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DRODZY CZYTELNICY

W ci¹gu pó³ roku dosta³em 28 listów z prob¹
o nadsy³anie gratisowych numerów. Od dyrektorów i kierowników bibliotek, placówek kulturalnych
i owiatowych, redaktorów mediów, prezesów stowarzyszeñ i organizacji. Nie potrafiê okreliæ, ile
osób prywatnych, w tym znajomych  dziennikarzy, animatorów kultury,
dzia³aczy wystêpuje stale z tak¹ prob¹. Du¿o.
Kochani, nawet jeli to bêdzie barter i wymiana tytu³ów, to nie staæ
mnie na co takiego! Prawda, przed laty, na pocz¹tku niepodleg³oci, wietnie sprawdzi³a siê akcja, maj¹ca na celu gratisow¹ wysy³kê, wtedy dwutygodnika Znad Wilii, Polakom na Wschodzie (te¿ w Polsce i na wiecie). W
tym celu powo³any fundusz skoñczy³ sw¹ dzia³alnoæ po kilku latach, z
brakiem wp³at
Nie wiem, czy taka akcja jest mo¿liwa dzisiaj, choæ zapotrzebowanie na
gratisowe czasopisma nie maleje. Nie ukrywam, cieszê siê, kiedy z takim
problemem zg³aszaj¹ siê do mnie ludzie m³odzi, studenci  staram siê im
wyjæ na spotkanie.
Szkoda, ¿e brakuje dzi mo¿liwoci zapoznawania siê z podobnego rodzaju pras¹. W Wilnie Znad Wilii jest do nabycia b¹d do poczytania w
Polskiej Galerii Artystycznej, przez pewien czas w filii tej placówki w Warszawie mo¿na by³o przejrzeæ kwartalnik, tytu³y polskie z Litwy. Dzi pozostaje
kontakt z redakcj¹ i poszukiwanie czasopisma w kioskach Ruchu.
Potrzebny jest bardzo w Polsce orodek, który gromadzi³by pisma, wydawane poza jej granicami, przyda³yby siê specjalistyczne ksiêgarnie i czytelnie o takim profilu. Czy to do osi¹gniêcia?
Mylê, ¿e tak. Skoro istnieje tyle lokalnie zajmuj¹cych siê problematyk¹
Polaków i Polonii. Taka instytucja przyczyni³aby siê do wyp³yniêcia tego
rodzaju pism na szersze wody, do zwrócenia uwagi na jakoæ prasy polonijnej, która  byæ mo¿e  zechcia³aby byæ bardziej profesjonalna.
W oczekiwaniu na powstanie czego takiego, zapraszam do siêgniêcia
po kolejny numer Znad Wilii. Mo¿e to wymagaæ pewnego trudu z jego
odnalezieniem. Proszê poinformowaæ innych, w jakich kioskach Pañstwo go
znalelicie, warto pytaæ o kwartalnik w tzw. rozdzielnikach.
A w numerze  sporo w¹tków poetyckich. Przy okazji relacji z najwiêkszego przedsiêwziêcia literackiego, organizowanego przez Polaków poza
Polsk¹. Jak te¿ artyku³ów, z nim koresponduj¹cych (np. ¯ydzi wileñscy w
literaturze). Ponadto  jak dotychczas  znalaz³y siê publikacje, wynikaj¹ce
ze specyfiki pisma  nawi¹zuj¹ce do s¹siedztwa i wspó³pracy w regionie,
kolorytu ba³tyckiego (£ania to nasza wi¹tynia), felietony i wywiady.
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KRAJE BA£TYCKIE I POLSKA W UE
PARNERSTWO STRATEGICZNE
Bartosz Jankowski
Rozszerzenie Unii Europejskiej i przyjêcie do niej nowych pañstw z
Europy rodkowo-Wschodniej jest epilogiem wydarzeñ z pocz¹tku lat
90. ubieg³ego wieku. 1 maja 2004 Polska i Litwa zrealizowa³y swój
drugi, obok integracji i akcesji z Paktem Pó³nocnoatlantyckim NATO,
zasadniczy cel polityki zagranicznej, wyznaczony i z konsekwencj¹ realizowany od dnia, w którym Polska odzyska³a suwerennoæ, a Litwa
niepodleg³oæ. Te dwa jasne i czytelne cele polityki zagranicznej wynika³y z prozachodnich nastrojów w spo³eczeñstwach obu pañstw i by³y
odpowiedzi¹ na spo³eczne oczekiwania. Ich osi¹gniêcie to dowód na
to, ¿e pañstwa te, ich polityczne elity, a tym samym spo³eczeñstwa, z
sukcesem odnalaz³y siê w nowej geopolitycznej rzeczywistoci.
Nim nast¹pi³o rozszerzenie Unii, role pañstw do niej aspiruj¹cych i
pañstw cz³onkowskich by³y czytelne. Pañstwa cz³onkowskie stawia³y
warunki akcesji, a pañstwa do niej aspiruj¹ce, na drodze negocjacji
musia³y je wype³niaæ i siê do nich dostosowywaæ. W chwili obecnej
potrzeba nowego odnalezienia siê i dostosowania do nowych politycznych warunków w unijnej Europie dotyczy wszystkich jej, zarówno
starych, jak i nowych cz³onków. Pañstwa cz³onkowskie Unii musz¹
zweryfikowaæ swoj¹ politykê nie tylko wobec instytucji unijnych, ale
tak¿e, a mo¿e przede wszystkim  wobec siebie nawzajem. Dotyczy to
równie¿ wzajemnych relacji miêdzy Polsk¹ i Litw¹.
S¹ one czêsto okrelane przez polityków i publicystów ka¿dej ze
stron mianem stosunków strategicznych. Z polskiej perspektywy, bior¹c pod uwagê jej stosunki z innymi pañstwami, relacje z Litw¹, od
czasu nawi¹zania normalnych stosunków dyplomatycznych ewoluowa³y
w sposób, nie maj¹cy precedensu w polskiej polityce zagranicznej.
Prawd¹ jest, ¿e czêsto mianem strategicznych ocenia siê równie¿ relacje Polski z Ukrain¹. Jednak natê¿enie, a przede wszystkim sukcesy tej
wspó³pracy, maj¹ zupe³nie inn¹, mniejsz¹ skalê.
Gdy siê przyjrzeæ wspó³pracy miêdzy Polsk¹ i Litw¹ w ci¹gu 15 lat,
mo¿emy dostrzec dwa wyranie zarysowane jej etapy,  drugi z nich
by³ ewolucyjnym nastêpstwem pierwszego, a nie jego zaprzeczeniem.
Pierwszy etap przypad³ na pierwsz¹ po³owê lat 90., jego g³ówny
charakter wynika³ z historycznej koniecznoci stworzenia podstaw, po8
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zwalaj¹cych na rozwijanie dalszych
miêdzypañstwowych kontaktów.
Krótko mówi¹c, by³
to czas negocjacji.
Trudnoci w nawi¹zaniu stosunków dyplomatycznych  Litwa wchodzi³a w
sk³ad ZSRR, zasz³oci
historyczne,
przede wszystkim Podpisy pod Deklaracj¹ o przyjaznych stosunkach i
sprawa przynale¿no- dobros¹siedzkiej wspó³pracy sk³adaj¹ ministrowie
spraw zagranicznych Polski i Litwy  Krzysztof Skuci Wilna do Polski w biszewski i Algirdas Saudargas. 13 stycznia 1992
okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, a ostatecznie ostry spór, wyros³y na gruncie
separatystycznych wizji w rejonach wileñskim i solecznickim oraz innych problemów, dotykaj¹cych g³ównie mniejszoci polskiej na Litwie,
sprawi³, ¿e droga do zawarcia umów, deklaracji o przyjaznych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, a w dalszym etapie  traktatu miêdzynarodowego z 26 kwietnia 1994 roku, wydawa³a siê nie mieæ koñca. Warto nadmieniæ, ¿e Litwa by³a ostatnim s¹siadem Polski, z którym
Polska uregulowa³a swoje relacje w formie traktatu. Spory, maj¹ce
miejsce szczególnie w przypadku negocjacji traktatu, gdzie na Litwie,
w przeciwieñstwie do nastrojów w Polsce, toczy³a siê wielka narodowa debata o jego kszta³cie, nie przeszkadza³y w budowaniu normalnych relacji miêdzypañstwowych, wymianie rz¹dowych wizyt oraz miêdzyresortowych delegacji. Premierzy Litwy gocili w Polsce, polscy
ministrowie i parlamentarzyci  na Litwie, w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych, choæby granicznych problemów. Przecie¿ na d³ugo przed zawarciem traktatu, bo jeszcze w 1992, zawarto umowê w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, a w czerwcu 1993  jedno z
istotniejszych w budowaniu póniejszych, strategicznych relacji  porozumienie miêdzy Ministrem Obrony Narodowej RP a Ministrem
Ochrony Kraju RL w sprawie ustanowienia dwustronnej wspó³pracy.
Sposób mylenia, z którego wynika³a ta dwup³aszczyznowoæ, najlepiej ilustruj¹ s³owa ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego, wypowiedziane w styczniu 1992 na posiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji £¹cznoci z Polakami za
9
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Granic¹: ...dylematem naszej polityki  mówi³ minister  w stosunku do
Litwy jest to, i¿ d¹¿ymy do stosunków dobrych, bliskich i rozbudowanych, a jednoczenie nie mo¿emy nie broniæ interesów Polaków, którzy
na Litwie od czasów bardzo dawnych mieszkaj¹. Oczywicie, powstaj¹
tutaj rozmaite konkluzje. (...) W naszej polityce staramy siê te sprawy
³¹czyæ i od pocz¹tku naszych stosunków z Litw¹, tzn. od naszej zdecydowanie przychylnej reakcji na proklamacjê niepodleg³ej pañstwowoci litewskiej w dniu 11 marca ub. r., takie stosunki utrzymujemy1 .
Zawarcie traktatu polsko-litewskiego by³o prze³omowym momentem we wzajemnych relacjach s¹siadów z nad Niemna. Jak stwierdza
dr Leon Brodowski, fakt podpisania tego dokumentu sprawi³, ¿e rok
1994 sta³ siê prze³omowym w dziejach stosunków polsko-litewskich w
XX w., a sam Traktat jest przyk³adem dobrze pojêtego historycznego
kompromisu pomiêdzy dwoma s¹siednimi narodami i pañstwami 2 . S³usznoæ tej wypowiedzi potwierdzaj¹ póniejsze jego oceny i wydarzenia.
W 1996 ministrowie spraw zagranicznych obu pañstw  Povilas Gylys
i Dariusz Rosati, we wspólnym artykule, opublikowanym z okazji pi¹tej rocznicy wznowienia stosunków miêdzy Polsk¹ i Litw¹, stwierdzili,
¿e Traktat stworzy³ solidne podstawy rozwoju wspó³pracy polsko-litewskiej w nastêpnych latach3 . Prezydent Aleksander Kwaniewski w tym
samym roku uzna³ go za fundament przysz³oci, gdy¿ wyznacznikiem
naszych kontaktów sta³y siê dziêki niemu akceptowane przez oba nasze
pañstwa i spo³eczeñstwa standardy zjednoczonej Europy 4 .
O pozytywnym wp³ywie Traktatu na polsko-litewskie relacje, na
stosunek Litwinów do Polski i Polaków nie tylko na arenie miêdzynarodowej, ale przede wszystkim w kontaktach miêdzyludzkich, najwymowniej wiadcz¹ fakty, o których w 1998 roku, a wiêc cztery lata po
jego podpisaniu, mówi³ prof. Jan Widacki, by³y ambasador RP w Wilnie: Oni ( tj. Litwini - przyp. B. J.) po nim odetchnêli, nie spodziewalimy siê a¿ takiej reakcji. (...) Gdy trwa³y negocjacje przedtraktatowe,
polska prasa informowa³a o tym w sposób marginalny. Na Litwie za 
zawsze na pierwszych stronach gazet. Litwa ¿y³a tymi negocjacjami;
trwa³a ogólnonarodowa dyskusja. Sta³o siê tam co niesamowitego.
Nast¹pi³ prze³om. To nawet by³o zabawne, co jako ambasador mia³em
z osobistociami ¿ycia kulturalnego i naukowego Litwy. Przed podpisaniem traktatu umawiali siê na spotkania, ale nie w ambasadzie, tylko na miecie. Po traktacie nikt ju¿ nie mia³ oporów. Przychodzili do
ambasady. Dzi Litwini nie boj¹ siê ju¿, ¿e znowu ich spolonizujemy5 .
Tak, wiêc Polska i Litwa rozpoczê³a drugi etap swojej wspó³pracy,
etap, w którym przyszed³ czas na to, by podpisane umowy wype³niaæ
10
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 jak tego chcia³ Skubiszewski jeszcze w 1992  konkretn¹ treci¹
poprzez praktyczne dzia³anie. Porozumienia  stwierdzi³  musz¹ nabraæ rumieñców ¿ycia6 . Tymi rumieñcami by³y nie tylko zarzucenie
przez Litwê na rzecz wspó³pracy z Polsk¹ tzw. skandynawskiej drogi do integracji z instytucjami zachodnioeuropejskimi, niezliczone wizyty i konsultacje polityków ró¿nych szczebli, porozumienia i umowy,
reguluj¹ce ró¿ne dziedziny ¿ycia, w tym niezwykle wa¿na dla stosunków gospodarczych umowa o wolnym handlu z 1996, ale przede
wszystkim powsta³e w 1997 trzy zinstytucjonalizowane, nie maj¹ce
precedensu w polskiej polityce zagranicznej cia³a konsultacyjne: Polsko-Litewskie Zgromadzenie Poselskie Sejmu RP i RL, Komitet Konsultacyjny Prezydentów RP i RL oraz Rada ds. Wspó³pracy miêdzy
Rz¹dami RP i RL. Instytucje te by³y nie tylko narzêdziem do wymiany
pogl¹dów miêdzy politykami, dyskusji o problemach, istniej¹cych w
bilateralnych relacjach, ale tak¿e istotnym narzêdziem, za pomoc¹ którego obie strony mog³y sobie udzielaæ politycznego wsparcia na drodze
realizacji strategicznych celów swojej polityki zagranicznej. Powstanie
tych instytucji, ich rozwój i prace, by³o mo¿liwe tylko dziêki postawie
polityków po obu stronach granicy. Dziêki niej, mimo trudnoci, by³y
mo¿liwe rozmowy na temat problemów mniejszoci narodowych w
obu krajach, przede wszystkim  mniejszoci polskiej na Litwie, choæby na temat reformy administracyjnej Litwy i kwestii tzw. Wielkiego
Wilna, której rozwi¹zanie zakoñczy³o siê pomylnie dla Polaków, mieszkaj¹cych na Litwie. Wypracowane formy wspó³pracy pozwoli³y zrealizowaæ tak odwa¿ne projekty, jak utworzenie polsko-litewskiego batalionu wojskowego LITPOLBATU w 1999. Ten sukces bilateralanej
wspó³pracy, przy jednoczesnym poparciu werbalnym litewskich d¹¿eñ
do cz³onkostwa w NATO, Polska sta³a siê jego cz³onkiem w 1999 roku,
w sposób zdecydowany wp³yn¹³ na pozytywny obraz Polski i Litwy w
wiecie, a w konsekwencji  na ich cz³onkostwo w UE i NATO.
1 maja 2004 Polska i Litwa obudzi³y siê w nowej spo³eczno-polityczno-gospodarczej rzeczywistoci, rozpocz¹³ siê kolejny, trzeci etap
w ich relacjach. Lata 2004 i 2005 w politycznym ¿yciu s¹siadów obfitowa³y w wiele wydarzeñ. Sytuacjê wewnêtrzn¹ w nich mo¿na okreliæ czasem prawdziwej zmiany. W 2004 Litwini wybierali prezydenta,
sejm, pos³ów do Parlamentu Europejskiego i samorz¹dowców. Przy
ocenie tych elekcji nasuwaj¹ siê dwa, warte odnotowania spostrze¿enia. Odsuniêcie od w³adzy, z powodu naruszenia konstytucji prezydenta Rolandasa Paksasa w kwietniu 2004, abstrahuj¹c od politycznych
ocen tej decyzji, by³o dowodem dojrza³oci litewskiej demokracji i jej
11
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instytucji. To by³ pewien rodzaj niebezpiecznego zakrêtu, z którego Litwa wysz³a bezkolizyjnie. Mylê, ¿e Litwini w tej sytuacji zdali egzamin
z demokracji  ocenia³ Jerzy Bahr, polski ambasador na Litwie7. Z kolei
sukces populistycznej Partii Pracy w jesiennych wyborach do Sejmu
RL i Ligi Polskich Rodzin, a przede wszystkim Samoobrony RP, w
wyborach do polskiego parlamentu w roku ubieg³ym ugruntowa³ pewn¹
obserwowan¹ przez politologów prawid³owoæ, która sprowadza siê
do twierdzenia, ¿e wyniki parlamentarnych wyborów na Litwie s¹ zapowiedzi¹ wyborczych wyników do parlamentu polskiego. Ta prawid³owoæ sprawdzi³a siê i tym razem, bowiem populistyczne pogl¹dy
wspomnianych ugrupowañ spotka³y siê ze znacznym spo³ecznym poparciem. Krajobraz politycznych zmian w Polsce od czasu wejcia do
UE uzupe³nia zmiana rz¹du polskiego w 2004, kiedy to powsta³ rz¹d
mniejszociowy Marka Belki i co niezwykle istotne dla polsko-litewskich relacji, zakoñczenie prezydentury Kwaniewskiego w 2005. Ten
ostatni fakt jest istotny z kilku powodów. Z jednej strony, koniec jego
kadencji jest wyran¹ cenzur¹ czasow¹, wyznaczaj¹c¹  niejako w sposób
naturalny  kolejny etap w relacjach Polski z Litw¹. Dalej, jego aktywny, niezaprzeczalny wk³ad w rozwój stosunków miêdzy tymi pañstwami w ci¹gu ostatnich 10 lat, osobista przyjañ z prezydentem Litwy
Valdasem Adamkusem rodzi pytanie o dalszy ich rozwój. No, i wreszcie istotne jest to, ¿e sam fakt koñca kadencji polskiego prezydenta
mia³ wp³yw na kszta³t relacji polsko-litewskich w omawianym okresie.
Niezaprzeczalnym jest twierdzenie, ¿e sytuacja wewnêtrzna w pañstwie wp³ywa na jego politykê zagraniczn¹. Trzeba przyznaæ, ¿e od
dnia wejcia Polski i Litwy do Unii ich wzajemne relacje, mimo politycznych zmian w obu krajach, czy to na polu wspó³pracy bilateralnej,
czy w szerszym jej ujêci, nie pogorszy³y siê, a nawet umocni³y.
Umocnienie to wynika st¹d, ¿e pañstwa nie musz¹ siê w przeciwieñstwie do sytuacji z pocz¹tku lat 90. wzajemnie szukaæ. Znaj¹
wartoæ swoich osi¹gniêæ we wspó³dzia³aniu, widz¹ szansê na sukces
w nowych warunkach. O takim widzeniu wzajemnych relacji wiadcz¹
zapisy Komunikatu prezydentów Kwaniewskiego i Adamkusa, przyjêtego w czasie wizyty polskiego prezydenta w Wilnie w marcu 2005, ¿e
strategiczne partnerstwo Polski i Litwy, wyra¿aj¹ce siê w bliskich i
intensywnych kontaktach na wszystkich szczeblach, stanowi doskona³¹
podstawê do dalszej owocnej wspó³pracy polsko-litewskiej. Efektywne
wykorzystywanie tej formu³y jest odpowiedzi¹ Polski i Litwy na wyzwania stoj¹ce przed naszymi krajami po przyst¹pieniu do UE i NATO8 .
Potrzeba dostosowania wzajemnych relacji do nowych warunków
12
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jest powszechna. Wskazali na ni¹ uczestnicy zorganizowanego w kwietniu 2004, w 10 rocznicê zawarcia traktatu uczestnicy okr¹g³ego polsko-litewskiego sto³u, podczas którego Artûras Paulauskas owiadczy³,
¿e zadaniem Litwy i Polski  nowych cz³onków Unii Europejskiej i
NATO  jest dostosowanie swojego strategicznego partnerstwa do nowych realiów oraz wyznaczenie w zwi¹zku z tym nowych zadañ9 . Odnosz¹c siê do tych postulatów, bior¹cy udzia³ w obradach Lech Wa³êsa,
wskaza³ na potrzebê opracowania nowych programów wspó³pracy na
poziomie gmin, orodków wiejskich, województw, przy tworzeniu których nale¿y  jak stwierdzi³  opieraæ siê na zachodnich przyk³adach10 .
Jednym z wyzwañ dla ca³ej UE, a wiêc tak¿e dla Polski i Litwy,
sta³a siê na prze³omie lat 2004/2005, obok kwestii ratyfikacji traktatu
konstytucyjnego, sprawa wspólnej polityki zagranicznej wobec wschodnich s¹siadów Unii. Wypracowanie Wschodniej Polityki Unii jest na
tyle istotnym problemem dla Polski i Litwy, ¿e premierzy, Marek Belka
i Algirdas Brazauskas, powiêcili jego omówieniu du¿o uwagi na spotkaniu w Puñsku, które odby³o siê niespe³na kilka dni po rozszerzeniu
Unii. Premier Polski przed³o¿y³ wówczas dwie propozycje, dotycz¹ce
unijnej polityki s¹siedztwa. Pierwsza to stworzenie urzêdu Komisarza
UE ds. Rozszerzenia i S¹siedztwa, druga  do³¹czenie do dokumentu,
okrelaj¹cego Europejsk¹ Politykê S¹siedztwa deklaracji, zachêcaj¹cej
Ukrainê do reform, pozwalaj¹cych na cz³onkostwo w tej organizacji11 .
Kilka miesiêcy póniej, we wrzeniu 2004, Adamkus i Kwaniewski
byli uczestnikami Forum M³odych Liderów w Wyzszej Szkole Biznesu
w Nowym S¹czu. W Forum bra³a udzia³ m³odzie¿ z krajów Europy
rodkowo-Wschodniej. Aleksander Kwaniewski, zwracaj¹c siê do m³odzie¿y, w znacznej czêci wyst¹pienia wskazywa³ na koniecznoæ tworzenia przez wszystkie pañstwa Unii wspólnej polityki wschodniej. Unia
Europejska  mówi³,  skupiaj¹ca 25 pañstw, przesunê³a siê znacz¹co
na wschód i w zwi¹zku z tym jednym z wielkich zadañ, które w tym
gronie chcia³bym podkreliæ, jest budowanie wschodniego s¹siedztwa
Unii Europejskiej. (...) Mamy wielk¹ szansê, aby stworzyæ w ca³ej Europie przestrzeñ prawdziwej otwartoci, zaufania i wspó³pracy. (...)
Zdajemy sobie wszyscy sprawê, ¿e polityka wschodnia UE dopiero siê
kszta³tuje. Na razie jeszcze nie istnieje jako spójna koncepcja i wierzê,
¿e bêdzie to polityka wspólna, stworzona przez wszystkie kraje Unii i ¿e
bêdzie wychodziæ naprzeciw wyzwaniom, które rysuj¹ siê na wschodnim
obszarze Europy. Warto dla budowania tej wschodniej polityki UE wykorzystaæ potencja³ i dowiadczenia takich pañstw, jak w³anie Litwa,
czy Polska. (...) Nasze oba kraje s¹ miejscem spotkania ró¿nych trady13
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cji, kultur i mentalnoci. (...) Wykazywalismy zawsze du¿o otwartoci i
zrozumienia dla naszych wschodnich s¹siadów i to szczególne dowiadczenie, ta wiedza, mo¿e byæ dobr¹ podstaw¹, dobrym fundamentem dla
budowania racjonalnej i odpowiedzialnej polityki wschodniej UE12 .
Gdy Kwaniewski mówi³ te s³owa, na horyzoncie politycznych wydarzeñ europejskich rodzi³ siê jeden z najpowa¿niejszych w ci¹gu ostatnich lat kryzys. Sfa³szowane wybory prezydenckie na Ukrainie, wzrost
niezadowolenia spo³ecznego, konflikt, który grozi³ wojn¹ domow¹, potrzeba natychmiastowych mediacji, by³y wielkim sprawdzianem nie tylko
dla Ukrainy, ale tak¿e dla ca³ej Europy. Polsko-litewskie zaanga¿owanie
w mediacje, osobisty udzia³ prezydentów w rozmowach, zaanga¿owanie w UE w rozwi¹zaniu konfliktu by³o wa¿nym czynnikiem, kszta³tuj¹cym unijn¹ politykê wschodni¹. By³o zwyciêstwem Ukrainy, ale tak¿e  co warto podkreliæ  pozytywnie zaliczonym sprawdzianem dla
polsko-litewskich umiejêtnoci kreowania nie tylko bilateralnych stosunków. Zaanga¿owanie w ukraiñski kryzys Polski i Litwy oraz znacz¹cy udzia³ w wypracowaniu pokojowej metody wyjcia z trudnej
sytuacji politycznej wzmocni³o g³os tych pañstw.
Zaanga¿owanie w pomoc Ukrainie nie mia³o charakteru doranego.
Ostatnie dwa lata przynios³y dwie powa¿ne inicjatywy, poprzez które
oba kraje chc¹ wspieraæ Ukrainê na jej drodze do integracji z UE i
NATO. Pierwszym z nich jest powstanie polsko-litewsko-ukrainskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego. Ma ono byæ, jak stwierdzi³ marsza³ek
Sejmu RP W³odzimierz Cimoszewicz miejscem rozmowy o przysz³oci
Ukrainy w zjednoczonej Europie. ¯eby w ten sposob politycy ukraiñscy
znaleli p³aszczyznê rozmowy z przedstawicielami parlamentów dwóch
pañstw, nale¿¹cych do UE o przysz³ym cz³onkostwie Ukrainy w organizacji. Po drugie, chodzi o to, ¿eby w³anie na tym forum dyskutowali o
problemach regionalnych w tej czêci Europy, czyli w pierwszej kolejnoci o sytuacji na Bia³orusi. Bo przecie¿ to jest s¹siad tych trzech
krajów. Nie jest nam obojêtne, jaka jest tam sytuacja polityczna13 . Druga
inicjatywa to powo³anie polsko-litewsko-ukraiñskiego batalionu, w którym ¿o³nierze ukraiñscy, dzia³aj¹c w nim wed³ug zasad i standardów
natowskich, maj¹ byæ forpoczt¹ armii ukraiñskiej w tej organizacji.
O ile stosunki Polski i Litwy z Ukrain¹ uk³adaj¹ siê pomylnie, to ich
relacje z Bia³orusi¹, a przede wszystkim z Rosj¹ s¹ trudne. W przypadku Bia³orusi w sierpniu 2005 premier Marek Belka przedstawi³ premierom Litwy, £otwy i Ukrainy inicjatywê koordynacji dzia³añ tych pañstw
wobec re¿imu Aleksandra £ukaszenki. Bezporednim impulsem dla tej
inicjatywy by³ konflikt w³adz bia³oruskich z Polakami, a dok³adniej z
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nowymi w³adzami Zwiazku Polaków. Efektem tej polskiej inicjatywy
jest powo³any przez premierów zespó³ roboczy, który pierwszy raz
spotka³ siê 16 wrzenia 2005. Jego zadaniem bêdzie wymiana informacji, konsultacje i koordynacja dzia³añ wszystkich czterech pañstw wobec Bia³orusi. Zespó³ ma siê spotykaæ raz lub dwa w miesi¹cu14 .
W Komunikacie prezydentów Polski i Litwy czytamy, i¿ Federacja
Rosyjska jest najwiêkszym wschodnim s¹siadem obu naszych pañstw i
wa¿nym partnerem UE. Chcemy, aby zarówno relacje bilateralne z Rosj¹,
jak i te, w ramach organizacji miêdzynarodowych, takich, jak NATO
czy UE, rozwija³y siê jak najlepiej i ¿eby przyczynia³y do dalszego rozwoju sprawy bezpieczeñstwa i stabilnoci w Europie 15 .
To polskie i litewskie ¿yczenie, jak pokazuj¹ dowiadczenia ostatniego roku, pozostaje w sferze marzeñ. Oba pañstwa na w³asn¹ rêkê
musza sobie u³o¿yæ fatalne relacje z Rosj¹. Powodem, dla którego wzajemne relacje miedzy nimi zaczê³y siê gwa³townie pogarszaæ, by³o realne zaanga¿owanie siê Polski i Litwy w kryzys wyborczy na Ukrainie i
wsparcie si³ demokratycznych, prozachodnich, co nie by³o w interesie
Rosji. Potem, w przypadku Litwy wzajemne stosunki z Rosja pogorszy³a m.in. odmowa udzia³u prezydenta Adamkusa w uroczystociach
zakoñczenia II wojny wiatowej, organizowanych w Moskwie, obraliwa wypowied rosyjskiego ambasadora w Wilnie na temat litewskiego narodu, sprawa rosyjskiego pilota, który naruszy³ przestrzeñ powietrzn¹ Litwy i ostatecznie wyl¹dowa³ awaryjnie na jej terytorium.
Znaczny wk³ad w pogorszenie tych relacji mia³a równie¿ sprawa zamkniêcia rosyjskiej Miêdzynarodowej Akademii Ba³tyckiej, której dzia³alnoæ zdaniem Komisji Ministerstwa Owiaty i Nauki Litwy, by³a
sprzeczna z litewskim prawem. Przyczyn pogorszenia relacji litewskorosyjskich nale¿y te¿ upatrywaæ w politycznych kryzysach, wyros³ych
wokó³ by³ego prezydenta Paksasa, a tak¿e lidera Partii Pracy, z pochodzenia Rosjanina, Wiktora Uspaskicha. W obu przypadkach polityczny,
negatywny kontekst ich powi¹zañ z Rosj¹ by³ bardzo wyrany.
Jeli chodzi o powody zaognienia politycznych relacji polsko-rosyjskich, to z jednej strony nale¿y stwierdziæ, ¿e nigdy, od pocz¹tku lat
90. nie by³y one dobre. Pogorszy³y siê one zupe³nie po polskim zaanga¿owaniu w Pomarañczow¹ Rewolucjê, a zaogni³o j¹ zimne przyjêcie
polskiego prezydenta na uroczystociach zakoñczenia II wojny wiatowej w Moskwie, pobicia Polaków i polskich dyplomatów w Moskwie, zakaz importu z Polski miêsa i warzyw do Rosji oraz próba
podniesienia ceny za gaz, importowany przez Polskê z Rosji.
Wszystko wskazuje na to, i poprawy polsko-litewsko-rosyjskich re15
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lacji nie mo¿na siê w najbli¿szym czasie spodziewaæ. Rosyjskie dzia³ania
wobec tych pañstw mog¹ byæ prób¹ os³abienia ich pozycji w rozmowach o kszta³cie Wschodniej Polityki w UE. Zatem poszukiwanie drogi
do wypracowania nowych zasad wzajemnych relacji bilateralnych, jak i
unijno-europejskich miêdzy Polsk¹, Litwa i Rosj¹, nadal trwa.
Potrzeba patrzenia na polsko-litewskie relacje przez pryzmat ogólnoeuropejski i opisane polityczne zmiany w obu krajach nie zachwia³y
bezporednich, bilateralnych kontaktów miedzy nimi. Nie oznacza to,
¿e po 1 maja 2004 nierozwi¹zane dot¹d kwestie siê nagle rozwi¹za³y.
Tak, jak i w poprzednich latach, po wejciu do Unii mo¿emy wyodrêbniæ dwa g³ówne obszary problemów. Pierwsze z nich, dominuj¹ce, to
kwestie nierozwi¹zanych problemów mniejszoci narodowych. Do
drugiego obszaru mo¿emy zaliczyæ wszystkie pozosta³e projekty wspó³pracy, czy to powsta³e przed wst¹pieniem do Unii, np. kwestia mostu
energetycznego i mo¿liwoci sprzeda¿y nadwy¿ek energii, produkowanej na Litwie i w Polsce na Zachód, wspó³praca wojskowa, czy to
ju¿ po wst¹pieniu, np. sprawa wspó³pracy w takich obszarach, jak
rolnictwo czy polityka imigracyjna Unii, a tak¿e prace i wzajemne wsparcie przy konstrukcji bud¿etu Unii na lata 2007-2013.
Problemy mniejszoci narodowych w relacjach miêdzy Polsk¹ i Litw¹
zajmuj¹ tak wielkie znaczenie, poniewa¿ czêci z nich nie udaje siê
rozwi¹zaæ od pocz¹tku wspó³pracy w latach 90.
Premierzy spotkali siê po rozszerzeniu Unii, w maju 2005 w Puñsku, stolicy Litwinów w Polsce. Powodem by³o uroczyste otwarcie
Domu Kultury Litewskiej, którego budowa rozpoczê³a siê jeszcze w
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latach 80. Jej zakoñczenie by³o równoznaczne z rozwi¹zaniem niezwykle istotnego dla litewskiej spo³ecznoci w Polsce postulatu. Rok 2005
przyniós³ mniejszociom narodowym w Polsce, w tym mniejszoci
litewskiej, jeszcze jeden wa¿ny, a mo¿e nawet najwa¿niejszy powód do
zadowolenia. Otó¿ 1 maja 2005 roku wesz³a w ¿ycie oczekiwana przez
15 lat ustawa o mniejszociach narodowych, etnicznych oraz jêzyku
regionalnym. Zak³ada ona m.in. mo¿liwoæ zapisu nazwisk mniejszoci
wed³ug ich oryginalnej pisowni, a tak¿e u¿ywania jêzyka danej mniejszoci w ¿yciu oficjalnym danej gminy, w której mniejszoæ stanowi
co najmniej 20 proc. jej mieszkañców. Te dwa fakty, uzupe³nione przyjêt¹ Strategi¹ rozwoju owiaty mniejszosci litewskiej w Rzeczypospolitej
Polskiej, praktycznie wyczerpuj¹ listê wysuwanych przez polskich
Litwinów roszczeñ wobec w³adz pañstwowych.
Sytuacja Polaków, mieszkaj¹cych na Litwie, choæ ostatni czas przyniós³ kilka pozytywnych wydarzeñ, jest nadal nieuregulowana. Sprawy, dotycz¹ce polskiej mniejszoci, by³y poruszane praktycznie przy
ka¿dej dyplomatycznej okazji. Przebywaj¹cy w Polsce z pierwsz¹ oficjaln¹ wizyt¹ po nowym wyborze na prezydenta Adamkus w sierpniu
2004 zapewnia³, ¿e chce rozwi¹zania problemów Polaków na Litwie.
W ocenie wzajemnych relacji czêsto pojawia siê nie do koñca prawdziwe przekonanie, ¿e na zapewnieniach o wzajemnej dobrej woli rozwi¹zywanie problemów siê koñczy. G³ówne postulaty polskiej mniejszoci
to nadal zwrot ziemi dla prawowitych w³acicieli, sprawa owiaty (brak
uzgodnionej z polskimi rodowiskami Strategii rozwoju polskiej owiaty
na Litwie). W maju 2005 minister owiaty podpisa³ wprawdzie taki
dokument, ale nie powsta³ on w oparciu o uzgodnienia, wypracowane
z zainteresowanymi. Dokument ten ma regulowaæ tak wa¿ne sprawy,

