzinnej wsi, na ma³y cmentarzyk, do wsi
Bitënai, przy udziale ówczesnej g³owy Pañstwa Litewskiego Vytautasa
Landsbergisa.
Vydûnas napisa³ 12 znacz¹cych traktatów z zakresu filozofii, ponad
60 sztuk dramatycznych, kilka autobiografii, traktowanych jako manifesty programowe, utwory proz¹. Trudno siê doliczyæ, z ilu utworów
sk³ada siê jego twórczoæ  du¿o w niej artyku³ów publicystycznych,
pieni, tekstów polemicznych, recenzji, prac krytycznych, przek³adów.
Jego dziedzictwo myli i talentu jest bardzo obszerne oraz ró¿norodne,
obejmuje ponad 60 tomów.
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¯ycie Vydûnasa by³o d³ugie i owocne, ale ten niepokorny i genialny twórca za rz¹dów sowieckich na Litwie by³
wyklêty, a na jego dzie³a obowi¹zywa³ zakaz cenzorski.
Dopiero po koniec lat 80. XX
Filozof na 200-litowym banknocie
wieku powróci³. Sta³ siê dum¹
Litwy, jego myl i dzie³a maj¹ moc, zap³adniaj¹c¹ nowe umys³y, wiele
organizacji, szkó³, powo³uje siê na jego dorobek, powsta³o jego muzeum, jego dzie³a s¹ publikowane szeroko i komentowane obficie, ukazuj¹ siê liczne ich przek³ady. Równie¿ poza Litw¹ wielu badaczy i mi³oników myli orientalnej powo³uje siê na Vydûnasa, jest on stawiany w
jednym rzêdzie z takimi geniuszami, jak wielcy indyjscy myliciele:
Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore czy Swami Vivekananda. W
ojczynie, ostatecznie doceniony, jego wizerunek trafi³ na banknot 200litowy.
To wyj¹tkowa postaæ w litewskiej kulturze, to geniusz swobodnej
myli, erudyta, europejczyk w wymiarze wiatowym, ale jednoczenie
bardzo zakorzeniony w litewskim etosie. Przypomnê raz jeszcze, ¿e
by³ jednym z pionierów odrodzenia litewskiej religii etnicznej  Romuvy, a jednoczenie to myliciel i twórca, obdarzony odwag¹ w tej zniewolonej czêci Europy, wolny od wszelkich mód, pozornie intelektulanych. Jego myl i osobowoæ zawsze przygniata³a, a niedouczonych
wprawia³a w zak³opotanie. Potrafi³ siê wznieæ ponad proste podzia³y
etniczne, zachowuj¹c siln¹ wiadomoæ swych etnicznych korzeni,
pamiêæ o upokorzeniach, jakich dozna³ ze strony Niemców. By³ nie
tylko znawc¹, ale i mi³onikiem niemieckiej kultury, sztuki, jêzyka. Pisa³
biegle zarówno po litewsku, jak i po niemiecku, to on dla litewszczyzny
stworzy³ ca³¹ niezbêbn¹ terminologiê z zakresu socjologii religii i dziedzin pokrewnych, wychodz¹c w tej mierze ze wzorów niemieckich.
wiatopogl¹d
Podstawym celem politycznym Vydûnasa by³o zjednoczenie wszystkim ziem litewskich w jednym wolnym pañstwie, a sposobem realizacji tego celu: walka polityczna, organizacyjna i utrwalanie narodowej
wiadomoci, postêp owiatowy, zatem postulowa³ pos³ugiwanie siê
wy³¹cznie rodkami pokojowymi, st¹d pojêcie vydunasizm, odpowiednio ukute do pierwotnego gandhizmu. Oczywicie, realnie Ma³a Litwa
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nie mia³a szans na osi¹gniêcie tego celu, konfrontuj¹c siê np. zbrojnie
¿e swymi znacznie potê¿niejszymi s¹sadami-zaborcami. Stymulowanie
aktywnoci Litwinów, zarówno moralne, ekonomiczne i kulturalne, by³o
wed³ug niego najlepszym z mo¿liwych rodków. Odrodzenie, pog³êbione samowiedz¹, samoograniczanie siê w zakresie potrzeb materialnych, praca dla innych i dla spo³ecznoci, estetyzm, zgodnoæ czynów
z deklaracjami, poszanowanie religii, trzeba zaznaczy³, ¿e Vydûnas wyrós³
w rodowisku g³êboko religijnym (jego ojciec skoñczy³ kurs misjonarza w Berlinie i tylko grulica przeszkodzi³a mu w podjêciu obowi¹zków misjonarza), i choæ sam esteteta i narodowiec, sk³ania³ siê ku neopoganizmowi, jednak dla urzêdowych konfesji, takich, jak protestantyzm i katolicyzm, zachowa³ szacunek, choæ nie ukrywa³ swego krytycznego stosunku do hierachicznych struktur zasiedzia³ych kocio³ów. Bêd¹c zafascynowany filozofi¹ i kultur¹ Indii, oryginalnie wkomponowa³ siê w silny nurt fascynacji orientem, ktorego w Niemczech
czo³owym propogatorem by³ Wilhelm Schuppe, profesor Uniwersytetu w Greiswaldzie (1863-1913), a wybitnymi wyznawcami tacy ówczeni niemieccy filozofowie i uczeni idealici, zreszt¹ znani mu osobicie i w paru przypadkach z nim zaprzyjanieni: E. Troeltsch, A. Rienl,
J. Rehmke, K. Breysing, A. Laoson, A. Hensler, K. Lamprecht, G. Folkelt, W. Wunndt, U. von Willamowitz-Moellendorf, E. Lehmann, A.
von Harnack i G. Runze.
wiatopogl¹d ideowy Vydûnasa to orginalny, ale i bardzo zró¿nicowany melan¿ teozofii, religii a mo¿e dok³adniej  filozofii religii
antycznej, szczególnie neoplatonizmu, chrzecijañskiego mistycyzmu i bardzo wyidelizowanego panteizmu, mocno osadzonego w litewskiej tradycji, krytyzm wobec wspó³czesnych ruchów totalitarnych, nie mia³ z³udzeñ, tak wobec nazizmu, jak i komunizmu. Zdoby³
gruntown¹ wiedzê na temat historii chrzecijañstwa i religii przedchrzecijañskich, by³ szczególnie zafascynowany ide¹ Wszechobecnego Boga. Utrzymywa³ bezporednie kontakty z czo³ówk¹ niemieckich mylicieli swych czasów: M. Rade, A. Deismannem, H. Weisselem, R. Euckenem, goci³ niektórych z nich u siebie w Tyl¿y. Erudyta, czyta³ w kilkunastu jêzykach, wci¹¿ wchodz¹c na coraz wy¿szy
poziom intelektualnego poznania, zg³êbia³ religie Wschodu, staro¿ytnego Egiptu, Persji, Chin, Indii, wiête pisma religii monoteistycznych. Propagowa³ idee i prace takich indyjskich mylicieli, jak R.
Roy, D. Tagore, Ramakrishna, S. Vivekananda, S. Dayananda, Sri
Aurobindo, B. Tilak i przede wszystkim  M. K. Gandhi. Oprócz
znajomoci indyjskiej filozofii, posiad³ szczegó³ow¹ wiedzê o staro111

FILOZOFIA BA£TÓW

greckiej filozofii, np. o ideach Orfików, Pitagorasa, Platona. Z chrzecijañskich mistyków i mylicieli, wyros³ych na gruncie lub wokó³
chrzecijañstwa, ceni³ J. Boehma, J. Eckherta, Nicolausa Cusanusa,
B. Spinozê, G. Bruna, G.W. Leibniza. Z czasem pog³êbi³ siê u niego
krytycyzm wobec okrutnego i niespójnego moralnie Starego Testamentu. Filozofia, a czu³ sie przede wszystkim filozofem, by³a dla niego rodkiem do pe³nego samowyra¿ania swych przekonañ. Na tym
polu burzy³ zastane struktury i realizowa³ w pe³ni, konsekwentnie
w³asny wariant wolnego mylenia, traktuj¹c go jako cenny dar i
wezwanie dla ka¿dej jenostki ludzkiej, zarazem z równ¹ konsekwencj¹
i na ka¿dej p³aszczynie swojej jak¿e twórczej dzia³alnoci, prezentuj¹c w³asny, nierzadko odrêbny wobec uwiêconych ogólnoeuropejskich kanonów litewski charakter narodowy.
***
Twórczoæ literacka Vydûnasa to proza, dramaty, poezja  dzisiaj
oceniana in principio, obci¹¿ona koturnowym historyzmem, deklaratywna  produkt swoich czasów, plus jako wyraz silnie emocjonalego stosunku twórcy w stosunku do w³asnego dzie³a, pojmowanego
jako misja  oglêdnie mówi¹c  trochê siê prze¿y³a. Ale tym niemniej
jego myl filozoficzna  oryginalna synteza dorobku Orientu z dziedzictwem Ba³tów  jest wci¹¿ ¿ywa i intryguj¹ca. Za jego szkice
krytyczne, prace z zakresu historii, etnografii, jêzykoznastwa, t³umaczenia zachowa³y sw¹ wartoæ i nadal pozostaj¹ w intelektualnym
obiegu.
Tadeusz Zubiñski
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JANINA STRU¯ANOWSKA W KRÊGU RODZINY I PRZYJACIÓ£
Mieczys³aw Jackiewicz, Hanna Stru¿anowska
Janina Kunigielówna, zamê¿na
Stru¿anowska, urodzi³a siê 7 listopada 1905 roku w maj¹tku Czerwony
Dwór w gminie niemenczyñskiej, powiatu wileñskiego. Jej ojcem by³ Ignacy Kunigiel (ur. w 1868), herbu Kuniglis. Pochodzi³ z rodziny ziemiañskiej, jako m³odszy syn, maj¹tku nie
odziedziczy³, natomiast otrzyma³ wykszta³cenie ekonomiczno-rolnicze. W
Nowym Dworze, maj¹tku Parczewskich, by³ zarz¹dc¹ gorzelni, a po przeprowadzce do Wilna  pe³ni³ obowi¹zki intendenta szpitala w. Jakuba i by³
zarz¹dc¹ gospodarstwa wiejskiego w
Kojranach pod Wilnem (20 ha ziemi Janina Stru¿anowska podczas
ornej), nale¿¹cego do tego¿ szpitala. spaceru. Wilno, koniec lat 30.
Od 1926 pracowa³ w magistracie m.
Wilna do 1931, tj. do mierci. Pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w. Piotra i Paw³a przy ul. S³onecznej w Wilnie.
Matk¹ Janiny by³a Waleria Wanda Aleksandra Balcewiczówna, póniej Kunigielowa, córka Antoniego Balcewicza i Heleny z Daukszów,
urodzona w 1880. W Wilnie ukoñczy³a 5 klas gimnazjum z jêzykiem
wyk³adowym rosyjskim. Zna³a dobrze jêzyk francuski i niemiecki. Jêzyka polskiego, literatury i historii Polski uczy³a w Wilnie na konspiracyjnych kompletach, za³o¿onych przez adwokata Micha³a Wês³awskiego. Po wyjciu za m¹¿ nie pracowa³a, zajmuj¹c siê domem i wychowaniem dzieci. Jej ojciec (dziadek Janiny Stru¿anowskiej) posiada³ maj¹tek ziemski Gudele, o powierzchni 150 ha, po³o¿ony 39 km od Wilna.
Zmar³ w czasie okupacji niemieckiej, maj¹c 99 lat.
Janina Kunigielówna po ukoñczeniu szko³y powszechnej, za³o¿onej przez Parczewskich w Czerwonym Dworze, wst¹pi³a do Gimnazjum s.Urszulanek w Wilnie. Jej nauka by³a przyczyn¹ przeniesienia
siê rodziców do miasta. Po ukoñczeniu gimnazjum w 1924, wst¹pi³a
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na Wydzia³ Lekarski USB. Tu pozna³a oficera, Edmunda Mieczys³awa Jastrzêbiec Stru¿anowskiego, studenta filologii tego¿ uniwersytetu. Po wyjciu za niego za m¹¿ w 1931 musia³a przerwaæ studia,
które ukoñczy³a w roku1933 na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w zawodzie nie pracowa³a, zajmowa³a siê
domem i dzieæmi (córka Hanna ur. siê w 1931, syn Jerzy  w 1932)
oraz dogl¹da³a budowy domu na Kolonii Magistrackiej w Wilnie. Po
odejciu mê¿a na emeryturê planowa³a zamieszkaæ w Wilnie i pracowaæ jako lekarz. Wybuch drugiej wojny wiatowej ca³kowicie przekreli³ jej plany.
M¹¿ Janiny urodzi³ siê w 1896 w maj¹tku Ró¿any pod Lwowem.
Podczas pierwszej wojny wiatowej by³ w armii austriackiej; zosta³
ranny w Alpach. Stamt¹d czêciowo poci¹giem, czêciowo furmank¹
przewieziono go do rodziców, mieszkaj¹cych wówczas we Lwowie.
Dziêki opiece matki, ciê¿ko ranny Edmund Mieczys³aw powróci³ do
zdrowia i od razu wst¹pi³ do Legionów Polskich. W pewnym okresie
by³ nawet adiutantem Józefa Pi³sudskiego. Po zakoñczeniu wojny z
bolszewikami pozosta³ w wojsku; gimnazjum skoñczy³ na kursach wieczorowych; po uzyskaniu matury wst¹pi³ na USB, poniewa¿ s³u¿y³
wówczas w Wilnie. Po ukoñczeniu uniwersytetu z Wilna przeniesiono
go do Korpusu Ochrony Pogranicza: s³u¿y³ w Drui, Zawiasach i Rykontach. ¯ona z dzieæmi mieszka³a w Wilnie. W 1933 zosta³ przeniesiony do Warszawy, do Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zamieszka³ z
rodzin¹ na ¯oliborzu, w Cytadeli, przy ul. Bitnej 4.
Po wybuchu wojny pozosta³ w Warszawie, a przed zajêciem miasta
przez Niemców wycofa³ siê z grup¹ oficerów w kierunku Lublina, z
myl¹ przedostania siê na Wêgry i stamt¹d do Francji. W Lublinie, podczas bombardowania, zosta³ ranny i tylko po trzech dniach móg³ przy³¹czyæ siê do grupy oficerów, pod¹¿aj¹cych na Wêgry. Po szczêliwym
przekroczeniu granicy, wraz z innymi zosta³ internowany w obozie, sk¹d
za zgod¹ komendanta obozu, oficerowie lotnicy, artylerzyci stopniowo
uciekali do Wojska Polskiego w Anglii. Po wyjedzie lotników, oficerów artylerii kolej przysz³a na oficerów piechoty. Swoj¹ kolejkê Stru¿anowski w 1942 ust¹pi³ m³odszemu wiekiem oficerowi, gdy¿ mia³ ju¿ 46
lat, co dla wojskowego by³o wiekiem podesz³ym.
Pozostanie w obozie uchroni³o mu ¿ycie, bowiem okrêt, którym
mia³ p³yn¹æ do Anglii, zosta³ storpedowany przez Niemców i wszyscy
utonêli. Po zakoñczeniu wojny nie pojecha³ na Zachód, choæ taka mo¿liwoæ by³a, lecz wróci³ do Polski, maj¹c nadziejê, ¿e po³¹czy siê z
rodzin¹. W Krakowie odnalaz³ matkê i siostrê, które w ramach tzw.
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repatriacji przyjecha³y tu ze Lwowa. Stara³ siê o wst¹pienie do wojska,
jednak¿e przedwojennego oficera Ludowe Wojsko Polskie nie potrzebowa³o, zatem maj¹c ju¿ 50 lat zacz¹³ na nowo siê uczyæ. Ukoñczy³ w
Krakowie technikum budowlane i zaj¹³ siê sporz¹dzaniem kosztorysów. Do sowieckiego Wilna nie móg³ wyjechaæ, a ¿onie szkoda by³o
pozostawiæ nowo wybudowanego domu, spodziewa³a siê, ¿e nast¹pi¹
zmiany i m¹¿ powróci do Wilna.
Po 1989 roku Edmund Mieczys³aw Stru¿anowski odzyska³ stopieñ
oficerski oraz odznaczenia wojskowe: Krzy¿ Walecznych I i II stopnia,
Krzy¿ Virtuti Militari i inne. By³ jednym z inicjatorów odrodzenia Zwi¹zku
Legionistów Polskich. W 1993, jako jeden z ostatnich Legionistów,
zosta³ awansowany do stopnia genera³a brygady  11 listopada w Oleandrach w Krakowie. Podczas uroczystoci zaziêbi³ siê i po 10 dniach
zmar³. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Rakowieckim z honorami
wojskowymi, przy grobie matki. Jako cz³owiek skromny, przed mierci¹ prosi³, aby nie grzebano go w Alei Zas³u¿onych. ¯ona Janina zmar³a
wczeniej, w 1984, w Wilnie.
Po wybuchu drugiej wojny wiatowej wys³a³ ¿onê do Wilna. Zamieszkali tymczasowo w niewykoñczonym domu, nienadaj¹cym siê
do zamieszkania i prawie bez rodków do ¿ycia, bo wszystkie
oszczêdnoci w³o¿ono w budowê doæ du¿ego domu. Dowiadczy³a wtedy wiele wileñskiej ¿yczliwoci: majstrowie Hornatkiewiczowie z Rykont, buduj¹cy dom, wiedz¹c, ¿e s¹ prawie bez pieniêdzy, nie wziêli czêci nale¿noci za wykonan¹ pracê, a by³y podoficer, podkomendny mê¿a, w³aciciel sklepu spo¿ywczego, Mieczys³aw Trzebski, przyszed³ do Stru¿anowskiej i powiedzia³, ¿e
ma u niego nieograniczony kredyt do lepszych czasów.
Jesieni¹ 1939 zawioz³a dzieci na wie do
matki, która mia³a m³yn
w B³usinie, w gminie
niemenczyñskiej, a
sama zamieszka³a w
Wilnie u siostry, bo w W poradni przeciwgrulicznej na Antokolu n i e w y k o ñ c z o n y m pierwsza z lewa; w drugim rzêdzie, pierwsza z
domu pozostaæ zim¹ nie prawa - Irena Bedekanis. Pocz¹tek lat 50.
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mog³a. W padzierniku dowiedzia³a siê, ¿e m¹¿ zosta³ ranny. Po¿egna³a
siê wiêc z rodzin¹ i przez zielon¹ granicê miêdzy ZSRR i Niemcami
(Wilno wtedy by³o zajête przez bolszewików) uda³a siê do Warszawy.
Znaj¹c dobrze jêzyk niemiecki, zdo³a³a dotrzeæ do Cytadeli w Warszawie, gdzie przez bramê pozwolono jej zobaczyæ swoje zbombardowane mieszkanie. Od znajomych dowiedzia³a siê, ¿e Edmund Stru¿anowski ¿yje i wyszed³ z wojskiem z Warszawy. Powróci³a do Wilna ju¿
litewskiego. Tu, dziêki pomocy kolegów z uniwersytetu, otrzyma³a pracê
jako lekarz na stacji dezynfekcyjnej na Antokolu. Równoczenie sta³a
siê spo³ecznic¹: sporz¹dza³a spisy uchodców z terenów, zajêtych przez
Niemców, pomaga³a w organizacji pomocy uchodcom, a tak¿e oficerom polskim, internowanym na Litwie. Latem 1940 i 1941 zamieszka³a
z dzieæmi w swoim niewykoñczonym domu przy ul. Piotra Skargi 12
(ob. Þuvëdrø). W czerwcu 1941 dowiedzia³a siê od znajomych ¯ydów,
¿e jej nazwisko figuruje w spisach do wywózki w g³¹b ZSRR. Poniewa¿ NKWD zabiera³o ludzi do transportu przewa¿nie noc¹, spa³a z
dzieæmi w lesie, a wychodz¹c do pracy pozostawia³a je w pustym domu,
zaopatruj¹c w wodê i jedzenie.
Pocz¹tek wojny niemiecko-sowieckiej i ucieczkê wojsk bolszewickich z Wilna mieszkañcy miasta, a wraz z nimi rodzina Stru¿anowskiej, spotkali z westchnieniem ulgi, poniewa¿ skoñczy³ siê koszmar niekoñcz¹cych siê rewizji i strach przed wywózk¹ na Sybir.
Jednak¿e to odprê¿enie trwa³o krótko: gdy na pocz¹tku lipca 1941
zaczêto spêdzaæ ¯ydów do getta, aresztowywaæ mê¿czyzn, zamykaæ ich w wiêzieniu na £ukiszkach, rozstrzeliwaæ ¯ydów i Polaków w Ponarach, ludzie zrozumieli, ¿e faszyci nie s¹ lepsi.
Janina w³¹czy³a siê aktywnie do polskiej dzia³alnoci konspiracyjnej. Córka Hanna pamiêta, ¿e w domu na Piotra Skargi pojawiali siê
jacy ludzie i po paru dniach znikali. Dzieci wys³a³a do B³usiny, gdzie
uczy³y siê w wiejskiej szkole. W 1943 powróci³y do Wilna i zaczê³y
uczêszczaæ na tajne komplety, które prowadzi³a Irena Bedekanis. To
w³anie Stru¿anowska namówi³a tê nauczycielkê, by zajê³a siê tajnym
nauczaniem dzieci z Kolonii Magistrackiej i Antokola. Zorganizowa³a
tak¿e wspó³pracê w nauczaniu z zakonem redemptorystów, których
klasztor znajdowa³ siê w pobli¿u Kolonii Magistrackiej. Bedekanis w1943
w pobliskim lesie organizowa³a te¿ uroczystoci: Dzieñ Matki, 3 Maja,
11 Listopada; by³y wystêpy artystyczne uczniów dla ich rodziców. W
tych przedsiêwziêciach zawsze pomaga³a jej Stru¿anowska. Córka
Hanna jest pewna, ¿e by³y to jej pierwsze kroki w dzia³alnoci artystycznej. Póniej zas³ynie jako organizatorka teatru polskiego w Wilnie.
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W 1942 zbudowa³a w domu g³êbok¹ piwnicê, któr¹ po³¹czy³a dom
g³êbokim korytarzem z g¹szczem pobliskiego lasu. W tej piwnicy przechowywa³a ¯ydówkê  Helenê Werykowsk¹, której uda³o siê wyjæ z
wileñskiego getta. Kobieta ta przetrwa³a okupacjê, a w 1958 odwiedzi³a
Stru¿anowsk¹. Przez Polskê wyjecha³a do Izraela. Poza Helen¹ u Stru¿anowskiej mieszka³a te¿ jej córka Marta, bardzo cicha dziewczynka
o ogromnych ciemnych oczach i grubych warkoczykach, uplecionych
z krêc¹cych siê w³osów wspomina j¹ Hanna. Razem przebywa³y w
domu i piwnicy rzadko, po kilka dni, a potem znowu siê rozstawa³y.
Janina Stru¿anowska nara¿a³a nie tylko swoje ¿ycie, ale i w³asnych
dzieci, szczególnie wtedy, gdy w s¹siedztwie umieszczono jednostkê
Wehrmachtu. Ale  jak mówi porzekad³o  pod latarni¹ najciemniej,
wiêc Niemcy niczego siê nie domylili. Wkrótce do ich domu przyjecha³ ksi¹dz, którego nazwiska Hanna nie zna. D³ugo rozmawia³ z
matk¹, która po jego wyjciu powiedzia³a dzieciom, ¿e zamieszka z
nimi 19-letnia dziewczyna o imieniu Halinka. Przechowywa³ j¹ ten
ksi¹dz na plebanii na wsi, ale proboszcza uprzedzono, ¿e nieprzychylni mu ludzie mog¹ go zadenuncjowaæ litewskiej policji  szaulisom. Matka Halinki poprosi³a Stru¿anowsk¹, by na pewien czas przyjê³a
bliniaków: dziewczynkê i ch³opca, bo powiedziano w getcie, ¿e bêd¹
likwidowaæ ma³e dzieci. Po pewnym czasie przyprowadzi³a siedmioletni¹ dziewczynkê  Haniê, ch³opczyka mia³a przyprowadziæ póniej. Nie zd¹¿y³a  po powrocie do getta znalaz³a zastrzelonego synka
i starych rodziców.
Helena Werykowska, jej córka Marta oraz Hania mieszka³y w domu
przy Piotra Skargi 12 do lipca 1944, tj. do zajêcia Wilna przez Armiê
Czerwon¹. Matka Hani równie¿ prze¿y³a i obie te rodziny po 1956 roku
wyjecha³y do
Izraela.
W latach
1942-1943, po
zgromadzeniu
funduszy, Janina Stru¿anowska kontynuowa³a budowê
domu, tym razem wybudowa³a górne piêJanina Stru¿anowska (czwarta z lewa) poród dzieci
tro i tzw. salkê.
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Tutaj urz¹dzono tajne pomieszczenie, w którym w
1943 podziemie AK ustawi³o
rêczn¹ drukarniê (powielacz). Wejcie by³o zamaskowane. I zim¹ z 1943 na 1944
drukarnia zaczê³a pracowaæ:
drukowano gazetkê pt. Polska Walczy! Pani Hanna
pamiêta (mia³a wtedy 13 lat),
¿e drukowa³ j¹ Tadeusz Lara
z pomocnikiem, m³odym
ch³opakiem o pseudonimie Chwila zastanowienia siê nad tekstem
Szymon, mieszkaj¹cym na
Zwierzyñcu. W 1993 Lara odwiedzi³ Wilno i p. Hannê, poprosi³, ¿eby
go zaprowadzi³a na grób Janiny Stru¿anowskiej. Wydrukowane gazetki kurierzy odbierali w ró¿nych kontaktowych lokalach. Pani Hanna
pamiêta, ¿e przy Antokolskiej 142 lub u p. Dobrzyñskiego, mieszkaj¹cego w Zakrecie. Gazety w specjalnej torbie wozi³a Hanka. Matka zawsze czeka³a na powrót córki, pe³na trwogi o jej bezpieczeñstwo. Po
wejciu Armii Czerwonej maszynê drukarsk¹ rozebrano i ukryto. Dzieci nie poinformowano, gdzie siê ona podzia³a. Pani Hanna do dzi nie
wie, gdzie siê znajduj¹ jej czêci.
W lipcu i sierpniu 1944 dom przy Piotra Skargi znowu zape³ni³ siê
ludmi. Byli to uciekinierzy z centralnych ulic Wilna, gdzie toczy³y siê
za¿arte boje o miasto. Budynek, w którym stacjonowa³a jednostka
Wehrmachtu, zajêli ¿o³nierze sowieccy: znowu pojawi³o siê niebezpieczne
s¹siedztwo. Kiedy uciekinierzy powrócili do swoich domów w miecie, Stru¿anowska zorganizowa³a tu szpital dla rannych akowców. W
szpitalach miejskich umieszczanie rannych by³o niebezpiecznie. Stru¿anowska poinformowa³a dowództwo s¹siaduj¹cej z jej domem jednostki sowieckiej, ¿e ma u siebie chorych i rannych obywateli miasta,
jako lekarz opiekuje siê nimi i prosi dowództwo o leki i materia³y opatrunkowe. U³o¿ono wiêc na ³ó¿kach zdrowe dzieci, obanda¿owano im
g³ówki, ¿e niby s¹ ranne; umieszczono kilka lekko rannych kobiet i
starszych mê¿czyzn, a partyzantów schowano na salce, gdzie przedtem pracowa³a drukarnia. Przyszli oficerowie zobaczyæ szpital i stwierdzili, ¿e faktycznie s¹ to cywile, wiêc przekazali leki, opatrunki i rodki
dezynfekcyjne, a tak¿e s³ynn¹ amerykañsk¹ tuszonkê. Poza tym pani
Janina uruchomi³a krewnych: jej kuzynki  Balcewiczówny zbiera³y
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¿ywnoæ poród znajomych ch³opów w okolicach Gudeli, Dani³owa i
Blusiny. Dziêki tym ludziom szpitalik móg³ prosperowaæ. Istnia³ oko³o
miesi¹ca, a leczy³o siê tam od omiu do dwudziestu partyzantów dziennie: podleczeni wieczorami wychodzili, przywo¿ono nowych. Równoczenie kontynuowa³a pracê w stacji dezynfekcyjnej. Otrzymywa³a tam
rodki dezynfekcyjne.
Po pewnym czasie skierowano j¹ do ambulatorium na Antokolu, w
którym zajmowa³a siê szczepieniem ludnoci. Jednak¿e po oko³o roku
zosta³a zwolniona, poniewa¿ nie mia³a dyplomu: zosta³ on w Warszawie. Ale dziêki pomocy lekarek  Jadwigi Suszyñskiej i Zieliñskiej, które powiadczy³y, ¿e studiowa³a z nimi medycynê i skoñczy³a j¹ z dyplomem, zatrudniono j¹ w przychodni ginekologicznej na Antokolu.
Póniej przychodniê przeniesiono na ul. Wielk¹. Ka¿dego roku musia³a
wznawiaæ probê o przed³u¿enie umowy o pracê. Pe³ni³a obowi¹zki
lekarza, a ga¿ê otrzymywa³a jako felczer, poniewa¿ nadal nie mia³a dyplomu... Dopiero w 1955, kiedy pozwolono jej pojechaæ do Polski,
przywioz³a dyplom, który stwierdza³, ¿e w 1933 roku ukoñczy³a Wydzia³ Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Ten dokument pozosta³ u
jej córki. Dopiero wtedy ¿ycie sta³o siê spokojniejsze i mia³a zapewnione prawo do wykonywanego zawodu.
Jeszcze w 1947 zmieni³a pracê, poniewa¿ po przeniesieniu przychodni na Wielk¹ musia³a chodziæ do pracy codziennie 8,5 km piechot¹
tam i z powrotem. Komunikacji wtedy nie by³o. Ponadto odwiedzanie
w domach chorych równie¿ zajmowa³o du¿o czasu. Zrezygnowa³a z
ulubionej pracy i przyjê³a stanowisko lekarza-laboranta w Instytucie
Przeciwgruliczym. W 1954 skierowano j¹ do nowo otworzonej Poradni Przeciwgruliczej Instytutu na Antokolu i zosta³a tam kierownikiem laboratorium. Z tego stanowiska zrezygnowa³a w 1971 z powodu
z³ego stanu zdrowia, a w 1975, w wieku 70 lat przesz³a na emeryturê i
ca³kowicie odda³a siê pracy spo³eczno-kulturalnej.
Jednak¿e zanim dosz³o do emerytury, Stru¿anowska w czasach stalinowskich wiele wycierpia³a, choæ nie skar¿y³a siê, nie prosi³a o pomoc, nie ¿¹da³a satysfakcji i nagród. Maj¹c na utrzymaniu dwoje dzieci
i od 1950 do 1969 roku matkê, Waleriê Kunigielow¹, potrzebowa³a
rodków na ich utrzymanie. Zatem musia³a pracowaæ dodatkowo jako
lekarz w domu dziecka, w ¿³obkach i w szko³ach. To uratowa³o od
g³odu. Po mierci Stalina w 1953 zaczê³y siê tzw. czystki antysowieckich elementów. Zosta³a aresztowana przez KGB. Z³o¿ono na ni¹ donos, ¿e s³ucha Radia Wolna Europa i Swoboda, rozg³asza antyradzieckie wiadomoci. W domu dokonano rewizji i ci¹gle siê dopytywa119
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no: gdie spriatana piszuszczaja
maszinka? Maszyny do pisania nie znaleziono, nie mia³a te¿
radia, ale w areszcie przetrzymano j¹ oko³o tygodnia. W tym
czasie zwolniono j¹ z pracy w
Przychodni Przeciwgruliczej.
Gdyby nie dodatkowa praca w
domu dziecka i ¿³obku, rodzina zosta³aby bez rodków do
¿ycia. A córka Hanna w tym
czasie studiowa³a medycynê w
Jania Stru¿anowska przed budynkiem
Uniwersytecie Wileñskim, syn ówczesnego klubu Sputnik na
 na Politechnice Kowieñskiej. Antokolu. Prze³om lat 1960/70
Dopiero w 1956 z powrotem
przyjêto j¹ do pracy na poprzednie stanowisko.
¯ycie ci¹gle stawia³o przed ni¹ nowe zadania. Dzia³alnoci¹ kulturaln¹ interesowa³a siê od dziecka, ale to zainteresowanie odezwa³o siê
w latach 1948-1949, gdy pracuj¹c w Przychodni Przeciwgruliczej i
szpitalu zrozumia³a, ¿e trzeba pomóc ludziom, przebywaj¹cym miesi¹cami poza domem rodzinnym. Wród chorych wyszukiwa³a muzyków, piewaków, poetów, artystów, organizowa³a wieczory artystyczne,
na które zaprasza³a kole¿anki, swoj¹ córkê Hankê, Halinê Znajdzi³owsk¹,
póniejsz¹ znan¹ pianistkê i wyk³adowczyniê w Akademii Muzycznej,
tak¿e Janinê Butkiewiczównê, równie¿ profesor konserwatorium,
uczniów 5 Gimnazjum. Wieczory Stru¿anowskiej sta³y siê znane w
Wilnie
W 1961, wspólnie z nauczycielk¹ Janin¹ Pieni¹¿kow¹ i Jerzym Ord¹
oraz grup¹ m³odzie¿y wileñskiej, za³o¿y³a w Wilnie Polski Zespó³ Dramatyczny przy Klubie Pracowników £¹cznoci. Zosta³a jego kierownikiem artystycznym. Wspomina Jerzy Surwi³o, wówczas aktor, póniej dziennikarz i pisarz wileñski:
 Od samego pocz¹tku droga Zespo³u nie by³a us³ana ró¿ami. Nieustannie boryka³a siê z brakiem sta³ego lokum, a¿ wreszcie znalaz³
przytu³ek w Klubie Pracowników Medycyny. Na dodatek ci¹gle dokuczali nadsy³ani towarzysze Aleksiejew i Iwanow, którzy ci¹gle widzieli w Zespole i jego kierowniczce apolityczn¹ si³ê, wrog¹ ustrojowi radzieckiemu. Pamiêtam, jak zabezpieczalimy przed konfiskat¹
ksi¹¿ki Zespo³u w bibliotece ówczesnego dziennika Czerwony Sztandar, stawiaj¹c w nich piecz¹tki redakcyjne. W tamtych sytuacjach
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dom Pani Janiny, gdzie równie¿ odbywa³y siê próby i nie by³o tygodnia bez ciekawego spotkania, przekszta³ci³ siê w kolebkê powojennego polskiego ¿ycia kulturalnego i artystycznego w Wilnie. Stawa³
siê dla nas, m³odych, koj¹c¹ i buduj¹c¹ przystani¹ prawdziwej polskoci. Dom ten by³ gocinnie otwarty dla wszystkich. Tutaj bywali
nie tylko cz³onkowie polskich zespo³ów z Wilna, np. Wilii, z Kowna
czy Polskiego Teatru Ludowego ze Lwowa, ale wszyscy polscy artyci, którzy w tamtych czasach przyje¿d¿ali na wystêpy do Wilna.
Janina Stru¿anowska zmar³a 26 stycznia 1984. Jej dzie³o i dokonania nie zaginê³y w grodzie nad Wili¹. Po jej mierci kierownictwo artystyczne Zespo³u na krótko obj¹³ Zbigniew Maciejewski, nauczyciel i
poeta, a od roku 1987 kierownikiem Studia Dramatycznego jest Lilija
Kiejzik.
Od mierci tej bohaterskiej kobiety, lekarza, odwa¿nej konspiratorki, dzia³aczki spo³ecznej, twórczyni teatru polskiego w Wilnie minê³o
dwadziecia lat. Jubileusz 100-lecia Jej urodzin jeszcze bardziej sk³ania
nas do pamiêtania o dokonaniach tej skromnej, ale jak¿e silnej i utalentowanej kobiety.
Mieczys³aw Jackiewicz, Hanna Stru¿anowska
Hanna Stru¿anowska-Balsienë ur. w 1933 w Wilnie. Po ukoñczeniu gimnazjum
nr 5, od 1950 studiowa³a medycynê na Uniwersytecie Wileñskim. W ci¹gu niemal
pó³wiecza pracowa³a, jako lekarz po³o¿nik-ginekolog w Szpitalu w. Jakuba  w
czasach ZSRR  I Radzieckim Szpitalu, a¿ do jego zamkniêcia w roku 1993. Obecnie na emeryturze.
Udziela siê pracy spo³ecznej, nale¿y do polskiej organizacji medycznej, zbiera
materia³y o Szpitalu w. Jakuba w Wilnie, który w 2003 obchodzi³ swe 300-lecie.
Mieczys³aw Jackiewicz ur. w 1931 w Bokszyszkach na Wileñszczynie. Do
Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Na Uniwersytecie Warszawskim
ukoñczy³ filologiê rosyjsk¹. Pracowa³ w szkolnictwie, od 1973 by³ pracownikiem
naukowym w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, za od 1988  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor. W latach 1998-2002 by³
konsulem generalnym RP w Wilnie. Obecnie  na emeryturze.
Prof. Mieczys³aw Jackiewicz jest tak¿e t³umaczem literatury rosyjskiej, litewskiej i bia³oruskiej.Opublikowa³ m. in. kilka antologii, przewodnik Wileñska Rossa,
pracê Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, s³ownik biograficzny Polacy na Litwie. 1919-200.
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ARCHITEKTURA
ODBUDOWA RATUSZA
A ROZWÓJ KLASYCYZMU WILEÑSKIEGO
Zbigniew Kamierczyk
W polifonii stylów architektonicznych klasycyzm by³ ostatnim znacz¹cym dokonaniem Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego. Jego stolica od dawna
zdolna by³a wydawaæ architektów,
nadaj¹cych europejskim pr¹dom
swoisty charakter. Specyfika ta pozwala³a W³adys³awowi Tatarkiewiczowi mówiæ o dwóch odmianach
baroku w architekturze: krakowskim
i wileñskim, jak równie¿ o klasycyzmie warszawskim i wileñskim.1
Po trwaj¹cych w XVII i XVIII
wieku triumfach baroku oraz sukcesach rokoka klasycyzm musia³ w
Wilnie pozyskaæ sobie gusta i upodo- Tomasz Makowski, Ratusz w
bania inwestorów. Nowemu stylowi Wilnie, 1604
sprzyja³ postêp Owiecenia. W starciu z mentalnoci¹ sarmack¹ wiek
wiat³a, rozwietlenia i iluminacji preferowa³ racjonalizm. Rozpowszechnieniu rozumowego ogl¹du wiata towarzyszy³ przyrost krytycyzmu.