W dzielnicy Wilna Fabianiszki, jak i w innych, na cudzej, niezwróconej ziemi
robione s¹ kokosowe interesy
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jak kwestie wydawania podrêczników, finansowanie owiaty, równe
traktowanie polskich i litewskich szkó³.
Najistotniejszym problemem litewskich Polaków jest sprawa zwrotu ziemi. Najmniej ziemi zosta³o zwrócone dawnym, polskim w³acicielom w Wilnie i jego okolicach, w dawnych wsiach podwileñskich,
które teraz s¹ dzielnicami miasta, takich jak choæby, Fabianiszki czy
Poszy³ajcie. Problem tym wiêkszy, ¿e ziemia, która powinna byæ oddana dawnym w³acicielom, w latach 90. zosta³a popiesznie wysprzedana i w obecnej chwili ju¿ fizycznie jej nie ma. Odnosz¹c siê
do tej kwestii, minister spraw zagranicznych Litwy Antanas Valionis
w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Polski Daniela Rotfelda na Litwie stwierdzi³, ¿e trudno liczyæ na to, ¿e kwestia reprywatyzacji ziemi na Wileñszczynie zostanie rozstrzygniêta w ci¹gu najbli¿szych miesiêcy. Proces zwrotu ziemi jest tu bardzo skomplikowany i
dra¿liwy i napewno siê przed³u¿y16 . Piêtnastoletnie obserwacje sposobu rozwi¹zania kwestii pozwalaj¹ wysnuæ wniosek, ze w³adze litewskie nie maj¹ pomys³u na sprawiedliwe jej rozwi¹zanie, a b³êdy,
poczynione w procesie reprywatyzacji na pocz¹tku lat 90. wydaj¹ siê
nieodwracalne. Jedynym rozwi¹zaniem s¹ uczciwe odszkodowania,
ale nic nie wskazuje na to.
Powodem do satysfakcji mo¿e byæ dla litewskich Polaków to, ¿e
we wrzeniu 2005 rz¹d Litwy przyj¹³ projekt ustawy o pisowni imion i
nazwisk w dokumentach litewskich. Jeli ten projekt zostanie przyjêty
przez Sejm RL, to zacznie ona obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2007.
Fakt ten bardzo optymistycznym zdaniem Kwaniewskiego, to bardzo
dobry prognostyk dla polsko-litewskiego pojednania i wspó³pracy, to
wyjcie naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom mniejszoci polskiej na
Litwie17 . I choæ rzeczywicie jest to krok na przód, ze wzglêdu na
sejmowe procedury nie do koñca pewny, to pozostaje kwestia oceny,
czy bardziej cieszy mo¿liwoæ zapisania nazwiska wed³ug zasad polskiej pisowni, czy odzyskanie odebranej ziemi i nieruchomoci.
Poza wspomnianymi ustawami nale¿y odnotowaæ, ¿e obie strony
uregulowa³y w 2005 jeszcze jedn¹, bardzo wa¿n¹ sprawê, która na
regulacje czeka³a równie d³ugo. Otó¿ rz¹dy podpisa³y 9 marca 2005
umowê o wzajemnym uznawaniu dokumentów, uprawniaj¹cych do
podejmowania studiów wy¿szych oraz uznawaniu okresów studiów,
tytu³ów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki.
Dziêki temu osoby, które uzyska³y wykszta³cenie w jednym z pañstw,
mog¹ kontynuowaæ naukê w placówkach drugiego. Umowa, po przeprowadzeniu nostryfikacji, zrównuje litewskie wiadectwa, dyplomy i
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stopnie naukowe z ich polskimi odpowiednikami. Ta prawna regulacja
ma istotne znaczenie przede wszystkim dla studentów z Litwy, koñcz¹cych studia w Polsce, g³ównie pochodzenia polskiego.
Mozaikê wymienionych wydarzeñ uzupe³nia jeden wa¿ny z punktu
widzenia historycznego i spo³ecznego fakt, którego brak by³ dot¹d powodem, psuj¹cym relacje miêdzy narodami. Mianowicie w roku 2004,
po latach starañ, zosta³ zarejestrowany Klub Polskich Weteranów Armii Krajowej. Problemy z rejestracj¹ wynika³y st¹d, ¿e AK by³a uznawana w litewskiej historiografii za okupanta. We wrzeniu 2004, w
obecnosci prezydenta Adamkusa, weterani Armii Krajowej i Litewskich
Oddzia³ów Lokalnych podpisali Deklaracje Pojednania.
Wskazane powy¿ej fakty pozwalaj¹ wysnuæ wniosek, ¿e relacje polsko-litewskie po przyst¹pieniu tych pañstw do UE i mimo wielu zmian
w sytuacji politycznej wewn¹trz pañstw, do tej pory rozwija³y siê bez
zak³óceñ. Z jednej strony dostosowywa³y siê do nowych warunków
politycznych  wejcie do Unii, kryzys ukraiñski; z drugiej  by³y kontynuacj¹ dotychczasowych bilateralnych relacji, utrwalonych za pomoc¹ wspólnie wypracowanych mechanizmów. Czy ta tendencja, korzystna dla strategicznego partnerstwa, siê utrzyma  czas poka¿e.
Bartosz Jankowski
Przypisy
Biuletyn Biura Informacyjnego Kancelarii Sejmu RP, nr 75/I kad. z posiedzenia Komisji £¹cznoci z Polakami za Granic¹ i Komisji Spraw Zagranicznych, s. 4.
2
Leon Brodowski, Stosunki z Litw¹, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
1995, pod red. B. Wizimirskiej, s. dz. cyt. s. 116.
3 Povilas Gylys, Dariusz Rosati, Wykorzystana szansa, Rzeczpospolita, nr
207, z 5 wrzenia 1996.
4
Zob. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaniewskiego w Parlamencie Republiki Litewskiej Wilno, 5 marca 1996 r., Zbiór
Dokumentów PISM, 1997, nr 1, s. 42.
5
Sk¹d Litwini wracali?, Jan Widacki w rozmowie z Jaros³awem Kurskim,
Gazeta Wyborcza, nr z 31. z 1 lutego 1998.
6
Minister Krzysztof Skubiszewski w parlamencie litewskim. Przemówienie
polskiego ministra spraw zagranicznych wyg³oszone na posiedzeniu Rady Najwy¿szej RL 14 stycznia 1992, Przegl¹d Rz¹dowy 1992, nr 2, s. 70.
7
Jestecie duchow¹ czêci¹ mojego narodu, Lucyna Dowdo, Micha³ Mackiewicz, Magazyn Wileñski, nr 2/2005, s. 2-5.
8
Zob. [w:] Oficjalna wizyta Prezydenta RP w Republice Litewskiej  dzieñ
pierwszy, strona internetowa Kancelarii Prezydenta RP, 9 marca 2005: http://
www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=2526450
1

19

KRAJE BA£TYCKIE I POLSKA W UE
Na bie¿¹co, Nowe zadania partnerstwa Polski i Litwy, [w:] Magazyn Wileñski, nr 5/2004, s. 8-9.
10
Tam¿e, s. 8-9.
11
Por. Bardzo interesuje nas polityka wschodnia Unii Europejskiej  spotkanie
premierów Polski i Litwy w Puñsku (Woj. Podlaskie), 22 maja 2004, Warszawa,
strona inter. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, adres: http://kprm.gov.pl/
2130_11543.htm
12
Spotkanie Prezydentów RP i RL z uczestnikami Forum M³odych Liderów w
Nowym S¹czu, 9 wrzenia 2004, strona inter. Kancelarii Prezydenta RP, http://prezydent.pl/ser/index.php3?tem_ID=7312&kategoria=Archiwum%20kroniki.
13
Rozmowa z W³odzimierzem Cimoszewiczem, Marsza³kiem Sejmu RP, kandydatem na prezydenta Polski, Trudno mówiæ o spektakularnych sukcesach, Kurier Wileñski z 9 lipca 2005.
14
Koordynacja dzia³añ Polski, Litwy, £otwy i Ukrainy wobec Bia³orusi, 16
wrzenoa 2005, Warszawa, strona internetowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
adres : http://www.kprm.gov.pl/2130_14459.htm.
15
Por. Komunikat, dz. cyt. strona internetowa Kancelarii Prezydenta RP.
16
Zob. Szefowie dyplomacji Polski i Litwy za rozszerzeniem demokracji na
Wschód, Aleksandra Akiñczo, [w:] Magazyn Wileñski, nr 2/2005, s. 9-10.
17
Przygraniczne spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta RL, 4 listopada 2005,
strona internetowa Kancelarii Prezydenta RP, adres: http://www.prezydent.pl/x.node?id=1011848&eventId=2526901
9