Dawa³ on zdolnoæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych kanonów baroku i
rokoka, zaproponowania estetyki, odmiennej od obowi¹zuj¹cej. Stopniowo owieceniowej rewolcie estetycznej natchnienia dostarcza³ coraz powszechniej antyk. Swoje miejsce w tym procesie mia³a katastrofa pewnego przedsiêwziêcia Wawrzyñca Gucewicza.
Siêgniêcie do antycznych róde³ klasycyzmu nie nast¹pi³o od razu.
Bynajmniej, by³o etapem kulminacyjnym i szczytowym osi¹gniêciem
architektury wileñskiej, okrelaj¹cym specyfikê miejskiego klasycyzmu.
Nim styl ten osi¹gn¹³ sw¹ wileñsk¹ pe³niê, rozwija³ siê pocz¹tkowo pod
wp³ywem klasycyzmu francuskiego z krêgu sztuki dworskiej Ludwika
1
Zob. W³adys³aw Tatarkiewicz, Dwa baroki, krakowski i wileñski, Lituano-Slavica
Posnaniensia. Studia Historiae Artium V, Poznañ 1992.
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XVI. Jego zastosowanie nast¹pi³o w budownictwie sakralnym  np. w
architekturze dziedziñca klasztoru Franciszkanów2 , prostej, opanowanej w liniach, które przechodz¹ w rytm lizen, biegn¹cych pod ozdobnym szczytem. Przyk³adu eklektyzmu, inspirowanego klasycyzmem
w budownictwie sakralnym, dostarcza szczyt z dwupiêtrow¹ galeri¹
drewnian¹ G³ównej Synagogi. W budownictwie wieckim zastosowanie klasycyzmu dworskiego nast¹pi³o w fasadach kamieniczek, np. przy
ulicy Wielkiej, Dominikañskiej i Niemieckiej. Nawet osobne domy dostarczaj¹ przyk³adów udanej realizacji za³o¿eñ tej wczesnej fazy klasycyzmu, czego przyk³adem mo¿e byæ dawny, tak zwany Dom prof.
Franka przy ulicy Wielkiej. Budynek ten otrzyma³ ujmuj¹c¹ sw¹ prostot¹ fasadê w stylu Ludwika XVI.
W drugiej fazie rozwojowej klasycyzmu wileñskiego uwidaczniaj¹
siê wp³ywy warszawskie. Oznaczaj¹ one monumentalizacjê obiektów
architektury. Budowle staj¹ siê bardziej majestatyczne, zdradzaj¹ si³ê i
konsekwencjê realizacji. Przyk³adem wieci joñska kolumnada na dawnym Placu Napoleona. Kolumny w s¹siedztwie dawnego pa³acyku de
Reussów tworz¹ tu portyk. Podobnej wysokoci i skali kamieniczki daj¹
wra¿enie rytmicznej przemiennoci i nastêpstwa, a w efekcie muzycznej
regularnoci. Kamieniczki te ozdobione s¹ festonami i fryzami o klasycystycznym charakterze oraz medalionami. Przyk³adem mody na klasycyzm, wiadcz¹cym o jej powodzeniu w XVIII-wiecznym Wilnie, jest
portyk na domu, w którym w dwudziestoleciu miêdzywojennym mieszka³ Euzebiusz £opaciñski. Mistrzem tej drugiej fazy klasycyzmu okaza³
siê pierwszy profesor architektury Akademii Wileñskiej, architekt Jego
Królewskiej Moci i nauczyciel Gucewicza, Knakfus. Podj¹³ siê on przebudowy obserwatorium astronomicznego, którego kszta³t ustali³ Tomasz
¯ebrowski.3 Jak napisa³ Tatarkiewicz, Fasada Knakfusa odcina siê ostro
od fasady, pozostawionej w dawniejszej formie: w zestawieniu z jej rokokowemi ozdobami bij¹ w oczy w³aciwoci nowego klasycyzmu4 . Uderzaj¹ w oczy przede wszystkim mocne, grube kontury i g³êbokie modelowanie p³askorzeb. Nie jest to ju¿ klasycyzm Ludwika XVI, ale te¿ nie
jest to jeszcze antyczny klasycyzm Gucewicza. Sporód budowli publicznych klasycyzm królewski odcisn¹³ swe piêtno na architekturze dzieJuliusz K³os uwa¿a, ¿e jest to najwybitniejsze dzie³o wczesnego klasycyzmu.
Zob. J K³os, Wilno, Wilno 1937.
3
Zob. Vladimiras Zubovas, Dzia³alnoæ architektoniczna Tomasza ¯ebrowskiego,
Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historiae Artium V, Poznañ 1992.
4
Cyt. za: Jerzy Remer, Wilno, Gdañsk 1990, s. 145-146.
2
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dziñca Sarbiewskiego Uniwersytetu
Wileñskiego. Zastosowanie tego klasycyzmu spotykamy
jednak
przede
wszystkim w budownictwie pa³acowym, np. w architekturze dawnego
pa³acu Brzostowskich, stoj¹cego
obok kocio³a w.
Kazimierza; w archiMarceli Januszkiewicz, Ratusz w Wilnie, wed³ug
tekturze mieszka- rysunku P. Rossi, 1763
niowej, np. dawnego domu £êskich przy ulicy Ostrobramskiej, upiêkszonego charakterystycznymi metopami; w fasadzie dawnego domu ¯uka przy ulicy Niemieckiej tak¿e z motywem metop. W stylu klasycyzmu doby Knakfusa
wybudowano tak¿e dom Vittinghoffa.
Ewenementem na skalê europejsk¹ sta³ siê klasycyzm wileñski w
jego trzeciej fazie rozwojowej, której patronowa³ Wawrzyniec Gucewicz.
Now¹ fazê klasycyzmu zainicjowa³a budowa ratusza, gdy stary rozebrany do fundamentów przesta³ istnieæ w 1783 roku. Poniewa¿ wie¿a ratusza kilkakrotnie p³onê³a, jego architektoniczne dzieje, od nadania Wilnu
przez W³adys³awa Jagie³³ê w 1387 roku przywileju rozbudowy na prawie magdeburskim, s¹ zarazem dziejami rozwoju sztuki miejskiej na przestrzeni epok. Ka¿da odbudowa sprzyja³a przenikaniu nowego stylu  zmiennego ducha epoki, pozostawiaj¹cego swój koloryt w budowlach. Jak
wiadomo, lokalizacja ratusza nast¹pi³a w samym centrum miasta, na przeciêciu szlaków z po³udnia od Ostrej Bramy na Pó³noc ku zamkowi i Wilii
oraz z Zachodu ku Wschodowi traktem na Po³ock  Smoleñsk. Jak
stwierdza Euzebiusz £opaciñski, z planu Brauna z koñca wieku XVI
oraz ze sztychów z pocz¹tku wieku XVII z Biblioteki Pu³askiej i innych
widoczne jest dok³adnie po³o¿enie ratusza identyczne z dzisiejszym, poEuzebiusz £opaciñski, Szkice z dziejów ratusza wileñskiego od XVI do XIX W.,
[w:] Prace i materia³y sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie, t. III, Wilno 1938/1939, s. 112.
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nadto widaæ, ¿e by³ to obszerny budynek, a w³aciwie kompleks budynków, z wysok¹ wspania³¹ wie¿¹ w stylu gotyckim5 . Widzimy zatem, i¿
pierwszym stylem ratusza by³ gotyk. Nad dwupiêtrow¹ siedzib¹ rajców
miasta wznosi³a siê imponuj¹ca wie¿a. Naprzeciw bramy ratusza sta³
prêgierz, zwany przez wilnian tak¿e pi³atem. Obok bramy ratuszowej
znajdowa³o siê wiêzienie, które zajê³o miejsce tak¿e w piwnicach.
Jak pisze Euzebiusz £opaciñski w erudycyjnych Szkicach z dziejów
ratusza wileñskiego, wie¿a ratusza p³onê³a po zdobyciu miasta przez
cara Aleksego w 1656 roku. Na jej odbudowê w 1662 wydano 554
kopy groszy litewskich. Na odbudowê murów w ratuszu rok póniej
zu¿yto 35750 cegie³, 50 skrzyñ szarego wapna, 15 kamieni o³owiu,
204 blachy, 16600 dachówek z Rybiszek, gdzie mieci³a siê cegielnia
ksiê¿y Jezuitów. Po 6 latach w 1668 wie¿a sp³onê³a ponownie. W 1707
w wyniku dzia³añ wojny pó³nocnej utraci³a szczyt, który wymaga³ ponownej odbudowy. W roku 1725 wci¹gniêto na wie¿ê zegar i dzwony
oraz kosztowne cymba³y (carillon), sprowadzone z Królewca. Zegar i
dzwony kosztowa³y 4302 z³, cymba³y  2570 z³. W 1749 po¿ar miasta,
gnany wiatrem z kierunku wschodniego, ponownie poch³ania drewnian¹ czêæ wie¿y od 97 do 138 stopy wysokoci. Po¿ar ten strawi³
zegar i cenne cymba³y. Znakomitoci¹ w wiecie architektury by³ Jan
Glaubicz , twórca kocio³a w. Katarzyny i wie¿ katedralnych. Jemu
wiêc powierzono odbudowê wie¿y, chluby miasta, po której stracie
burmistrz £ukasz Jachimowicz napisa³ wiersz lamentacyjny. Poniewa¿
18 czerwca 1749 magistrat uchwali³ wniosek do Rz¹du Rzeczpospolitej o kompensacjê w wysokoci 1000 talarów bitych, czekano jeszcze
na decyzjê. Gdy 16 padziernika decyzja, przyznaj¹ca proponowan¹
kwotê nadesz³a, zaczêto odbudowê pod nadzorem Glaubicza. Sprowadzono 3500 dachówek z cegielni Pop³awskiej za
280 z³, 137 skrzyñ
wapna za 460 z³,
20.000 cegie³ za
520 z³ i 124 skrzynie ¿wiru. Drzewo na mur³aty i
tarcicê sp³awiano
z puszcz o 9 mil
od Wilna rzekami
Józef Peszka, Ratusz, akwarela, 1808
¯ejmian¹ i Wili¹.
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O wysokoci i potêdze
wie¿y pewne pojêcie mo¿e
daæ zakupienie 105 s¹¿ni
liny do zegara na ratuszu.
Jak relacjonuje Homolicki w Roztrz¹saniach i wizerunkach naukowych (t.
XXIII i XXIV), Glaubicz
pozostawi³ wie¿ê w ca³oci
murowan¹. Na miejscu spalonej czêci drewnianej bu- Ratusz Wileñski dzisiaj
downiczy ten wzniós³ 3 piêtra omioboczne sklepione. Sklepienia wzmocni³ ankrami. Na pierwszym
z wzniesionych piêter umieszczono zegar, którego wagi opada³y wewn¹trz
wie¿y. Woko³o tego piêtra by³ balkon, zabezpieczony ¿elazn¹ balustrad¹.
Wie¿ê wieñczy³o sklepienie pó³koliste, pokryte blach¹ miedzian¹. Pod sklepieniem by³y dwa dzwony, zawieszone na krzy¿u, osadzonym na pilastrach arkad. Nad kopu³¹ widnia³a chor¹giewka (wietrznik), po odbudowie wie¿y przedstawiaj¹ca herb Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  Pogoñ.
Ostatecznie tê kolejn¹ odbudowê wie¿y ukoñczono w 1769 roku, zdobi¹c
j¹ sztukateri¹ i facjatami, wazami i koronami, z³oconymi esami i ga³kami.
To w³anie ten ratusz, wzniesiony przeciw po¿arom z tak ogromnym nak³adem rodków i pracy, uleg³ katastrofie. Dopiero po niej nast¹pi³a ostatnia odbudowa Gucewicza, zdobi¹ca Wilno do dnia dzisiejszego.
W latach 70. XVIII wieku  jak donosi³ korespondent Chevalier de
Berluc a M de Bentham ingenieur anglais constructeur6  dostrze¿ono
pochylenie i poruszenie wie¿y, która sta³a na p³ytkich fundamentach, o
gruboci 6 stóp. Burmistrz Paszkiewicz energicznie zabra³ siê do jej
ratowania. Wezwani architekci stwierdzili, ¿e nale¿y rozebraæ nadbudowane kondygnacje. Jednak rajcom miasta ¿al by³o dopiero co ukoñczonej nadbudowy. W zwi¹zku z tym burmistrz Paszkiewicz pojecha³
do Werek, gdzie przyby³ z W³och architekt biskupa Massalskiego, Wawrzyniec Gucewicz. Archtekt ten po przybyciu do Wilna w koñcu maja
1781 ujrza³, ¿e wie¿a pochyli³a siê w stronê ulicy Niemieckiej o 3 stopy
oraz ¿e ciany przeciwleg³e wêg³a straci³y równowagê i utrzymywa³y
siê dziêki murom bocznym, wysokim na 40 stóp i grubym na 4 stopy.
Pomimo takiej diagnozy, Gucewicz, chc¹c najwidoczniej sprostaæ ocze6

Ibidem, s. 121.
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kiwaniom rajców miasta, uzna³, i¿ nie
jest konieczne zburzenie nadbudowanych kondygnacji, ani tym bardziej ca³ej gotyckiej wie¿y, której wysokoæ
od podstawy fundamentów a¿ do
strza³y na szczycie wie¿y wynosi³a 144
stopy. Gucewicz uwa¿a³, ¿e wystarczaj¹ce bêdzie podparcie wie¿y przês³em bocznym. Rada Miejska skwapliwie uchwali³a projekt i kosztorys
znanego architekta w kwocie 34 tys.
z³. Projekt ten przyniós³ Gucewiczowi
wiekopomn¹ klêskê. Jego brawurowym pomys³em by³o ods³oniêcie fun- Spod kolumien roztacza siê
damentów budowli i wzmocnienie od- widok na wie¿ê kocio³a w.
Kazimierza
cinkami jej fundamentów. Murowany
s³up ukony, inaczej mówi¹c skarpa, o objêtoci 600 stóp szeciennych, osadzona na ¿elaznej kratownicy w ziemi i wsparta o cianê
wie¿y, napieraj¹c swym ciê¿arem mia³a j¹ doprowadziæ do dawnego
po³o¿enia. Jednak 16 czerwca ca³y ratusz zadr¿a³ w posadach. Dwa
dni póniej odpad³a czêæ muru, krusz¹c mur, podpieraj¹cy wie¿ê. W
tej sytuacji zdecydowano przenieæ zegar na wie¿ê kocio³a w. Kazimierza, bo by³o oczywiste, ¿e po naruszeniu fundamentów, po rozbiciu
ciany bocznej, upadek wie¿y jest ju¿ tylko kwesti¹ godzin. Zag³ada
gotyckiej wie¿y by³a spektakularn¹
klêsk¹ Gucewicza, a zarazem dowodem na to, jak okrelone zamówienie
publiczne, oparte na chciejstwie i
mrzonkach rajców miejskich, wp³ynê³o na architekta, pragn¹cego za wszelk¹
cenê sprostaæ oczekiwaniom miejscowych notabli. Przewidziane przez Gucewicza zawalenie wie¿y nastêpnego
dnia sprawdzi³o siê: jak podaje £opaciñski, wie¿a gotycka runê³a o 3.30,
dnia 19 czerwca 1781 roku. Pocz¹tkowo Gucewicz opuci³ Wilno i wróci³
do Werek, gdzie wznosi³ pa³ac w stylu
W górnej czêci od frontonu
wileñskiego klasycyzmu.
Pomimo katastrofy budowlanej, umieszczono dzi herb Wilna
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odbudowê ratusza powierzono Gucewiczowi. Przez dwa lata, do roku
1783, trwa³o usuwanie gruzów wie¿y oraz jej rozbiórka do fundamentów. Projekty nowego ratusza autorstwa Gucewicza przed³o¿ono do
zatwierdzenia królowi. Po odrzuceniu dwóch kolejnych wersji, Stanis³aw August Poniatowski z³o¿y³ w³asnorêczn¹ aprobatê na planszy projektu w 1786 roku. Odbudowa napotka³a na zak³ócenia historyczne. W
roku 1789 umys³y wilnian zaprz¹ta³y idee równouprawnienia mieszczan i kupców ze stanem szlacheckim. W 1792 przeszkod¹ w rytmicznej budowie ratusza sta³a siê wojna. Po rozbiorach Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1795 trzeba by³o pieniêdzy Rosji, o które poprosili rajcy
miasta Repnina w 1797 roku, aby ukoñczenie budowy sta³o siê mo¿liwe. Gdy w 1798 Wawrzyniec Gucewicz umiera³, pozosta³y do ukoñczenia ju¿ tylko detale.
Narodziny Gucewiczowskiej odmiany klasycyzmu poprzedzone by³y,
jak widaæ, dramatycznymi okolicznociami. Trzeba by³o zawalenia gotyckiej wie¿y, chluby miasta, by na jej ruinach, z popio³ów, jak feniks, powsta³
gmach publiczny, nie znany architekturze I Rzeczpospolitej  siêgaj¹cy
bezporednio, z pominiêciem klasycyzmu francuskiego i warszawskiego,
do wzorów greckich. Jego masywne kolumny, monumentalny tympanon,
wydatny fryz, wyrazisty gzyms, daj¹ wra¿enie harmonii, tê¿yzny i mocy;
potêgi przy helleñskiej pogodzie majestatu, s³onecznoci w krajobrazie Pó³nocy. Gucewicz, siêgaj¹c do klasycyzmu antycznego, da³ dowód mia³oci, zdolnej wyzwoliæ wyobraniê architekta spod cinienia bliskiej tradycji. Piêkno, które ucieleni³ on w architekturze ratusza i katedry jest sugestywne, dziêki czystoci kszta³tów i jednolitoci koncepcji. Monumentalna
bry³a ratusza jest
zarazem zwarta i
prosta. Szeciokolumnowy portyk i tympanon s¹
idealnie proporcjonalne. W sumie fasada ta stanowi integralny
element miejskiej
architektury, jakby organiczny,
naturalnie w³¹czony w otocze- Ratusz od strony ul. Niemieckiej. Na pierwszym planie 
rzeba dekoracyjna
nie.
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Niektórzy badacze klasycyzmu
wileñskiego s¹dz¹, i¿ szczytowym
jego osi¹gniêciem jest katedra.
Zdaniem K³osa, w pracy nad katedr¹ Gucewicz mia³ poczucie misji nowatora, który rozumie, ¿e
musi swój projekt zrealizowaæ bezkompromisowo. Bez skrupu³ów
obszed³ siê on wiêc z pozosta³ociami gotyku, renesansu i baroku, z wyj¹tkiem Kaplicy Królewskiej i w. Kazimierza. Znawcy architektury doæ zgodnie podkrelaj¹, ¿e kszta³t zwartego prostok¹ta nada³ wi¹tyni cechê powagi,
potê¿ny portyk emanuje tê¿yznê i
moc, tympanon dopasowany jest Inne dzie³o Wawrzyñca Gucewicza 
do monumentalnej ca³oci, która katedra w. Stanis³awa w Wilnie
obok dostojeñstwa zachowuje s³onecznoæ Po³udnia. Podobne walory
posiada zakrystia w kszta³cie rotundy z 8 potê¿nymi kolumnami.
Architektura wileñskiego klasycyzmu, uto¿samiana ze stylem Gucewicza, wp³ynê³a na jego nastêpców na katedrze architektury Uniwersytetu Wileñskiego. W gronie pojêtnych jego uczniów znalaz³ siê 
jak wiadomo  Micha³ Szulc, autor projektu kolegium chemicznego,
mieszcz¹cego siê naprzeciwko kocio³a w. Micha³a, z okr¹g³¹ sal¹,
dwupiêtrow¹, nakryt¹ sp³aszczon¹ kopu³¹. W ogrodzie botanicznym
Szulc zaprojektowa³ teatr anatomiczny. Przy ulicy Dominikañskiej przebudowa³ zabudowania pijarów na dom w³asny. Drugi uczeñ Gucewicza  Podczaszyñski, zaprojektowa³ salê biblioteczn¹, dzisiejsz¹ salê
kolumnow¹ uniwersytetu. Stworzy³ on tak¿e projekt kocio³a reformowanego ewangelickiego, który wzorowa³ na typie wi¹tyni rzymskiej (przy dawnej Zawalnej), z 6-kolumnowym portykiem, w uproszczonym porz¹dku korynckim. Jego dzie³em jest tak¿e portyk (przedsionek) przy kociele w. Jana. Na chwa³ê Podczaszyñskiego stoj¹ tak¿e
filary by³ego pa³acu biskupów, a nastêpnie Pa³acu Rzeczpospolitej, których budowê nadzorowa³ wed³ug planów Stasowa z Petersburga. Jednak mamy tu bardziej interpretacjê klasycyzmu ni¿ prostotê Gucewiczowskiego natchnienia klasycyzmem antycznym. Zarówno kordegarda
by³ego Pa³acu Rzeczpospolitej, jak równie¿ kolumnada w parku, odbiegaj¹ od czystych form antyku Gucewiczowskiego. Na marginesie do129
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Koció³ w. Stefana w Wilnie, gdzie pochowany zosta³ Wawrzyniec Gucewicz;
Tablica nagrobna przy kociele, 1992

dajmy, ¿e wród dzie³ pónego klasycyzmu wileñskiego wymieniæ nale¿y kaplicê i galeriê piêtrow¹ przy Ostrej Bramie.
Klasycyzm wileñski, pe³en majestatu i s³onecznoci poprzez skojarzenie z odleg³¹, na pewno piêkn¹, mo¿e idealn¹ krain¹, móg³ liczyæ na
zachwyt m³odych romantyków, gdy¿ pragnienie idealnego, choæ nieosi¹galnego wiata, jest jednym z najmocniejszych uczuæ romantycznych. Kto chce zrozumieæ narodziny wileñskiego romantyzmu w rozmaitych dziedzinach sztuki, ³¹cznie z literatur¹, nie mo¿e pomin¹æ architektury, gotyku, baroku i klasycyzmu  zw³aszcza je¿eli pamiêta
upodobanie, np. Mickiewicza do ody, eposu, satyry, persyfla¿u i innych gatunków i technik poetyki klasycznej. Architektura bowiem (nie
potrzeba psychoanalizy ¿eby to stwierdziæ) ma zdolnoæ przenikania
do wiadomoci, czyli kszta³towania duszy nie tylko artysty.
Zbigniew Kamierczak
Dr Zbigniew Kamierczyk (ur. w 1961 w Tczewie) jest
adiunktem w Zak³adzie Histori Literatury Polskiej XIX wieku
na wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdañskiego. Zajmuje siê literatur¹ romantyzmu oraz jej odczytaniami w epokach póniejszych  zw³aszcza przez Ces³awa Mi³osza. Po napisaniu pracy Dzie³o demiurga (o zap³odnionym przez
darwinizm gnostyckim dowiadczeniu egzystencji w poezji autora Trzech zim) pracuje nad odczytaniem przez Mi³osza twórczoci Adama Mickiewicza. Autor prac, publikowanych w Polsce, na Bia³orusi, Ukrainie, w Rosji i
Czechach.
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W¥TKI WILEÑSKIE I LITEWSKIE W LISTACH PAPIE¯A
Pierwszy list, publikowany w tej ksi¹¿ce, napisa³ do Marka Skwarnickiego Ojciec
wiêty jeszcze jako kardyna³ Karol Wojty³a. Pierwszy papieski list datowany jest
dniem 26 padziernika roku 1978, ostatni 
21 padziernika 2004. W 110 listach prywatnych Papie¿a, pisanych w ró¿nych okolicznociach w ci¹gu 26 lat, niekiedy rêcznie  z Watykanu, ale te¿ z Castel Gandolfo, przybli¿amy sobie sylwetkê tego niezwyk³ego Cz³owieka, jakim by³ Jan Pawe³ II,
widzimy jego troskê o wiele spraw, w tym
bardzo codziennych, poznajemy Jego zainteresowanie sytuacj¹ w Polsce, w tym, na przyk³ad, w krêgu Tygodnika Powszechnego, którego Skwarnicki jako Spodek by³ przecie¿
wieloletnim publicyst¹. Znaczne miejsce Papie¿ powiêca Litwie, która
serdeczn¹ nici¹ przechodzi przez ca³¹ korespondencjê, wraz z mod³ami
do Ostrobramskiej i s. Faustyny.
Pierwszy list od Papie¿a, z w¹tkami wileñskimi i litewskimi, do
Skwarnickiego i jego rodziny pisany jest 6 stycznia 1990, na blankiecie
z Bo¿ego Narodzenia roku 1989:
Drodzy Pañstwo!
Z ca³ego serca dziêkujê za ¿yczenia wi¹teczne z Pewli Ma³ej  oraz
z Wilna. Oba miejsca bardzo wymowne. Dziêkujê te¿ za tomik Spotkamy siê w s³oñcu. Przyrzekam, ¿e w takim razie spotkamy siê w poezji. Czy w Wilnie te¿? Mam nadziejê, ¿e Matka Boska z Ostrej Bramy
doprowadzi. Czy z Litwinami? Bardzo siê o to modlê. Polecam równie¿
Matce Bo¿ej zdrowie Pana Marka (serce). A tak¿e ca³¹ Rodzinê  Drugie i Trzecie pokolenie: dla wszystkich najserdeczniejsze ¿yczenia na
Nowy Rok. Ufam te¿, ¿e i op³atek nie bêdzie ca³kiem spóniony.
Na tym¿e blankiecie znalaz³ siê wi¹teczny wiersz:
Do Betlejem, /Pe³ni radoci, /pieszmy powitaæ/ Jezusa ma³ego
I podpis:
Jan Pawe³ II, papie¿ z ¿yczeniami na Bo¿e Narodzenie.
Jak komentuje list Skwarnicki, o Wilnie mowa, poniewa¿ ¿ona adresata, notabene wilnianka, szykowa³a siê do podró¿y na Litwê. Zreszt¹
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w miecie swojej
m³odoci by³a równie¿ podczas wizyty papieskiej. A
Ma³a Pewla  to
miejscowoæ niedaleko ¯ywca,
gdzie znajdowa³ siê
dom rekolekcyjny i
wypoczynkowy
Spo³ecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Dzi Pierwszy list od kardyna³a Karola Wojty³y
tam mieci siê dom
macierzysty zgromadzenia Ma³ych Sióstr od Charlesa de Foucauld,
niezwyk³ego ksiêdza francuskiego, którego dzia³alnoæ przypad³a na z
wiek ubieg³y.
Ojciec wiêty wspomina Wilno 25 lutego 1994 toku, troszcz¹c siê
o przybyszy z miasta nad Wili¹ (do Watykanu?):
Jeszcze w sprawie przyjazdu grupy z Wilna. Mo¿e by³oby dobrze
zadzwoniæ do o. Konrada (Hejmo  przyp. R.M.), a tak¿e do ks. Stanis³awa (Dziwisza  obecnie arcybiskupa  przyp. R.M.). Mylê, ¿e jakie rodki siê znajd¹. ( ).
Papie¿ w swych listach do Marka Skwarnickiego wspomina Wilno
i 13 kwietnia roku 1996:
Dziêkujê za ¿yczenia i list,  pisze  w którym wiele spraw poruszonych zosta³o. Pani Zofia poszerza kr¹g przyjació³ w stronê Wilna, Litwy i Bia³orusi, dok¹d ci¹gnie jej serce. Stamt¹d wyczekuje duchowego
odrodzenia Polski. Pan Marek te¿ jest dobrej myli i obserwuje budzenie siê nowego ducha w elitarnych rodowiskach, skupionych wokó³
Wiêzi. Nadziejê tê potêguje zbli¿aj¹ca siê wiosna, która wzmocni
serce i energiê do pracy. A swoj¹ drog¹ codzienna jazda watykañsk¹
wind¹ z ró¿añcem w rêku umacnia Papie¿a w Jego obowi¹zkach.
Niech Chrystus Zmartwychwsta³y wspiera sw¹ ³ask¹ i b³ogos³awieñstwem Rodziców i Dzieci, pracuj¹ce z zapamiêtaniem i powiêceniem.
Pozdrawiam serdecznie: Szczêæ Bo¿e!
A oto komentarz do tego listu Marka Skwarnickiego:
¯ona opisywa³a w licie, na który ten jest odpowiedzi¹, swoje wra¿enia za spotkañ z Polakami w Wilnie, gdzie do Kocio³a nie dotar³y
jeszcze w pe³ni pr¹dy zachodniego liberalizmu. Ja pisa³em, ¿e miesiêcz132
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nik katolicki Wiê z Warszawy nie prze¿y³ takiego zachwiania ideowej to¿samoci, jak krakowski Tygodnik Powszechny. Wynika te¿ z
listu, ¿e Ojciec wiêty odmawia ró¿aniec nawet w windzie, co mo¿e byæ
potwierdzeniem refleksji z moich reporta¿y, ¿e Papie¿ zawsze ma w palcach ró¿aniec, nawet w chwilach nieuroczystych albo niemodlitewnych.
W jednym z listów prywatnych Jan Pawe³ II pisze:
Pe³en ufnoci polecam Chor¹ (chodzi o Zofiê, ¿onê Marka Skwarnickiego  przyp. R.M.) opiece Matki Najwiêtszej, tej z Ostrej Bramy
i w. Faustynie, której domek odwiedzi³a w czasie ostatniej pielgrzymki
na Litwê (Castel Gandolfo, 7 sierpnia 2000).
W innym:
Dobrze, ¿e wybieracie siê Pañstwo do sanatorium w Druskienikach
na Litwie. Pobyt nad Niemnem powinien korzystnie wp³yn¹æ na samopoczucie. Dziêkuje te¿ w tym licie Markowi za jego udzia³ w pracy
doradczej nad Tryptykiem Jana Paw³a II (Watykan, 6 maja 2003.)
Jeszcze w innym:
Otrzyma³em list z pobytu Pañstwa w sanatorium w Druskienikach,
gdzie nabieracie Pañstwo si³ po intensywnym okresie pracy w ubieg³ym
roku. Przyczyni³em siê i ja trochê swoim Tryptykiem. Dziêki Bogu,
¿e ta praca nie okaza³a siê bezowocna (Watykan, 6 maja 2003).
Z osób, pochodz¹cych z Litwy, Ojciec wiêty wielokrotnie wspomina Czes³awa Mi³osza. 17 stycznia 1986 roku pisze, ¿e przyszed³ do
Niego Jerzy Turowicz z poet¹. Skwarnicki odnotowuje, ¿e spotkanie
to by³o dla Papie¿a silnym prze¿yciem, Mi³osz poprosi³ podczas posi³ku, by móg³ odczytaæ wiersz, który napisa³ po niedawnej mierci ¿ony
Janiny Na po¿egnanie mojej ¿ony Janiny.
Do twórczoci noblisty Papie¿ powróci³ 6 grudnia 1993 w jednym
ze swych najd³u¿szych listów, kierowanych do Skwarnickiego. Dziêkuj¹c mu za nades³any tomik pt. Intensywna terapia m.in. pisze:
W³anie znajdujê siê na ostatnim etapie lektury. Mylê, ¿e tom jest
znakomity, bardzo oryginalny. Chyba niewielu poetów uczyni³o przedmiotem poezji klinikê kardiologiczn¹. Nie wiem, co tutaj powiedz¹ najwiêksze wyrocznie typu Mi³osz i Barañczak  ale mylê, ¿e Pañski tom
jest znakomity. Jest znakomity równie¿ dlatego, ¿e pod temat kliniki
pod³¹cza siê temat podró¿y po Kociele. W ten sposób tom ma charakter ca³ociowy i poniek¹d biograficzny ( ).
W tym¿e licie, w którym porusza sprawy, zwi¹zane z Tygodnikiem Powszechnym, jest te¿ w¹tek wileñski:
Wiem, ¿e Pani Zofia patrzy bardzo w stronê Medjugorie, a ostatnio
równie¿ w stronê Ostrej Bramy, na podstawie ca³ej swojej przesz³oci.
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Ja, jak wiadomo,
by³em w Ostrej
Bramie, nawet cytowa³em tam Mickiewicza. Nie by³em natomiast w
Medjugorie, lecz
równie¿ patrzê w
tamt¹ stronê ( ).
W innym z listów (4 maja
2000) Jan Pawe³
II przyznaje, ¿e
jest wzruszony List od Papie¿a, datowany 22 kwietnia 2003
Od¹ na osiemdziesi¹te urodziny autorstwa Mi³osza i prosi przekazaæ poecie sw¹ wdziêcznoæ. Oda by³a drukowana w Gazecie Wyborczej, po tym, jak Adam
Michnik goci³ u noblisty w Berkeley.
Autor zbioru listów, który dobrze zna³ Mi³osza i utrzymywa³ z nim
sta³y kontakt, wielokrotnie poredniczy³ w ró¿nych poetyckich sprawach pomiêdzy noblist¹ a Papie¿em. M.in. za namow¹ Skwarnickiego
poeta po napisaniu Traktatu teologicznego i opublikowaniu go w Tygodniku Powszechnym wys³a³ utwór do Ojca wiêtego drog¹, jak¹
mu ten wskaza³, potem zapytywa³, czy przesy³ka dotar³a do Papie¿a.
W innym miejscu Jan Pawe³ II zwierza siê, ¿e czyta³ artyku³ Czes³awa Mi³osza w Tygodniku Powszechnym. M.in. o poecie do Skwarnickiego pisze 18 sierpnia 2004:
Panu Markowi dziêkujê za do³¹czone do listu ostatnie Jego wiersze,
wród nich tekst pieni do mego Patrona w. Karola Boromeusza. Pisze
mi, ¿e wydaje ksi¹¿kê, powiêcon¹ przyjani z Czes³awem Mi³oszem
(Marek Skwarnicki, Mój Mi³osz. Ksi¹¿ka ta by³a zaprezentowana w
Wilnie z udzia³em autora podczas XII Miêdzynarodowych Spotkañ Maj
nad Wili¹ w 2005 roku  R.M.), teraz niestety ju¿ p. Wiadomoæ o
jego mierci dotar³a do mnie w czasie pobytu w Lourdes. Zakoñczy³ siê
okres ziemskiej jego twórczoci w duchu katolickiej ortodoksji, jak
mi o tym pisa³ w swym ostatnim licie, teraz spotka³ siê z Panem Bogiem twarz w twarz i z wielkim Jego Mi³osierdziem. Requiescat in
pace! ( ).
24 wrzenia tego¿ roku Papie¿ napisa³:
Bardzo dziêkujê za ofiarowany mi egzemplarz wie¿o wydanej ksi¹¿ki
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Mój Mi³osz, wzbogacony dedykacj¹ Autora. Znamienne, ¿e ukaza³a
siê prawie bezporednio po mierci bohatera ksi¹¿ki. To ma chyba te¿
zwi¹zek z przyjani¹ miêdzy starszym i m³odszym poet¹, przyjani¹,
która siêga poza granice czasu. Mylê, ¿e i Mi³osz ceni³ sobie tê przyjañ, która w ostatnim etapie jego ¿ycia szczególnie by³a mu pomocna.
£aska Bo¿a ma swoje drogi.
Ojciec wiêty z by³ych wilnian wspomina Józefê Hennelow¹ (nazywa j¹ te¿ p. Ziuta), publicystkê Tygodnika Powszechnego, a w
jednym z listów uwa¿a j¹ za przedstawicielkê tzw. m³odej redakcji w
tym pimie. Wspomina te¿ Stanis³awa Stommê.

©Romuald Mieczkowski

***
Jesieni¹ ubieg³ego roku, w czasie pobytu w Krakowie  przy okazji Zaduszek Poetyckich, zadzwoni³em do Marka Skwarnickiego.
Kaza³ nigdzie siê nie ruszaæ, tylko
czekaæ na Starym Miecie. Niebawem pojawi³ siê  umiechniêty i
pogodny. Odby³a siê serdeczna rozmowa w kawiarni Prowincja.
W³anie ukaza³ siê wtedy jego zbiór
listów prywatnych Papie¿a. Przyniós³ z najbli¿szej ksiêgarni dwie,
opracowane przez siebie ksi¹¿ki.
Jedn¹ wrêczy³ Barbarze GruszceZych, któr¹ zna od dawna i wyso- Marek Skwarnicki podpisuje
ko ceni jej twórczoæ poetyck¹, jak ksi¹¿kê autorowi tych s³ów
te¿ publicystyczn¹, drug¹  ofiarowa³ dla mnie z dedykacj¹ Drogiemu Romkowi  Marek. 8 listopada
2005.
Romuald Mieczkowski
Jan Pawe³ II. Pozdrawiam i b³ogos³awiê. Listy prywatne papie¿a do druku
poda³ i komentarzem opatrzy³ Marek Skwarnicki. wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 2005,
s. 222.
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PPRZYWRACANIE PAMIÊCI I UTRZYMANIE MIARY
Janusz Dunin-Horkawicz
Coraz mniej szans na czytelnika maj¹ nie tylko wydawnictwa sprzed
wieków, ale równie¿ te sprzed wczoraj. Tym, co nie jest nowoci¹,
zdaj¹ siê nie interesowaæ ani recenzenci, ani odbiorcy s³owa drukowanego. Kiedy do naszych r¹k dotrze z opónieniem jakie dzie³o, warte
przemylenia, trzeba siê nad nim zatrzymaæ i poinformowaæ o tym
fakcie. Takim tekstem, który omin¹³ mnie, a kiedy go otrzyma³em, pobudzi³ do mylenia, sta³a siê ksi¹¿ka Adama Wierciñskiego Przywracanie pamiêci, wydana ju¿ dwukrotnie w Opolu w latach 1993 i 1995.