©Romuald Mieczkowski

Bartosz Jankowski (ur.1976 w Lesznie), absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale
Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu (specjalnoæ: stosunki miêdzynarodowe). Szczególnie interesuj¹ go relacje polsko-litewskie oraz historia i
wspó³czesnoæ Litwy.
Wyró¿niony w konkursie ministra spraw zagranicznych
RP na najlepsz¹ pracê magistersk¹ z zakresu wspó³czesnych
stosunków miêdzynarodowych wydaniem jej w postaci ksi¹¿ki pt. W dziesiêciolecie traktatu polsko-litewskiego (2004). Jeden jej rozdzia³, o mniejszociach narodowych, Polakach na Litwie i Litwinach w Polsce, by³ drukowany w
Znad Wilii, w nr 9/12 2002.
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Z NOTATNIKA BOÑCZY
***
Na Litwie goci³ z wizyt¹ nowo obrany prezydent RP Lech Kaczyñski. Podczas spotkania z Valdasem Adamkusem raz jeszcze podkrelono wa¿koæ dobros¹siedzkich stosunków. Nasze partnerstwo strategiczne uczyni³o kolejny krok do przodu. Nie mo¿na by³o przy tej okazji
jednak¿e nie przypomnieæ nierozwi¹zanych problemów mniejszoci
polskiej. Do nich odniesiono przede wszystkim pisowniê nazwisk. Jestemy tego samego zdania, ¿e tê kwestiê nale¿y rozwi¹zywaæ szybko 
stwierdzi³ rzeczowo prezydent Litwy, by potem z zadowoleniem witaæ
gotowoæ Sejmu powrócenia raz jeszcze do tematu.
Rozmowa przebiega³a tak samo konstruktywnie, jak przed laty, gdy
ten¿e Adamkus na Litwie goci³ prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego, który od pocz¹tków swej kadencji, przy okazji bardzo czêstych
przyjazdów na Litwê, te¿ przyczynia³ siê do rozwi¹zania tej kwestii.
Prawda, w ci¹gu lat urzêdowania obu prezydentów jeden problem mniejszoci polskiej niemal¿e sam siê rozwi¹za³  ju¿ nie ma czego zwracaæ
prawowitym w³acicielom, jeli chodzi o ziemiê w Wilnie i w wielu
miejscach na Wileñszczynie.
A spektakularna pisownia nazwisk w dobie komputera? Trudno
powiedzieæ, kiedy gotowoæ Sejmu dojrzeje  gdy niedawno mój syn
zmienia³ paszport, nie by³o mo¿liwoci powrócenia do oryginalnej pisowni, a nikt z urzêdników nawet nie wiedzia³ o takiej ewentualnoci
***
Nie chcê pisaæ o problemach z premierem, o perypetiach z wyborem s³owy pañstwa. Sprawa tak przewlek³a, a¿ nudna. Swoj¹ drog¹
dziw, ¿e tak d³ugo na tym stanowisku móg³ siê utrzymaæ Algirdas Brazauskas, który od czasów swej sowieckiej wietnoci pozostawa³ na
wieczniku. Tak naprawdê najwiêcej w³oci mu przyby³o podczas niepodleg³ych rz¹dów.
***
Rodacy znad Wilii prze¿ywaj¹ kolejne stadium transformacji swego
statusu  z Polaków na Litwie, co podkrelali i z czego byli niezmiernie dumni, przeistaczaj¹ siê w Poloniê.
Na czym to polega? Ano na tym, ¿e ¿yciem spo³ecznoci polskiej
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zaczynaj¹ rz¹dziæ mechanizmy, znane w innych krajach ¿ycia na emigracji. Najwa¿niejsze  tak uwa¿aj¹ ich przywódcy  maj¹ byæ organizacje spo³eczne, z prezesami na czele, nie mo¿e brakn¹æ zabaw w stylu
folk i ku pokrzepieniu ducha, a ponadto ma byæ wszystko swoje 
nauka, literatura, sztuka.
Niedoceniona przez innych, pe³na martyrologii i wzruszeñ. Kiedy,
w tamtej erze, w Telewizji Moskiewskiej by³ program Z ca³ego serca.
W programie tym, sk¹din¹d ciekawym, w którym mowa by³a o trudnych losach, najczêciej wojennych, wszyscy wzruszali siê i p³akali 
bohaterowie audycji, jej prowadz¹cy, publicznoæ na sali, telewidzowie
Tak bywa podczas naszych imprez, a nawet podczas imprez z udzia³em wa¿nych goci z Macierzy. A jeli przyje¿d¿a z wystêpami, na przyk³ad, znany artysta, musimy dodatkowo podkreliæ swoj¹ polonijn¹
obecnoæ  miejscowy poeta napisze na ten temat okazyjny wierszyk i
obowi¹zkowo odczyta go na scenie, a niedzielny malarz, te¿ na scenie,
wrêczy mu portret swego autorstwa I nasze polonijne media to
odnotuj¹ w czo³ówkach!
A ci, których mo¿e zra¿aæ co takiego? Niech dzia³aj¹ w innych
niszach: podobnie, jak w USA  w amerykañskich, w Niemczech  w
niemieckich, tak na Litwie  w litewskich.
Tych normalnych, choæ niepatriotycznych.
***
W rejonie wileñskim mieszka podobno 67 proc. Polaków. Wygl¹da³oby na to, ¿e i czytelnictwo prasy w ojczystym jêzyku musia³oby mieæ
podobn¹ proporcjê.
Jak wykazuj¹ badania statystyczne spó³ki TSN GALLUP, w roku
ubieg³ym najpoczytniejszym pismem tutaj by³ rosyjskojêzyczny tygodnik Express-Niediela (26 proc. czytelników), na drugim miejscu
uplasowa³ siê dziennik litewski Lietuvos rytas, potem inne pisma,
znowu¿ rosyjskojêzyczne  Republika, Obzor i Litowskij Kurier.
Z czasopism polskich, wydawanych na Litwie, dziennik Kurier
Wileñski znalaz³ siê na 16 pozycji (4,2 proc. czytelników)!
I gdie tut sabaka zarita?
***
Jako ruch samochodowy pomiêdzy Warszaw¹ i Wilnem nie jest za
du¿y, skoro zamiast autobusu na jednej z linii zacz¹³ kursowaæ minibus.
Na tak¹ podró¿ niewygodny cholernie, bo nale¿ycie siê nie roz³o¿y fo22
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teli w czasie nocnej podró¿y, baga¿e trzeba trzymaæ na kolanach, pod
brod¹. Ale bilety s¹ dro¿sze, bo ów bus jedzie tras¹ coraz dalsz¹ i
okrê¿n¹, zaje¿d¿aj¹c do Bia³egostoku i innych miast, potem do Kowna,
dok¹d pasa¿erów, jak na lekarstwo. Niewa¿ne, ¿e droga miêdzy stolicami wyd³u¿a siê  wszak za tê niewygodê p³aci klient.
Dane mi by³o podró¿owaæ takim dyli¿ansem. Podró¿ urozmaica³
amerykañski film, puszczony po litewsku. Protestowali podró¿ni z
Polski, nieznaj¹cy naszego jêzyka pañstwowego, natomiast zaszokowa³ wszystkich obcokrajowiec, który siê zg³osi³ do kierowcy z prob¹
o s³uchawki, ¿eby wybraæ sobie inny jêzyk, bo ani w z¹b nie zna³ jêzyka kraju, do którego jecha³.
Podró¿uj¹c, lepiej wybraæ intercity-bus, który zastêpuje remontowany poci¹g na trasie Warszawa  Wilno. Poci¹g to by³ niezwyk³y,
zmieniaj¹cy w biegu podwozia, gdy¿ na Litwie pozosta³y szersze tory.
Szkoda, ¿e ten autobus jedzi co drugi dzieñ i wielu podró¿nych ma
trudnoci z dopasowaniem swych wyjazdów. Mo¿e podczas sezonu
bêdzie jedzi³ czêciej?
***
Picie piwa ma swój sens. Wystarczy uwa¿nie patrzeæ pod kapsle 
wygraæ mo¿na wiele. Wileñski browar Tauras nie pozostaje w tyle w
takich akcjach  kto du¿o piæ bêdzie piwa, mo¿e zyskaæ te¿ jako kierowca, gdy¿ wygrany kapsel da mu 10 litrów benzyny.
Ju¿ widzê tak¹ sytuacjê: przyje¿d¿a wóz na stajê benzynow¹, a tu
kierowcy brakuje pieniêdzy. Cudem znajduje kilka monet na piwo. Spo¿ywa je na miejscu, patrzy na kapsle, wygrywa, tankuje 10 litów benzyny i rusza w dalsz¹ podró¿
Romuald Mieczkowski
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UPALNE LEKTURY
Marek Skwarnicki
Przeczyta³em tomik Barbary Gruszki-Zych i ucieszy³em siê, ¿e
wspó³praca liryczna polsko-litewska zaczyna siê od mi³oci. Wiersze
Barbary nie s¹ tylko mi³osne, ale te¿ seksowne, co jest wielk¹ ich zalet¹. Przed ni¹ na mia³oæ kobiecych wynurzeñ erotycznych w poezji
polskiej zdoby³a siê Anna wirszczyñska w dawno wydanym tomie
Jestem bab¹. To tytu³ starszego pokolenia, bo poezje Barbary mog³yby
nosiæ tytu³ Jestem kobiet¹. Delikatne nastroje, gwa³towne namiêtnoci,
nostalgia mi³osna  bardzo to udane. Ciekawe, ¿e na tle ca³ej twórczoci Barbary Gruszki-Zych te wiersze s¹ nasycone najsilniej oryginaln¹
liryk¹ jej i tylko jej osobowoci. Bo nieraz pisze ona wiersze sprozaizowane, lub nosz¹ce na sobie lad dziennikarskiego zawodu. Opowiada,
a nie wyra¿a.
Wydarzeniem wydawniczym, nowym bestsellerem, jest nad Wis³¹
ksi¹¿ka Teresy Torañskiej pt. Byli. S¹ to wywiady z by³ymi wielkociami komunistycznych w³adz PRL: gen. Wojciechem Jaruzelskim,
ministrem spraw wyznañ  Kazimierzem K¹kolem, przewodnicz¹cym
Komitetu ds. Radia i Telewizji  Maciejem Szczepañskim, z Urbanem i
innymi cz³onkami KC PZPR.
Torañska jeszcze w podziemiu solidarnociowym wyda³a podobn¹
ksi¹¿kê, zbiór wywiadów pt. Oni. Spo³eczeñstwo o sobie mówi³o my,
a o cz³onkach ówczesnych w³adz: oni. Wyznacza³o to dystans, dziel¹cy rz¹dz¹cych od rz¹dzonych. Obecnie oni, o ile jeszcze ¿yj¹, s¹
by³ymi. Atrakcyjnoci¹ wywiadów autorki jest drukowanie dos³owne tego, co zosta³o powiedziane. Wulgarnoæ jêzykowa wypowiedzi
odpowiada politycznemu poziomowi mylenia.
Lato jest tego roku nad Wis³¹ bardzo upalne. Pewnie na Litwie te¿.
Ale u nas wszyscy naprzód podniecali siê Mundialem, a po klêsce polskiej dru¿yny  polityk¹. W ogóle ¿ycie polityczne Polski po ostatnich
wyborach to bezustanne zaskoczenia, dyplomatyczne piruety, zmiany
personalne, skandale lustracyjne. Nasz¹ narodow¹ cech¹ jest k³ótliwoæ
i wzajemne zazdroszczenie sobie wszystkiego przez wszystkich, nie
wy³¹czaj¹c polityków.
To tworzy tzw. polskie piek³o. Jednak mylê, ¿e to piek³o jest g³ównie w stolicy, a naród opala siê albo nad jeziorami, albo nad morzem, i
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to jedni  nad Ba³tykiem, drudzy nad Morzem ródziemnym, a inni 
nawet na wyspach Pacyfiku. To wszystko jest teraz dostêpne, bez
problemu rednio zamo¿nym i bogatym. Ale m³odsza czêæ Polaków
wybra³a nie wczasy, lecz emigracjê. Z Polski w ci¹gu lat przynale¿noci do Unii Europejskiej wyemigrowa³o 1,5 miliona, albo i wiêcej ludzi,
g³ównie do Irlandii, Anglii i Niemiec. Najwiêksza emigracja polska od
czasów II Wojny wiatowej! Jak kto wróci, to przywiezie pieni¹dze,
o ile tak siê w kraju wszyscy nie sk³óc¹, ¿e nie bêdzie wiadomo, co siê
op³aci. Ale z³oty polski nadal siê na gie³dach trzyma.
W ten to sposób od mi³osnej poezji przeszed³em do spraw gie³dowych. Taki to ju¿ jest nasz wolnorynkowy wiat nad Wis³¹. Wszystkim Czytelnikom serdecznie siê k³aniam i idê dumaæ pod lip¹ obok mojego
weekendowego domeczku nieopodal Wadowic, gdzie przed bazylik¹
na rynku postawiono pomnik Jana Paw³a II, a powiêci³ go by³y sekretarz Papie¿a, obecnie kardyna³, metropolita krakowski ks. Stanis³aw
Dziwisz.
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, wywieziony do Mauthausen. Po wojnie  matura w Szczecinie i studia na filologii polskiej 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, ¿e 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 PEN-Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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CO POZOSTA£O Z CZASÓW (UMOWNEJ) JEDNOCI?
Eugeniusz Kurzawa
Chcê jeszcze powspominaæ swoje pierwsze kontakty z Wilnem, czyli
poci¹gn¹æ opowieæ z poprzedniego felietonu  warto utrwaliæ choæby
subiektywn¹ historiê tamtych lat i ludzi. Niektórzy zmienili siê bowiem
bardzo, na swój sposób wyedukowali, upolitycznili i dzi, przynajmniej czêæ z nich (mylê o swych wileñskich znajomych), jest inna
ni¿ 20 lat temu. Jaka?
Wówczas, tak to przynajmniej odbiera³em, Polacy litewscy stanowili pewn¹ jednoæ. Potrafili siê dogadaæ i nie by³o chyba wa¿ne, i¿
jeden pracowa³ w KC KP Litwy, a inny by³ nauczycielem, dziennikarzem, wyk³adowc¹ lub kierownikiem dzia³u ideologicznego Czerwonego Sztandaru, albo jaki czas potem pos³em. Razem piewano i tañczono w Wilii. Po pracy.
Dopiero z czasem wysz³o szyd³o z worka. Zaczê³y siê podzia³y ideologiczne, a mo¿e bardziej dotycz¹ce interesów i sto³ków, i napsu³y
krwi polskiemu rodowisku na Litwie, jako mniejszoci. Z tego, co
wiem, ale raczej odsuwam tê wiedzê od siebie jako zbêdn¹, te spory
trwaj¹ i dzi.
Z tamtych czasów (umownej jednoci) pamiêtam ciekawe dyskusje w trakcie powo³ywania Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego
Polaków na Litwie, przekszta³conego potem na zjedzie (w którym
bra³em udzia³) w Zwi¹zek Polaków na Litwie. Wisz¹cy w mojej pracowni proporczyk SSKPL mówi, i¿ I zjazd stowarzyszenia odby³ siê
15-16 kwietnia 1988 roku...
W ka¿dym razie siedzi mi wci¹¿ w g³owie wiele znakomitoci, które z Polski przyjecha³y na ów zjazd. W przedziale sypialnym poci¹gu,
wtaczaj¹cego siê na wileñski dworzec, dopytywa³em siê, czy jedzie z
nami prof. S³awomir Kalembka, ówczesny rektor UMK w Toruniu.
Okaza³o siê, ¿e ca³¹ drogê spa³ nade mn¹. Potem przemawia³ z mównicy zjazdowej, wspominaj¹c, ¿e (zdaje siê) mieszka³ lub chodzi³ do szko³y
o kilka kroków od dawnej Bouffa³owej Góry, gdzie ów zjazd siê odbywa³. Wród goci by³ te¿ prof. Lipiec (?) z Krakowa, który przekaza³
pozdrowienia z pierwszej stolicy Polski, co mnie jako Wielkopolanina
lekko zeli³o i w przerwie podszed³em doñ z pytaniem, czy jest pewny,
i¿ Kraków to rzeczywicie pierwsza nasza stolica.
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By³ na tym zjedzie Jerzy Waldorf, z którym rozmawia³em w kuluarach, zachowa³em te¿ wizytówkê red. Walendowskiego, z zakazanego wówczas jeszcze Radia G³os Ameryki (ale jako jednak wpuszczono go do Willna). Pamiêtam, i¿ w czasie obrad pomaga³em szlifowaæ
jakie wa¿ne owiadczenie, nad którym m.in. pracowali Romek Mieczkowski i Heniek Ma¿ul.
Potem, zdaje siê, straci³em zainteresowanie sprawami organizacyjnymi rodaków znad Wilii. Mieli swój zwi¹zek, mogli oficjalnie dzia³aæ.
Z czasem powstawa³y stowarzyszenia bran¿owe  np. lekarzy, naukowców, co oznacza³o pewnego rodzaju normalizacjê. Ale jak dzi wiadomo  nie do koñca. Wybuch³y spory, k³ótnie nawet, zaczê³y siê podzia³y, co na pewno nie jest korzystne dla zwartoci mniejszoci narodowej. Obserwowa³em to z bólem, lecz z dowiadczeñ polskich wiem, i¿
by³o to nieuchronne.
Uwiadomi³em sobie to kiedy, odwiedzaj¹c (te¿ nieistniej¹c¹ od
wielu lat) polsk¹ ksiêgarniê Stanis³awa Korczyñskiego. Pokaza³ mi ksiêgê
wpisów swoich goci. By³o tam wiele autografów polskich polityków,
którzy przyje¿d¿ali pod Ostr¹ Bramê z misjami dobrej woli, zdaje siê,
coraz bardziej dziel¹cymi wileñskich krajan.
Powsta³a polska kawiarnia Alina (te¿ nieistniej¹ca), oczywicie,
przedtem czasopismo Znad Wilii, Radio Znad Wilii i Polska Galeria
Artystyczna Znad Wilii, za którymi kryli siê Mieczkowscy i Czes³aw
Okiñczyc. Niestety, tych polskich wyprysków nie doæ, ¿e by³o (i
jest) ma³o, to  jak wiadomo  niektórych ju¿ nie ma. Szkoda. Na
szczêcie, Radio Znad Wilii leci nawet w taksówkach, nale¿¹cych
niekiedy nawet do Litwinów czy Rosjan, w galerii oko ciesz¹ obrazy.
Dzia³aj¹ firmy Klonowiczów, Litwinowiczów, Runiewiczów
B³¹ka mi siê po g³owie opracowanie sprzed lat, z którego wynika³o,
i¿ sporód wszystkich narodów, zamieszkuj¹cych Litwê, Polacy mieli
 poza Cyganami  najni¿szy odsetek ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem. Czy to siê zmieni³o na lepsze? Na ile?
Nie jestem pewien, choæ wielu m³odych studiuje, wyje¿d¿a, prawda, teraz znacznie mniej, po naukê do Macierzy. Jako Wielkopolanin z
dziada pradziada, znam przyk³ady, ¿e dla mniejszoci bardzo istotne s¹
dzia³ania ekonomiczne, ¿e si³a le¿y w prê¿nej gospodarce i nauce. Ale
czy w tym kierunku id¹ dzia³ania wileñskich Polaków?
Z rêk¹ na sercu nie jestem w stanie powiedzieæ.
Eugeniusz Kurzawa
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OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
Sta³a prezentacja

©Jerzy Karpowicz

Pasje literackie przyæmi³y fascynacje wystawiennicze. W Wilnie  ostatnio dzia³a sta³a ekspozycja. W jej tle odby³o siê wiele spotkañ z udzia³em rodaków z Polski. Uczestniczy³y w nich z
programem artystycznym Luba Nazarenko i Anna
Polewicz, wykonawczynie ballad. A obok nich 
Jerzy Surwi³o, dziennikarz, ostatnio autor ksi¹¿ek
o zaciêciu dokumentalno-publicystycznym.
Wród goci galerii znalaz³o siê wielu rodaków, zamieszka³ych w ró¿nych krajach. W maju
odwiedzi³ j¹, przy okazji koncertu w SoleczniStan Borys w galerii
kach, Stan Borys  legenda polskiej piosenki,
wykonawca pamiêtnych utworów  To ziemia, czy Jaskó³ka uwiêziona.
Artysta ponad 20 lat mieszka³ w Chicago, potem w Toronto, obecnie  w
Las Vegas. Po zapoznaniu siê z kolekcjami PGA Stan Borys dokona³ zapisu do ksiêgi pami¹tkowej: W Galerii Znad Wilii otoczony by³em
duchem malarstwa. Uniesiony, urzeczony frunê dalej.
Na pami¹tkê Stan Borys w prezencie otrzyma³ obraz Renaty Duden
Akt bia³y.
W Polsce po zakoñczonej wystawie zbiorowej Artyci znad Wilii na
Zamku w Lidzbarku Warmiñskim ta ekspozycja uda³a siê do Bartoszyc,
gdzie zosta³a w maju pokazana w miejscowym Domu Kultury. W tej
chwili ta wystawa, jak te¿ inne  pokazane w Prudniku i Warszawie,
czekaj¹ na propozycje wystawiennicze. Wczeniejsze porozumienia z
orodkami w Krakowie i Olsztynie w tej kwestii nie dosz³y do skutku.
Poszczególne obrazy, b¹d miniatury by³y dope³nieniem wieczorów literackich, w jakich mia³em okazjê uczestniczyæ.
Z POLSKI
Z sercem
To has³o niezwyk³ego przedsiêwziêcia w ramach spotkañ poetyckich  XVIII Chleb Nadziei, które mia³y miejsce w Krakowie. Ich goæmi honorowymi byli tym razem pacjenci po przeszczepie serca i Lu-
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dzie serca  ci, którzy nios¹ pomoc jej potrzebuj¹cym  lekarze z klinik chirurgii serca, specjalici z zakresu transplantologii, wolontariusze, duchowni, artyci, poeci.
Tego dnia, 24 kwietnia, w Krakowie kursowa³ specjalny tramwaj, któremu przywieca³y s³owa Nie zabieraj swojego serca do nieba. Jego
pasa¿erami byli poeci, którzy innym podró¿nym
rozdawali owiadczenia woli w postaci swych
wierszy, które stanowi³y swoiste bilety przejazdowe. Na trasie wokó³ Plantów po drodze do- Leszek D³ugosz, spotkany na ulicy w Krakowie
siadali gospodarze miasta, rektorzy uczelni wy¿szych, znani obywatele grodu nad Wis³¹.
Poeci w Kurii Metropolitalnej odbyli spotkanie z ks. kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem, który sprawowa³ patronat honorowy nad przedsiêwziêciem, uczestniczyli w Misterium Poetycko-Muzycznym w Kru¿gankach Bazyliki Franciszkañskiej. Podczas wieczoru wiersze jego uczestników czyta³a Anna Dymna, grali i piewali wychowankowie Szko³y
Muzycznej im. Rutkowskiego. A zabrzmia³y utwory poetów krakowskich, z innych regionów Polski. Mia³em mo¿liwoæ, obok Boles³awa
Taborskiego z Londynu, spoza Polski uczestniczyæ w przedsiêwziêciu.
W ramach serii jubileuszowej XX-lecia Konfraterni Poetów w Krakowie ukaza³a siê antologia wierszy po tym¿e tytu³em  Z sercem. W
wydaniu, którego mottem s¹ s³owa Nie lêkajcie siê pozostawiæ swego
serca w drugim cz³owieku, znalaz³y siê wiersze na temat m.in. poetów z Wilna: Birutë Jonuðkaitë, Henryka Ma¿ula, Wojciecha Piotrowicza, Józefa Szostakowskiego oraz pisz¹cego te s³owa, który nazajutrz mia³ dodatkow¹ okazjê odbycia spotkania autorskiego z m³odzie¿¹
oraz w Sali Kameralnej Domu Kultury Podgórze.
Jak to bywa w Krakowie  nie zabrak³o i tym razem nieoczekiwanych spotkañ, m.in. z Leszkiem D³ugoszem, który bardzo mi³o wspomina³ swój pobyt w Wilnie i nasze rozmowy przed laty, obieca³ przes³aæ do Znad Wilii swe wileñskie wiersze
U Sleñdziñskich
Z Bia³ymstokiem, mimo bliskoci z Litw¹, wiêzy s¹ rzadkie. A przecie¿ przed laty w³anie z tutejszym rodowiskiem pisarskim budowali
swe pierwsze kontakty literackie wilnianie. Dlatego ucieszy³em siê z
zaproszenia dyrektor Stanis³awy Gryncewicz, by wyst¹piæ w ramach
tradycyjnych poetyckich Czwartków u Sleñdziñskich.
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Na spotkanie przybyli dawni znajomi, w tym poeci  Jerzy Binkowski, który je poprowadzi³, Krystyna Konecka, Wies³aw Szymañski, Eugeniusz Szulborski. Wielow¹tkoæ wypowiedzi (czy¿by to wynika³o
znowu¿ z rzadkoci spotkañ z wilnianami?) sprawi³a, ¿e prócz wierszy
mia³em siê wypowiedzieæ o kwartalniku Znad Wilii, w wielu innych
zakresach. O powrotach do poezji, przypomina³y popisy m³odych artystek z Zespo³u Szkó³ Muzycznych im. i. Paderewskiego w Bia³ymstoku, które uwietni³y atmosferê tego spotkania.
Przyznam, ¿e bardzo wzrusza mnie to miejsce w Bia³ymstoku, równie¿ ze wzglêdu na wspomnienia osobiste  mia³em okazjê w Krakowie
na pocz¹tku lat 70. poznaæ Ludomira Sleñdziñskiego, a potem  jego
córkê, ostatni¹ z rodu  Julitê Sleñdziñsk¹. W galerii znalaz³em fotografiê, któr¹ wykona³em w jej warszawskim mieszkaniu. Postanowi³em
wiêc odszukaæ negatywy z 28 listopada 1988 roku, kiedy to wykona³em
gospodyni domu niema³o zdjêæ. Córka mistrza, znana klawesynistka, z
postêpuj¹c¹ chorob¹, i u schy³ku swojego ¿ycia te¿ malarka, mia³a marzenie, ¿eby wielki zbiór dzie³ sztuki jej malarskiej dynastii powróci³ do
Wilna, ostatecznie obrazy, w czêci, trafi³y do Bia³egostoku
O Wilnie mowa te¿ by³a podczas kolacji, na któr¹ zaprosi³ mnie
prof. Witold Czarnecki, wilnianin, mieszkaj¹cy przed wojn¹ przy ul.
Podgórnej (Pakalnës), w niedalekim s¹siedztwie do Czes³awa Mi³osza.
Przed wyjazdem rozmawia³em na tematy wspó³pracy w Muzeum
Rzeby Alfonsa Karnego, gdzie siê zatrzyma³em w pokoju gocinnym,
do którego sz³o siê noc¹ obok rzeb; odwiedzi³em ks. profesora Tadeusza Krahela w Bibliotece Seminarium Duchownym, zostawi³em tam
ostatnie numery kwartalnika, za podczas serdecznej rozmowy zosta³em obdarowany ostatni¹ i cenn¹ prac¹ gospodarza  Dowiadczeni
zniewoleniem. Duchowni archidiecezji wileñskiej, represjonowani w latach okupacji sowieckiej (1939-1941).
Na obchodne przywita³em siê z Jasiem Leoñczukiem, poet¹, dyrektorem Ksi¹¿nicy Podlaskiej.
Port Poetycki
17 maja po raz pierwszy dotar³em do Bydgoszczy. Z Kamili¹ i Krystianem Czerwiñskimi, którzy po drodze gocili mnie w Ciechocinku. Sprowadzi³o tu mnie ciekawe przedsiêwziêcie artystyczne, w którym poniek¹d od lat jako swój udzia³ zaznacza PGA Znad Wilii i
kwartalnik.
Port Artystyczny Bydgoszcz 2006 jest pierwsz¹ prezentacj¹ Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego, nowej interdyscyplinarnej organi30
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zacji, zrzeszaj¹cej artystów
ró¿nych rodowisk twórczych. Od samego pocz¹tku celem Rejsu jest zbli¿anie narodów i kultur europejskich oraz tworzenie
wartociowych idei i faktów artystycznych. W ten
sposób artyci realizuj¹
ideê Zjednoczonej Europy
 napisa³ we wstêpie do
wydanego z tej okazji ka- Czytanie wierszy na zakotwiczonej barce
talogu malarz Henryk Narewski, prezes wspomnianego stowarzyszenia.
To w³anie on przed paru laty by³ inicjatorem wystawienia prac
rodowiska bydgoskiego w Wilnie, w naszej galerii. W katalogu znalaz³y siê reprodukcje prac plastycznych, fotografie i wiersze.
W ramach spotkania Poeci Portu Poetyckiego 2006 w kawiarniklubie Barka zabrzmia³y wiersze w wykonaniu poetów miejscowych
i goci. Wieczór prowadzi³ Dariusz Tomasz Lebioda. Podczas spotkania by³a mowa o udziale przedstawicieli bydgoskiego rodowiska artystycznego, z którym  jak wspomina³em, od lat mamy kontakty owocnej wspó³pracy  w kolejnych Miêdzynarodowych Spotkaniach Poetyckich Maj nad Wili¹. W rezultacie to przedsiêwziêcie zosta³o wzbogacone o jeszcze inne porty  po niespe³na dwóch tygodniach czêæ
artystów, uczestnicz¹cych w tym wieczorze, znalaz³a siê na innym
statku, p³ywaj¹cym po Jeziorach Trockich
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Szukaj¹c Kresów

Zbigniew Domino i Wies³aw Zieliñski (siedzi)

Bogaty program zaproponowano podczas miêdzynarodowej sesji Literatura Kresów Polski, S³owacji i Ukrainy, której organizatorem by³
Rzeszowski Oddzia³ Zwi¹zku
Literatów Polskich na czele z
jego prezesem Wies³awem
Zieliñskim w dniach 21-25
maja.
Sesja rozpoczê³a siê od wyk³adu prof. Stanis³awa Eliasza,
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Muzeum Juliana Przybosia w Niebylcu; obok  grób poety w Gwodzicy

który stara³ siê odpowiedzieæ na pytanie: Czym jest i jak rozumiemy literaturê Kresów?
Zaiste o tym mo¿na dyskutowaæ. Osobicie uwa¿am, i¿ kresowoæ
owa nale¿y do kategorii historycznej. Dzi, w dobie globalizacji, to pojêcie zanika, wydaje siê  zrêczniej jest mówiæ o literaturze pogranicza,
na styku krajów. O tym te¿ mówi³em podczas dyskusji.
Tê rozmowê kontynuowa³em podczas spotkania autorskiego na Politechnice Rzeszowskiej, wietnie i nowoczenie wyposa¿onej uczelni,
z wra¿liw¹ na s³owo i sztukê m³odzie¿¹. Spotkanie to pilotowa³a poetka
i pisarka Marta Pelinko. Tu trzeba pochwaliæ sprawnoæ organizatorów, ich ¿yczliw¹ opiekê, która siê roztacza³a nad uczestnikami sesji
podczas spotkañ.
Wielkie wra¿enie zrobi³ wyjazd do Gwodzicy, gdzie zatrzymalimy
siê z refleksj¹ nad grobem Juliana Przybosia. Roztacza³ siê st¹d cudny
widok. Potem zwiedzilimy skansenow¹ chatê, w której urz¹dzono
muzeum poety. W Niebylcu musia³em po¿egnaæ z uczestnikami wypadu dalej w Bieszczady, a¿ do Bukowca i zrezygnowaæ z dalszych woja¿y po tych piêknych okolicach  czeka³a mnie podró¿ do Wilna i
praca organizacyjna w zwi¹zku z Majem nad Wili¹, który siê rozpoczyna³ za cztery dni.
Podczas sesji obecny by³ najs³awniejszy pisarz na Podkarpaciu 
Zbigniew Domino, autor g³onej powieci Syberiada Polska.
Co daj¹ takie wyjazdy?  mo¿e powstaæ pytanie.
Osobicie uczê siê podczas nich Polski, uczê siê napotkanych ludzi.
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XVI W.  1945)  10
Doretti Ignacy, ur. 13 marca 1703 w Pradze, zm. 31 maja 1768 w
Po³ocku; malarz, jezuita. W Pradze studiowa³ filozofiê i prawo cywilne,
uczy³ siê sztuki malarskiej. Po wywiêceniu wst¹pi³ do zakonu jezuitów
26 sierpnia1736 w Wilnie. Nauczy³ siê jêzyka polskiego. Po odbudowaniu zniszczonego przez po¿ar kocio³a w. Ignacego w Wilnie, w 1738
namalowa³ kompozycjê iluzjonistyczn¹ na cianie o³tarza g³ównego, wzorowan¹ na spalonym obrazie, przedstawiaj¹cym Matkê Bosk¹. Poniewa¿
wiadomo, i¿ pozosta³ w tym samym domu zakonnym do 1748, mo¿na
mu hipotetycznie przypisaæ wykonane w tym okresie inne prace malarskie w kociele w. Ignacego: malowid³o na fasadzie (1739), freski, pokrywaj¹ce ca³e wnêtrze (1741-1743), a byæ mo¿e, obrazy w o³tarzach
bocznych. Póniej przebywa³ w kolegiach jezuickich: w £om¿y, Miñsku, Piñsku, Koby³ce pod Warszaw¹ i w P³ocku, gdzie zmar³.
J. Pop³atek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów.Kraków 1972, s. 106-107;
J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 89.

Dowgia³³owicz, snycerz wileñski. W 1921 wykonywa³ puszkê projektu F. Ruszczyca, na której umieszczony zosta³ piercieñ, ofiarowany gen. L. ¯eligowskiemu przez spo³eczeñstwo wileñskie w pierwsz¹
rocznicê 9 padziernika.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 147.

Dowgird Tadeusz, syn Micha³a i Marii z Jeleñskich, ur. 27 lutego
1852 w Torbinie w guberni nowogrodzkiej (Rosja), zm. 1 listopada 1919
w Kownie; malarz, archeolog. Od 1856 przebywa³ z rodzicami w maj¹tku rodzinnym Plemborg k. Ejrago³y (Ariogala) w powiecie rosieñskim;
pocz¹tkowe nauki pobiera³ w domu; w 1866 wst¹pi³ do V klasy szko³y
realnej w Wilnie, gdzie zaprzyjani³ siê z synem malarza Edwarda Romera, bywa³ w pracowni Alfreda Romera. Pod jego wp³ywem w 1870 zapisa³ siê do Szko³y Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, uczy³ siê malarstwa do 1871, nastêpnie wyjecha³ do Petersburga, gdzie rozpocz¹³
studia w ASP. Kolegami jego byli znani póniej malarze Henryk Siemiradzki, Ilja Repin, rzebiarz Mark Antokolski. W Petersburgu zaprzyjani³ siê z Henrykiem Siemiradzkim i Stanis³awem Witkiewiczem, synem
marsza³ka szawelskiego, wygnañca sybirskiego po powstaniu styczniowym. Studiowa³ pó³tora roku, nastêpnie za przyk³adem Witkiewicza
wyjecha³ na dalsze studia do Monachium. W 1876 powróci³ do Plemborga, sk¹d w tym¿e roku wyjecha³ do Warszawy, gdzie w 1877 otworzy³
w³asn¹ pracowniê malarsk¹. Oko³o 1883 zainteresowa³ siê archeologi¹.
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Latem wyje¿d¿a³ na ¯mud, gdzie bada³ pilkalnie litewskie, rozkopywa³
kurhany w poszukiwaniu przedmiotów archeologicznych. W 1891 opuci³ Warszawê i zamieszka³ w Plemborgu, zaj¹³ siê gospodarstwem, porzuci³ malarstwo, ale nie zaniedbywa³ pracy archeologicznej. Na pocz¹tku XX wieku gospodarstwo przekaza³ synowi Micha³owi (1884-1956),
a sam opuci³ Plemborg, zamieszka³ w Kownie i zaj¹³ siê zawodowo
archeologi¹, gromadzeniem eksponatów dla muzeum, które powsta³o w
tym miecie w 1898. W 1909 zosta³ kierownikiem tego muzeum. Namalowa³ pejza¿e: Dziedziniec w nocy, Nad Dubiss¹, Rzeka Dubissa; wykona³ witra¿e do kilku kocio³ów ¿mudzkich. Uczestniczy³ w wystawach
od 1876 do 1890 w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie, z pejza¿ami: Orka jesienna, O wicie, Rostopy, Zamieæ, Zawieja, O
zmroku, Wieczorem, W parku, Kwiaty na ³¹ce; w 1886 wzi¹³ udzia³ w
wystawie, zorganizowanej w Wiedniu. W 1889 zaproszono go do udzia³u w jury wystawy konkursowej w ZSP ZSP Warszawie. Rysowa³ nieco
dla czasopism ilustrowanych, np. widoki Warszawy, sceny z powodzi.
Malowa³ dekoracje dla litewskich widowisk, re¿yserowa³ i pisa³ utwory
sceniczne w jêzyku litewskim; bra³ udzia³ w wystawach litewskich w
1910-1914 w Wilnie. W Muzeum Sztuki w Wilnie s¹ jego obrazy olejne,
w tym W nocy, Martwa natura z dzbanem i ksi¹¿k¹.
M. L. Krzywicki, Polski s³ownik biograficzny, t.5. Kraków 1939, s. 351-352; A.
Ryszkiewicz, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, Wroc³aw. 91-92; A.
Indriulaitis, A. Tautavièius, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s.
394-395; Jackiewicz, Tadeusz Dowgird  malarz, archeolog i kustosz muzeum.
Znad Wilii 2002, nr 1/4, 125-133.

Dowmunt, Dowmontt, Piotr, syn Waleriana, ¿y³ w XIX/XX w.;
fotograf. Uczy³ siê w Szkole Miejskiej w Wilnie, po jej zakoñczeniu
pracowa³ w zak³adzie ojca; w 1886 odziedziczy³ zak³ad fotograficzny,
po trzech latach zamkn¹³ go i wyjecha³ do Wi³komierza, gdzie za³o¿y³
nowy, który w 1898 zlikwidowa³ i przeniós³ siê do W³oc³awka; tam
pod nazwiskiem Dowmontt za³o¿y³ kolejny zak³ad fotograficzny.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £od 2001, s. 17.

Dowmunt Walerian, syn Filipa, ur. 1824, zm. 1886; fotografik. By³
jednym z pierwszych fotografów w Wilnie; ju¿ w 1859 za³o¿y³ zak³ad
w domu Radkiewicza przy ulicy Wielkiej. W l. 1874-1883 zak³ad Dowmunta, prowadzony do 1877 wspólnie z J. Huleckim, znajdowa³ siê
w domu miejskim przy Wielkiej 10, a od 1883 do 1886 ponownie w
domu Radkiewicza. Zak³ad odziedziczy³ syn Piotr Dowmunt.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 17.

Drazdowicz Jazep, Drozdowicz Józef, ur. 1 padziernika 1888 w
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zacianku Puñki k. G³êbokiego, zm. w 1954; malarz, grafik, rzebiarz
bia³oruski. W 1906-1910 uczy³ siê Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie. Uczy³ rysunku w szko³ach Wileñszczyzny. W 1927 za³o¿y³ studio malarskie w Gimnazjum Bia³oruskim w Wilnie. W 1926-1927
wspó³pracowa³ z bia³oruskim czasopismem satyrycznym Ma³anka,
wykonywa³ ilustracje do czasopisma Ruñ i Wolny Sciah; ilustracje
do ksi¹¿ek: Kalendarz bia³oruski na 1910 r.; Kurhannaja kwietka Konstancji Buj³o (1914); Szkolny spieunik A. Hryniewicza (1920); Haradolskaja puszcza w³asnego autorstwa. Namalowa³ portrety ksi¹¿¹t po³ockich, obrazy olejne: Po¿ar zamku; Miñsk. Wysokie Miasto; stworzy³
seriê grafiki Dzinienszczyzna  kilkanacie wsi z powiatu dzinieñskiego; malowa³ obrazy na tematy historyczne oraz architektoniczne: Mir,
Nowogródek i nowogródzianie, Krewo, Lida, Holszany, Grodzisko holszañskie, Miedniki, Troki. W 1946-1947 stworzy³ seriê pejza¿y Przyroda Bia³orusi. Wykona³ popiersie Franciszka Skoryny, P³acz Harys³awy, portrety-p³askorzeby Michasia Maszary, A. Hryniewicza, A. Paczopki i portret matki. Zapisywa³ folklor bia³oruski Dzinieñszczyzny.
Pochowany na cmentarzu w Liplanach k. G³êbokiego, dzi Bia³oru.
A. Lis, Wieczny wandrounik. Minsk 1984; A. Lis, Encyk³apiedyja litaratury i
mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 349-350.

Drëma Vladas, Dremo W³adys³aw, ur. 3 grudnia 1910 w Rydze,
zm. 4 stycznia1995 w Wilnie; malarz, grafik, historyk sztuki. W 19261931 uczy³ siê malarstwa w studiu Witolda Kajruksztisa (Vytautasa
Kairiûktisa) w Wilnie; w1831-1836 studiowa³ malarstwo na Wydziale
Sztuk Piêknych USB, bior¹c udzia³ w wystawach sprawozdawczych
wydzia³u w 1933/34-1934/35, pracowa³ jednoczenie w litewskim gimnazjum w Wilnie, jako nauczyciel rysunku. W 1937-1938 kszta³ci³ siê
w Pañstwowym Instytucie Robót Rêcznych w Warszawie. Cz³onek
za³o¿yciel w 1937 Grupy Wileñskiej. Od 1939 dzia³a³ nadal w Wilnie,
w 1941-1944 pracowa³ w Muzeum Bia³oruskim, w 1945-1946 by³ dyrektorem Muzeum Etnograficznego, w 1946- 1950 i 1957-1970 wyk³ada³ na Uniwersytecie Wileñskim oraz w Instytucie Sztuk Piêknych.
Od 1970 pracowa³ w Instytucie Konserwacji Zabytków Litwy. Wspó³pracowa³ z polskimi wydawnictwami, placówkami naukowymi i artystycznymi. Uczestniczy³ w wystawach przedwojennych: I Sta³a Wystawa Sztuki w Wilnie 1935; Wilno  1936; uczestniczy³ w subskrypcji
Grafiki Wileñskiej w 1934, 1937. W 1980 wystawa indywidualna w
Wilnie. Z okresu przedwojennego znane s¹ jego drzeworyty Sosna, 1933;
G³owa staruszki, 1933; Kocio³y w. Anny i Bernardynów w Wilnie,
1937; Szklarz, 1929; Praczka, 1930. Wyda³ monografiê w jêzyku li35
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tewskim Prancikus Smuglevièius (Franciszek Smuglewicz, 1973).
R. Lebedytë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 455; Wileñskie
rodowisko artystyczne, katalog. Olsztyn b.d (1989), s. 58.

Drozdowski Józef, ¿y³ w XIX w.; rysownik z Wilna. Przebywaj¹c
w Czerdyniu na Uralu na zes³aniu za udzia³ w powstaniu 1863 wykona³
dla M. Zaleskiego widok tej miejscowoci w czasie wylewu rzeki Ko³wy, umieszczaj¹c na nim wizerunki wszystkich uczestników lekcji w³oskiego, których udziela³ Zaleski.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 102.

Dru¿yna Maurycy, ¿y³ w XIX w.; malarz wileñski. Autor portretu
Szymona Konarskiego, 1839, miniatura na koci (w 1921 w³asnoæ L.
Brensztejna). W Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie
znajduje siê litografia tonowana K.A. Schultza wg rysunku Dru¿yny
Klasztor Dominikanów w Kalwarii na ¯mudzi.
J. Salski, Sztuka i kultura polska na Litwie i Rusi. Warszawa 1921, s. 31; S³ownik
artystów polskich, t. 2. Wroc³aw, s. 103.

Dubicki Jan, brat Miko³aja i Piotra, ¿y³ w XVIII w.; rysownik.
Pracowa³ w hucie Radziwi³³ów w Nalibokach w powiecie nowogródzkim. W 1744 przeniesiono go do Urzecza (Ureczcza) k. Lubania w d.
woj. miñskim, gdzie pomaga³ bratu Miko³ajowi przy zdobieniu zwierciade³. Wkrótce powróci³ do Naliboków, a po 1750 pojawi³ siê ponownie w Urzeczu. Zdobi³ kielichy, grawerowa³ or³y, serduszka i herby. W
1781-1784 zdobi³ szk³a, przeznaczone dla króla Stanis³awa Augusta,
m.in. kielich z monogramem i herbem królewskim (1784). W 17841785 wygrawerowa³ litery ¿ydowskie na 15 szklaneczkach.

Z. Kamieñska, Manufaktura w Urzeczu 1737-1846. Warszawa 1964, s. 93-94,
127-130; Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 104.

Dubicki Miko³aj, brat Jana i Piotra, ur. ?, zm. 1794 w Urzeczu w d.
województwie miñskim; rysownik. Pocz¹tkowo pracowa³ w hucie w
Nalibokach, od wrzenia 1739 - w nowo zorganizowanej hucie w Urzeczu. By³ tam pierwszym rysownikiem i prowadzi³ rysowniê zwierciade³. Zniechêcony trudnymi warunkami pracy i czêstym brakiem
wynagrodzeñ, w 1775 potajemnie przeniós³ siê do manufaktury szk³a
Chodkiewiczów w Czarnobylu. Zachêcony obietnicami administracji
ok. 1781 wróci³ do Urzecza, gdzie pracowa³ w hucie do mierci, prowadz¹c równoczenie w³asny warsztat. Grawerowa³ wzory na taflach
i ramach zwierciade³, zdobi³ równie¿ tzw. szk³o drobne. Nale¿a³ do
grupy pracowników najemnych pobieraj¹cych najwy¿sze ga¿e.

Z. Kamieñska, Manufaktura w Urzeczu 1737-1846. Warszawa 1964, s. 93-94,
127-130; Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 104.
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Dubicki Piotr, brat Jana i Miko³aja, ¿y³ w XVIII w. Kszta³ci³ siê w
manufakturze w Urzeczu od 1753 pod kierunkiem majstra sprowadzonego z Saksonii, C.T. Szerbera. W 1760-1761 i w 1774 wystêpuje w spisach
rysowników; jego prace notowane s¹ w 1781-1786. W 1793 mieszka³
jeszcze w domu skarbowym w Urzeczu. By³ znany jako najlepszy wykonawca motywów figuralnych i ornamentu kwiatowego na szkle.
Z. Kamieñska, Manufaktura w Urzeczu 1737-1846.Warszawa 1964, s. 38, 93-94,
120, 127-130; Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 104-105.

Dunin-Marcinkiewicz W³adys³aw, ¿y³ w XX w.; malarz. W 1933
by³ cz³onkiem zarz¹du Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych; w 1935  cz³onkiem zarz¹du. W 1934 zarz¹d towarzystwa informowa³, ¿e artysta-malarz nie posiada sta³ego
zajêcia (od 1931) i znajduje siê w trudnej sytuacji finansowej. Na V
Dorocznej Wystawie Prac Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych
Artystów Sztuk Plastycznych w 1935 prezentowa³ prace: Marsza³ek
Józef Pi³sudski  sangw.; Portret Pani H. Stachlewskiej  pastel.;
Kwiaty  olej; Portret Pani H. Antosiewiczowej  olej; Sierpieñ  olej.
W 1939 figuruje w spisach cz³onków Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych.
LVA, Vilnius, F 288, ap. 1, b. 2, 6, 9, poda³a T. Dalecka; J. Poklewski, Polskie
zycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 216.

Dyakowski Stanis³aw, ur. ?, zm. w czasie drugiej wojny wiatowej w Wilnie; poz³otnik. W okresie miêdzywojennym by³ w³acicielem
zak³adu poz³otniczego przy ul. Zamkowej w Wilnie.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 165.

Dydreyszten, Dietrichstein, Jan Tobiasz, ¿y³ w XVIII w.; sztukator, architekt. W 1749-1752 mieszka³ z ¿on¹ w Wilnie, gdzie podejmowa³ prace architektoniczno-dekoracyjne i op³aca³ sk³adkê w zborze protestanckim. Od 1749 bra³ udzia³ w odbudowie zniszczonego przez po¿ar kocio³a w. Ducha. Za sumê 130 czerwonych z³otych rocznej
pensji i ordynariê wybudowa³ kopu³ê na tym¿e kociele, a ponadto by³
jednym z wykonawców dekoracji jego wnêtrza. Dzie³em jego s¹ zapewne ozdoby ze stiuku, poniewa¿ w protokole konwentu dominikanów wileñskich z 24 listopada 1749 wystêpuje on jako in arte gipsatura peritissimus. W 1751-1752 wspólnie z Janem Nieziemkowskim prowadzi³ roboty przy kociele w. Rafa³a. Zacz¹³ wznosiæ fasadê kocio³a (w 1751 otrzyma³ za tê pracê 66 dukatów), wystawi³ jedn¹ wie¿ê i
udzieliwszy informacji o zak³adaniu fundamentów pod o³tarz g³ówny,
wbrew kontraktowi, porzuci³ zajêcie. Nastêpnie ze skradzionymi pieniêdzmi jezuitów zbieg³ z Wilna do Inflant. Tam z Konstantym Ludwi37
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kiem Platerem zawar³ roczny kontrakt na bli¿ej nie sprecyzowan¹ pracê (1752-1753), któr¹ wg przypuszczeñ Morelowskiego by³a rozpoczêta w tym czasie z inicjatywy Platera budowa ratusza w Kras³awiu.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 136-137.

Dzielewski Powa³a Jan, ur. 1907 w Nowym S¹czu, zm. 1985
tam¿e; malarz, grafik, pedagog. Studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych
USB w Wilnie, a nastêpnie w Królewskiej ASP w Rzymie. Od 1935
cz³onek Polskiego Towarzystwa Artystycznego w Warszawie, Bractwa Artystycznego w Wilnie, prezes ZPAP w Rzymie Kapitel, prezes
Zamsu Zwi¹zku Artystów Plastyków Podhala (1937-1938). Po drugiej wojnie wiatowej za³o¿yciel i prezes sekcji grafiki Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach. Znany jest jego obraz z okresu
wileñskiego - Przed kapliczk¹ z Chrystusem frasobliwym, ok. 1930.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 58.

Dziewulska Jadwiga, ¿y³a w XX w.; malarka. Studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB, od 1927 by³a cz³onkiem Cechu w. £ukasza; malowa³a realistyczne pejza¿e z okolic Wilna.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37.

Efronówna Szejna, ur.14 marca 1909, zm. 1983 w Izraelu; ¿ydowska
malarka, graficzka. Ukoñczy³a Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze
przy ¯ydowskim Centralnym Komitecie Owiaty w Wilnie; mia³a te¿ wiadectwo ukoñczenia 8-klasowej szko³y powszechnej im. Sz. Fruga w Wilnie. Na Wydziale Sztuk Piêknych USB rozpoczê³a studia w 1928/1929;
studiowa³a malarstwo jako wolna s³uchaczka, bior¹c udzia³ w wystawach
sprawozdawczych wydzia³u w 1934/35  1935/36. By³a cz³onkiem za³o¿onej w 1928 grupy Jung Wilne. Po drugiej wojnie wiatowej mieszka³a
w Katowicach, a nastêpnie w Izraelu. Z okresu wileñskiego znane s¹ jej
obrazy: Sadzenie drzewek, ok. 1934, drzeworyt; Na podwórku, 1933, linoryt dwubarwny; W Ogrodzie Bernardyñskim, 1934-1935; Kaktusy, 1933,
linoryt dwubarwny; Szewcy, ok. 1934, linoryt; Wiec w fabryce, 1935, drzeworyt; Pejza¿ z domkami, 1935, drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s.
58; PAL, Wilno, F 175, ap. 9, b.19, poda³a T. Dalecka.

Cdn.
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¯YDZI WILEÑSCY W LITERATURZE
Biadula Zmitrok, w³. P³aunik Samui³ (P³awnik Samuel), pseud. Samui³, Szlomka P³aunik, Sasza P³aunik, Jasakar, Szymon Pustelnik, Iskra,
Jary³a Czerwonka, Czerwonka, Czerwonka P., ur. 23 kwietnia 1886 w
osadzie Posadziec (pow. wileñski), zm. 3 listopada 1941 w pobli¿u Uralska w Rosji; bia³oruski poeta, pisarz, satyryk. Pochodzi³ z ubogiej rodziny; ojciec by³ drobnym handlarzem; Z. Biadula uczy³ siê w jeszebie 
¿ydowskiej ortodoksyjnej szkole wy¿szego stopnia, kszta³c¹cej rabinów.
Nauki nie ukoñczy³. Zarabia³ na ¿ycie jako korepetytor i subiekt. Tworzyæ zacz¹³ w 1907. Z pocz¹tku pisa³ w jêzyku rosyjskim, zamieszczaj¹c
utwory w prasie w Petersburgu i pimie wileñskim Mo³odyje Parywy.
W 1910 nawi¹za³ wspó³pracê z Nasz¹ Niw¹, podpisuj¹c je pseudonimami Sasza P³aunik i Zmitrok Biadula. W tym czasie zbiera³ banie bia³oruskie, z folkloru zapo¿yczy³ pseudonim. Jako pisarz, debiutowa³ w Naszej Niwie w 1910 proz¹ poetyck¹ Pajuæ naczle¿niki (piewaj¹ nocni
pastusi). Pod koniec 1912 przeniós³ siê do Wilna. Znalaz³ pracê w kantorze handlowym, nastêpnie zatrudni³ siê w wydawnictwie i w redakcji
Naszej Niwy. W 1914 Janka Kupa³a powierzy³ mu funkcjê sekretarza
redakcji. Wilno, jako orodek ¿ycia kulturalnego, wywar³o du¿y wp³yw
na poetê  odt¹d ¿ycie teatralne bêdzie interesowa³o go szczególnie, zwiedza³ muzea, uczestniczy³ w pracach klubów litewskich i polskich, w
spotkaniach inteligencji bia³oruskiej, pog³êbia³ wiedzê o literaturze z prze³omu wieków. Wa¿na dla jego rozwoju by³a wspó³praca z J. Kupa³¹.
Wilno nazwa³ w krótkiej poetyckiej impresji, ofiarowanej w pierwsz¹
rocznicê mierci Iwana £uckiewicza (Zbornik u pamiaæ Iw. £uckiewicza, Wilnia 1920), wiêtym miejscem Bia³orusinów, wyra¿aj¹c wiarê,
¿e Kraj Zabrany z ca³ym jego tragizmem i wspania³¹ przesz³oci¹, odrodzi siê (Bo¿e! To tu nast¹pi pocz¹tek odrodzenia ca³ego narodu!) Pierwszy tomik utworów Biaduli, wydany w Petersburgu, nosi³ tytu³ Abrazki.
Wierszy u prozie (Obrazki. Wiersze w prozie, tytu³, podpowiedziany przez
J. Kupa³ê). W 1912-1914 napisa³ kilka opowiadañ, m.in. Piaæ ³y¿ak zacirki (Piêæ ³y¿ek zacierki, 1912), Na kalady k synu (Na Bo¿e Narodzenie
do syna, 1913), Wialikodnyja jajki (Jajka wielkanocne, 1913), Letapiscy (Kronikarze, 1914), Ma³yje drywiasieki (Ma³e drwale, 1914). Pisa³
te¿ wierszowane utwory historyczne, m.in. ¯alezny wouk (¯elazny wilk)
 legenda o za³o¿eniu Wilna i wiersz Kascio³ sw. Hanny (Koció³ w.
Anny). W twórczoci siêga³ do motywów folklorystycznych. Pocz¹tkowo w jego bia³oruskich wierszach wyczuwa siê brak oryginalnoci, szybko jednak ukazuje w³asne, oblicze. Jego poezjê charakteryzuje wielo39
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stronnoæ uczuæ, ich odcieni, nastrojów, myli, skala tonów i motywów.
Nieobce s¹ motywy spo³eczne. W sierpniu1915 Nasza Niwa przesta³a
siê ukazywaæ. Biadula powróci³ do Posadca, nastêpnie uda³ siê do Miñska, gdzie ukaza³y siê jego nastêpne tomiki wierszy, poematy, opowiadania, opowieci i dramaty. W 1917, w kilku zeszytach literackich, wydanych przez pismo Wolnaja Bie³aru, opublikowa³ utwory z cyklu Wilenskije uspaminy (Wspomnienia wileñskie). Zmar³ w czasie ewakuacji
w 1941 i pochowany zosta³ w Uralsku.
Bie³aruskija pimienniki. Bijabiblijahraficzny slounik, t. I, Minsk 1992, s. 451467; Historyja bie³aruskaj litaratury XX stahoddzia, t. I, Minsk 1992, s. 237-264;
Z. Biadula, Wiersze bia³oruskie, £ód 1971; opr. T. Zienkiewicz.

Cunzer Alikum, ur. 1840, zm. 1913; ¿ydowski poeta. Popularny w
Wilnie na pocz¹tku lat 70-tych XIX w., twórca tekstów i melodii piosenek, piewanych w rodowiskach ¿ydowskich w Europie rodkowej.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Kraków 2003, s. 91.

Fin Samuel Józef, ur. 1818 w Wilnie, zm.1890; ¿ydowski literat,
historyk, pedagog. By³ nauczycielem Juliana Klaczki, zajmowa³ posadê
uczonego ¯yda przy Kuratorium. W 1841 i 1844 wyda³ w Wilnie
dwa tomy czasopisma hebrajskiego Pyrche Cofan (Kwiaty Pó³nocy), od czerwca 1860 systematycznie wydawa³ Ha Karmel  pierwszy
tygodnik hebrajski na terenie ówczesnej Rosji, który z miesiêcznym
dodatkiem w jêzyku rosyjskim Pri³o¿enije k jewriejskomu ¿urna³u GaKarmel ukazywa³ siê do koñca 1879. Publikowa³ pamiêtniki, wspominaj¹ce m.in. wileñski dom Lejbów  rodziców Klaczki.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Kraków 2003, s. 91-92; opr. M. Jackiewicz.

Gordon Juda Lejb, ur. 1830, zm. 1892; ¿ydowski poeta. Mieszka³ w
Wilnie, wyda³ poemat Ahavat Dawid Dawid-Michal, zbiorek bani w
jêzyku jidysz Miszlei Jehuda oraz zbiór pieni lirycznych Szyrei Jehuda.
L. Lempertienë, Lietuviø literatûros enciklopedija. Vilnius 2001, s. 285

Grade Chaim, ur. w 1910 w Wilnie, zm. w 1982; poeta, pisa³ w
jidysz. W 1932 opuci³ jesziwê w Bia³ymstoku i zaj¹³ siê twórczoci¹
literack¹. Cz³onek grupy literackiej Jung Wilne. Opublikowa³ tomiki
wierszy: Jo (Tak, 1936) oraz Musernikes (Moralici, 1939). Podczas
drugiej wojny wiatowej przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim. W 1946
wróci³ do Polski, st¹d wyjecha³ do Francji, a nastêpnie do Stanów Zjednoczonych. Wyda³ tomiki poezji: Dojres (Nowy Jork, 1945); Ojf di
churwes (£ód, 1947); Farksene wegn (Pary¿, 1947); Di mames canoe
(Nowy Jork, 1949); Szajn fun far³oszene sztern (Buenos Aires, 1950).
A. Ca³a, H. Wêgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura ¯ydów polskich. Warszawa 2000, s. 106.
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Kacenielson Pa³tijel, ur. w 1893 w Po³ocku, zm. ?; rosyjski poeta.
Ukoñczy³ szko³ê realn¹ w Pskowie, studiowa³ na uniwersytecie w Tule i
prawo w Petersburgu. Po 1920 mieszka³ w Wilnie. Debiutowa³ w 1912;
utwory zamieszcza³ w pismach Pskowskaja ¯iñ, Samarskoje S³owo, w warszawskim pimie Za Swobodu i w prasie wileñskiej  Nasza ¯in, Nasze Wremia, Utios. Wspó³pracowa³ z tygodnikiem berliñskim Wremia. W 1929 otrzyma³ drug¹ nagrodê w konkursie poetyckim, og³oszonym przez Rosyjski Zwi¹zek Literatów i Dziennikarzy w
Polsce za wiersz SOS i w 1930  trzeci¹, na miêdzynarodowym konkursie poetyckim, og³oszonym w Warszawie za wiersz Tieni (Cienie) oraz
w konkursie sekcji wileñskiej w 1935. W miesiêczniku Utios w 1931
zamieci³ kilka wierszy i artyku³ krytyczny o wydawanym w Pary¿u
cyklicznym zbiorku poetyckim Czis³a. Jego wiersze opublikowano w
antologiach: Sbornik russkich poetow w Polsze (Zbiór poetów rosyjskich
z Polsce, Lwów, 1930), Anto³ogija russkoj poezii w Polsze (Antologia
poezji rosyjskiej w Polsce, Warszawa, 1937). W zbiorku Sbornik Wilenskogo Sodru¿estwa Poetow (Zbiór Wileñskiej Wspólnoty Poetów, Wilno,1937) zamieszczono pe³en nostalgii wiersz Rossija. Bra³ udzia³ w dzia³alnoci literacko-artystycznej sekcji WRO, w spotkaniach w ramach
czwartków literackich wyg³asza³ referaty, m.in. w 1935 O poezji A.
B³oka i w tym¿e roku  Borys Pop³awskij kak poet (Borys Pop³awski
jako poeta), uczestniczy³ w organizowanych przez wymienion¹ sekcjê
lub przez Sodru¿estwo Poetow (Wspólnotê Poetów) w Wieczorach
wileñskich rosyjskich poetów w 1930, 1934, 1935. Jego wiersze recytowano na jubileuszowym literackim i muzyczno-wokalnym wieczorze
gazety Nasza ¯iñ w 1930. W 1940-1941 przebywa³ w Wilnie, na
³amach pisma Nowaja ¯iñ zamieci³ kilka swoich wierszy m.in. Krasnym bojcam (Czerwonym bojownikom). Dalsze jego losy nie s¹ znane.
Sbornik russkich poetow w Polsze, Lwihrad (Lwów) 1930; P. £awryniec, Russkaja litieratura Litwy XIX  pierwaja po³owina XX wieka, Vilnius 1999, s. 121-122.