Najkrócej mówi¹c, pochodz¹cy z Wileñszczyzny, opolski polonista
upomnia³ siê w zbiorze swych szkiców o nasz¹ pamiêæ o dorobku
Polaków na ziemiach, opuszczonych na Wschodzie. Pozornie dzi nie
brzmi to szczególnie nowatorsko, bowiem w ostatnich latach tematyce, któr¹ przez lata próbowano albo przemilczeæ, albo wrêcz zak³amaæ, powiêcono ju¿ sporo uwagi. Kiedy Wierciñski pisa³ swoje szkice, mia³y jednak one pewien walor nowoci. Dzi odczytujê jego tekst,
jako wezwanie do w³¹czenia do wiadomoci ogólnonarodowej tradycji historycznych i kulturowych, które okrelane s¹ jako kresowe, a
które pozostaj¹ aktualne nie tylko wród Polaków, pozostaj¹cych na
tamtych ziemiach, ale s¹ treci¹ ¿ywych emocji znacznej czêci rodzin, wszêdzie tam, gdzie mieszkaj¹ rodacy, którzy musieli opuciæ
miejsca rodzinne, albo maj¹ wród najbli¿szych w familii lub przyjació³
kogo, kto przechowuje pamiêæ ziem na Wschodzie i traktuje nie tylko
przywiezione resztki dóbr, ale i formacjê tam zdobyt¹, jako cenny sk³adnik to¿samoci Polaków. Autor Przywracania Pamiêci nie tylko skupia
siê na urodzie opuszczonych siedlisk i ich dziejach, w rozdziale Ksiêstwo Literackie zamieszcza blisko 100 nazwisk czynnych dawniej i
dzi na polu pimiennictwa polskiego, których ukszta³towa³y ziemie
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
Wierciñski ju¿ wczenie zda³ sobie sprawê z tego, ¿e przywracanie
pamiêci o utraconych ziemiach nie mo¿e nie uwzglêdniaæ sensu i potrzeby dobrej europejskiej wspó³pracy z narodami, które obecnie mieszkaj¹ i dominuj¹ na niegdy naszych ziemiach. Pamiêtamy dobrze morze
krzywd, jakich doznali nasi rodacy od najbli¿szych wschodnich s¹siadów. Wielu z nas zapomina jednak, ¿e owi nasi s¹siedzi maj¹ w pamiêci
wiele upokorzeñ i nawet niegodziwoci, jakich oni z kolei doznali ze
strony ludzi, uznaj¹cych siê za polskich patriotów. I te pretensje nie s¹,
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jak siê to niektórym wydaje, czym wydumanym i nie nale¿y o nich
zapominaæ. S¹dzê, ¿e spór patriotów nie prowadzi do niczego twórczego. Nale¿y go oddaæ co rychlej w rêce historyków. Istniej¹ jednak
w dziejach dawnych polskich ziem wschodnich procesy, którym warto powiêciæ wiêcej uwagi i zrozumienia. Tradycje kulturowe i po czêci polityczne narodów, zamieszkuj¹cych dzi te ziemie i ekspatriowanych Polaków, s¹ w znacznej mierze wspólne. Czêsta jest wspólnota
religijna, ale te¿ wychowanie na literaturze romantyków polskich, wzorach szlacheckich i mieszczañskich polskojêzycznej ludnoci tych ziem.
Te tradycje s¹ ¿ywe zw³aszcza wród litewskiej i ukraiñskiej inteligencji, wywodz¹cej siê po czêci ze spolonizowanej niegdy szlachty oraz
z rodzin mieszanych, znaj¹cych kulturê polsk¹ i w niej wychowanych.
Nacjonalici tych narodów próbowali wyprzeæ siê tych zwi¹zków, ale
zasmucaj¹ce jest to, ¿e równie¿ czêæ naszych rodaków odmawia im
prawa do wpisania do swojej kultury polskojêzycznych tradycji Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i Ziem Ukrainy. Wolno twierdziæ, ¿e kochanemu przez nas rodakowi-poecie, malarzowi, architektowi czy
mylicielowi nie tylko nie ubywa na znaczeniu, ale przeciwnie  wzrasta jego presti¿, jeli ocienne narody uwa¿aj¹ go te¿ za swoj¹ regionaln¹ znakomitoæ.
Koniecznoæ opuszczenia rodzinnych stron by³o prze¿yciem traumatycznym. Jednak kiedy spojrzymy na rzecz z szerszej perspektywy
i uwzglêdnimy dzia³anie czasu i uwarunkowañ miêdzynarodowych, to
z takiego punktu widzenia, który w jednym paradygmacie ujmuje
wszystkie przemieszczenia ludnoci w po³owie XX wieku, zw³aszcza
przyjmie punkt widzenia, który np. równolegle traktuje dowiadczenia
niemieckiej i polskiej ludnoci, jak to czyni wydany w roku 2001 przez
olsztyñsk¹ Borussiê tom wspomnieñ Wypêdzeni ze Wschodu, to musimy przyznaæ, ¿e nie tylko autorytarna decyzja zwyciêskiej w wojnie
koalicji, ale równie¿ faktycznie zaistnia³e w pierwszej po³owie zesz³ego
wieku stosunki narodowociowe na obrze¿ach Polski nie rokowa³y
nadziei na przynajmniej poprawne stosunki na mieszanych ludnociowo terenach. Dziwiê siê, ¿e nie zosta³ szerzej dostrze¿ony artyku³ Stefana Chwina, gdañszczanina i potomka kresowiaków w Tygodniku
Powszechnym (39/2003), który zatytu³owa³ swój tekst Szczêcie wypêdzonych. Potwierdzam, ¿e z wielu kontaktów z Polakami i Niemcami, zmuszonymi do opuszczenia rodzinnych siedzib, nie spotka³em nikogo, kto bior¹c pod uwagê aktualny uk³ad si³ i granic, ¿a³owa³by decyzji przesiedlenia siê. Przez ok. 60 lat po dramatycznych decyzjach
wyjazdu ziemia rodzinna i wywiezione z nich wartoci sta³y siê czêci¹
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tradycji wielu rodzin, ale najczêciej w tym czasie tworzy³a siê nowa
oboczna to¿samoæ. Ludzie, osiedleni we Wroc³awiu, Gdañsku, Opolu
czy £odzi, pozostawiali lad swojej bytnoci w nowych miejscach zamieszkania, z natury rzeczy musieli siê cieszyæ, jeli dzia³o siê tam dobrze i odczuwaæ dyskomfort, gdy wiod³o siê gorzej. Wiele osób zbudowa³o g³êbsze zwi¹zki z nowym terenem, poczê³o siê interesowaæ równie¿ jego tradycjami, np. opracowywaæ historiê regionu. Poczuli wiê
nie tylko z ulicami i domami, ale te¿ nie pozostaj¹ dla nich obojêtni ich
dawni twórcy i mieszkañcy.
Istnieje wiele zapisów emocji, jakie prze¿ywaj¹ dawni ekspatrianci,
kiedy po latach udaje im siê wêdrowaæ ponownie po drogach swojej
m³odoci, ale syci wra¿eñ wracaj¹ do domu, który jest ju¿ gdzieindziej.
Formu³a s³owna, ujmuj¹ca proces opuszczania siedzib na Wschodzie,
ewoluowa³a. Pierwotnie w³adze narzuci³y termin repatriacja, który
razi wielu, ale mocno osiad³ w jêzyku polskim. Z Niemiec przyby³ ostatnio
termin wypêdzeni, nie zawsze oddaje on istotê zagadnienia. Bardziej
precyzyjne s¹ terminy wysiedleni, okrelaj¹ce np. sytuacjê hitlerowskich akcji, w których pozostawiano mieszkañcom np. godzinê na
opuszczenie domu. U¿yte ostatnio przez prof. Irenê Lipowsk¹ w Tygodniku Powszechnym (38/2003) okrelenie przesiedlenia te¿ nie
oddaje istoty tego zagadnienia, poniewa¿ zak³ada, ¿e przesiedlaj¹cy ma
gotowe miejsce, w którym zamierza osadziæ przenoszonych ludzi. Tak
siê nie dzia³o. Najczêciej ruszano w nieznane. S¹dzê, ¿e sytuacja osób,
opuszczaj¹cych swe siedziby na Wschodzie po wojnie, w znacznym
stopniu by³a taka, jaka wszystkich uciekinierów, ruszaj¹ oni pozornie
nie przymuszeni, ale gnani strachem przed tym, co mo¿e ich spotkaæ,
jeli nie podejm¹ decyzji. Odrêbnym zjawiskiem, mylonym niekiedy z
exodusem na Zachód, by³y wywózki, dokonywane przez w³adze sowieckie. Sprawy te bywaj¹ mylone.
wiadomoæ, ¿e tradycje kresowe winny stanowiæ ¿ywy sk³adnik
to¿samoci narodowej Polaków, powinna jednak uwzglêdniaæ to, ¿e
polski punkt widzenia musi w jaki sposób dostrzegaæ fakt, ¿e nasi
s¹siedzi na Wschodzie mog¹ mieæ inne dowiadczenia historyczne. Nie
uwzglêdnianie tego faktu mo¿e prowadziæ do niepotrzebnych zadra¿nieñ. Takim przyk³adem burzy w szklance wody, która mog³a wywo³aæ konflikt, by³ zorganizowany odpór, jaki dano w pimie zamieszka³ych w Polsce kresowiaków Rozmaitoci Wileñskie (4/2005) felietonowi Niem¹dry sentymentalizm, zamieszczonemu w pimie polskich
Bia³orusinów Niwa (8/2005). Autor Sokrat Janowicz, oburzony programem w telewizji warszawskiej, w którym komentatorzy Marek
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Ostrowski, Krzysztof Mroziewicz, Tadeusz Jacewicz i Adam Szostkiewicz wyrazili ¿al po utraconych ziemiach kresowych, da³ wyraz
swemu oburzeniu. Program telewizyjny doprowadzi³ go  jak pisze 
do do bia³ej gor¹czki. Znaj¹c umiarkowanie i ostro¿noæ w pogl¹dach telewizyjnych dziennikarzy, miem w¹tpiæ, aby by³o w nich co z
rewizjonizmu lub obraliwego dla mniejszoci narodowych. Janowicz
napisa³ tekst kontrowersyjny, skierowany do czytelnika bia³oruskiego i
zas³u¿y³ na polemikê. Jednak pe³ne inwektyw i ataków ad personam,
zamieszczone w Rozmaitociach Wileñskich repliki, wzbudzi³y mój
niepokój, zw³aszcza, ¿e mia³em zaszczyt spotkaæ siê z Janowiczem i
wiem, ¿e jest nie tylko gor¹cym bia³oruskim patriot¹, ale te¿ zas³u¿onym dla sprawy kontaktów z Polakami cz³owiekiem. Z zapiek³ego gniewu a¿ trzech autorów w pimie wilnian nie wynika³o jednak, co naprawdê napisa³ Janowicz. Ton nagonki wiadczy³, ¿e autorzy nie wiedz¹
(albo tylko udaj¹), kim jest pisarz z Krynek.
Dziêki pomocy Miko³aja Dawidzutka le¿y przede mn¹ pe³ne t³umaczenie tak krytykowanego felietonu. Jego g³ówn¹ myl streszcza przedostatnie zdanie tekstu: Kresy wiele znaczy³y w polskiej kulturze, ale nie
w gospodarce. Mogê to ogólne stwierdzenie tylko potwierdziæ. L. J.
Malinowski w swojej wypowiedzi, pos³uguj¹c siê specyficzn¹ logik¹, z
oburzeniem odrzuca twierdzenie, ¿e przedwojennie Wilno by³o miastem zaniedbanym, poniewa¿ ogólnie jest wiadomo, ¿e by³o to mi³e
miasto. Jako mieszkaniec przedwojenny stolicy Giedymina chêtnie
przyznajê, ¿e by³o i jest to miasto urocze, ale pamiêæ podsuwa, ¿e by³o
to równie¿ miasto zaniedbane. Po ponad stu latach zaborów, wojen,
sporów terytorialnych i kryzysu, nieca³e 20 lat podlega³o polskim w³adzom i nie mog³o byæ inne.
Podstawow¹ tez¹ felietonu Janowicza by³o to, ¿e Polska straci³a
biedne tereny wschodnie i by³ to warunek uzyskania rekompensaty,
lepiej zagospodarowanych ziem na Zachodzie. Jako wychowany przez
niañki w miêdzywojennym Wilnie i pamiêtaj¹cy obrazy z wakacji, które
spêdza³em w maj¹tku krewnych pod S³onimem, muszê potwierdziæ, ¿e
wzglêdny dobrobyt polskiej czêci spo³eczeñstwa by³ skontrastowany
z wielk¹ nêdz¹ ch³opów i s³u¿by, g³ównie bia³oruskiej, sprzedawali oni
sw¹ pracê i p³ody swoich gospodarstw za grosze. Jako dziecku, goszcz¹cemu we dworze, przys³ugiwa³ mi tytu³ panicza i nie dziwi³o mnie
to, ¿e tak siê do mnie zwracano. Dopiero gdy z perspektywy lat wspominam izby czworaków, zaduch, bij¹cy z okien suteryn wileñskich,
nêdzê bosych ch³opów, spotykanych na rynkach i s³u¿by miejskiej,
uwiadamiam sobie biedê, która nas otacza³a. Nie potrzebujê tu po139
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twierdzenia tych faktów w pimiennictwie, w którym nie brak informacji w tej sprawie.
Z punktu widzenia Bia³orusina, wyros³ego w prawos³awnych Krynkach, sentyment Polaków do Kresów mo¿e siê rzeczywicie wydawaæ
pozbawiony podstaw i zagra¿aj¹cy. Nie bra³ on jednak pod uwagê uczuæ,
zwi¹zanych z koniecznoci¹ opuszczenia miejsc rodzinnych, nie tylko
strat materialnych uciekinierów, piêkniej¹cych we wspomnieniach okolic
i domów, a wreszcie rodowiska, w którym siê wzrasta³o. Coraz powszechniejsza staje siê wiadomoæ, ¿e prawdziwy powrót jest niemo¿liwy nie tylko z powodów politycznych, zniszczona tkanka spo³eczna nie da siê ju¿ odtworzyæ. Wygnañcy siê rozproszyli, weszli w
nowe uk³ady, do naszych mieszkañ wstawili ludzie nowe meble i bez
kolejnego ³añcucha krzywd nie da siê ich ruszyæ.
Têsknota do ziem rodzinnych, poczucie znaczenia wartoci kulturowych, w których wyrolimy, zrozumia³y sentyment do w³asnej przesz³oci, coraz rzadziej ³¹czy siê z wiar¹ w koniecznoæ powrotu do
dawnych siedzib i z wiar¹ w jego realnoæ. Po latach przemilczania
trwa proces przywracania narodowej pamiêci Polaków o ludziach i
zdarzenia na ziemiach kresowych, gromadzone s¹ wspomnienia i pami¹tki, powstaj¹ prace naukowe i publicystyczne. Ten sentyment, jakim narody darz¹ swe historyczne siedziby na Wschodzie, nie musi
prowadziæ do wznowienia narodowociowych sporów.
Przywo³ana ksi¹¿ka Wierciñskiego apeluje o przywracanie pamiêci
Polaków o wartociowych tradycjach naszych dawnych Kresów, ale
równoczenie wskazuje, ¿e w tym dziele nie nale¿y traciæ miary.
Janusz Dunin-Horkawicz
Adam Wierciñski, Przywracanie pamiêci, Opole, 1993 i 1995.
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CODZIENNOCI PIEÑ NAD PIENIAMI
Barbara Gruszka-Zych  to nowa
twarz w naszej przek³adowej przestrzeni
poezji. Jej wiersze mo¿na zaliczyæ do
mia³ych i czystych prozatorskich czy poetyckich g³osów kobiet. S¹ one coraz
czêstsze, wiêc trudno przekonywaæ siebie, ¿e nie istnieje podzia³ na twórczoæ
mêsk¹ i kobiec¹, na femininum i masculinum, ¿e jestemy uniwersalni, jak Androgyne z antycznego mitu. Byæ mo¿e, byæ
mo¿e Inaczej mówi¹c, czy nie przysz³o wam nigdy do g³owy, ¿e przyjmuj¹c
za³o¿enie, i¿ jestemy dwiema ró¿nymi
czêciami jednej ca³oci, tak bardzo czaruj¹cy w swojej innoci i wspaniali w d¹¿eniu do scalenia  czy dziêki takiemu pojmowaniu naszej p³ciowoci, wiat
nie staje siê piêkniejszy i bardziej romantyczny? Pe³en wyszukanych barw?
To, ¿e potem odbywaj¹ siê targi, która p³eæ jest lepsza, m¹drzejsza, mocniejsza i której nale¿y przyznaæ prymat w hierarchii rywalizacji spo³ecznej
 stanowi ju¿ inny problem. Nie do zdefiniowania przez najbardziej tolerancyjn¹ inteligencjê i powtarzane bez koñca naukowo brzmi¹ce terminy. Bo
to w harmonijnym wspó³brzmieniu odrêbnoci ukryte jest sedno wiata.
Czy nie tak?
Najnowsza ksi¹¿ka Barbary Gruszki-Zych Miegu su tavimi po oda
(piê z tob¹ pod skór¹), przet³umaczona przez Birutë Jonuðkaitë, to
wietna suma pracy autorki wykwintnej poezji i t³umaczki-kreatorki celnych przek³adów. Ju¿ na pocz¹tku uwagê czytelnika przyci¹ga ok³adka
ksi¹¿ki  prosta, oszczêdna, a przecie¿ intryguj¹ca. Delikatna kreska, ledwie widoczny zarys twarzy kobiety  famme fatale. Czerñ, nieco wyrazistej czerwieni  wszystko. Ale to wieloznaczna prostota. Powstaje wra¿enie, ¿e ju¿ z tej ok³adki promieniuje erotyzm. I jeszcze ten tak bardzo intymny tytu³
Ka¿demu nasuwa jakie w³asne, bardzo prywatne skojarzenia,
np. ciep³o  przywo³uje wschód s³oñca, prze¿ywany we dwoje, zarumienione policzki podekscytowanej kobiety, chêæ otulenia jej tak, ¿eby bezpiecznie usnê³a
I ca³e mnóstwo takich odniesieñ, innych dla ka¿dej
kobiety i mê¿czyzny, a jako tam niezmiennych od czasów Adama i Ewy.
W tych wierszach bardzo precyzyjnie budowana jest równowaga
pomiêdzy subteln¹ sugesti¹ a wieloznacznym niedomówieniem. Powie141
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dzia³abym, ¿e autorka pisze w³asn¹ Pieñ nad pieniami codziennoci,
w której jest jakby ma³omówn¹ ukochan¹. Ma³omówn¹, ale spragnion¹
marzeñ i namiêtnoci. Tytu³ mówi nam wyranie, ¿e jest to ksi¹¿ka o
mi³oci. Ju¿ widzê pe³ne politowania umieszki: No, tak, o mi³oci, to
banalne, wszyscy zawsze o tym pisali, jakie babskie uniesienia itd. Otó¿
wcale nie! Poetka nie poddaje siê sentymentalizmowi, nie szafuje hiperdwiêcznymi epitetami, nie filozofuje (mo¿e troszeczkê ), nie skar¿y
siê, nie kpi z mêskiego czy ¿eñskiego rodu. Zarysowuje zaledwie kontury przestrzeni bardzo pojemnej, któr¹ zajmuje mi³oæ jako uczucie. A
czyni to z wielk¹ poetyck¹ wpraw¹ i przypraw¹. Wydaje siê, ¿e usi³uje
zapisaæ w³asnym jêzykiem, w³asnymi s³owami wp³yw mi³oci na homo
sapiens. Cz³owiek, kiedy dotyka go uczucie, niby siê nie zmienia:
( ) jestem zwyk³¹ kobiet¹
z zakochanymi oczami
(bez tytu³u)
W innym wierszu uczucie ma znaczenie wyj¹tkowe, daje mo¿liwoæ nowego spojrzenia na siebie:
( ) z ciekawoci¹ patrzê na siebie
co ty we mnie widzisz
(bez tytu³u)
Nagle otwiera siê nieoczekiwana symbolika, pojawiaj¹ siê niespodziewane odczucia:
***
przegl¹daj¹c siê w lustrze
zauwa¿y³am b³êkitn¹ wa¿kê
na mojej twarzy
to by³o twoje spojrzenie
Uczucie ¿yje, przelewa i faluje, bywa jak podmuch wiatru na wiosnê, olepia i osza³amia, jak strzelaj¹ce p³omyki ognia:
kto rozbi³
nade mn¹
dzban pe³en ognia
(mi³oæ)
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Nagle symbole i metafory ustêpuj¹  wiersz staje siê kontemplacj¹
przytulnej zmys³owoci. Jak podczas przygl¹dania siê zachodowi s³oñca, kiedy duszê i oczy pieci fiolet romantycznego pó³mroku:
***
kiedy wieczorem odkrywam cia³o
i próbujê je myæ
to odnawia siê w nim twoja czu³oæ ( )
W interesuj¹cy sposób opis poetycki oddaje wa¿n¹ dla kobiet psychologicznie (to podobno, zdaniem filozofów dla nas typowe, drogie
panie) potrzebê posiadania, wy³¹cznoci:
***
niech wróc¹ do ciebie twoje oczy
którymi ogl¹da³e mnie pierwszy raz
bez przywi¹zania odciska³e mi na twarzy
swoj¹ piwn¹ têsknotê pi³e te¿ piwo
¿eby d³u¿ej nie pamiêtaæ mojego spojrzenia ( )
***
mam ciê w oczach
i w uszach
na brzegu warg
siê waham
czy zlizaæ ciê jêzykiem
W tych wierszach s³ownictwo, s³u¿¹ce opisowi namiêtnoci zosta³o  ku zaskoczeniu czytelnika  mocno zredukowane. Ale musi tak
byæ, skoro autorka chce siê ograniczyæ do akcentowania zaledwie paru
sfer doznañ. Chyba najczêciej pojawiaj¹ siê w jej poezji receptory
wzroku. One, z ca³¹ symbolik¹, zwi¹zan¹ z ludzkimi oczami, oddaj¹
rozmaite aspekty uczucia: wzajemn¹ wiê, si³ê erotycznego napiêcia,
potrzebê bycia razem.