Kaczergieñski Szmerke, ur.1903, zm.1954; ¿ydowski poeta i pisarz. Mieszka³ w Wilnie, zwi¹zany z grup¹ Jung Wilne, organizator
¿ycia teatralnego w getcie wileñskim, przed jego likwidacj¹ uciek³ do
oddzia³u partyzanckiego.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 134.

Kowner Abraham Uri, ur. 1842 w Wilnie, zm. 1909; pisarz hebrajski.
Pochodzi³ z ¿ydowskiej biedoty Wilna, publikowa³ utwory w Ha Karmel do 1866. Dzia³a³ potem w Odessie i Petersburgu, zes³any na Syberiê. Powróci³ do Wilna jako zwolennik asymilacji, przyj¹³ prawos³awny
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chrzest, przeniós³ siê do £om¿y i odsun¹³ siê od spraw ¿ydowskich.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Kraków 2003, s. 95; opr. M. Jackiewicz.

Kruk Herman, ur. w 1897 w P³ocku, zm. 18 wrzenia 1944 w Lapedi,
¿ydowski poeta i prozaik, bibliotekarz. Urodzi³ siê w rodzinie skromnego
urzêdnika; s³u¿y³ w Wojsku Polskim, póniej prowadzi³ prace kulturalne
wród m³odzie¿y, organizowa³ szko³y, biblioteki. Od 1930 kierowa³ du¿¹
bibliotek¹ Grosera w Warszawie; pisa³ wiersze i opowiadania, wspó³pracowa³ z pras¹. Po wybuchu drugiej wojny wiatowej, w padzierniku 1939,
z grup¹ pisarzy przyjecha³ do Wilna. W 1939-1941 pisa³ artyku³y do prasy,
pracowa³ w bibliotece ¿ydowskiej. Latem 1940 amerykañski komitet ¿ydowski przys³a³ wizy dzia³aczom kulturalnym, lecz Kruk nie wyjecha³ z Wilna,
mia³ nadziejê, ¿e spotka siê tu z ¿on¹, póniej dowiedzia³ siê, ¿e ¿onê zes³ano na Sybir. W 1941 pracowa³ w Wilnie, jako robotnik budowlany, nastêpnie zapêdzono go do getta, gdzie pe³ni³ obowi¹zki kierownika biblioteki. Od
1939 pisa³ dziennik, w którym zawar³ wiele informacji o getcie wileñskim
i o zag³adzie ¯ydów. Dziennik Kruk zakopa³, po jego mierci pozostali przy
¿yciu N. Antolik z bratem, dziennik odkopali i przywieli do Wilna. Czêæ
dziennika odnaleziono po wojnie w Wilnie. Po likwidacji getta wileñskiego,
23 wrzenia 1943 wywieziono go do Kloogi, a 22 czerwca 1944  do
obozu Lapedi w Estonii, gdzie zosta³ zamordowany.
R. Margolis, Henryk Kruk- kronikarz zag³ady ¯ydów wileñskich, Wileñskie
Rozmaitoci 1999, nr 5, s. 5-6; nr 6, s. 9; nr 7.

Kulbak Moisiej (Moj¿esz), ur. 13 marca 1896 w Smorgoniach,
zm. 29 padziernika 1937 w Miñsku; poeta. W 1909 rodzice oddali go
do jeszybotu w Wo³o¿ynie. W 1914 wyjecha³ do Miñska, gdzie eksternistycznie zda³ egzamin nauczycielski. Pracowa³ w szko³ach i gimnazjach Miñska, Smorgoni. W 1919 przyjecha³ do Wilna, mieszka³ tu i w
Berlinie do 1927. W 1928 wyjecha³ do Miñska, gdzie pracowa³ w redakcjach gazet republikañskich, a tak¿e w Akademii Nauk ZSRR. 11
wrzenia 1937 zosta³ aresztowany przez NKWD i wkrótce rozstrzelany. Jako poeta debiutowa³ w 1916 w Wilnie. W 1920 ukaza³ siê tu jego
zbiorek pt. Wiersze (w jidysz). Ponadto utwory jego ukaza³y siê w Wilnie w 1922, 1924 i 1929, m.in. powieci Mesija syn Efroima (1924),
Poniedzia³ek (Wilno 1924, Warszawa 1926).
T. Tarasowa, Bie³aruskija pismienniki. Bijabiblijahraficzny s³ounik, t. 3. Minsk
1994, s. 456; opr. M. Jackiewicz.

Lebensohn Abraham Dow, ur. 1794, zm. 1878; hebrajski poeta.
Mieszka³ i tworzy³ w Wilnie. Uwa¿any za najwybitniejszego poetê ¿ydowskiego po³owy XIX wieku.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Kraków 2003
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Lewanda Lew, w³. Jehuda Leib, pseud. £adniew, rosyjski prozaik i
publicysta. Urodzi³ siê w niezamo¿nej rodzinie w Miñsku; ukoñczy³
szko³ê rabinack¹ w Wilnie, do 1860 pracowa³ jako nauczyciel w szkole
¿ydowskiej w Miñsku. W 1861-1886 by³ doradc¹ ds. ¿ydowskich przy
wileñskim genera³-gubernatorze, pisa³ podrêczniki dla szkó³ ¿ydowskich.
Debiutowa³ na ³amach gazety Minskije gubiernskije wiedomosti,
wspó³pracowa³ z czasopismem Woschod, gdzie w 1860 og³osi³ powieæ Depo bakalejnych towarow (Przechowalnia delikatesowych towarów). W 1863 w gazecie Sankt-Pietierburgskije wiedomosti publikowa³ antypolskie Pima iz Wilny (Listy z Wilna), w których opisywa³
przebieg i zd³awienie powstania styczniowego. W 1864-1865 by³ redaktorem dziennika Wilenskije Gubiernskije Wiedomosti, w 1866-1867
og³asza³ artyku³y w gazecie Wilenskij Wiestnik. W 1878 wyda³ zbiór
felietonów pt. Wilenskaja ¿izñ. Felietonnyje etiudy (¯ycie wileñskie.
Etiudy felietonowe), og³osi³ powieæ Goriaczeje wriemia. Roman iz
posledniego polskogo wosstanija (Gor¹cy czas. Powieæ z ostatniego
powstania polskiego, Petersburg 1875), w którym z pozycji antypolskich opisa³ ¿ycie inteligencji ¿ydowskiej tzw. Siewiero-Zapadnogo Kraju
i kszta³towanie siê ich wiadomoci, jako obywateli Rosji. Wyda³ Oczerki
prosz³ogo (Szkice z przesz³oci, 1875), Czetyrie guwierniora z sosienki i
bora (Czterech guwernantów z sosenki i boru, 1879), Tipy i si³uety.
Wospominanija szkolnika konca sorokowych godow (Typy i zarysy, Wspomnienia ucznia z koñca lat czterdziestych, 1881), Lubitielskij spiektakl
(Spektakl amatorski, 1882). W Wilnie napisa³ powieci z ¿ycia ¯ydów
Wileñszczyzny: Samui³ Gimpels (1867), Ispowied dielca (Spowied
przedsiêbiorcy, 1880) i Bolszoj remiz (Wielka remiza, 1881).
P. £awryniec, Russkaja literatura Litwy XIX  pierwaja po³owina XX wieka.
Vilnius 1999, s. 50-55; A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Kraków 2003, s. 95.

Medem W³odzimierz, w³. Grinberg W³adimir, pseud. Goldblat, Mark,
Winicki, ur. 1879, zm. 1923 w USA; ¿ydowski publicysta. Wst¹pi³ na
uniwersytet w Kijowie i przyst¹pi³ do ruchu socjaldemokratycznego,
w 1900 sta³ siê teoretykiem i przywódc¹ ¯ydowskiego Zwi¹zku Robotniczego Bund, bra³ udzia³ w jego zjazdach i kongresach SDPRR,
w 1905 redagowa³ w Wilnie czasopisma Bundu w jêzyku rosyjskim i
¿ydowskim, m.in. Naszaja Tribuna i Folkscajtung, publikowa³ artyku³y polityczne i literackie; po pierwszej wojnie wiatowej organizowa³ ¿ydowskie szkolnictwo w Polsce, w 1920 wyjecha³ do USA.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 224.

Rajzen, Rejzen, Reisen, Zalman, ur. 1887, zm. 1941; ¿ydowski
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publicysta, redaktor. Ukoñczy³ gimnazjum rosyjskie w Miñsku, od 1915
mieszka³ w Wilnie, zmodernizowa³ ortografiê i u³o¿y³ gramatykê jêzyka
jidysz; w 1919-1939 redagowa³ dziennik Der Wilnem Tog; popularyzowa³ kulturê ¿ydowsk¹, przewodniczy³ wileñskiemu oddzia³owi Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ¯ydowskich oraz by³ przewodnicz¹cym
¿ydowskiego PEN-Clubu, nale¿a³ do za³o¿ycieli ¯ydowskiego Instytutu Naukowego Yiwo. 18 wrzenia 1939 aresztowany przez bolszewików, wiêziony i rozstrzelany w 1941. W Wilnie wyda³ szereg prac z
dziedziny ¿ydowskiej ortografii i gramatyki oraz leksykon literatury.
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 324.

Sieradzki Józef, pierwotnie Hirschberg Adolf, ur. 2 kwietnia1900 w
Tarnopolu, zm. 25 marca 1960 w Warszawie; historyk i publicysta. Uzyska³ maturê w V Gimnazjum tam¿e; w 1921-1925 studiowa³ historiê na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie otrzyma³ stopieñ doktora filozofii, zda³ pañstwowy egzamin nauczycielski i od 1927 uczy³ w Wilnie w Gimnazjum i Liceum Owiata i by³ jego dyrektorem, dzia³a³ w
Klubie Myli Pañstwowej, zwi¹zanym z BBWR, redagowa³ Nasz¹ Myl,
wspó³pracowa³ z Kurierem Wileñskim; podczas wojny bra³ udzia³ w tajnym nauczaniu w Warszawie; uczestniczy³ w powstaniu warszawskim,
przebywa³ w obozach jenieckich; po wojnie uczy³ w Gimnazjum im. Nowodworskiego w Krakowie, w 1945 wst¹pi³ do PPR i zaj¹³ siê agitacj¹
polityczn¹; w 1950 usuniêty z partii za przedwojenne pogl¹dy; w 19481950 by³ profesorem UJ, od 1953  prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
W Wilnie og³osi³: Polski Grakchus. Wspomnienie o Tadeuszu Ho³ówce
(1933), Zarys historyczno-statystyczny na ziemiach pó³nocno-wschodnich
1913-1938 [w:] Wilno i Ziemia Wileñska (1932), ¯ydzi i Polska (1934).

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 366-367.

Sutzkewer Abraham, Suckewer Awrom, ur. w 1913 w Smorgoniach w pow. oszmiañskim, zm.?; poeta, pisz¹cy w jidysz. Mieszka³ w
Wilnie, gdzie skoñczy³ polskie gimnazjum, studiowa³ na USB. Najwybitniejszy przedstawiciel grupy literackiej Jung Wilne. Debiutowa³ w
1933. Pierwszy tom poezji Lider (Wiersze) ukaza³ siê w 1937 w Warszawie, nastêpny Waldiks (Lene) w 1940 w Wilnie. W czasie drugiej
wojny wiatowej przebywa³ w getcie wileñskim. Po jego zag³adzie przebywa³ przez pewien czas w rodzinie wileñskiej Bartoszewiczów, póniej zbieg³ do partyzantki sowieckiej, stamt¹d po wojnie wyjecha³ do
Moskwy, sk¹d w 1946 wróci³ do Polski i wyjecha³ do Francji i Holandii. Od 1947 mieszka³ w Izraelu. W 1945 w Nowym Jorku ukaza³ siê
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tom wierszy, pisany w czasie wojny  Di festung (Twierdza). Opublikowa³ te¿: Jidisz gas (Ulica ¿ydowska, 1948), In fajerwogn (W ognistym wozie, 1952), Sybir (1953), Fidelrojz (1974).
A. Ca³a, H. Wêgrzynek, G. Zalewska, Historia i kultura ¯ydów polskich, Warszawa 2000, s. 325-326; opr. T. Dalecka.

Sz³osberg Lew. W okresie 20-lecia miêdzywojennego mieszka³ w Wilnie. Wydana we Lwowie w 1930 antologia Sbornik russkich poetow w
Polsze (Zbiorek rosyjskich poetów w Polsce) zawiera utwory i biogramy
kilku poetów wileñskich. Zamieszczono tu jeden jego utwór z podaniem
Wilna, jako miejsca zamieszkania. Nie nale¿a³ on do aktywnych uczestników rosyjskiego ¿ycia literackiego. Jego nazwisko rzadko pojawia wród
uczestników czwartków literackich, organizowanych przez sekcjê literacko-artystyczn¹ WRO. By³ cz³onkiem Sodru¿estwa Poetow. Podj¹³
wspó³pracê z gazet¹ Wilenskoje Utro, ukazuj¹c¹ siê w 1921-1927, w
której pojawi³o siê kilkanacie nazwisk nowych poetów, w wiêkszoci
pochodzenia ¿ydowskiego, spotkaæ tu te¿ mo¿na informacje o wystawionych przez teatr ¿ydowski utworów w t³umaczeniu z rosyjskiego (m.in. w
1923 opery Czajkowskiego Eugeniusz Oniegin). W pimie zamieszczono
opowiadanie Sz³osberga Nowaja ¿enszczyna (Nowa kobieta). W 1927 opublikowa³ artyku³y o utworach D. Mere¿kowskiego, I. Erenburga, I. Bunina. W koñcu lat 20. i w 30. podj¹³ wspó³pracê z pismem Naszaja ¯iñ.
Zamieszcza³ szkice krytyczne, m.in. o Jesieninie. W miesiêczniku Utios,
redagowanym przez D. Bochana w 1931, zamieszczono wiersze poetów
wileñskich, w tym dwa utwory Sz³osberga. W 1927 w Rydze ukaza³ siê
jego debiutancki tomik wierszy pt. W dymkie zakata. Stichotworenija 19241926 ( W mgle zachodu s³oñca. Wiersze 1924-1926), oceniony krytycznie
przez Sirinina (W. Nabokowa) w pimie berliñskim Rul i w gazecie
Wilenskoje Utro. D. Bochan, charakteryzuj¹c poetów wileñskich w referacie, wyg³oszonym podczas 83 czwartku literackiego w 1934, okreli³ Sz³osberga mianem poet iskanij (poeta poszukiwañ). W 1941 w
pimie Tru¿ennik zamieci³ korespondencjê o komsomolcach z miasteczka
Kruonis k. Kowna. Dalszy jego los nie jest znany.
P.£awryniec, Russkaja litieratura Litwy XIX  pierwaja po³owina XX wieka,
Vilnius 1999, s. 122,123-125,160; Nabokow, Lew Sz³osberg , W dymkie zakata,
Ryga 1927 (rec.), [w: ] Litieraturnoje Obozrenije 1989, nr 3 , s. 100-101.

Sznejur Zalman, ur. 1887, zm. 1940; poeta. Mieszka³ w Wilnie, pisa³
w jidysz, wiele wierszy powiêci³ Wilnu, m.in. wyda³ poemat Wilna.
L. Lempertienë, Lietuviø literatûros enciklopedija. Vilnius 2001, s. 284.
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Ze skarpy nad Wilenk¹ roztacza siê niezapomniany widok na Koloniê
Wileñsk¹, dzisiejszy Pavilnis i jego zieleñ, jedno z magicznych miejsc
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KONWICKIEGO I INNYCH
WILEÑSZCZYZNY UMI£OWANIE
Romuald Mieczkowski
Tegoroczny Maj rozpocz¹³ siê z finiszem miesi¹ca. A sta³o siê tak
z powodu innego wielkiego przedsiêwziêcia literackiego  Wiosny
Poezji (Poezijos pavasaris), organizowanej przez Zwi¹zek Pisarzy
Litwy, która tym razem stanowi³a mocne preludium do naszego wiêta, i w którym  tradycyjnie ju¿  mielimy swoich przedstawicieli.
Tegoroczna trzynastka w kolejnoci organizowania festiwalu nie
by³a pechowa. Prawda, pogoda od czasu do czasu dawa³a znaæ o sobie
i ci¹gle straszy³a, ale nie wp³ynê³a na przebieg Spotkañ. A zgromadzi³y
one w tym roku rekordow¹ liczbê goci zagranicznych.
Z USA przybyli: Tadeusz Chabrowski (Nowy Jork), Derek Monroe (plastyk, Chicago), Miros³awa Wojszwi³³o (b. wilnianka, W.Bloomfield k. Chicago); z Niemiec: Karl Grenzler (Hamm), Christian Medardus Manteufell (pseudonim literacki od imienia matki, w³. Krystian Medard Czerwiñski, Lenningen) z ¿on¹ Kam¹, Józef Pless (Lubeka); z Francji: Miros³awa Niewiñska
(Pary¿). Najwiêcej goci przyby³o z Polski, ró¿ne jej zak¹tki i regiony reprezentowali: Joanna Babiarz (Nowy S¹cz), Wies³aw Ciesielski (S³upsk), Barba-

Inauguracja Maja nad Wili¹ nast¹pi³a pomniku Adama Mickiewicza
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ra Gruszka-Zych (Czelad k. Katowic, uczestniczy³a w Wionie Poezji i
innych spotkaniach litewskich, w zwi¹zku z ukazaniem siê na Litwie jej
ksi¹¿ki), Jerzy Fryckowski (Dêbnica Kaszubska), Ella Hyciek (Toruñ), Zbigniew i Marcin Jerzynowie (Warszawa), Joanna Jêdrzejowska-Ba³dyga (Bydgoszcz), Romuald Kara (Warszawa), Jacek Lubart-Krzysica (Kraków), Eugeniusz Kurzawa (Wilkanowo k. Zielonej Góry), Dariusz Tomasz Lebioda
(Bydgosz), Wojciech £êcki (P³ock), Zbigniew Majewski (Warszawa), Miros³awa i Henryk Narewscy (plastycy, Bydgoszcz), Stanis³awa Witomska
(Piwniczna). Pod koniec festiwalu do³¹czy³ do nas poeta z Wêgier Gabor
Zsille, który przyjecha³ do Wilna w celu nawi¹zania wspó³pracy.
Nie zabrak³o obserwatorów i sympatyków Maja poród dziennikarzy, animatorów kultury i dzia³añ spo³ecznych, takich, jak dziennikarka Polskiego Radia Anna Sobecka z Gdañska czy Zbigniew Sulewski z Bia³egostoku, zajmuj¹cy siê zagadnieniami public relations, m.in.
doradca do spraw mediów w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Jak Krzysztof Wilczyñski, zakochany w Litwie przedsiêbiorca z
Warszawy, jak zainteresowany kontaktami z m³odzie¿¹ Tymoteusz Zych,
student prawa w stolicy Polski. Przygl¹da³ siê naszym poczynaniom
przyby³y Tadeusz Borkowski, wilnianin zamieszka³y w Zurychu.
Oczywicie, zosta³ zaznaczony udzia³ poetów i t³umaczy litewskich,
na czele z Birutë Jonuðkaitë, która od lat bierze udzia³ w przedsiêwziêciu, równie¿ jako t³umaczka utworów goci, aktywny  jak zwykle  by³ Vladas Braziûnas, znakomity poeta i te¿ t³umacz, nie mówi¹c
o twórcach miejscowych  Henryku Ma¿ulu, Wojciechu Piotrowiczu,
Józefie Szostakowskim, uczestniczyli te¿ Aleksander Soko³owski i Aleksander nie¿ko, z Kiejdan Irena Duchowska. Jeli chodzi o Bia³orusinów, obecnoæ sw¹ zaznaczy³a Tacjana Sapacz z Miñska, jej wileñscy
rodacy  Lech Ab³a¿ej, Krystyna Ba³achowicz oraz Aleksander Pok³ad.
Obecni byli malarze litewscy oraz polscy z Wilna, którym tym razem
przewodzi³y dwie Jolanty  Únieýko i Teiðerskytë-Stoðkienë.
Spotkania wystartowa³y w niedzielê, 28 maja. Tego dnia Polska
Galeria Artystyczna Znad Wilii wita³a goci, którzy przybywali o ró¿nych godzinach, odbywali wycieczki po miecie, byli obecni na galowym koncercie poetycko-muzycznym litewskiej Wiosny Poezji w
Podwórzu Sarbiewskiego na Uniwersytecie Wileñskim.
Intensywny dzieñ pierwszy
Inauguracja odbywa siê przy pomniku Mickiewicza. Tu, na dobr¹
sprawê, po raz pierwszy spotykaj¹ siê ze sob¹ wszyscy uczestnicy, tu
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po raz pierwszy odczuwa siê wspólnotê poetów  kiedy sk³adaj¹ kwiaty wieszczowi, kiedy upamiêtniaj¹ siê przy jego granitowej postaci.
Mickiewicz chyba siê umiechn¹³ gdzie z zawiatów, gdy¿ na ten
moment przez zaci¹gniête chmurami niebo wyjrza³o s³oñce.
Potem jest przejcie spod ruchliwej dzi uliczki przy kociele w.
Anny do Zau³ka Bernardyñskiego. Tu ju¿ oczekiwa³ na poetów Rimantas alna, dyrektor Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza. Choæ
deszcz jeszcze nie spad³, by nie nara¿aæ poetów na kaprysy pogody,
roznieci³ kominek w Sali Filomatów. Wypad³ mi zaszczyt w imieniu
organizatorów przedsiêwziêcia powitaæ goci, przytoczyæ s³owa Tadeusza Konwickiego, który z powodów zdrowotnych nie móg³ przybyæ na
tegoroczny Maj nad Wili¹ (rozmowa z pisarzem  patrz s. 66). ¯yczenia zebranym z³o¿y³ Stanis³aw Cygnarowski, konsul generalny RP w
Wilnie, jako przedstawicielka Zwi¹zku Pisarzy Litwy i jego wiceprezes,
poetyck¹ sztafetê z zakoñczonej Wiosny Poezji przekaza³a uczestnikom rozpoczynaj¹cego siê festiwalu Birutë Jonuðkaitë.
Aby wzajemne zapoznanie siê by³o pe³niejsze, poeci wymienili swe
wizytówki w postaci wierszy. Ten liryczny maraton s³owa rozpoczêli ci, którzy przybyli z najdalej i po raz pierwszy. Próbkê swojej
twórczoci literackiej przedstawi³ te¿ gospodarz placówki  Rimantas
alna.
Popo³udnie spêdzili uczestnicy Spotkañ w Instytucie Polskim. Prawda, poeci Jerzy Fryckowski, Jacek Lubart-Krzysica, Wojciech £êcki,
Henryk Ma¿ul oraz dziennikarka Anna Sobecka mieli odrêbny program,
w ramach organizowanych przez Instytut Dni Polskiej Ksi¹¿ki i Prasy
 akcji Czytamy dzieciom, bo dbamy o ich rozwój  odbyli spotkania w przedszkolu w Ejszyszkach i
w Domu Dziecka  internacie w
Solecznikach. Natomiast w przytulnej sali IP, przy kawie i ciastkach,
odby³a siê teoretyczna czêæ
przedsiêwziêcia, z udzia³em wilnian,
w tym wyk³adowców z katedr filologii polskiej.
Rozmowa dotyczy³a trzech tematów, które zosta³y  rzec mo¿na
 zasygnalizowane, poniewa¿ do
nich powracano niejednokrotnie.
Wyst¹pieniom i dyskusjom przys³u- Tadeusz Konwicki w Wilnie. 1888
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chiwali siê Janusz Skolimowski, ambasador RP i Mariusz Gaszto³, gospodarz tego miejsca, dyrektor IP.
Pierwsza czêæ obrad dotyczy³a twórczoci Tadeusza Konwickiego (w³aciwie w¹tków wileñskich w niej), który w tym roku obchodzi
swe 80-lecie. O przywi¹zaniu pisarza do Wileñszczyzny mówili Ella
Hyciek i Dariusz Tomasz Lebioda. Dyskusja, która siê wywi¹za³a, wiadczy³a, i¿ twórczoæ Konwickiego znana jest na Litwie i nieobojêtna.
Drugi temat  ci¹gle zielony, aktualny dla rozwoju polskiej twórczoci literackiej na Litwie. Odskoczn¹ do dyskusji by³a wydana w
1985 roku, po latach milczenia, pierwsza antologia utworów poetów
polskich pt. Sponad Wilii cichych fal.
Rok, w jakim wydano tê skromn¹ ksi¹¿eczkê  wydawa³o siê  by³
prze³omowy dla jej autorów i przysz³ych pokoleñ twórców: oto nadszed³ czas, gdy popuszczono gorset polityczny, bliskie by³y wiatry pierestrojki. Cieszylimy siê, pe³ni nadziei, ¿e z t¹ ksi¹¿k¹ rozwinie siê
nasza twórczoæ po polsku. I rzeczywicie, z pozyskaniem niepodleg³oci, trzy czy cztery takie ksi¹¿ki siê w Wilnie takie ukaza³y. Prawdziwa fala tomików poetów wileñskich przetoczy³a siê gdzie indziej. G³ównie za spraw¹ Romualda Karasia i jego wydawnictwa. Seriê wileñsk¹
lokalnie wydawa³ w Zielonej Górze Henryk Szylkin. Sporadycznie ukazywa³y siê ksi¹¿eczki innych autorów, dzi zapomnianych  ta pomoc
nie zawsze oznacza³a, i¿ sama twórczoæ obroni siê lub zostanie zauwa¿ona, bêdzie podana normalnym kryteriom wydawniczym i rynkowym. Czêæ tej literatury nie mia³a podmiotowoci wydawniczej, najczêciej autor dostawa³ okrelon¹ iloæ egzemplarzy do rozdania
Czas zadzia³a³ niczym sito. Ksi¹¿ki tamtych, bardzo pónych, pónych i nieco m³odszych debiutantów, mia³y ró¿ny ci¹g dalszy. Dzi mo¿emy mówiæ o pewnej pozycji Alicji Ryba³ko, Henryka Ma¿ula, Józefa
Szostakowskiego. Mi³o mi bêdzie, gdy do tej grupy kolegów odniesione
zostanie moje nazwisko. Lokalne oczekiwania zaspokaja twórczoæ Aleksandra nie¿ki, bazuj¹ca na fundamencie twórczoci ludowej.
Gdzie inni?  przecie¿ ksi¹¿ek wydano i wydaje siê mnóstwo!
Przy rozwa¿aniu na ten temat zarysowuje siê pewne nieporozumienie pomiêdzy poetami wileñskimi, którzy reprezentuj¹ pisarstwo skrajnie zró¿nicowane  s¹ tacy, którzy zajêci liczeniem tomików, nie
zauwa¿aj¹, ¿e ich iloæ wcale nie idzie w parze z jakoci¹. ¯e wydany
przez przypadkow¹ i nieznan¹ oficynê tomiczek czy antologia w minimalnym nak³adzie tak naprawdê nie istnieje
Smutniejsze to, ¿e zrywaj¹ z pisaniem m³odzi. Nawet ci, którzy
jako siê zapowiadali. Nie chodzi tu o ogólne trendy  globalizmy, trans50
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formacje i kapitalizmy. Sytuacja twórczoci o wy¿szych lotach w warunkach mniejszoci narodowej bywa szczególna, tym bardziej, gdy
chodzi o s³owo. Tymczasem ma³o kto potrafi pracowaæ z m³odzie¿¹. A
m³odzi ludzie coraz wiêcej maj¹ problemów z jêzykiem ojczystym, trudnoci natury warsztatowej. Nie znaj¹ polskiej poezji wspó³czesnej  w
szkole, przede wszystkim poza Wilnem, znaczna czêæ nauczycieli preferuje stylistykê sprzed wieków Ci, którzy potrafi¹ czego nauczyæ,
bywaj¹ poza strukturami spo³ecznymi, przy których koncentruje siê
nasza twórczoæ amatorska. Z kolei ci, którzy chc¹ pe³niæ rolê pomocników m³odych, nie maj¹ predyspozycji I kr¹g siê zamyka.
To, ¿e trudno o drug¹ czy trzeci¹ zmianê wspó³czesnej poezji
polskiej w Wilnie, wykaza³ konkurs poetycki dla m³odych w ramach
Maja nad Wili¹  mimo cennych nagród, wraz z propozycjami wydawniczymi  zabrak³o chêtnych. Mo¿na oczywicie t³umaczyæ to por¹
egzaminów, zakoñczeniem nauki w szko³ach, ale tak naprawdê zabrak³o przygotowania, fachowych porad. Co wiem na ten temat, gdy¿
odbywam wiele rozmów z m³odzie¿¹, m.in. udostêpniaj¹c od czasu do
czasu jej ³amy w kwartalniku (M³ode wiersze).
W tej sytuacji  paradoksalnie  w pewnych rodowiskach, g³ównie wychowawców m³odych poetów rozpowszechniane s¹ opinie,
i¿ odnosimy sukcesy, poniewa¿ jakie wiersze, dziêki dotacjom,
wydane zosta³y przez wydawnictwo np. Domu Kultury iks
Bardzo dobrze! Potrzebna jednak¿e praca na pewnym poziomie,
odpowiednia strategia kreowania zdolnych Polaków w szerszym zakresie kultury  wszak dotyczy to nie tylko literatury, ale równie¿ muzyki, plastyki, teatru, wreszcie kszta³towania smaków estetycznych.
Te doæ pesymistyczne rozwa¿ania, przyæmi³a podczas tamtego popo³udnia promocja ksi¹¿ki poetyckiej Barbary Gruszki-Zych piê z tob¹ pod
skór¹ (patrz Znad Wilii nr 1/2006),
która zosta³a wydana w Kownie po litewsku oraz po polsku i ju¿ na starcie
zdoby³a rozg³os. W dwug³osie z autork¹
uczestniczy³a jej t³umaczka Birutë Jonuðkaitë, w zwiêkszonym sk³adzie ludzi, którzy przyczynili siê do wydania
tej pozycji, zosta³a ona zaprezentowana w IP raz jeszcze 8 czerwca, podczas spotkañ autorskich promowano Recital Marii Krupowies by³ uczt¹
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Spojrzeæ na dzieciñstwo pisarza.
Poeci ogl¹daj¹ Koloniê Wileñsk¹
ze skarpy nad Wilenk¹

j¹ w innych miastach Litwy.
Dzieñ w Domu-Muzeum
Adama Mickiewicza ze wdziêkiem zamknê³a swoim recitalem
Maria Krupowies, która wykona³a piosenki narodów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, w tym
po tatarsku, po karaimsku, w jêzyku jidysz. piewaj¹ca badaczka spucizny etnograficznej
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
opatrzy³a swój wystêp stosownym komentarzem. By³a to uczta
duchowa.

Tropami Konwickiego
Jak twierdzi wiêkszoæ uczestników Maja nad Wili¹, do najwiêkszych jego plusów nale¿¹ wêdrówki literackie, z opowieciami wilnian,
gocie je bardzo polubili  w ten sposób rodz¹ siê inspiracje do pisania
utworów, dotykaj¹cych tej ziemi. Jeli nie s¹ to wiersze, wêdrówki te
znajduj¹ swe odzwierciedlenie w innych formach  wród poetów zawsze niema³o by³o artystów, naukowców, dziennikarzy.
Ca³odniowy objazd po Wileñszczynie, tej niedalekiej, bo najczêciej w granicach dzisiejszego miasta i trochê poza nim, przyniós³ wiele
wra¿eñ. Rozpoczêlimy penetrowanie jej historii i uroków od stron ojczystych Konwickiego. Do Kolonii Wileñskiej, dzisiejszego Pavilnisu,
jechalimy przez Now¹ Wilejkê. Nie doje¿d¿aj¹c do niej, pierwszy przystanek nast¹pi³ w tzw. Szwajcarii Wileñskiej, sk¹d z wysokiej skarpy
na Wilence ogl¹dalimy panoramê Kolonii, kwitn¹c¹ o tej porze roku.
W miejscowoci pisarza  kolejny przystanek. Przy kociele, st¹d
spacer na cmentarz, gdzie uporz¹dkowano i upamiêtniono groby ¿o³nierzy AK. Potem w dó³, w stronê stacji kolejowej, chwila zadumy
przed domem, w którym mieszkali Konwiccy. O tej porze okolica wygl¹da na wymar³¹. Dom, w którym pisarz spêdzi³ dzieciñstwo, wygl¹da w tle innych nowobogackich zabudowañ skromnie. Czy móg³by w
nim mieszkaæ Konwicki do dzisiaj? Czy napisa³by choæ jedn¹ tu swoj¹
ksi¹¿kê?
Dalsza podró¿  przez Markucie, Puszkarniê  na Belmont, do tzw.
Francuskiego M³yna. Nic tu nie przypomina znanego pisarzowi z dzie52
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ciñstwa zak¹tka nad
bystr¹ Wilenk¹. Powsta³ tu orodek wypoczynkowo-konsumpcyjny. Na miarê czasu
 z kawiarniami i restauracjami, uporz¹dkowanym parkiem i
parkingiem, skwerami
Ile razy t¹ ulic¹ przemierza³ przysz³y pisarz?...
z zasian¹ i postrzy¿on¹
na zagraniczn¹ mod³ê traw¹. A powietrze  czyste, pe³ne zapachu kwitn¹cych drzew i krzewów, z którego wydobywa siê szmer Wilenki.
Wiosna na naszych oczach przechodzi w lato Trudno zebraæ towarzystwo, choæ czeka obiad w restauracji w zau³ku Baszta. Kto robi
zdjêcia, kto cieszy oko krajobrazem.
Dalsza, poobiednia czêæ podró¿y, wymyka siê z najbli¿szych pisarzowi stron. Docieramy do Trok. Na przystani przy Kiejstutowym zamku czeka³ na nas wynajêty po raz pierwszy w historii Majów statek.
Tymczasem zacz¹³ zacinaæ deszcz. Na pok³adzie z akordeonem poetów powita³ Jaros³aw Hajdukiewicz. Jego dyskretna, to pe³na werwy
muzyka, towarzyszy³a podczas rejsu, umila³a czas,
spêdzony na Jeziorach
Trockich. Najaktywniejsi i
najodporniejsi pozostali na
pok³adzie, inni schowali siê
do kabiny. Nie na d³ugo, bo
niebawem zawieci³o s³oñce. W tyle zostawa³y krajobrazy tej okolicy  przep³ynêlimy te¿ obok pa³acu
w Zatroczu, posiad³oci
Tyszkiewiczów.
Trochê czasu na zwiedzanie i  dalsza droga. Nied³uga, do pobliskiego Landwarowa, gdzie w miejscowej Szkole redniej im.
Henryka Sienkiewicza odby³a siê Majówka Poetyc- Uwieczniæ siê w Trokach, na tle zamku
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ka. W jej murach uczniowie powitali goci chlebem i sol¹. Dyrektoruje tu Franciszek ¯eromski. Zwiedzanie szko³y,
wie¿o odnowionej i dobrze wyposa¿onej, dziêki pomocy Polski. W trakcie
majówki, w sali szkolnej, bo pogoda nadal by³a niepewna, m³odzie¿ da³a krótki
koncert, recytowa³a wiersze, w tym
Barbary Sidorowicz, niedawno zmar³ej
poetki ludowej z ich stron. Wszystkich
zachwyci³ w³asny wiersz uczennicy,
bardzo bezporedni i pogodny.
Witano goci chlebem i sol¹
Poeci zostawili tu pamiêæ nie tylko
w postaci ksi¹¿ek, które przywieli, zebrali te¿ skromne datki na potrzeby bie¿¹ce szko³y.
Celem by³a Cela
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Konrada, ale przedtem, kolejny dzieñ festiwalu rozpoczêto wizyt¹
w Zwi¹zku Pisarzy Litwy. I tym razem razem rozmowa w dawnym
Pa³acu Ogiñskich toczy³a siê na tematy, zwi¹zane z przek³adami. Nie
zabrak³o pytañ, wielkie wra¿enie zrobi³ wystrój siedziby literatów litewskich, liczne sale, biblioteka, aktywna dzia³alnoæ organizacji.
Ten dzieñ jednak up³ywa³ pod znakiem zapytania: uda siê wejæ do
Celi Konrada. Dotychczas podczas wszystkich Majów nad Wili¹ poeci czytali tu swoje wiersze. Przed laty wraz z kolegami wileñskimi
da³em sobie s³owo, i¿ zawsze bêdziemy odwiedzaæ to miejsce, w gorszym wypadku, jeli nie da siê wejæ do rodka  czytaæ swe wiersze
pod murami Celi. Tegoroczne pertraktacje z
o. bazylianami, do których nale¿y ta pami¹tka naszej historii, nie
da³y rezultatu: Nie
mo¿na wejæ, remont.
Nie pomog³y proby, ¿e
tylko zobaczyæ, na
chwilê, z daleka. Odpowied  nielzia
W tej sytuacji po- Poetom nie uda³o siê wejæ nawet na korytarz Celi
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szlimy do kocio³a
unickiego  w. Trójcy, w ostatnich latach
odbudowywanego z
wielkim wysi³kiem,
pozostaj¹cego w rusztowaniach. Przed czytaniem wierszy odwiedzilimy wyremontowan¹ kaplicê. O. Sergiej z Ukrainy opowie- O. Sergiej w odbudowanej kaplicy unickiej
dzia³ krótko o wi¹tyni, a w³aciwie o dziejach jej odbudowy dzisiaj. Zabrzmia³y wiersze
poród zniszczonych murów, poród rusztowañ. Dosiêg³y  miejmy
nadziejê  murów Adamowej Celi, w³aciwie Konrada.
Ciekawe, jaki bêdzie jej los w przysz³oci? Co wiêcej na temat jej
odbudowy, planów u¿ytkowych nie da³o siê dowiedzieæ. Jakby to by³a
niezmiernie tajemnicza sprawa. Szkoda, bardzo.
Uwieñczeniem tego dnia by³a Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków
i ich Przyjació³ w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, z udzia³em
pieniarki Luby Nazarenko, z poczêstunkiem kuchni wileñskiej.
Podczas biesiady Derek Monroe z Chicago zaprezentowa³ happening, nawi¹zuj¹cy do zawirowañ wspó³czesnego ¿ycia. Czy sprosta³
on oczekiwaniom zebranym? Trudno powiedzieæ, ale na pewno jego
metalowa kompozycja przestrzenna, z elementami zwojów materii, z
ekranem telewizora, pokazuj¹cego kroniki filmowe, sprzyja³y refleksji,
tworzy³y plastyczne i lune dope³nienie do tej biesiady artystów.
Zamiast podsumowania
Próba podsumowania nast¹pi³a w dniu, w którym jeszcze odbywano spotkania. To podsumowanie trwa po dzieñ dzisiejszy  w listach
od uczestników przedsiêwziêcia, jego sympatyków. Ju¿ powsta³y nowe
wiersze, które zasil¹ nasz¹ poetyck¹ vilnianê Maj nad Wili¹ nie
skoñczy³ siê na pocz¹tku czerwca, jako jedno z ogniw szeregu imprez
poetyckich na Litwie, jego echa przebrzmia³y podczas innych spotkañ
literackich  m.in. w Nedzinge na Dzukii, gdzie upamiêtniono ciekawego poetê miejscowego  Antanasa Kalanavièiusa.
Jako organizatorowi imprez literackich, po¿yteczny by³ dla mnie
wyjazd na Miêdzynarodowy Festiwal Poetycki, powiêcony Antanaso55
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wi Mikinisowi (8-12
czerwca) do Orodka
Wy p o c z y n k o w e g o
Abuva w Sudeikiai
i okolic, z wypadami
do pobliskiej Uciany,
Juknian (Juknënai),
gdzie jest wrêczana
nagroda im. Mikinisa, która przypad³a
Vytautasowi Kaziele,
do Onikszt (AnykWiersze w kociele. Czyta  Miros³awa Niewiñska
èiai)  miasta poety
Antanasa Baranauskasa i pisarza Ananasa Vienuolisa, do miasta Visaginas, po³o¿onego wród unikalnych lasów i jezior Ignaliny (z odwiedzeniem udostêpnionych do zwiedzania pomieszczeñ elektrowni atomowej!).
Warto siê zatrzymaæ na krótko na tym przedsiêwziêciu, organizowanym pod patronatem w³adz Uciany na czele z merem Alvydasem
Katinasem, ze sprawn¹ organizacj¹, dziêki energicznemu zaanga¿owaniu Vidy Garunkstytë, kierowniczki miejscowej biblioteki. By³a tu doskona³a mo¿liwoæ poznania poetów m.in. z Rosji (Aleksiej Purin, kierownik dzia³u poezji i krytyki miesiêcznika Zwiedza w Petersburgu),
z Gruzji (Mzija Razmadze, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Tbilisi, plus dwóch poetów) czy nawet ze Szkocji. Kto wie, czy nie zawitaj¹ oni na który z kolejnych Majów nad Wili¹
CZYM BY£ DLA MNIE MAJ NAD WILI¥?
Mówi¹ gocie festiwalu, g³ównie ci,
którzy w nim uczestniczyli po raz pierwszy
Joanna Babiarz, Nowy S¹cz, Polska:
 By³a to przygoda, z dotkniêciem historii i problemów dzisiejszoci. Z mo¿liwoci¹ poznania twórczoci poetów z Wilna, w Polsce
ma³o znanej. Okazja do nawi¹zania kontaktów, które warto rozwijaæ,
by owocowa³y sw¹ obecnoci¹ u nas w Polsce i w innych krajach.
Tadeusz Chabrowski, Nowy Jork, USA:
 O tym mog³em sobie tylko pomarzyæ. Spotka³em tak wiele cieka56
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wych ludzi, przydwiga³em do domu w Brooklynie walizkê ksi¹¿ek i
czasopism. Niektóre miejsca, m.in. Ostra Brama, kocio³y i cmentarze,
uwiêcone histori¹ obu narodów, utkwi³y g³êboko w mojej pamiêci.
Gocinnoæ podczas Maja nad Wili¹ by³a przewspania³a. By³em
w Wilnie po raz pierwszy, ale odnios³em wra¿enie, ¿e mo¿na siê w tym
miecie zadomowiæ rodzinnie, w oparciu o zaplecze tradycji i wspólnych dla obu literatur korzeni. Pobyt pod murami Klasztoru Bazylianów, pod Cel¹ Konrada, zabytki po Mickiewiczu, S³owackim i plejadzie wielkich ludzi z Uniwersytetu Wileñskiego, mog¹ tylko zachêcaæ
do dalszych za¿y³oci z miastem nad Wili¹ i jego mieszkañcami.
Przeczyta³em pilnie poszczególne numery Znad Wilii. Jak¿e du¿o w
nich ciekawych materia³ów, unikalnej dokumentacji! Wzruszaj¹ce jest
wspomnienie o o. Stanis³awie Dobrowolskim (nr 23/2005). O swych wra¿eniach bêdê pisa³ w pimie, które wydajê i redagujê: G³os  The Voice.
Karl Grenzler, Hamm, Niemcy:
 To moja pierwsza podró¿ na Litwê. Taki krótki pobyt nie sprzyja
stworzeniu spójnego obrazu jakiego kraju. Chcia³bym jednak podzieliæ
siê kilkoma osobistymi refleksjami.
Miêdzy granic¹ a Wilnem nasunê³a mi siê myl, ¿e drogi litewskie,
przynajmniej te, którymi siê porusza³em, s¹ bardzo dobrej jakoci i zapewniaj¹ wysoki komfort jazdy. Zapraszaj¹ wrêcz do zwiedzania tego
ma³ego, ale jak¿e bogatego historycznie kraju.
Teoretycznie du¿o wiedzia³em o ludnoci polskiej na Litwie, jednak¿e konfrontacja z rzeczywistoci¹ przekroczy³a moje wyobra¿enia. W
ka¿dym niemal¿e zak¹tku miasta s³ysza³em polsk¹ mowê, porozumiewa³em siê tym jêzykiem nie tylko z kolegami poetami, ale równie¿ w
sklepach, kawiarniach i na ulicy. W polskiej szkole, z przyjemnoci¹
ws³uchiwa³em siê w piewny, pieszcz¹cy ucho akcent...
Polski jest jêzykiem ¿ywym i nadal tu rozwijanym, co jest niew¹tpliw¹ zas³ug¹ miejscowych literatów polskiego pochodzenia, pos³uguj¹cych siê w swojej twórczoci niejednokrotnie wieloma jêzykami.
Trzynacie lat mieszka³em w Krakowie, miecie osobliwym, którego szczególn¹, wrêcz zaczarowan¹ atmosferê wch³ania³em niemal¿e
ka¿d¹ por¹ skóry. Nie sprawia³y tego bezporednio historyczne budowle, pomniki, czy po³o¿enie geograficzne  to nawis myli i uczuæ
pokoleñ, które przez stulecia formowa³y nasz¹ wiadomoæ.
Ju¿ pierwsza przechadzka po Wilnie wzbudzi³a we mnie podobne
uczucia... Tak, to miasto równie¿ posiada ow¹ atmosferê, nieco inn¹,
jak inne s¹ jego dzieje i jego mieszkañcy, ale równie intensywn¹.
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Dziêki naszym przewodnikom po miecie, pisarzom z Litwy i ich
wspania³ej opiece, moglimy zapoznaæ siê z histori¹ i kultur¹ miasta,
które s¹ imponuj¹ce. Nie jest mo¿liwe w tak krótkim czasie poznanie
aspektów wielowiekowego wspó³¿ycia tak wielu ró¿nych kultur. Same
jednak wyobra¿enie tej z³o¿onoci sk³ania do g³êbokich refleksji, które
odciskaj¹ siê w wiadomoci swoistym piêtnem jeszcze d³ugo po powrocie do codziennoci w innym kraju, w innej kulturze.
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Jerzy Fryckowski, Dêbnica Kaszubska:
 Dla mnie ze wszystkich
spotkañ, najwa¿niejsze by³y
z dzieæmi. £atwo to wyt³umaczyæ, bo jestem nauczycielem. Zachwyci³a mnie jednak wielka namiêtnoæ do literatury tych najm³odszych
czytelników.
Kiedy jechalimy na spoRozmowa piwowa na statku. Od lewej  Jerzy
tkanie
do Dziewieniszek, zaFryckowski, Józef Pless i Wojciech £êcki
stanawia³em siê, jak to bêdzie
 nigdy nie czyta³em w przedszkolu. Okaza³o siê, ¿e to tamtejsze dzieci
by³y gwiazdami, recytuj¹c wiersze po polsku. Nigdy nie by³em zwolennikiem radzieckich metod w ¿adnej dziedzinie ¿ycia, ale mylê, ¿e
zami³owanie do literatury to jedyny plus minionego systemu. I samo
finansowanie kultury. Przyk³ad z wycieczki do Lwowa. Cena biletu na
spektakl operowy (Romeo i Julia lub Carmen) to 4 hrywny, czyli 3
polskie z³ote. W Gdyni za Jezioro ³abêdzie w wykonaniu rosyjskich
artystów p³aci³em 100 z³otych.
Kolejnym spotkaniem z m³odym czytelnikiem by³ wieczór autorski
w Solecznikach w Domu Dziecka. Znów skupione twarze, zach³anny
odbiór polskiego s³owa, chocia¿ czasem nasze wiersze mog³y byæ trudne.
Na pami¹tkê dostalimy serduszka, wykonane przez dzieci.
A spotkanie z m³odym odbiorc¹ w Landwarowie! I tu, podobnie jak
w Dziewieniszkach, dzieci (a w zasadzie ju¿ gimnazjalna m³odzie¿) prezentowa³y wiersze poetów, zamieszka³ych na Litwie, a tak¿e w³asn¹
twórczoæ. Muszê przyznaæ, ¿e wiersze, napisane przez m³odzie¿, zdoby³yby laury na polskich konkursach dla tej kategorii wiekowej.
Ze smutkiem przyznajê, ¿e m³odzie¿ w Polsce reaguje inaczej. Pewnie przyczyn¹ jest to, ¿e jêzyk ma na co dzieñ w ka¿dej sferze ¿ycia.
58