***
trzymam twoj¹ d³oñ
patrzê w oczy
¿adnych poca³unków toastów i wiec
samo wiêto
143

PRZECZYTANE

***
bezwstydnie patrzymy sobie w oczy
ale czy przy s¹siednich stolikach
nie krêpuj¹ siê jeæ
gdy my siê kochamy
nad nietkniêtym talerzem
( ) nie wypada w domowym stroju rozmawiaæ z mê¿czyzn¹
który na tak¹ odleg³oæ zobaczy³ ¿e jestem kobiet¹
(odleg³oæ)
Czasem pojawiaj¹ siê inne zmys³y  dotyk, s³uch Z ich wspó³brzmienia ze wzrokiem rodz¹ siê nieoczekiwane i pe³ne ekspresji obrazy:
***
ile dni mo¿esz mnie
nie dotykaæ
i ¿yæ bez r¹k
Na pozór nie da siê powi¹zaæ ze sob¹ erotyzmu i religii. Chyba, ¿e
przywo³amy jedyny czynnik wspólny  i religiê, i mi³oæ mo¿e ³¹czyæ z
erotyzmem pojêcie ekstazy. Tymczasem autorka spokojnie, bez cienia
anarchistycznego buntu, u¿ycia drastycznych rodków artystycznej wypowiedzi, w³¹cza uczucie religijne (dok³adniej samego Pana Boga) do pe³nej uczuæ gry zakochanych. Poezja erotyczna zbli¿a siê w ten sposób do
sytuacji Adama i Ewy w rajskim ogrodzie. I nie jest to ¿adne wiêtokradztwo, ani moda na atakowanie wartoci w celu zaszokowania czytelnika.
Nic podobnego! W tych wierszach Pan Bóg jest obserwatorem stworzonych przez Siebie istot, ich ludzkich zabaw; to dziêki Jego obecnoci istnienie choæ trudne, staje siê bezpieczne, a mi³oæ  mo¿liwa. Dlatego w
wierszach w sposób jak najbardziej naturalny pojawiaj¹ siê wi¹tynie, koncerty kocielne, opisy wi¹t religijnych. Bo tak samo naturalna jest mi³oæ
 nawet zmys³owa. Niewinna, zaiste piêkna. Jak te oto wersy:
***
chyba na chwilê
wymknêlimy siê Panu Bogu
nasze d³onie
robi¹ co chc¹
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Erotyka w powi¹zaniu z prawdziw¹ mi³oci¹ nabiera nowych znaczeñ. A bliskoæ kochanków niespodziewanie dotyka sacrum:
***
rano po nieprzespanej nocy nie mam cia³a
nazywasz je od nowa dotkniêciami
p³omyk brzucha kryszta³ki paznokci jab³ko ramienia ( )
Albo:
( ) przymierzamy nasze cia³a
czy do siebie pasuj¹
i okazuje siê ¿e tak ( )
tylko skrzyd³a mog¹
uratowaæ nas od spalenia ( )
(Praga)
Ujmuje to, ¿e poetka opowiada o mi³oci tak prosto i naturalnie.
Czytamy te wiersze, jak mity o Afrodycie, Wenus, albo Pieñ nad pieniami. ¯eby tak pisaæ, nie mo¿na udawaæ. Wszak o mi³oci to ksi¹¿ka, nie o czym innym Trzeba mieæ w sobie dar, pozwalaj¹cy na
dostrze¿enie i przedstawienie piêkna, trzeba te¿ dowiadczyæ prawdziwej mi³oci, ¿eby wiersze by³y przekonuj¹ce  inaczej czytelnik natychmiast wyczuje fa³sz. Do pisania takiej poezji trzeba ogromnej mia³oci i talentu. Odwagi, a¿eby bez modnego dzi negowania wszystkiego, wulgaryzowania erotyzmu, albo  na odwrót  taniego moralizatorstwa  podnosiæ mi³oæ do niebios, a cia³o przemieniæ w wi¹tyniê:
( ) mog³abym wejæ w d³ugim br¹zowym p³aszczu do kocio³a
wiêtego Miko³aja w i s³uchaæ tamtego doskona³ego koncertu
niczym mniejszym jest to co pomiêdzy nami
ledwie s³yszalne dr¿enie strun klawiszy cian wi¹tyni cia³a
rok dwa szeæ allegro moderato menuet finale presto
akordy u³o¿one przez mistrzów z naszych pogubionych g³osów ( )
(bez tytu³u)
Ta poezja, bez wyrzutów sumienia i skrupu³ów, pokazuje prawdziw¹
kobietê. Tak¹, jaka ona jest. I Bogu dziêki.
Eugenija Vaitkevièiûtë
Przek³ad z litewskiego: R. M.
Barbara Gruszka-Zych, Miegu su tavimi po oda (piê z tob¹ pod skór¹  po
polsku i po litewsku). Przek³ad na litewski  Birutë Jonuðkaitë. Wyd. Nemunas,
Kowno 2006, s. 144.
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NOWY PRZEWODNIK PO LITWIE
Tomasz Krzywiki, autor przewodnika Litwa, jest
z wykszta³cenia geologiem, za jego najwiêkszymi pasjami s¹ turystyka i krajoznawstwo. Jest to postaæ
dobrze znana w warszawskim rodowisku turystycznym, szczególnie jako autor przewodników po pó³nocno-wschodniej Polsce, po Suwalszczynie i litewskim Zaniemniu (Zaniemeniu) oraz m.in. po szlaku
Adama Mickiewicza na Bia³orusi i Litwie. Obok Suwalszczyzny, s¹siaduj¹ca z ni¹ Litwa jest jedn¹ z ulubionych krain Krzywickiego, któr¹ przemierzy³ wielokrotnie: pieszo, kajakiem i samochodem. Tê mi³oæ do Litwy i doskona³¹ znajomoæ terenu
czuje siê, gdy korzysta z przewodnika. Wyrazem litewskich fascynacji
autora by³a równie¿ wieloletnia dzia³alnoæ w Ogólnopolskim Klubie Mi³oników Litwy.
To w pe³ni profesjonalny oraz najdok³adniejszy, jaki dot¹d ukaza³ siê w
Polsce, przewodnik po Litwie. W czêci ogólnej znajduj¹ siê podstawowe
informacje, dotycz¹ce tego kraju oraz obszerne omówienie jego krajobrazu, przyrody i historii. Uzupe³nieniem tego s¹ rozdzia³y monograficzne,
powiêcone Polakom i innym mniejszociom narodowym, mitologii, zwyczajom, sztuce i architekturze ludowej oraz poszczególnym regionom kraju. Wa¿ny jest równie¿ rozdzia³, zawieraj¹cy informacje praktyczne, dotycz¹ce komunikacji, infrastruktury turystycznej i bazy noclegowej.
Czêæ szczegó³owa przewodnika jest podzielona na dwa dzia³y. Pierwszy
zawiera opis g³ównych tras drogowych, wraz z po³o¿onymi przy nich, b¹d
w ich pobli¿u atrakcjami turystycznymi. W drugim znalaz³y siê opisy pozosta³ych najciekawszych miejsc i okolic na Litwie, w uk³adzie regionalnym.
Ogromn¹ zalet¹ przewodnika jest jego szczegó³owoæ. Autor nie ogranicza siê do omawiania najbardziej popularnych atrakcji turystycznych, znanych równie¿ z innych publikacji, lecz opisuje tak¿e niewielkie miejscowoci, gdzie znajduj¹ siê ciekawe obiekty, rzadko odwiedzane przez turystów,
odkrywaj¹c w ten sposób uroki litewskiej prowincji. Cech¹, odró¿niaj¹c¹
przewodnik od innych publikacji o Litwie, jest szczegó³owy opis obszarów
przyrody chronionej, o których turyci, zwiedzaj¹cy Litwê, wiedz¹ na ogó³
niewiele. Oprócz piêciu parków narodowych, autor opisuje równie¿ 30 parków regionalnych, bêd¹cych odpowiednikami polskich parków krajobrazowych. System obszarów, chronionych na Litwie, pokrywaj¹cy teren ca³ego
kraju doæ równomiern¹ sieci¹, nale¿y do najlepszych i najpe³niejszych w
Europie. wietnym pomys³em jest zamieszczenie opisu coraz bardziej popularnych, tak¿e wród turystów z Polski, szlaków kajakowych, wiod¹cych
po najpiêkniejszych rzekach.
W oddzielnych akapitach wydzielono wykraczaj¹ce poza ramy tra146
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dycyjnego przewodnika krótkie artyku³y monograficzne i notki. Czêæ z
nich dotyczy zagadnieñ historycznych, jak: wierzenia i zwyczaje dawnych Litwinów, dzieje zakonu Kawalerów Mieczowych, powstanie styczniowe, polscy ¿o³nierze internowani na Litwie w 1939, AK na Wileñszczynie i powojenna antysowiecka partyzantka litewska. Tematem innych mini-artykulików s¹ mniejszoci narodowe: Tatarzy, Karaimi, Polacy i ¯ydzi; poszczególne regiony, jak Lauda, Kraj K³ajpedzki, Kana³ Windawski i jego okolice czy drewniane kocio³y na ¯mudzi oraz takie tematy, jak np. formacja Litewskich ¯ubrów, grupa literacka ¯agary,
Akademicki Klub W³óczêgów Wileñskich. Najwiêksza grupa notek dotyczy znanych i mniej znanych postaci, jak pisarze i poeci: Pawe³ Jasienica,
Józef Weyssenhoff, Tomasz Zan, Szymon Dowkont, W³adys³aw Syrokomla i Tadeusz Konwicki, malarz i kompozytor M. K. Èiurlionis, malarka Zofia Dembowska-Romerowa, dyrygent Emil M³ynarski, bohaterowie powstañczy Berek Joselewicz i Ludwik Narbutt, w. Faustyna Kowalska, litewscy lotnicy Darius i Girenas oraz rody Pi³sudskich i Gombrowiczów.
Na uwagê zas³uguje tak¿e edytorskie opracowanie przewodnika. Wydano go w solidnych twardych ok³adkach, co zapewni mu trwa³oæ. Na
kolorowych wk³adkach zamieszczono ponad 60 barwnych fotografii zabytków, a tak¿e z widokami atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. wietnym uzupe³nieniem tekstu s¹ umieszczone na wyklejkach plan Wilna oraz
mapa Litwy, bêd¹ca zarazem skorowidzem bardziej szczegó³owych mapek, zamieszczonych w tekcie. Kilkanacie planów miast, z zaznaczonymi najwa¿niejszymi zabytkami i innymi obiektami, znakomicie u³atwi ich zwiedzanie. Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w szczegó³owy indeks nazw geograficznych oraz
obszern¹ bibliografiê.
Innymi s³owy, przewodnik jest ze
wszech miar godnym polecenia i niezbêdnym towarzyszem podró¿y oraz kopalni¹
przydatnych informacji dla wszystkich
tych, którzy planuj¹ podró¿ na Litwê. Za
tych, którzy jeszcze tam nie byli, ksi¹¿ka
z pewnoci¹ zachêci do odwiedzenia tego
piêknego i bliskiego Polakom kraju.
Grzegorz R¹kowski

Pasj¹ autora jest kajakarstwo

Tomasz Krzywicki, Litwa. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Pruszków 2005, s. 622, 32 s. barwnej wk³adki ze zdjêciami oraz 20 mapek i 17 planów miast.
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KALENDARIUM
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Styczeñ
Z badañ spó³ki Baltijos tyrimai wynika, ¿e trzecia czêæ mieszkañców Litwy przychylnie ocenia dawny ustrój.
l 9 stycznia Sejm RL rozpocz¹³ procerdurê wniesienia zmian do
Konstytucji, koniecznych do wprowadzenia od 1 stycznia 2007 euro.
l 12-13 stycznia z wizyt¹ goci³ w Wilnie marsza³ek Sejmu RP
Marek Jurek. Spotka³ siê z przewodnicz¹cym Sejmu RL, przedstawicielami polskich organizacji spo³ecznych.
l Wiêkszoæ mieszkañców Litwy opowiada siê za zawodow¹ s³u¿b¹
wojskow¹.
l 12 stycznia w Ambasadzie Litwy w Warszawie Marsza³kowi Senatu RP Bogdanowi Borusewiczowi i publicycie Adamowi Michnikowi zosta³y wrêczone odznaczenia MSZ Litwy, medale Za zas³ugi w
d¹¿eniu Litwy do cz³onkostwa w UE i NATO.
l 13 stycznia Litwa obchodzi³a Dzieñ Obroñców Wolnoci. Tego
dnia 15 lat temu wojska sowieckie i s³u¿by specjalne dokona³y próby
przewrotu pañstwowego.
l 13-15 stycznia grupa uczestników z rejonu wileñskiego wziê³a
udzia³ w XX Miêdzynarodowym Biegu Dudka, zdobywaj¹c puchar dla
najlepszej dru¿yny zagranicznej.
l 17 stycznia Ochotnicze Si³y Ochrony Kraju obchodzi³y 15-lecie.
l Rz¹d liczy na to, ¿e £otwa i Estonia pomog¹ zbudowaæ now¹
elektrowniê atomow¹, gdyby Litwa zdecydowa³a siê na jej budowê.
l 24 stycznia Litwa i Irak nawi¹za³y stosunki dyplomatyczne.
l 25 stycznia w IP w Wilnie odby³o siê spotkanie z cyklu Debaty w
Instytucie Polskim  Kontekst miêdzynarodowy polsko-litewskiej wspó³pracy gospodarczej.
l Litewska Mennica jest przygotowana do bicia monet euro.
l Rz¹d postanowi³ od 2008 wprowadziæ zakaz palenia w restauracjach, placówkach ¿ywienia zbiorowego, w dyskotekach,
klubach.
l Wdowy i wdowcy po polskich kombatantach na Litwie otrzymaj¹ uprawnienia kombatanckie.
l Sytuacja demograficzna na Litwie pogarsza siê z ka¿dym rokiem,
wynika z dorocznego przegl¹du Departamentu Statystyki.
l
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Luty
l Po tragedii w Hali Targowej w Katowicach na Litwie zwrócono
szczególn¹ uwagê na stan dachów obiektów u¿ytecznoci publicznej.
l Luty zosta³ og³oszony miesi¹cem zdrowia. Z tej okazji m.in. mo¿na by³o skorzystaæ z bezp³atnych badañ lekarskich.
l 8 lutego w Wilnie odby³o siê spotkanie narodowego koordynatora
Litewsko-Polskiej Wspó³pracy Miêdzynarodowej ze strony polskiej 
Stanis³awa Komorowskiego z litewskim koordynatorem, sekretarzem
MSZ Litwy  Albinasem Januk¹. Goæ spotka³ siê z ministrem spraw
zagranicznych Antanasem Valionisem.
l Litewski Koció³ potêpi³ publikowanie karykatur Mahometa.
l 11 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (dalej: DKP) odby³o
siê podsumowanie dziewi¹tej edycji konkursu Polak Roku, organizowanej przez Kurier Wileñski pod patronatem Konsula Generalnego
RP. Tytu³ zdoby³ Waldemar Tomaszewski, prezes Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, pose³ na Sejm RL.
l 13 lutego przyby³ szef policji warszawskiej, by z kolegami z Wilna, Helsinek, Rygi i Tallina omówiæ dowiadczenia sto³ecznych instytucji policyjnych w optymizacji ich pracy.
l 16 lutego w ramach 88. rocznicy odrodzenia Pañstwa Litewskiego w Urzêdzie Prezydenta zosta³y wrêczone nagrody pañstwowe.
l Na ramie obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego, który z kocio³a pw. Ducha wiêtego zosta³ przeniesiony do kocio³a Mi³osierdzia Bo¿ego zosta³a umieszczona usuniêta wczeniej tabliczna w jêzyku polskim Jezu,
ufam Tobie.
l 18 lutego DKP w Wilnie obchodzi³ jubileusz piêciolecia.
l Zanika tolerancja, twierdz¹ eksperci Instytutu Spo³eczeñstwa
Obywatelskiego Litwy.
l Szko³a rednia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie uroczycie obchodzi³a jubileusz 60-lecia.
l Litwa nie odrzuca mo¿liwoci u³atwienia procedury zatrudniania
obywateli Ukrainy.
l 21 lutego przewodnicz¹cy III Wileñskiego S¹du Dzielnicowego
og³osi³ ostateczn¹ decyzjê w sprawie odmowy wszczêcia przez prokuraturê dochodzenia w kwestii przeniesienia obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego
z kocio³a pw. Ducha wiêtego do kocio³a Mi³osierdzia Bo¿ego.
l Na Litwie nie ustaje dyskusja o bezporednich wyborach merów
miast oraz o tym, kto ma kontrolowaæ podzia³ rodków unijnych.
l 30-osobowa ekipa sportowców Polaków z Litwy wziê³a udzia³ w
Zimowych Igrzyskach Polonijnych Beskidy 2006 w Szczyrku.