Romuald Mieczkowski

Ella Hyciek, Toruñ, Polska:
 Czar dni wileñskich trwa, bo z inspiracji Maja nad Wili¹ przygotowujê tomik wierszy do druku, w którym znajdzie siê wiersz, przet³umaczony przez Birutë Jonuðkaitë.
Zaproszenie na imprezê by³o dla mnie zaszczytem. Emocje rozkwit³y ju¿ w drodze: pierwszy raz zobaczê magiczne miejsca  marzy³am o
tym od dawna. Przeniebieszczone niebo Jeszcze z baga¿ami przyklêk w Ostrej Bramie. A póniej Wilia, giêtka i piêkna, zachwyci³a mnie
tak, ¿e zanurzy³am siê w swoje ¿ycie z romantyczn¹ nostalgi¹, a wyobrania przywo³a³a z odleg³ej przestrzeni tych, co o niej pisali:
Lecz jakimi¿ wiat³ami gmachy Wilna tlej¹?
Tysi¹cznymi lampami ulice janiej¹.
Wilia siê wydawa³a jako rebne b³onie,
Zefir przyjemny kwiatów niós³ w powietrzu wonie.
Rzeka p³ynê³a dalej
sta³em w trawach po pas
wdychaj¹c dziki zapach ¿ó³tych kwiatów.
I mostki nad Wilenk¹, z balustradami w trytony,
Gdzie skoczyæ do wody na ³eb to tylko romantycznoæ.
Program by³ wype³niony po brzegi. Niezwykle cenna by³a dla mnie
wiedza o Wilnie wszechczasów  dawnym i wspó³czesnym, z ¿yciem
i problemami Polaków, tam mieszkaj¹cych.
Wystêpy uzdolnionej m³odzie¿y szkolnej, biesiady i recitale, a tak¿e
mój skuteczny taniec szamana na statku w rytm deszczu i akordeonu
Jarka  aby zakwit³o s³oñce, na d³ugo pozostan¹ w pamiêci.
Jeszcze nie zd¹¿y³am strz¹sn¹æ z siebie zmêczenia podró¿¹, a ju¿
zabra³am siê za lekturê ksi¹¿ek, którymi obdarowali mnie  ludzie pióra
z Litwy, Polski, Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, z którymi
nawi¹za³am przyjanie, owocuj¹ce korespondencj¹.
O atmosferze Spotkañ opowiadam na warsztatach artystyczno-literackich i na pogawêdkach ze swoimi czytelnikami, z jednoczesn¹ prezentacj¹ poszczególnych numerów kwartalnika Znad Wilii.
Marcin Jerzyna, Warszawa, Polska:
 O Maju nad Wili¹ opowiada³ mi du¿o ojciec, który uczestniczy³
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ju¿ w tym festiwalu. Cieszê siê, ¿e mia³em okazjê zaprezentowaæ swoje
wiersze, obok ojca, wród innych poetów.
Joanna Jêdrzejewska-Ba³dyga, Bydgoszcz, Polska:
 ¯a³ujê, ¿e pogoda  deszczowo-wietrzna, nie pozwoli³a w pe³ni
rozkoszowaæ siê urokami wszelakimi, jakich w stolicy Litwy sporo.
Pozostaje w pamiêci atmosfera, która towarzyszy³a, wzrusza wspomnienie ze szko³y, któr¹ odwiedzilimy w Trokach. Wylê do niej ksi¹¿ki.
Eugeniusz Kurzawa, Wilkanowo k. Zielonej Góry, Polska:
 O plusach nie bêdê siê rozpisywa³  wiadomo, ¿e Cela (a nawet pod
Cel¹ Konrada), spacery uliczkami, a zw³aszcza zau³kami, robi¹ niepowtarzalne wra¿enie. Podobnie, jak wra¿enie od 20 lat, robi na mnie wiedza o miecie Wojtka Piotrowicza. I spotkanie wileñskich przyjació³.
Dlatego kilka uwag praktycznych. Otó¿ wola³bym, ¿ebymy w wiêkszym stopniu zainteresowali siê literatur¹, rozmow¹ o niej, jej uwarunkowaniach polsko-litewskich etc. Jeli bowiem jadê ponad 1 tys. km,
to spodziewam siê, ¿e poza elementami krajoznawczymi zostanê wci¹gniêty w nurt powa¿nych dysput literackich. Tego mi zabrak³o.
Okaza³o siê bowiem, i¿ np. dyskusja o twórczoci Konwickiego 
motyw przewodni  zesz³a na boczne tory. Pomijaj¹c fakt, i¿ to, co kto
powiedzia³ na sali, dotyczy³o jakich tam problemów politycznych, a nie
literackich. Wytykanie wybitnemu pisarzowi przez ró¿nych patriotów
jego powojennych ksi¹¿ek o Wileñszczynie przypomina mieszny protest rodowisk AK-owskich wobec sztuki Do piachu Tadeusza Ró¿ewicza, albo wobec Bo¿ej podszewki, filmu wyre¿yserowanego przez Izabelê Cywiñsk¹. Sztuka musi wzbudzaæ emocje, nie mo¿na zakazywaæ
ró¿nych punktów widzenia w niej reprezentowanych.
Nieprzygotowani okazali siê niektórzy uczestnicy dyskusji (albo mo¿e
uznali j¹ za niewa¿n¹) o 21. rocznicy wydania wa¿nej ksi¹¿ki poetyckiej Sponad Wilii cichych fal oraz o tym, co nios³o dla obecnych twórców tamto wydawnictwo. Tak siê zdarzy³o, ¿e w pewnym sensie by³em przy tym, tj. przyje¿d¿a³em po raz pierwszy do Wilna krótko po
ukazaniu siê ksi¹¿ki, gdy jeszcze istnia³o kó³ko literackie przy redakcji
Czerwonego Sztandaru. Mam wiêc w oczach atmosferê tamtych
dni, lat (i dedykacjê Romka Mieczkowskiego na kartach Sponad Wilii ). Uwa¿am wiêc, ¿e nale¿a³oby gruntownie omówiæ (ba, opracowaæ) dzieje kó³ka, napisaæ monografiê Czerwonego Sztandaru, uzupe³niæ wydany przeze mnie S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych
Wileñszczyzny (jest opracowanie o wspomnianym dzienniku Jana Sien60
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kiewicza, temat ten m.in. porusza³ w swej pracy Józef Szostakowski,
o pisarzach jest mowa w s³owniku Mieczys³awa Jackiewicza  przyp.
red.).Wtedy dopiero  jeli mamy mówiæ ca³ociowo o literaturze polskiej, czyli tej w kraju i poza jego granicami  bêdziemy wiedzieli sk¹d
przychodzimy.
Nie wiem, czy uda siê zrealizowaæ te postulaty, gdy¿ ca³a impreza
spoczywa praktycznie na barkach jednego cz³owieka. Wiem te¿, i¿ co
roku zaprasza on nowe postacie ¿ycia literackiego w kraju i za granic¹,
i za ka¿dym razem stara siê przybli¿yæ im Wilno. Co jest zrozumia³e, ale
przesuwa imprezê w kierunku turystycznym.
Dariusz Tomasz Lebioda, Bydgoszcz, Polska:
 Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹  bez przesady  wpisa³y siê w kalendarz najwa¿niejszych wydarzeñ artystycznych w Europie Wschodniej. Maj¹ wielk¹ wagê dla kultury Polaków, pozostaj¹cych na Wschodzie, i dla tych, którzy z Kresów wyemigrowali.
Dla mnie ten pobyt by³ szczególny, bo z racji wyjazdu za ocean, na
wiele lat ¿egnam siê z Wilnem. By³ to zatem czas podsumowañ i podziêkowañ. Bra³em udzia³ w wielu konferencjach naukowych, napisa³em i wyg³osi³em kilka referatów, a potem publikowa³em te teksty w
Znad Wilii  lata te pozostan¹ w mojej pamiêci, jako czas niezwyk³ego o¿ywienia intelektualnego i twórczej wspó³pracy. Szczególne podziêkowania kierujê na rêce Romualda Mieczkowskiego, który bêd¹c
poet¹, przez wiele lat imprezê utrzyma³ na bardzo wysokim poziomie.
Wojciech £êcki, P³ock, Polska:
 Nieodparte, ucz¹ce pokory, wra¿enie robi na ka¿dym pobyt w
Mieszkaniu-Muzeum Mickiewicza, wiadomoæ, ¿e tu mieszka³ i tworzy³ wielki poeta, myliciel i trybun. Wiersze na zapoznanie Jakby dla
kontrastu, po po³udniu kilku poetów wyjecha³o na spotkania autorskie
do Solecznik i Dziewieniszek. By³y to dowiadczenia, rozbrajaj¹ce w
swojej szczeroci i bezporednioci. Daleko od Wilna, gdzie pod bia³orusk¹ granic¹, uczy siê ojczystego jêzyka kolejne pokolenie. Nie tylko. Ci mali poligloci znaj¹ co najmniej trzy jêzyki: polski, litewski i
rosyjski. To efekt wspólnych zabaw na podwórku. Dlatego wszyscy
razem usiedli w wietlicy. Przyjechali do nich poeci z Polski. wiêto.
Ale bez zadêcia, bez przemówieñ.
Domem Dziecka w Solecznikach opiekuje siê Macierz Polska. Nie
odbiega on standardem od tego typu placówek w Polsce, a mo¿e je
przewy¿sza. Tu dzieci zaprosi³y do swoich pokoi, aby pokazaæ, jak
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¿yj¹, opuszczone przez nieudolnych lub patologicznych rodziców.
Uczniowie Szko³y redniej im. H. Sienkiewicza witaj¹ po staropolsku. Zi¹b na dworze rekompensuje gor¹ce przyjêcie. Dyrektor Szko³y,
nomen-onen ¯eromski, tylko Francuszek. Na poczekaniu piszê fraszkê:
Gdy szko³a nosi Sienkiewicza imiê,
a dyrektor nazywa siê ¯eromski,
nasz jêzyk polski.
Nie by³o Celi Konrada. Remont. Co potem  niewiadomo.
Tradycyjna biesiada poetów, muzyków i plastyków. Happening
Dereka Monroe, który mia³ prowokowaæ, przyjêto obojêtnie. Dopiero
elektryzuj¹cy wystêp Luby Nazarenko zagrza³ zebranych do chóralnego piewu. A potem trzeba by³o siê rozstaæ. Maj¹c nadziejê, ¿e zadzierzgniête przyjanie przetrwaj¹.
Zbigniew Majewski, Warszawa, Polska:
 Tak siê z³o¿y³o, ¿e moja pierwsza podró¿ zagraniczna odby³a siê
na Litwê, która  podobnie jak i Ukraina  by³y w wiadomoci magiczn¹ ziemi¹ nienazwanych têsknot, wyniesionych z lektury poezji Mickiewicza, S³owackiego oraz prozy Sienkiewicza, zw³aszcza trylogii.
Ju¿ w podró¿y Litwa zachwyci³a mnie po³aciami lasów, urokliwymi dolinami, okolonymi szeregami rosochatych wierzb. I jeszcze te
charakterystyczne sterty polnych kamieni  g³azów du¿ych i tych kamiennych otoczaków, wielkoci g³owy doros³ego cz³owieka, ma³ego
dziecka ...piêci.
Widoki te budzi³y skojarzenia, odczuwane kiedy z powieci, dziej¹cych siê na Podolu, na Wo³yniu, nad Niemnem  w innej epoce, w
innych czasach... Tych oczarowañ, mimo up³ywu lat, zmienionych
krajobrazów, w których przysz³o mi ¿yæ. Pojawi³y siê one znowu, z
ca³¹ potêg¹ serdecznego ciep³a w sercu, przeczuwanego kiedy i nagle
odnalezionego teraz. Czego, co zawsze budzi³y we mnie s³owa Litwo,
ojczyzno moja... Odnajdywane równie¿ póniej echem w poezji i prozie
Czes³awa Mi³osza  w tych klimatach, dotycz¹cych dzieciñstwa, m³odoci noblisty  w jego têsknocie za Litw¹. By³o to spotkanie z rzeczywistoci¹, dziej¹c¹ siê wokó³ mnie  i odczuciem poezji  z piêknem,
zatrzymanym w utworach poetyckich, literackich opisach  z potêg¹
uczuæ, które zosta³y w pamiêci ludzkiej zatrzymane potêg¹ geniuszu 
unaocznione mi nagle tak wyrazicie, tak plastycznie...
Poj¹³em treæ i ogrom têsknoty cz³owieka za utracon¹ ojczyzn¹...
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Za ziemi¹, której piêkno ukszta³towa³o dusze wra¿liwych jednostek 
zw³aszcza, gdy je zasiedli³ geniusz Adama, Czes³awa. Teraz ju¿ wiem 
dog³êbnie pojmujê sens inwokacji do Pana Tadeusza...
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Christian Medardus Manteufell, Lenningen, Niemcy:
 mente et malleo  jest to
dewiza archeologów i oznacza
mniej wiêcej, ¿e archeolog dociera myl¹ i m³otem do prawd, zagrzebanych przez czas. Zaproszenie do Wilna otrzyma³em w pónej
fazie mojego ¿ycia, a uczucie, jakie ¿ywi³em zawsze dla tego kraju, s¹ to¿same uczuciom, jakie s¹
w moim sercu zarezerwowane dla
Nastrój na statku panowa³ wymienity. rzeczy mu najbli¿szych. Dla tej
Annê So³eck¹ do tañca zaprosi³ Chripodró¿y, pónej i ostatniej, szykostian Manteuffel
wa³em miejsce w pamiêci, aby
przytwierdziæ tam trokami to, co dusz¹ dojrzê. Tak czyni¹ dzi zbieracze Rzeczy Pospolitych. I tylko szepta³o co szyderczo do ucha:
To, czego ju¿ nie ma...
Có¿ wiêc znalaz³em w moim baga¿u podró¿nym, gdy rozwi¹za³em
go po powrocie z Wilna? Wstrz¹saj¹cy swoim milczeniem cmentarz z
grobami tych, którzy mimo ¿e byli Polakami, mieli dla tej ziemi, jednej
z ziemi trojga uczucie, jakie ma cz³owiek dla kraju ojczystego. Nie zapomnê tego widoku sugestywnej architektury grobów z ledwie ju¿ czytelnymi po polsku pisanymi nazwiskami Polaków.
Drugi taki obraz, który przytwierdzi³em do mojej pamiêci, to postaæ
m³odego zakonnika z cerkwi, do której nale¿a³ klasztor z cel¹, gdzie
wiêziony przed zsy³k¹ Adam Mickiewicz, i gdzie umieci³ ten wieszcz
obojga narodów dramat Konrada. Nie by³o nam dane wejæ do tej celi,
zbrataæ siê z dusz¹ Adama i zapewne interesy komercyjne przewa¿¹
nieracjonalnoæ marzeñ poety, byæ raz tam, gdzie w duszy wieszcza
narodów, cierpi¹cych w niewoli, rodzi³o siê wezwanie do walki o wolnoæ. Czu³em niestety, ¿e nie tylko Cela Konrada, jak i sama postaæ
mnicha bazyliañskiego, nale¿¹ do niewidocznoci, o których niespokojny szept s³ysza³em: To jest to, czego ju¿ nie ma.
Mo¿e wiêc tym troskliwiej wi¹za³em trokami ten obraz do pamiêci
w miejscu przeznaczonym dla tego, co siê kocha, choæ nie istnieje.
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...mente et malleo
Romualdowi Mieczkowskiemu przed podró¿¹ do Wilna

...zdro¿ony
stan¹³em na postoju na rodzinnych moich
Kujawach, gdzie chleb i wodê sol¹ siê wiêci
...moja pierwsza podró¿ do Wilna przypada
na mój póny czas porz¹dkowania zdarzeñ,
tych napotkanych na s³otnych rozstajach,
ale te¿ tych pobranych z historii i z ksi¹¿ek
...dla tej podró¿y zatem, pónej i ostatniej
szykujê ju¿ troki, aby to przytwierdziæ
do mojej pamiêci, co dusz¹ tylko dojrzê;
co szepta do ucha: to czego ju¿ nie ma
...bêdê wiêc wed³ug zasady mente et malleo
rozbija³ niewidocznoæ, a te odgrzebane
antyki prawdy ziemi, jednej z ziemi trojga,
bêdê ³¹czy³ w jednoæ, jak to czyni¹ zbieracze
pospolitych rzeczy
Derek Monroe, Chicago, USA:
 Tak siê sk³ada, ¿e jako plastyk,
twórca happeningów, odwiedzi³em wiele krajów. Od dawna myla³em o odwiedzeniu Litwy, poznaniu jej kultury i
sztuki. Czyta³em na ten temat, co nieco wiedzia³em z opowiadañ. Zna³em ju¿
Polskê, a dziêki kilkakrotnym pobytom
w niej pozna³em trochê historiê Litwy.
Co mo¿na odnotowaæ? Sprawn¹
organizacjê. To wa¿ne, bo reszta zale¿y od uczestników  a by³o tu niema³o
indywidualnoci, którzy stworzyli niepowtarzalny klimat przedsiêwziêcia.
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Ciechocinek, maj 2006

Happenin artysty z Chicago

Henryk Narewski, Bydgoszcz, Polska:
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Maj nad Wili¹ by³ dla mnie wielkim prze¿yciem artystycznym.
By³o to spotkanie ludzi, którzy maj¹ sporo do powiedzenia w zakresie
wspó³czesnego artystycznego jêzyka komunikacji. Wydarzenie Rejs,
które dot¹d mia³o miejsce w Wielkopolsce i na Pomorzu oraz Kujawach, teraz  za spraw¹ wyprawy statkiem po Jeziorze Trockim (swoisty happening)  nabra³o rangi miêdzynarodowej.
Dziêki nawi¹zaniu znacz¹cych kontaktów bêdzie to wszystko owocowaæ w pracy twórczej Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego,
które reprezentujê, naszych pisarzy i artystów. Wielkie podziêkowania
kierujê ku organizatorom imprezy i instytucjom, które j¹ wspieraj¹ finansowo. Mam nadziejê, ¿e nie zaprzestan¹ one wspierania tej inicjatywy kulturotwórczej. Pieni¹dze, zainwestowane w dzia³ania kulturalne
na Wschodzie, zwracaj¹ siê po tysi¹ckroæ.
Miros³awa Niewiñska, Pary¿, Francja:
 Zachwyci³ mnie program, z w³aciw¹ proporcj¹ rozmów o poezji
i prezentacj¹ twórczoci przyby³ych poetów, a mo¿liwoci¹ poznania
tej Ziemi. To wa¿ne, poniewa¿ o problemach literackich mo¿emy dyskutowaæ np. dziêki internetowi, z pomoc¹ przychodzi literatur, natomiast nic nie zast¹pi poznania krajobrazów Wileñszczyzny, rozmów z
jej ludmi. Jestem przekonana, i¿ najmocniejsz¹ stron¹ Maja nad Wili¹
by³a jego czêæ wyjazdowa. Dziêki niej poznalimy aurê Wilna i okolic,
która inspirowa³a nie tylko Konwickiego...
Stanis³awa Widomska, Piwniczna, Polska:
 Dziêki udzia³owi poetów z Litwy w imprezach poetyckich na Pogórzu, mia³am okazjê poznania utworów paru kolegów z Wilna. Bardzo
ucieszy³ ten wyjazd, poniewa¿ przybli¿y³ mi ten kraj i jego ludzi.
Miêdzynarodowy charakter spotkañ pozwoli³ poznaæ nie tylko twórczoæ poetów z Litwy, ale i tworz¹cych w ró¿nych krajach, a tak¿e w
ró¿nych zak¹tkach Polski.
Miros³awa Wojszwi³³o, W. Bloomfield, USA:
 Pobyt na Litwie, jako by³a wilnianka, dostosowa³am do terminu
Maja nad Wili¹. Przy tej okazji zosta³am zaproszona przez moje by³e
uczennice z koñca lat 60. do kawiarni w Stikliai. Eniê Niemejkównê
d³ugo sobie przypomina³em  dzi jest zastêpc¹ dyrektora ds. nauczania w Gimnazjum A. Mickiewicza, jak i Krysia Osipowicz, tylko w
innej szkole  im. Jana Paw³a II. Janeczka Wierciñska zosta³a kosmetologiem, a Mireczkê Dwilewicz któ¿ tu nie zna z Radia Znad Wilii?
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I o oto zabrzmia³y w ramach litewskiej Wiosny Poezji jpierwsze
strofy wierszy w Podwórzu Sarbiewskiego. S³ucham litewskich kolegów i uderza mnie nutka rozczarowania rzeczywistoci¹ dnia dzisiejszego, zranionemu duchowi ¿al nieziszczonych marzeñ.
A nasz Maj rozpocz¹³ siê symbolicznie od wspólnego zdjêcia.
Potem  robiê wypady na miasto. Jaka bogata Aleja Giedymina! Ile¿ tu
luksusowych sklepów! O, proszê, i Salamander! Ale butki zwyk³e,
choæ ceny bajeczne A tu Swarowski, pusty. A mnie przypominaj¹
siê ludzie, broni¹cy Sejmu w 1991, czo³gi na ulicach... Mo¿na zrozumieæ tych, którzy w determinacji trwali, a dzi innym pieni¹¿ki do kieszeni lec¹, ¿yj¹ w przepychu, patrz, jakie domy pobudowali!
A tu kupa mieci przed by³ym Klasztorem Bazylianów, w którym
jaki przyby³y z daleka obywatel, podobno Ormianin  jak opowiadaj¹
miejscowi  ma decydowaæ o przysz³oci Celi Konrada!
To robi niezatarte wra¿enia. Z jednej strony  przemiany, z drugiej 
chaos i zagubienie. Ale Maj nad Wili¹ zrobi³ swoje.
Podziêkowanie
Organizator sk³ada wyrazy wdziêcznoci wszystkim osobom,
instytucjom i placówkom, bez zaanga¿owania których przedsiêwziêcie nie mog³oby dojæ do skutku. S³owa wdziêcznoci kierujê
do kierownictwa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie, Ministerstwa Kultury RL, Departamentu Mniejszoci Narodowych i Wychodstwa przy Rz¹dzie RL, Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego w Wilnie
oraz Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii.
Dziêkujê Dyrekcji Domu-Muzeum A. Mickiewicza, Zarz¹dowi
Zwi¹zku Pisarzy Litwy, pracownikom Szko³y redniej im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, Domu Dziecka w Solecznikach, przedszkola
w Ejszyszkach  za serdeczne podejmowanie goci Maja nad Wili¹;
Birutë Jonuðkaitë  za przek³ady utworów goci na jêzyk litewski
(na ³amach Znad Wilii drukujemy czêæ z nich  tych poetów, którzy do Wilna przybyli po raz pierwszy); Zdzis³awowi Palewiczowi,
wicemerowi rejonu solecznickiego  za udostêpnienie autokaru; artystom  Marii Krupowies, Lubie Nazarenko i Jaros³awowi Hajdukiewiczowi za uwietnienie festiwalu wystêpami wokalnymi i instrumentalnymi; dziennikarzom, którzy nawietlali przebieg festiwalu; kolegom,
którzy przyczynili siê do sprawnej organizacji przedsiêwziêcia.
Romuald Mieczkowski
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4 kwietnia. Czuæ spónion¹ wiosnê, w powietrzu zawis³a jaka m¿awka
niedokonana. Przyjecha³em trochê za wczenie, wiêc przez pewien czas
kr¹¿ê przy Nowym wiecie, w jego okolicach. Rzeczywicie, mia³ co
opisywaæ Tadeusz Konwicki  mylê,  kiedy wychodzi³ ze swojego
mieszkania przy ul. Górskiego  wszak to samo serce Warszawy, st¹d
blisko do wa¿nych jej miejsc, na starówkê te¿ niedaleko. W przestrzale
ulicy obok widaæ Pa³ac Kultury i Nauki, z którego na olbrzymim plakacie
szaroæ dobrotliwie rozjania umiech naszego Papie¿a. Z tej¿e perspektywy pisa³ autor Ma³ej Apokalipsy o swej Kolonii Wileñskiej i jej okolicach  Markuciach, Puszkarni, Francuskim M³ynie.
 Czeka³em na pana. Dotar³ do mnie wywiad, który bra³ pan u mnie 
dziêkujê. Rzadko bywam z wywiadów zadowolony, a tym razem bardzo! Jak¿e siê cieszê, kochany  powita³ mnie na korytarzu pisarz.
Rozgl¹dam siê po pokoju. Obrazy, zdjêcia, rega³ z ksi¹¿kami, pocztówki z widokami Wilna. Nic siê nie zmieni³o od ostatniej mojej wizyty
jesieni¹ ubieg³ego roku. Gospodarz narzeka na zdrowie. Potem nalewa
do szklaneczek whisky, sobie tylko odrobinê, zaci¹ga siê papierosem.
Siada obok, patrz¹c na mnie, zauwa¿a:
 £adna marynarka! My, wilnianie, wiemy, co dobre! No, to za
spotkanie!
Dotknêlimy ustami trunku. Bez wody.
 Zaprosi³em Pana, drogi Panie Tadeuszu, na Maj nad Wili¹ ju¿
poprzednim razem. Dzi przynios³em program. Bêdzie Pan bohaterem
naszych literackich dociekañ podczas spotkañ majowych, bêdziemy w
miejscach, gdzie minê³o Pañskie dzieciñstwo i rozpoczê³a
siê m³odoæ  mówiê.
 To dla mnie zaszczyt.
W poprzednich numerach
pisma, które dosta³em od
pana, czyta³em o przedsiêwziêciu. Jak to pan robi, nad
tym musi pracowaæ sztab ludzi?! Choæ jak bywa sztab,
wyniki czasem marne
Kolonia Dolna z widokiem na Wilno. 1933
 Sztabu nie ma. Ale jest
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chêæ, ¿eby by³a pamiêæ o
polskim pisarstwie w Wilnie  odpowiadam.
Ka¿da droga gdzie siê
zaczyna. Potem koleje
losu sprawiaj¹, ¿e o jej pocz¹tkach siê zapomina, by
w dojrza³oci ¿ycia powracaæ do wspomnieñ,
zastanawiaæ, sk¹d siê Szko³a powszechna w Kolonii. Lato 30.
bior¹ nasze korzenie. Inaczej jest w przypadku pisarza, który w swej
twórczoci uporczywie powraca do lat dzieciñstwa, opisuje jego cie¿ki
ma kartach swych powieci.
 Dom moich lat dziecinnych czas oszczêdzi³, stoi on w po³owie
ulicy Dolnej czyli emoji. Mieszkaj¹ w nim jacy dalecy krewni, ale o
innym nazwisku. Kiedy tam by³em ostatni raz, minê³o ponad dziesiêæ
lat. Robili wtedy o mnie film dokumentalny Finowie i Szwedzi. Dotar³em na swoj¹ ulicê, ale w domu doros³ych nie by³o, a z dzieæmi, które
nie mówi³y po polsku, trudno by³o dogadaæ siê. Szybko zmêczy³em siê
t¹ rozmow¹. Dzisiejszy w³aciciel domu, kiedy wyje¿d¿a³em z Kolonii,
w 1956 roku, mia³ dwa latka i ja go na rêkach nosi³em do Wilejki.
Autor Ma³ej Apokalipsy milknie, zaci¹ga siê kolejnym papierosem:
 Przed wojn¹ Kolonia Górna dla Wilna by³a jak Konstancin dla
Warszawy, miejscowoæ  powiedzia³bym  ekskluzywna. Bywa³a tu
sanacyjna elita  jeden z premierów, wojewodowie. Mia³a dostaæ status
uzdrowiska, ale wojna nie pozwoli³a zrealizowaæ ten zamiar
Pracuj w Wilnie, Mieszkaj w Kolonii  has³o to by³o dewiz¹ organizatorów Wileñskiej Kolonii Kolejowej. Pierwsza myl zosta³a rzucona
w roku 1906 wród cz³onków ko³a pracowników drogi ¿elaznej. Po
wstêpnych pertraktacjach i dyskusjach zorganizowano osobê prawn¹,
której statut, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, zosta³ 25 wrzenia
1908 zatwierdzony przez gunernatora wileñskiego.
Od tej wiêc daty nowoposta³a organizacja, pod nazw¹ Wileñska Kolonia Kolejowa, rozpoczê³a swój ¿ywot. Jedn¹ z pierwszych prac zarz¹du
Kolonii by³o znalezienie odpowiednich terenów, które by nadawa³y siê na
ten cel. Poszukiwania te zosta³y uwieñczone wynikiem pomylnym i ju¿ 22
stycznia 1009 r. rezultaty ich zosta³y zakomunikowane na walnem zebraniu.  czytam w wydaniu jubileuszowym Stefana Rosiaka pt. Wileñska
Kolonja Kolejowa. Towarzystwo Spó³dzielcze w dwudziestolecie istnienia.
1908-1933. Broszurê odbito w nak³adem T-wa Wileñska Kolonia Kolejowa
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w roku 1933 w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie, w iloci tysi¹ca
egzemplarzy, w tym 250 na papierze kredowym. Moja broszura ma numer
778. Ok³adkê projektowa³ Jerzy Hoppen.
Wracamy do dzisiejszego Pavilnisu, ju¿ dzielnicy Wilna. Kiedy Konwicki by³ tam ostatni raz, wra¿enie nie by³o dobre. Zaniedbana by³a to
dzielnica  dawne p³oty gdzie znik³y, nie czu³o siê ³adu i gospodarskiej
rêki. A jak teraz?  docieka rodak, dawny mieszkaniec Kolonii.
Opowiadam, ¿e i teraz elita, tylko inna, tu siê chêtnie buduje, wznosi pa³ace na miarê swoich dochodów i gustów, ¿e zatraci³a siê atmosfera dawnej sielskoci. A czy kto wyst¹pi z inicjatyw¹ o status uzdrowiska? Byæ mo¿e Czemu nie? Przyroda piêkna, a taki status  np. parku narodowego, który jest obok  przyniós³by dzisiejszym mieszkañcom Pavilniusu wiele dogodnoci, powiêkszy³by wartoæ nabytych,
g³ównie przez przybyszy, dzia³ek.
Jedno jest pewne: atmosfera tamtej Kolonii, jak i jej nazwa  dzi
historyczna i nieczytelna dla jej wiêkszoci mieszkañców  zosta³a pogrzebana, zostanie najwy¿ej w nostalgicznej pamiêci, niczym przeczucie jej dawnych i nielicznych ju¿ mieszkañców, co stanie siê nieodwracalnie po wojnie. Zupe³nie jak w Kronice wypadków mi³osnych:
 Podczas wojny w Kolonii mieszka³ Antoni Go³ubiew, ¿agarysta Aleksander Rymkiewicz, prof. Jan Szczepan Otrêbski, póniejszy uczony-lituanista w Poznaniu. Chodzi³em wtedy do szko³y powszechnej. Po pó³wieczu by³em w kontakcie z t¹ szko³¹. Dzi czujê wyrzuty, ¿e nie zaj¹³em siê
tym mocniej, nie wspar³em jej materialnie Wszystko przez to, ¿e w zwi¹zku ze stanem zdrowia organizacyjnie jestem trudny i ciê¿ko mi co zrobiæ.
Uczniowie wiele dobrego robi¹ dla mnie, opiekuj¹ siê grobami Bilstrupów.
Wielokrotnie zapraszali mnie, ale tam nie dotar³em, czego ¿a³ujê.
Patrz¹c przez okno na zabudowane, w³aciwie lepe podwórko, znowu mówimy o piêknie tamtych terenów. Zauwa¿y³ je blisko pó³tora stulecia temu Adam Honory
Kirkor, autor pierwszego
przewodnika po Wilnie.
Oto, co widzia³ po przejciu przez Zarzecze i Belmont:
Nie dochodz¹c do Konstantynopola, dro¿yna naprawo prowadzi do Gór. Tu
taka¿ sosna, a coraz zdaje
siê now¹ cudowna okoli- Szkic projektowanego kocio³a. 1930
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ca; dêbowy lasek, strumyki, pagórki, a
po stromej wdrapawszy siê górze na sam
jej szczyt, idziemy do rozkosznego, a g³onego brzozowego gaju, co jak bukiet
na najwy¿szym posadzony miejscu, z
ka¿dego przyjazdu do Wilna, a nawet i
dalszych okolic widzieæ siê zawsze daje.
Tu w³anie zbiera³a siê nieraz m³odzie¿
uniwersytecka i w tym gaiku przepêdza³a wieczory letnie. O kilkanacie
st¹d kroków, na samem urwisku góry,
stañmy i rzuæmy okiem doko³a. Có¿ to
za widok! Ca³e miasto, z wie¿ami kocio³ów, dachami domów, ogrodami,
po³amane, pokrêcone, poprzerzynane
Wili¹ i Wilenk¹, wyrasta z olbrzymiego
parowu, zewsz¹d otoczone pagórkami, Koció³ w Pavilnisie dzisiaj
a poza niem widaæ góruj¹c¹ okolicê, Karolinkê, na szczycie niemal przeciwleg³ej góry stercz¹c¹, Werki, koció³ Kalwaryjski, na prawo za  wzgórki i lasy,
to zni¿aj¹ce siê, to wznosz¹ce swe g³owy, okr¹¿aj¹ce Puszkarniê, Kuczkuryszki,
przerzynaj¹ce stary trakt oszmiañski i ci¹gn¹ce siê dalej ku po³udniowi
To, co przychodzi³o we wspomnieniach tych krajobrazów, znajdywa³o odbicie w twórczoci Konwickiego, choæby w Bohini... Kontakty z ojczystymi stronami o¿ywi³y siê pod koniec lat osiemdziesi¹tych.
Wspominam wieczór, kiedy po pierwszym publicznym spotkaniu z pisarzem w lektorium Wiedza (by³a w czasach sowieckich taka placówka o dziwnym profilu kszta³cenia wiatopogl¹dowego), pierwszy
raz mia³em mo¿liwoæ rozmowy. Po tym spotkaniu pojechalimy do
nas, do domu na Karolinki, i pisarz zostawi³ wszystkie otrzymane kwiaty By³o tego bardzo du¿o i sta³y jeszcze d³ugo po jego wyjedzie.
Kolejne spotkanie z wilnianami mia³o miejsce podczas koñczenia
krêcenia filmu Lawa, w Domu Nauczyciela. Pierestrojka wchodzi³a w
swe kolejne stadium, zaczyna³o wrzeæ, powo³alimy wie¿o Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne Polaków na Litwie (póniejszy Zwi¹zek Polaków na Litwie). W gronie czterech osób z jego Zarz¹du spotkalimy siê w 1988 roku prywatnie z pisarzem, w bloku przy ul. Konarskiego, vis á vis gmachu Radia i Telewizji, gdzie wtedy pracowa³em. Tu w³anie Jan Sienkiewicz dosta³ mieszkanie, w pustych pokojach zaimprowizowalimy co w rodzaju parapetuwy. Obecny by³
Wojciech Piotrowicz, który wtedy nagra³ wywiad z pisarzem dla na70