149

KALENDARIUM

Marzec
l 1 marca w forum, powiêconym sprawom spo³eczeñstwa obywatelskiego, wziê³a udzia³ przewodnicz¹ca Komitetu Spraw Ekonomicznych i Spo³ecznych UE Anne Marie Sigmund.
l 3-5 marca odbywa³ siê tradycyjny Kiermasz Kaziukowy.
l W konkursie dla dziennikarzy prasy polskiej, organizowanego pod
egid¹ Zwi¹zku Polaków na Litwie, pierwsz¹ nagrodê przyznano Henrykowi Ma¿ulowi z tygodnika Wileñszczyzna, kolejne  Krystynie
Adamowicz z Kuriera Wileñskiego, Lucynie Dowdo z Magazynu
Wileñskiego oraz Tadeuszowi Andrzejewskiemu z Wileñszczyzny.
l Inicjatywa Litwy przyjêcia rezolucji w sprawie zagro¿enia Ba³tyku przez gazoci¹g zosta³a uznana przez Zgromadzenie Parlamentarne
Rady Europy za priorytetow¹ kwestiê polityki ekologiczej.
l 3 marca w Wilnie goci³ minister gospodarki Polski Piotr Grzegorz Woniak, który z ministrem gospodarki Litwy  Kêstutisem
Daukysem omówi³ sprawy energetyki i handlu, wspó³pracy w UE.
l 7-8 marca w Warszawie obradowa³o prezydium Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
l 13 marca z oficjaln¹ wizyt¹ przyby³ na Litwê prezydent RP Lech
Kaczyñski z ma³¿onk¹. Spotka³ siê z Valdasem Adamkusem, szefem
parlamentu Artûrasem Paulauskasem, wyg³osi³ w Sejmie przemówienie pt. Polska i Litwa w zjednoczonej Europie, spotka³ siê z przedstawicielami spo³ecznoci polskiej, odwiedzi³ w Mejszagole ks. Józefa Obrembskiego. Ma³¿onka prezydenta RP w towarzystwie ma³¿onki prezydenta RL odwiedzi³a Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie.
l 16 marca litewscy obserwatorzy udali siê na Bia³oru w celu nadzorowania przebiegu wyborów prezydenckich w tym kraju.
l 16-17 marca w Szkole redniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie po raz 17. odby³a siê Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego.
l 17 marca w Sejmie RL odby³a siê konferencja pt. Emigracja z
Litwy: sytuacja, perspektywy, mo¿liwe sposoby rozwi¹zania.
l W podziemiach wileñskiego kocio³a pw. Ducha wiêtego, wype³nionych zmumifikowanymi cia³ami zakonników i osób wieckich z
XVII-XVIII w., ma byæ otwarte muzem.
l 19 marca, w 100. rocznicê urodzin ks. Józefa Obrembskiego,
odby³a siê uroczysta Msza wiêta.
l Sonda¿ wykaza³, ¿e zarówno urzêdnicy, jak i obywatele uwa¿aj¹,
¿e przy podziale rodków unijnych brak przejrzystoci i jawnoci.
l W Warszawie ma powstaæ Centrum Koordynowania Dzia³añ Partii
Prawicowych Europy rodkowej  uzgodnili w Wilnie przedstawiciele
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centroprawicowych partii Litwy, Polski, £otwy i Estonii.
l Z badañ Eurostatu, dotycz¹cych wykorzystania czasu, wynika,
¿e najbardziej pracowici w Europie s¹ mieszkañcy Litwy i £otwy.
l 21 marca na Litwê z wizyt¹ przyby³ król Belgii Albert II z ma³¿onk¹ oraz delegacj¹ towarzysz¹c¹.
l 22 marca pod ambasad¹ Bia³orusi na Litwie zorganizowano pikietê w obronie demokracji w tym kraju.
l 23 marca premier Litwy Algirdas Brazauskas uda³ siê do Brukseli
na spotkanie Rady Przywódców Europejskich, którzy omawiali now¹
europejsk¹ politykê energetyczn¹.
l 23 marca w Wilnie rozpoczê³o siê II Forum Europa-Rosja, zorganizowane przez Warszawski Instytut Studiów Wschodnich.
l 24 marca w DKP odby³o siê spotkanie wicemarsza³ka Senatu RP
Macieja P³a¿yñskiego, który uczestniczy³ w Forum Europa-Rosja, z
przedstawicielami organizacji polskich na Litwie.
l 23-26 marca w Wilnie odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Meblowe Baldai 2006, z udzia³em du¿ej grupy wystawców z Polski.
l 30 marca w Wilnie merowie stolic trzech pañstw ba³tyckich zorganizowali dyskusjê na temat ochrony dóbr historycznych, rozwoju
miast oraz innych aktualnych kwestii.
l Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik w litewskiej
bazie lotniczej Zokniai w pobli¿u Szawli, zakoñczona 31 marca, zosta³a
oceniona jako bardzo udana.
l W trzecim sprawozdaniu Komisji Europejskiej do walki z rasizmem i nietolerancj¹ stwierdzono, ¿e Litwa dokona³a postêpu w tym
zakresie, ale wci¹¿ nie zapewnia nale¿ytego traktowania mniejszoci
narodowych.
W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
l 19 stycznia w Kownie w Klubie Oficerów Garnizonu zosta³a zaprezentowana ksi¹¿ka Algimantasa Degutisa oraz Jacka Jana Komara,
powiêcona Armii Krajowej Podaj¹c sobie rêce, zbli¿amy narody.
l 28 stycznia w DKP odby³o siê spotkanie z podró¿nikiem i dziennikarzem Olgierdem Budrewiczem pt. Od Warszawy do Atlantydy.
l 29 stycznia w DKP odby³a siê impreza, powiêcona pamiêci poety wileñskiego S³awomira Worotyñskiego. Zaprezentowano tomik jego
poezji Z³amana ga³¹zka bzu.
l 23 lutego w IP w ramach Miêdzynarodowych Ba³tyckich Targów
Ksi¹¿ki odby³o siê spotkanie pt. Miejsce i rola literatury w dzisiejszym
spo³eczeñstwie z udzia³em Andrzeja Sapkowskiego. Spotkanie z nim
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odby³o siê tak¿e w Centrum Wystawienniczym targów - Litexpo.
l 25 lutego w ramach tych¿e targów zosta³o zaprezentowane litewskie wydanie Madame Antoniego Libery. Na targach pokazano poetyck¹
ksi¹¿kê po litewsku i po polsku Miegu su tavimi po oda  piê z tob¹
pod skór¹ Barbary Gruszki-Zych, która ukaza³a siê nak³adem kowieñskiego Wydawnictwa Nemunas .
l W serii Liryka Polska, nak³adem Wyd. Adam Marsza³ek w Toruniu ukaza³ siê wybór wierszy Romualda Mieczkowskiego Zbudowaæ ³ód.
WYSTAWY
l 8 stycznia w DKP otwarto wystawê fotograficzn¹ Henryka Sielewicza, prezentuj¹c¹ zdjêcia o tematyce przyrodniczej.
l 19 stycznia w Kownie, z inicjatywy IP w Wilnie, otwarto wystawê fotograficzn¹, powiêcon¹ 2. Korpusowi Polskiemu.
l 7 marca w DKP otwarto wystawê Wycinanki twórców Wileñszczyzny ze zbiorów Muzeum Etnograficznego Wileñszczyzny.
l W marcu w IP mo¿na by³o obejrzeæ wystawê prac Justyny Janczuñskiej z Wilna pt. Granica.

MUZYKA, FILM, TEATR
W Wileñskim Centrum Filmowym Skalvija, w ramach Wieczorów Filmu Polskiego, pokazano m.in. filmy Mariusza Treliñskiego Po¿egnanie jesieni, Juliusza Machulskiego Vabank.
l 16 marca w Wileñskiej Szkole Muzycznej w Nowej Wilejce rozpocz¹³ siê III Miêdzynarodowy Festiwal-Konkurs Polskiej Muzyki Fortepianowej im. Fryderyka Chopina.
17 marca w DKP wystawiona zosta³a sztuka Niebezpieczne zabawy
z udzia³em Jana Machulskiego.
l 19 marca w teatrze na Pohulace z koncertem charytatywnym na
czeæ ks. J. Obrembskiego wyst¹pi³ Zespó³ Pieni i Tañca Mazowsze.
l W finale litewskich eliminacji do Eurowizji zespó³ Gravel, utworzony przez czterech Polaków z Wilna, zaj¹³ czwart¹ lokatê.
l 26 marca w Wilnie wyst¹pi³ Krzysztof Krawczyk.
l 27-28 marca w DKP odby³ siê X Festiwal Teatrów Szkolnych z
udzia³em 10. zespo³ów z ró¿nych miejscowoci Wileñszczyzny.
l 28-30 marca Bia³ostocki Teatr Lalek wystawi³ w Wilnie przedstawienia Krótki kurs poezji dzieciêcej oraz Spowied w drewnie.
l
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TO JEST MOJE PISMO!
Pierwszy raz  pamiêtam to bardzo dobrze  mia³em w rêku wydawany przez Pana, wtedy dwutygodnik Znad Wilii, kiedy przebywa³em w listopadzie  grudniu 1990 roku w szpitalu na Bródnie w Warszawie. Dziêki Bogu wystawiona diagnoza nie potwierdzi³a siê. Pamiêtam, i¿ lektura pisma zrobi³a wówczas na mnie bardzo du¿e wra¿enie.
Postanowi³em nawi¹zaæ kontakt z Redakcj¹ i co napisaæ dla Pañskiego czasopisma, jednak¿e liczne zajêcia, równie¿ przy organizowaniu w
Poznaniu Oddzia³u Ogólnopolskiego Klubu Mi³oników Litwy, szereg
innych obowi¹zków, a i choroby, odci¹gnê³y mnie od tego zamiaru.
Potem, w roku 1994, podczas Sejmiku M³odzie¿y Europy rodkowoWschodniej w Czêstochowie i Krakowie pozna³em Litwinów, m.in. prof.
Alfredasa Bumblauskasa i dra Sigitasa Jegelevièiusa. W tym¿e roku, we
wrzeniu znalaz³em siê w sk³adzie delegacji polskiej, która przyby³a na obchody 415-rocznicy za³o¿enia Uniwersytetu Wileñskiego  i by³ to mój pierwszy
powrót w ojczyste strony, po niemal¿e pó³wiecznej przerwie  z Wilna wyjecha³em jako 15-letni ch³opak transportem repariacyjnym 13 lipca 1945 roku.
Podczas tamtego pobytu ca³kowicie absorbowa³a mnie sesja naukowa, na której wyst¹pi³em z referatem, zwiedza³em te¿ Wilno, które
odnalaz³em nie to samo, ale jednak to samo, co za lat m³odych.
Podczas tego powrotu, 16 wrzenia 1994 roku, a wiêc w dniu, kiedy
wyg³asza³em referat  pamiêtam  rektor Rolandas Pavilionis wyda³ ekskluzywny obiad w restauracji ko³o dawnych Wo³okumpi, na którym ze strony
polskiej byli obecni profesorowie  Juliusz Bardach i p. Aleksander Gieysztor
oraz ja, równie¿ jako syn rektora Uniwersytetu Wileñskiego z lat 1933-1934.
Potem by³em w Wilnie w maju roku 1995. Wracaj¹c z podró¿y po
Bia³orusi, odwiedzi³em wtedy Pañstwa Polsk¹ Galeriê Artystyczn¹ Znad
Wili. Od tamtego czasu nie by³em w Mi³ym Miecie, do którego
bardzo têskniê, jak i do mojej Wersoki
Niedawno zobaczy³em w kiosku Znad Wilii  nr 3/23! Kwartalnik
przeczyta³em jednym tchem  z wielk¹ delektacj¹ i wzruszeniem. Zapragn¹³em znów wspó³pracowaæ z Redakcj¹, wiêc pozwolê sobie przes³aæ materia³y. Powiedzia³em sobie, ¿e to jest moje pismo! Tak samo,
jak moje Wilno i Wersoka
£¹czê serdeczne pozdrowienia i ¿yczenia wszelkiego dobra.
dr Restytut W. Staniewicz
Poznañ, Polska
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MÓJ WILEÑSKI SEN
Jako laureat konkursu wiedzy o Litwie, pragnê, zgodnie z regulaminem przedstawiæ swoje motywacje i chêci odwiedzenia tego kraju i
Wilna: Dlaczego Litwa? Chyba inspirowa³y mnie s³owa wieszcza O
Litwie, dalibóg, mniej wiem ni¿ o Chinach i postanowi³em g³êbiej poznaæ ten kraj, jego historiê, geografiê, tradycje i zwyczaje, jêzyk. I oto
nadarza siê okazja powrotu Do tych pagórków lenych, do tych ³¹k
zielonych, szeroko nad b³êkitnym Niemnem rozci¹gnionych.
Dlaczego Wilno? S³owa s³awnych rodaków  Marsza³ka Wilno 
mi³e miasto oraz stwierdzenia Juliusza K³osa Poznaæ Wilno  to znaczy
pokochaæ je na zawsze  spowodowa³y, i¿ postanowi³em to sprawdziæ.
Dlatego ewentualn¹ wizytê w Wilnie chcia³bym zacz¹æ od pok³onienia siê grobom autorów powy¿szych wypowiedzi na Wileñskiej Rossie. Od zapalenia znicza przy miejscu spoczynku Serca Marsza³ka i
Jego Matki, byæ mo¿e przewodniczka Pani Irena piewnie zadeklamuje
tu jaki wiersz? Potem  wizyta na mogile autora Albumów Wileñskich
 Kazimierza Wilczyñskiego, przy g³ównej bramie. Mo¿e to mój praprzodek  nosimy wszak to samo nazwisko... Nie ominê te¿ Górki
Literackiej, by zadumaæ siê przy grobach W³. Syrokomli, M. K. Èiurlionisa oraz Antoniego Wiwulskiego, autora Trzech Krzy¿y.
W dalszym ci¹gu wêdrówki po wileñskich nekropoliach chcia³bym
na Antokolu z³o¿yæ kwiaty na grobach obroñców wie¿y TV, którzy
oddali swe ¿ycie 13 stycznia 1991 roku za odrodzenie niepodleg³oci.
Potem  wizyta w perle baroku  kociele w. Piotra i Paw³a 
¿yrandol tu w kszta³cie arki i hiszpañski Chrystus z naturalnymi w³osami... Nastêpny krok  Baszta Giedymina, z której ogarnê wzrokiem
kamienie milowe litewskiej pañstwowoci  pomniki Mendoga przy
nowym mocie oraz Archikatedrê z grobem patrona Litwy  w. Kazimierza. Rzut oka w stronê wspania³ej wileñskiej starówki, z po³yskuj¹cymi w s³oñcu wie¿ami kocio³ów i kopu³ami cerkwi.
Nastêpnie  zanurzenie siê w labirynt cudownych uliczek i zau³ków
starego miasta, odwiedziny kocio³ów w. Kazimierza, w. Ducha, w.
Katarzyny, Wszystkich wiêtych, najstarszej wi¹tyni  w. Miko³aja,
oczywicie w. Teresy, wraz z cudownym obrazem w Ostrej Bramie.
Nastêpnie  spacer ladami Mickiewicza, a wiêc uniwersytet, dawniej imienia Stefana Batorego, z jego dziedziñcami, kocio³em w. Janów (nie Jana!), mieszkanie, w którym przepisywa³ Gra¿ynê, Cela
Konrada przy Klasztorze Bazylianów, dom, z którego opuci³ Wilno na
zawsze, pomnik wieszcza z kocio³ami w. Anny i Bernardynów.
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A potem ch³oñmy atmosferê Zarzecza  Wileñskiego Monmartre, z
tarasów knajpki przy mocie nad szumi¹c¹ Wilenk¹ oraz winiarni Torres, z cudownym widokiem. Za chwilê  wizyta w galerii Znad Willi, która siêgnê³a Warszawy poprzez utworzenie filii na Starej Pradze.
Po tej duchowej uczcie  czas na obiad w Chilli kaimas (Chilii
Wioska) na Vokeèiø czyli Niemieckiej lub w Forto Dvaras (Dwór
Forta) przy Pilies czyli Zamkowej. Obowi¹zkowa porcja ch³odnika litewskiego i cepelinów, mo¿na te¿ skosztowaæ innych regionalnych specja³ów ze ¯mudzi, Auksztoty, Dzukiji lub Suwalkiji. Po takim posi³ku nie
zawadzi didelis alus  du¿e piwo vyturis albo Busi Treèias (Bêdziesz Trzeci), zakraszane porcj¹ chleba czosnkowego i wêdzonych
wiñskich uszu. I ta niepowtarzalna dla tego miasta atmosfera swobodnych rozmów w trzech jêzykach  litewskim, polskim i rosyjskim.
Pozostaje wieczorny spacer przy Prezydenturze, odnowionym Prospektem Giedymina, z rzutem oka na rozwietlon¹ drug¹ stronê Wilii
(Neris), ze strzelistymi wie¿owcami merostwa, centrum finansowego
i hotelu Lietuva.
I wreszcie kolacja z litewskimi przyjació³mi w s³ynnej Literackiej
przy Alei Giedymina 2. Najpierw degustacja litewskich trunków, takich, jak: 999, suktinis, starka, þalgiris (tj. Grunwald, 75 volt!), ze
skilandisem czyli kindziukiem, s³onin¹ z czarnym razowym chlebem,
popijaj¹c smakowitym kwasem chlebowym, a nastêpnie d³ugie rozmowy i wyjanianie sobie historycznych zawi³oci  bitwy pod Grunwaldem  kto? co? jak? Przywo³ywanie potêgi Rzeczypospolitej Obojga
Narodów  od morza do morza, szukanie kompromisu we wzajemnych zadrach historii starszej  Pi³sudski, ¯eligowski i wspó³czesnej 
podwójne nazwy ulic w Suderwie, Aleja Pi³sudskiego w Pikieliszkach,
pisownia nazwisk, zwrot ziemi, owiata polska itd., itp...
Po tej dawce polityki i trunków s¹ dwa wyjcia  podkrepleñja
czyli pokrzepienia siê w Amatininkø ueiga (Zajazd Rzemielniczy,
otwarte do 5 rano) lub udanie siê na spoczynek, przy graj¹cym po
polsku Radiu Znad Willi (103,80 FM).
Po czym takim rano wskazana jest woda mineralna Montavit
(pije j¹ reprezentacja koszykarzy Litwy  a koszykówka to wiêta gra
Litwinów) lub w skrajnym przypadku, udanie siê do najbli¿szej Maximy, marketu, gdzie w EuroVaistinë  w EuroAptece, która jest liderem litewskich inwestycji kapita³owych na polskim rynku, nabyæ alkaseltzer, zapakowaæ to w reklamówkê, wyprodukowan¹ w Polsce, za
któr¹ na Litwie, jako jedynym chyba kraju na wiecie, trzeba dodatkowo zap³aciæ i kontynuowaæ kuracjê.
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Po dojciu do zdrowia nasz wileñski sen dobiega koñca i trzeba siê
zbieraæ do powrotu, z mas¹ wra¿eñ i wspomnieñ. A mo¿e i trochê jeszcze pomarzyæ  mo¿e i w koñcu uda nam siê o umówionej godzinie przy
dzwonnicy Archikatedry pod zegarem z jedn¹ wskazówk¹ spotkaæ jakie
bij¹ce dla nas ³askawiej wileñskie dziewczêce serce...
Krzysztof Wilczyñski
Warszawa-Wilno
LIST OTWARTY DO PREZESÓW CHÓRÓW POLONIJNYCH
Po opublikowaniu kilku ksi¹¿ek o piewactwie polskim na l¹sku
przyst¹pi³em do prac nad Ksiêg¹ najstarszych chórów w Polsce, ale
marzy mi siê Ksiêga najstarszych chórów na wiecie. Spotkania z chórami polonijnymi zawsze by³y dla mnie urzekaj¹cym prze¿yciem, bo
towarzyszy³a im radoæ i autentyczna duma Rodaków z osi¹gniêæ polskiej pieni w ¿yciu kulturalnym w krajach osiedlenia Polonii. Zachwyca³em siê te¿ przyk³adami kulturotwórczej roli, jak¹ chóry odgrywa³y w budowaniu Lepszego wiata  ludzi radonie rozpiewanych.
Dochodzê do wniosku, ¿e napisanie Ksiêgi najstarszych chórów na
wiecie jest mo¿liwe. Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, jako kontynuator piêknych tradycji piewaczych i muzykowania, m.in. wydaje ¯ycie
muzyczne (pismo o zasiêgu ogólnopolskim) i piewaka l¹skiego
(pismo ogólnol¹skie). W czasopismach tych tematyka, powiêcona
chórom dzia³aj¹cym na obczynie, jest preferowana. Pragn¹³bym dotrzeæ do ka¿dego chóru polonijnego, korespondowaæ z nimi, zamieszczaæ relacje Rodaków, rozpiewanych w ró¿nych zak¹tkach wiata na
³amach wspomnianych czasopism.
Serdecznie zapraszam do wspó³pracy. Obydwie Redakcje maj¹ siedzibê w Katowicach. Proszê korespondencjê kierowaæ pod adresem:
Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, Oddzia³ l¹ski
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 17
Redakcja ¯ycia Muzycznego lub piewaka l¹skiego
e-mail: pzchio@rok.katowice.pl
Zapewniam, ¿e bêdziemy je og³aszaæ na ³amach naszych czasopism,
a chóry polonijne najstarsze (licz¹ce 90 lat i wiêcej) jednoczenie przedstawione zostan¹ w przygotowywanej przeze mnie Ksiêdze. Zapewniam
te¿, ¿e ewentualne publikacje, przes³ane do Katowic, których nie bêdê
musia³ oddaæ, po wykorzystaniu przeka¿ê do zbiorów l¹skiej Biblioteki
Muzycznej, mieszcz¹cej siê w Bibliotece l¹skiej w Katowicach, najwiêkszej ksi¹¿nicy na l¹sku (BM ukierunkowana jest na potrzeby
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spo³ecznego ruchu muzycznego w Polsce). Jednoczenie z ramienia Ogólnopolskiej Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr w Polsce, w
której pe³niê funkcjê sekretarza, chcia³bym najstarszym chórom polonijnym zaoferowaæ przyst¹pienie do tego gremium, udzia³ w planowanym
Sejmiku Konfraterni i innych przedsiêwziêciach. Jestem g³êboko przewiadczony, ¿e zacienienie wiêzi i wspó³pracy piewaków w Polsce z
Rodakami na obczynie mo¿e przynieæ wiele korzyci kulturze ogólnopolskiej. Ze piewaczym pozdrowieniem: Czeæ Pieni!
Rajmund Hanke
redaktor naczelny ¯ycia Muzycznego i piewaka l¹skiego
Prezes Polskiego Zwi¹zku Chórów i Orkiestr, Oddzia³ l¹ski
Katowice, Polska
SZCZÊLIWE PRZYPADKI
Czêsto mylê o tym, ¿e w ¿yciu rz¹dz¹ przypadki. Wiele lat kontaktów
z Wilnem i Wileñszczyzn¹ jako nie zbli¿y³y nas, choæ czasem przebywalimy blisko siebie. I trzeba by³o spotkania w Warszawie w grudniow¹,
przedwi¹teczn¹ niedzielê, nie¿n¹ i mron¹. Ale ze spotkania tego cieszê
siê bardzo. Z zainteresowaniem przejrza³em kwartalnik Znad Wilii, w
miêdzyczasie pozyska³em jego dalsze numery. Pañsk¹ dzia³alnoæ literack¹
i redakcyjno-wydawniczo-spo³eczn¹ oceniam bardzo wysoko.
Oczekujê na wizytê w Otrêbusach, w Muzeum Sztuki, Ludowej.
¯yczê wszelkiej pomylnoci, owocnej pracy literackiej, wydawniczej
oraz wystawienniczej.
Marian Pokropek
Otrêbusy, Polska
***
Gratulujê kolejnego numeru. Zd¹¿y³em siê jeszcze urodziæ w Wilnie
przed wojn¹, w 1936 roku, st¹d moje zainteresowania miastem. Z wielk¹
przyjemnoci¹ wys³ucha³em Pañskiego, Redaktorze, bardzo ciekawego wyst¹pienia na Uniwersytecie Warszawskim. Z szacunkiem
Zygmunt Warsza
Zalesie Górne, Polska
***
Mam ostatni, 4/24 numer Znad Wilii. Czytam czasopismo  jak
zawsze  z najwiêksz¹ przyjemnoci¹. Tym wiêksz¹, ¿e ostatnio jakby
zacz¹³em zdradzaæ Litwê na rzecz Ukrainy. Wiêc jest to wspania³e
przypomnienie.
Janusz Michalski
Lublin, Polska
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ZNAD WILII W ODDZIA£ACH RUCHU W POLSCE
l DOLNOL¥SKI - Bia³a: Rynek. Bielawa: O.XXV-lecia. Boguszów G.: Pl.
Odrodzenia. Boles³awiec: Weso³a; Pl.Wolnoci; Al.1000-lecia; Z.Augusta; Kocielna.
G³ogów: Gwiadzista; Dw.PKP. G³ubczyce: Ratuszowa. Jelenia Góra: Klonowicza; 1
Maja 2 i 27; Pl. Ratuszowy 26; D³uga.Kêdzierzyn-Kole: Dw.PKP; Czerwiñskiego.
Kluczbork: Krakowska, Rynek. Krapkowice: Damrota. Legnica: Naj.Marii Panny;
Wroc³awska. Lubañ: ¯ymierskiego 2; Pl. Stra¿acki 17.Lubin: Odrodzenia; Armii Krajowej. Nysa: Kiliñskiego; Biskupa Jaros³awa. Opole: Dambonia; Piastowska; Partyzancka.
Polkowice: Miedziana. Prudnik: Batorego. Strzegom: Rynek. widnica: Pl.Grunwaldzki.Wa³brzych: Pl.Magistracki.Wroc³aw: Kie³banicza 7/7A; Kociuszki 11; Pi³sudskiego 66; Têczowa 2.Z¹bkowice l.: Rynek.Zgorzelec: Poniatowskiego 19.
l KUJAWY - Aleksandrów K.: S³owackiego 12. Bydgoszcz: Kruszwicka 1 (Geant); S³owackiego 7; Mickiewicza 4; D³uga 5; Glinki 51; Magnuszewska 6, Fordoñska 141
(Gal. Pomorska); Jana Kazimierza 1.Chojnice: M³yñska 7; M³odzie¿owa 35; 31 stycznia 24; St. Rynek.Ciechocinek: Broniewskiego; Kociuszki.Grudzi¹dz: Niepodleg³oci 2, Stachonia 8. Inowroc³aw: Król. Jadwigi 33; Toruñska 60; Woj. Pol. 2. Kowal: Pl.
Rejtana. Lubanie. Mogilno: S¹dowa 11. Mrocza: 1 Maja 10. Nak³o: Bydgoska 45.
Nowa Wie: Bydgoska 14 H. Gniew: Sobiewskiego 26. Radzyñ Ch., Rypin: Lisowskiego 2; Nowy Rynek 26. Sêpólno Krajeñskie: Hallera16; Pl. Wolnoci 16. Strzelce:
Rynek 9. Wiêcbork: Hallera 3. Toruñ: Rynek Staromiejski 36/38; Grudzi¹dzka 162;
Reja 15; Dziewulskiego 21; Woj. Pol. 43/45; Fa³ata 41A i 92; Hallera 10B; Tow. Jaszczurczego 24.W³oc³awek: Kruszyñska 17/27; Okrzei 65; Pl.Wolnoci; Promienna 14; Zbiegniewskiej; Kaliska 102; w. Antoniego 27; Piekarska 3; Grodzka 67/69; Chmielna 1;
Chopina 38; ¯ytnia 66/68.
l LUBLIN - Bia³a Podlaska: Brzeska; Dw. PKS; Moniuszki; Akademicka 4 A i 6A;
Ks. Witolda; Król. Jadwigi; Terebelska (szpital); Janowska; Warszawska 1; Pl. Wolnoci;
Jana Paw³a 163. Sidorska; Parkowa; Al. 1000-lecia; Orzechowa 34 ; Kolejowa; Kopernika
14. Bi³goraj: Dw. PKS; Kociuszki, Tarnogrodzka; Gen. Komorowskiego; Polna, Szpital.
Che³m: 11 Listopada; Sienkiewicza: Popie³uszki 13; I Armii WP. Hrubieszów: Sutki.
Janów Podlaski: Pl. Partryzantów. Kranik: Urzêdowska 38E; Popie³uszki. Konstantynów. Kornica. Koroszczyn (po 1 k.). Lubartów: Lubelska 2 i 80. Lublin: 3 Maja
10; Zamojska 31; Królewska 11; Krak. Przedmiecie; Kunickiego 156; Diamentowa 23;
Nadbystrzycka 10; Kon. Wallenroda; Juranda 7; Pocztowa 1 (Poczta); £opaciñskiego
(Poczta); Chemiczna. £osice: Rynek. Miêdzyrzec Podl.: Brzeska 6 i 31; Warszawska;
Lubelska; Boh. Miasta; Partyzantów. Radzyñ Podl.: Ostrowiecka 5A; Wyszyñskiego
11A; Jana Paw³a; Warszawska. Pu³awy: Pi³sudskiego 27; Piaskowa 5/11, Centralna 10.
Terespol: Woj. Polskiego 134/138. Tomaszów Lub.: Dw. PKS; Zamojska 9; Lwowska;
Pi³sudskiego; Kr. Zygmunta 1; Szpital.W³odawa: Przechodnia. Zamoæ: Rynek Solny;
Staszica; Zamoyskiego 9A; Kiliñskiego 7; Peowiaków 68A; Boh. Monte Cassino; Dzieci
Zamojszczyzny; £ukasiñskiego; Hrubieszowska; Reja; Partyzantów 15, 27,59; Pi³sudskiego 10, 71, Koszary; Lubelska; Szwedzka 15; Woj. Polskiego.
l LUBUSKI - Barlinek: w. Bonifacego.Drezdenko: Pl. Wolnoci.Gorzów Wlkp.:
D¹browskiego; Marcinkowskiego; Matejki; Pi³sudskiego; Sikorskiego. Lubniewice: Boh.
Stalingradu. Mylibórz: £u¿ycka. Zielona Góra: D¹brówki (Carrefour); Dworcowa
(HDS  Dw. PKP); Energetyków (Tesco); Kupiecka (HDS).
l £ÓD - G³owno: ul. Sikorskiego/Monte Casino. £ód: Æwilkiñskiej 22; Piotrkowska 249/251; Organizacji WiN. £owicz: Dworcowa 2/12. Radomsko: Narutowicza 23.
l KATOWICE - Andrychów: Lenartowicza. Bielsko Bia³a: Dw. PKS; Warszawska 28; Piastowska; 11 Listopada. Brzeszcze: £okietka. Bytom: Pl. Kociuszki 8;
Parkowa 2; Dworcowa 39; Sobieskiego. Cieszyn: G³êboka; Bielska; Garncarska; Moniuszki; Bobrecka. Chorzów: Wolnoci 18 i 42. D¹browa G.: Sobieskiego 3. Gliwice:
Sztabu Powstañczego 21. Jastrzêbie: Al. Pi³sudskiego; Pomorska; Wroc³awska; O. Arki
Bo¿ka. Jaworzno: Woj. Polskiego 2d. Jaworzynka: St. Paliw. Katowice: Pl. Szewczy-
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ka; Dw. PKP i PKP - Hol G³.; Stawowa 11; Markiefki 96; Staromiejska 21; Zadole 24;
Katowicka. Kêty: 700- lecia. Knurów: 1 Maja. Krzepice: Gen.Andersa; Kociuszki.Lubliniec: Owiêcimska 28. Miko³ów: Rynek 15.Olkusz: Sk³adowa 9. Orzesze: Rynek.Owiêcim: niadeckiego; D¹browskiego; Obozowa; Rynek G³.; Or³owskiego. Rybnik: Dworcowa; Kociuszki. Ruda l¹ska: Wolnoci. Rydu³towy: Plebiscytowa. Pajêczno: Winiowa 3a; Sienkiewicza 14; Kociuszki; Olszówka 2. Popów: Parcela 44c.
Praszka: Senatorska 46; Mickiewicza 6; Listopadowa 15; Pl. Grunwaldzki. Przystañ:
Rynek 9; Pl. Hoffa; Centrum. Skoczów: Bielska; S³oneczna; Rynek. Sosnowiec: Orla
24. wiêtoch³owice: £agiewnicka 64. Tarnowskie Góry: Wyszyñskiego. Tychy: Al.
Bielska; Armii Krajowej. Ustroñ: Daszyñskiego. Wadowice: Lwowska. Wis³a. Wodzis³aw: Ks. Konstancji. Zabrze: Pl. Autobusowy. Zawiercie: Dojazd 8; Limanowskiego
23; Sikorskiego 6. Zator: Rynek. ¯ory: O. Ks. W³adys³awa.
l KRAKÓW - Brzesko: Rynek 1. Gorlice: 3 Maja (sklep firm. nr 1); Kopernika (sk.
firm. nr 4); Kociuszki (sk. firm. nr 6). Jordanów: Rynek. Krynica: Pi³sudskiego. Nowy
Targ: Rynek; o. Bereki; Orkana; HDS-Szaflarska 174. Rabka: Pi³sudskiego 21. Wysowa:
Firma Handl. Kakadu. Tarnów: Jasna 7; B³onie; Lwowska; Krakowska; S³oneczna. Zakopane: Bystre; Grunwaldzka; Sienkiewicza; Krupówki; Kociuszki. Nowy S¹cz: D³ugosza; Batorego; Pi³sudskiego. Tomaszów Maz.: Jerozolimska 23. Sieradz: ul. Armii Krajowej 4a.
l MAZOWSZE - Bia³ystok: Andersa 38 (HDS); Boh. Monte Cassino (HDS); Dw.
PKP; Produkcyjna 84 (Auchan).
l POMORSKI - Chojna: ¯ó³kiewskiego. Cz³uchów: D³ugosza. Dar³owo: Bogus³awa; Jadwigi; Kapielowa; Powstañców. Goleniów: Pl. Lotników. Gryfice: D¹browskiego. Ko³obrzeg: Chodkiewicza; Gie³dowa; Grzybowska; Grochowska; Dw. PKS; Jednoci Nar.; Mariacka; £opuskiego; £opuskiego/Zygm.; Narutowicza; Unii Lubelskiej; Z³ota;
Koszalin: Dw. PKP; Grottgera; Kutrzeby; Pi³sudskiego; Podgórna; Po³czyñska; Wañkowicza; Waryñskiego; W³adys³awa IV; Tetmajera; Zwyciêstwa; Zw./Mickiewicza; Zw./Traugutta; Lêbork: Staromiejska.£eba: Woj. Polskiego.P³oty: Kociuszki; Wyszobór 26A/2.
Po³czyn Zdrój: Dw. PKS. Pyrzyce: Kiliñskiego. Ustronie Morskie: Chrobrego; Marysin. S³upsk: Banacha; Braci Gierymskich; Garncarska ; Jaracza; Mochnackiego. Stargard Szcz.: Bogus³awa IV; Grodzka; Ob. Westerplatte; Wyszyñskiego. Szczecin: Bat.
Ch³opskich; Boh. Warszawy; Dzier¿onia; Goleniowska 151; Hangarowa; Pl. Ho³du Pruskiego; Hrubieszowska; Szarego; Iwaszkiewicza; Jarogniewa; Kaliny; Kolumba; Kosynierów; K. Kolumba; Krzywoustego 54/Boles³awa mia³ego; Ku S³oñcu; Ku S³oñcu/K. Miarki;
Lubeckiego; Narutowicza; Nehringa; Niemcewicza/Narut.; Rugiñska; P³onia; Pomarañczowa - O. Bukowe; Potulicka; Seledynowa; Unii Lub. Szczecinek: Po³czyñska, Wyszyñskiego. Trzebiatów: Rynek.
l WARSZAWA - Abrahama 12; Braci Wagów 18; Conrada 11; Dobra 56/66; Dobra/
Tamka; Dw. Centralny (paw.15, 16, 150, 163, 187 i 354); Al. Dzieci Polskich 20; Gen.
Chruciela 103; Grójecka 26; Ekologiczna 8; Izbicka 5; Hynka 32; In¿ynierska/Ratuszowa; Al. Jerozolimskie 33; Al. Jeroz./Pankiewicza; K³obucka 8; Kochanowskiego 39; Al.
Komisji Edukacji Nar. 98; Pl. Konstytucji/niadeckich; Korkowa 96 i 153/157; Krucza
36; Madaliñskiego/Kazimierzowska 32; Miêdz. Port Lotniczy; Miodowa 23; Mokotowska 71; Al. Niepodleg³oci/D¹browskiego; Nowy wiat 44; Nowy wiat/wiêtokrzyska;
Obozowa/Cio³ka; Ostrobramska 75A; Rakowiecka 2A; Rembieliñska 6A; P. Skargi 54; Al.
Solidarnoci 119/129; Powsiñska/Okrê¿na 32; Pu³aska 87/89; Pu³aska/Madaliñskiego;
Puszczyka 73; Skrajna 14; Sobieskiego/Na³êczowska 32; Solec 9; Targowa 72; W¹wozowa
423 (paw. 4); Wojciechowskiego; Wronia 23; Al. Ujazdowskie 45; ¯wirki i Wigury 13.
Mysiad³o: Osiedlowa 1 A. Otwock: Karczewska 27 B.
l WIELKOPOLSKI - Kalisz: Al. Wolnoci; Narutowicza; Nowy Rynek. Konin:
Dworcowa; Przyjani. Leszno: Dworcowa; Rynek; Niepodleg³oci 26. Ostrów Wlkpl:
Rynek. Poznañ: Bia³yñska; Bukowska 285; Dru¿bickiego; Dworzec PKP (w tunelu);
Dzia³yñskich/Libelta; G³ogowska 18/29; Grochowska/Marceliñska; Gwarna 11; Rondo Kaponiera. Pleszew: Powstañców Wlkp. Swarzêdz: Graniczna. rem: Powstañców Wlkp. 4.
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Adres redakcji i wydawcy:
Iganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius
Tel./fax (redakcja i Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii):
(0370-5) 2123020, Tel. w Polsce: (048) 508764030
E-mail: kwartalnik@centras.lt, znadwilii@wp.pl
Druk: UAB Logotipas, algirio 108, Lt-2005 Vilnius
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.
Nak³ad: 600 egzemplarzy.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do
ich redagowania, zmiany tytu³ów i skracania.
Warunki prenumeraty:
Na Litwie  w redakcji Znad Wilii. Zamówienia na prenumeratê na Litwie
przyjmowane s¹ w redakcji, koszty prenumeraty rocznej w Polsce i w krajach
Europy rodkowo-Wschodniej  20 euro, 80 z³ lub równowartoæ w innych walutach, w innych krajach  30 euro.
Konto:
AB BANKAS HANSABANKAS
kod banku 73000 konto: LT27 7300 0100 0246 6571
Konto walutowe:
Beneficiarys account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiarys name:
VIEÐOJI ÁSTAIGA ZNAD WILII KULTÛROS PLËTROS DRAUGIJA
Beneficiarys banks name:
AB BANKAS HANSABANKAS S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiarys address:
Iðganytojø 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumeruj¹c Znad Wilii i zamieszczaj¹c
w kwartalniku og³oszenia, wspieracie Pañstwo
niezale¿n¹ prasê polsk¹ na Litwie.
Dziêkujemy za dofinansowanie i wsparcie:
Fundacjom  Pomoc Polakom na Wschodzie i Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas, Konsulatowi RP w Wilnie oraz Polskiej Galerii
Artystycznej Znad Wilii.