Romuald Mieczkowski

szej radiowej audycji polskiej. By³ Henryk Sosnowski, który jeszcze
pracowa³ w lotnictwie, ale du¿o dzia³a³ spo³ecznie.
 Tak, to by³o, kiedy z Law¹ siê szamota³em. Podczas tamtego
pobytu spotka³em siê z koleg¹ z gimnazjum. Nie repatriowa³ i pozosta³
w Wilnie, nazywa³ siê mo¿e Lisakowski. Jako tak, nie jestem pewien,
choæ i siedzielimy w s¹siednich ³awkach. Pamiêtam, ¿e podczas spotkania  w Domu Nauczyciela?  zapytano go: A jak uczy³ siê Konwicki?. Na to ów kolega odpowiedzia³: Nie nadzwyczajnie
A po
chwili doda³: Wszyscy uczylimy siê nienadzwyczajnie Potem kto
mnie poinformowa³, ¿e ten kolega nie ¿yje.
A Kolonia w czasach dzieciñstwa pisarza rozwija³a siê szybko. Jak
dowiedzia³em siê z cytowanego wydania, szybko zosta³y naprawione
wszelkie szczerby, wyrz¹dzone przez wojnê w gospodarce, oczywicie,
przez pierwsz¹ wiatow¹, na pocz¹tku lat trzydziestych wodoci¹g by³
zaopatrzony a¿ w dwa motory: spalinowy i elektryczny, dzia³a³ jedno¿arnowy m³yn do przemia³u ziarna, by³a szko³a powszechna, agencja
pocztowa i posterunek policji, za³o¿ono fundamenty pod koció³ w stylu
zakopiañskim, a ulice obsadzono lipami w iloci 1350 sztuk
O wszystkim tym znajdujemy bardzo szczegó³owe informacje  ze
spisem nazwisk cz³onków towarzystwa spó³dzielczego i numerami dzia³ek, planem oraz z dok³adnym obliczeniem, co do grosza, wydatków i
maj¹tku towarzystwa. Taka Kolonia przetrwa³a zapewne i w zakamarkach pamiêci Konwickiego, przedosta³a siê z tej pamiêci do jego utworów, tworz¹c nastrój krainy o niezwyk³ym klimacie. Tylko dom przy
ulicy, po³o¿onej blisko torów kolejowych, licho naprawiany przez kolejnych w³acicieli, mo¿e pamiêtaæ o tamtych zapomnianych czasach.
***
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Przed wyjazdem do
Wilna, pod koniec maja,
zadzwoni³em do pisarza.
Powiedzia³, ¿e zdrowie
nie pozwoli mu pojechaæ,
mimo chêci dotkn¹æ
stop¹ ojczystych stron
Prosi³
pozdrowiæ
wszystkich uczestników
tego metafizycznego
wiêta, pozdrowiæ wilnian, a szczególnie moj¹

Cmentarz na którym pochowano ¿o³nierzy AK
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córkê  Magdê, której podarowan¹ przeze mnie cieniutk¹
ksi¹¿eczkê w³anie przeczyta³ i chwali³
Umówilimy siê, ¿e po
powrocie odwiedzê krajana
i opowiem mu o przebiegu
kolejnego Maja nad Wili¹.
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***
Taka okazja nadarzy³a siê Poprzerzynany Wilenk¹ krajobraz
29 czerwca. Siedzimy w
tym samym pokoju, na tych samych miejscach, tylko okna otwarte, kwiaty na stole. Niedawno Tadeusz Konwicki obchodzi³ swe 80-lecie. Opowiadam o tym, ¿e odwiedzilimy jego Koloniê Wileñsk¹, a tak¿e Wilejkê, Belmont, Markucie  miejscowoci tak dobrze mu znane, opowiadam o uczestnikach, poetach miejscowych i gociach zagranicznych, o tym, i¿ jedna z
uczestniczek konferencji go nazwa³a Pasjonatem Kresów
 Olek Jurewicz o mnie powiedzia³, ¿e ja nie jestem pisarzem wileñskim, tylko pisarzem z Wilna. I to racja. O ksi¹¿ce Z oblê¿onego miasta, której ju¿ w ogóle nie pamiêtam, autor jakiej wypowiedzi zastanawia³ siê, czy ja ze strachu nie poda³em, ¿e jej bohater pochodzi z Wilna,
czy cenzura to usunê³a. Otó¿ ani jedno, ani drugie. Ja nigdy nie eksponowa³em siê jako piewca Wileñszczyzny, po to  jak to siê mówi
wulgarnie  by nie robiæ na tym interesu. W jednych ksi¹¿kach piszê
wprost o Wilnie, w innych to do odczytania  ale stale zostawiam tê
satysfakcjê czytelnikowi, ¿eby domyli³ siê, odkry³ z realiów, z opisów
przyrody, ¿e chodzi o Wilno. Trudno to powiedzieæ o Rojstach, w Kalendarzu i klepsydrze piszê o swojej wizycie w ciê¿kich czasach ciemnoci, natrêtnej rusyfikacji, piszê wprost, ¿e jestem w Wilnie. Nie chcia³em na szlachetnym Wilnie, na mojej mi³ej Wileñszczynie  powtórzê
to raz jeszcze  robiæ tzw. interesów literackich. Wiele zawdziêczam
tym stronom, dlatego staram siê w tym, co piszê, zostawiæ lad urody,
nastroju, obyczajów, specjalnej kategorii uczuæ, jakie ³¹czy³y tuludzi, a
szczególnie grupy etniczne, które do pewnego momentu ³adnie ze sob¹
wspó³¿y³y  to wojna roznieci³a konflikty, zmieni³a proporcje dobrych
relacji wzajemnych. Teraz nasta³ czas poprawienia tego  mówi pisarz.
Po dygresji na temat powik³añ historycznych powracamy do s³ów,
jakie wypowiedzia³ Konwicki na temat rodowodu swej twórczoci (Znad
Wilii, nr 1/25 2006), który t³umaczy wileñskoæ jego pisarstwa, wa¿72
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ny jest jako punkt odniesienia, fundament, pomocny w trwaniu, szczególnie, gdy bywa siê nowym czy wrêcz obcym. Wielu wilnian zna
to uczucie, uczucie budowania nowego ¿ycia na nieznanej ziemi:
 Na zasadzie jakiego przeczucia, kiedy siê wzi¹³em za pióro, czu³em, ¿e trzeba byæ sk¹d  to daje trwa³oæ samopoczucia, ¿e mogê
wnieæ co zupe³nie nowego. Jako kierownik literacki zespo³u filmowego w Warszawie, namawia³em kolegów, szczególnie m³odych literatów, ¿eby byli sk¹d, dogrzebali siê swoich korzeni. To bardzo
pomaga w karierze literackiej. Przywi¹zanie do Wileñszczyzny dotyczy³o wy³¹cznie mojego jestestwa, a nawet rozumienia wiata.
Rozmowa toczy siê o pokrêtnych losach rodaków z Wileñszczyzny. O roli przypadku, który pozwoli³ wyjechaæ m³odym ludziom, którzy zaistnieli w Polsce potem, jako znani pisarze, naukowcy, artyci.
Kim by³by Konwicki, gdyby nie wyjecha³ z Wilna?
 Musia³bym szukaæ roboty  umiecha siê gorzko autor Kroniki wypadków mi³osnych,  a moi dziadkowie byli starzy, wiêc widzia³em swoj¹
karierê jako mechanizator rolnictwa w ko³chozie Przykazania Iljicza w
Popajach ko³o Nowej Wilejki. To, ¿e jestem w Polsce, zawdziêczam jakiej
tajnej organizacji wileñskiej, chyba kobiecej, która nas, ostatnich ch³opaków, chc¹cych wyjechaæ, wyposa¿y³a w fa³szywe dokumenty. Jako by³o
tak, ¿e preferowano w repatriacji urodzonych na terenie ówczesnej Polski
Ludowej, ja w fa³szywej metryce, jako miejsce urodzenia  o dziwo 
mia³em Wieliczkê, o której nikt nie wiedzia³, gdzie ona le¿y. W karcie repatriacyjnej by³o wiele piecz¹tek, dziesiêæ albo i wiêcej, zapisów, takich, jak
prodkartoczki ostawi³, kwartiru ostawi³ w poriadkie, w wojenkomatie sniat s ucziota*. Jak to zosta³o za³atwione, nie wiem, ale bez takich
zabiegów nie wyjecha³bym. Przez przypadek znalaz³em siê w innej czêci
Europy, pozyska³em
inne perspektywy mylowe i ¿yciowe.
Na podbój Polski
wyruszy³ sam:
 Dalsza rodzina nie
wyjecha³a. W podesz³ym wieku byli.
Czêæ ludzi uwa¿a³a
now¹ w³adzê za czasow¹. Myleli naiwnie,
ze to jest chwilowe, ¿e
wszystko wróci do nor- Dom, w którym mieszka³a rodzina Konwickich
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my. Niektórzy mieli nadziejê na odzyskanie swojej ziemi, nie chcieli zostawiæ domów, a w nich dobytku.
Konwicki wstaje, idzie
do biurka. Jak wczeniej z
Bujwidz, tak teraz pokazuje mi list ze szko³y w Nowej Wilejce. Z dum¹ mówi, Stacja kolejowa Pavilnis dzisiaj
¿e te kontakty dzia³aj¹ w
sposób olniewaj¹cy, bo ma do czynienia z ludmi niczym nieodkszta³conymi przez lata trudne. Myl¹cymi, jak w Polsce, w Europie, w wiecie, nienagannie siê pos³uguj¹cymi jêzykiem polskim i czuj¹cymi siê polskimi obywatelami Europy. List taki, mówi, móg³by z powodzeniem dostaæ z Uniwersytetu Jagielloñskiego z Krakowa
Teresa Brazewicz, nauczycielka polskiej szko³y redniej w Nowej
Wilejce napisa³a go bardzo emocjonalnie. Po przeczytaniu listu gospodarz domu nie ukrywa swojej radoci:
 St¹d wniosek, ¿e moi rodacy na Wileñszczynie bêd¹ coraz bardziej
siê czuli obywatelami wspólnoty, nieodciêtymi przez historiê, skazanymi
na fatalny los ludmi. A Litwini? Oni bardzo aktywnie dzia³aj¹ w zakresie
kultury, wemy choæby teatr W naszej wspólnej historii mamy wiele
rzeczy razem od odzyskania. To samo mówi Nina Taylor, badaczka mojej
twórczoci, która niedawno odwiedzi³a Litwê, by³a nawet w Dolinie Issy.
Oczywicie, dobrze mi snuæ takie rozwa¿ania, siedz¹c w mieszkaniu na
ulicy Górskiego, w Warszawie, ale mam przeczucie, ¿e niedaleka przysz³oæ
zapowiada siê buduj¹co. W koñcu powiêcacie ¿ycie, aby polskie ród³a
by³y w nowej rzeczywistoci, ¿eby bez uszczerbku dla kogo zachowa³a siê
i rozwija³a nasza postkresowa kultura.
A dzisiejsze Wilno? Czy nie kusi, ¿eby ogarn¹æ wzrokiem dawne
miejsca magiczne?
 Gdybym móg³, na skrzyd³ach polecia³. Kto wie, czy moje córki
schorowanego nie zawioz¹ mnie w karetce pogotowia do Wilna!
Romuald Mieczkowski

*Kartki ¿ywnociowe odda³; mieszkanie zostawi³ w porz¹dku; w komisariacie
wojskowym zdjêty z ewidencji (ros.).
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ZUPA, PURÇE I WIERSZE
Barbara Gruszka-Zych
Na Litwie ukazuj¹ siê cztery ogólnokrajowe tygodniki kulturalne (w
Polsce nie ma ¿adnego). W maju i czerwcu, oprócz litewskiej Wiosny
Poezji  miêdzynarodowej imprezy, odbywaj¹ siê mniejsze wiêta poezji. Wszystko dla niespe³na trzech i pó³ miliona mieszkañców kraju.
Birutë Jonuðkaitë, wiceprezeskê Zwi¹zku Pisarzy Litwy, na wiosnê
rzadko widz¹ w domu. Jedzi z literatami krajowymi i zagranicznymi na
spotkania poetyckie w ró¿ne czêci kraju. Opowiada o historii, t³umaczy,
czyta swoje wiersze. Z ni¹ podczas Wiosny Poezji odwiedzi³am wioski i
miasta od Wilna przez Taurogi (Taurage), po Ventê nad Zatok¹ Kuroñsk¹.
W bibliotekach, domach kultury, nawet pod go³ym niebem  w Rusne, na
brzegu Niemna, nie tylko elita intelektualna, ale zwyczajni ludzie przychodz¹
s³uchaæ wierszy. Do tego wspólne piewanie  tak, jak w prawie nadba³tyckim Rusne i zupa rybna, purrç z grochu, czyli wielki piknik.
 Jeli tu, na prowincji, przestaniemy siê integrowaæ wokó³ poezji,
teatru, to zginie kultura  mówi¹ starsze panie z ko³a literackiego ingsniai (Kroki) w Taurogach. Tu ludzie lubi¹ wiersze. I promuj¹
swoich ma³oojczynianych twórców, bo wiedz¹, ¿e dziêki nim przechodz¹ do historii. Du¿o miejsca ¿yciu kulturalnemu w ma³ych orodkach powiêcaj¹ pisma literackie.
 Dwa tygodniki s¹ organami ZPL: Literatûra ir menas (Literatura
i sztuka) oraz Nemunas (Niemen)  opowiada Birutë.  Nastêpne to
7 meno dienos (7 dni sztuki) i Ðiaurës Atenai (Ateny Pó³nocy).

Uciana to tylko 33
tys. mieszkañców, a samorz¹d sponsoruje wydawnictwa poetyckie.
Ostatnio przyzna³ kilka
tysiêcy litów na mój tomik polsko-litewski,
wydany w Kownie. Nie
ma co siê dziwiæ, skoro
mer Alvydas Katinas sam
pisze wiersze. Corocznie
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Mer poeta

Alvydas Katinas z ¿on¹ (z prawej) z autork¹,
Birutë Jonuðkaitë oraz Mzijà Razmadze z Gruzji
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Uciana organizuje Miêdzynarodowy Festiwal Poetycki, którego apogeum jest prezentacja utworów goci na dziedziñcu Liceum Plastycznego. W tym roku twórcy z Gruzji, Rosji, Polski, Szkocji mieli spotkania w ca³ej okolicy. W Oniksztach (Anikèiai), w kaplicy, gdzie
mieci siê Urz¹d Stanu Cywilnego, kilka miejscowych pañ kupi³o ró¿e
dla wybranych poetów. W Visaginasie (50-tys. miecie, stworzonym
na potrzeby elektrowni atomowej) funkcjonuje imponuj¹ce Centrum
Kultury. Festiwalowi towarzyszy³a wystawa fotogramów poetów rosyjskich: Jesienin, Okud¿awa, Wysocki. Zwiedzaj¹cy ogl¹dali ich z
uwielbieniem.
Gdzie jeszcze tak ceni siê pisz¹cych wiersze? Chyba w Rosji. Obok
 codziennoæ i trendy masowej kultury. Miejscowy twórca, Kêstutis, na co dzieñ celnik, chce byæ w poezji tak s³awny, jak w muzyce
król popowej estrady Rytis Cicinas, kreuj¹cy siê idol, który chodzi
w szatach, jedzi limuzyn¹, zaspokaja niskie gusty. Ciekawe, ¿e pisz¹cy wiersze jest gotów do cha³turzenia, byle zdobyæ poetyck¹ popularnoæ.
Dziwny by³
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Nedzinge, kraina Dzuków, 15 kilometrów od
Oran (Varena). Tu chwal¹
siê poet¹ Antanasem Kalanavièiusem. Akurat obchodz¹ jego urodziny. To
wiêto ca³ej wioski.
 Nasze ziemie piaszczyste, nawet zaj¹ce
chodz¹ w okularach 
mieje siê tutejszy poeta
W Nedzinge brzmi¹ wiersze
Stasys Stacevièius.
 Do g³osowania chodzi 300 osób  mówi wójt.
Przy drodze  10-klasowa szko³a dla 105 uczniów, z omiu wsi.
Obok pomnik: gêsie pióro, dzie³o poprzedniego wójta  kowala. Powiêcony pamiêci ich poety, Kalanavièiusa. Urodzi³ siê w 45, zmar³
na zawa³ w 92. Mieszka³ w cha³upie pod lasem, by³ niezale¿ny, chodzi³
w skórze, pisa³ dobre wiersze. Wydano je dopiero po mierci. Pani
Marija przygotowa³a przedstawienie, jak Antanas pomaga³ matce zbieraæ zio³a. M³odzie¿ recytuje jego wiersze:
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Barbara Gruszka-Zych

kuny ciemnoci
wypijaj¹
¿ó³tka pe³ni
S¹: wójt, dyrektor szko³y, nauczyciele, starszyzna wsi. Czytam kilka swoich wierszy. S³uchacze
¿ywo reaguj¹. Irena Maciulevièienë, emerytowana
nauczycielka litewskiego, dziêkuje mi polsku za
udzia³ w wiêcie. W wietlicy wyjania, sk¹d zna nasz jêzyk:
 Mam mê¿a polskiego, z Matulewiczów. On zawsze mi³y: w rêkê
ca³uje, drzwi otworzy  opowiada.
Przy pomniku, w drewnianym domku  muzeum etnograficzne i
izba pamiêci poety. Jego marynarka, no¿e, które wyrabia³, ulubiona
herbata.
 Uczy³am go tañczyæ, ¿eby lepiej siê czu³ na zabawach, ale nie
wychodzi³o  wspomina przy stole pani Marija.  Dziwny mia³ g³os,
dziwny by³.
Dyrektor szko³y podkrela, ¿e pamiêæ o poecie, to pamiêæ o tej
ziemi. 20 lat prze¿y³ na Syberii, gdzie zes³ano rodziców.
 W Przypieniach Kalanavièiusa jest prawda o Nedzinge:
chaber
nie przyda siê do chleba
ale bez niego
zbo¿e zardzewieje
t³umaczy a vista Birutë. Nawet ludowe pieni Dzuków, które intonuj¹ zebrani, mówi¹ o pisaniu: Przez ca³¹ noc nie spa³em, po podwórku
chodzi³em, otwiera³em drzwi i zamyka³em, nie da³em spokoju pod³odze, chcia³em budziæ dziewczynê, wierszami chcia³em j¹ zbudziæ, pisa³em ca³¹ noc, ale z³ama³em pióro i dopiero dziewczyna siê obudzi³a.
Na po¿egnanie  cmentarz w lesie. Na grobie Kalanavièiusa sk³adamy przyduszone upa³em konwalie.
Cz³owiek
kwiatów krótkotrwa³ych
przypomina siê jego haiku
Barbara Gruszka-Zych
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WIERSZE UCZESTNIKÓW SPOTKAÑ
PO POLSKU I PO LITEWSKU:
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JOANNA BABIARZ

Spotkanie
Wczoraj w wi¹tyni
spotka³am Boga
by³ blady
w oczach mia³ skrawek nieba
usta szepta³y z wysi³kiem
Bo¿e ty chory
wydusi³am z g³êbi serca
ale Bóg zaprzeczy³
gestem przykaza³ milczenie
potem wzniós³ rêkê
i zamieni³ mnie
w anio³a
W naszym domu
W naszym domu
s¹ takie chwile
pe³ne wiary i niepewnoci
skrzyd³a okien
wiatr otwiera ku s³oñcu
moje myli
jak firanki trzepocz¹
uwi¹zane przy tobie
w twoich oczach
zmierzchy niepokoju i odwagi
pierwsze wzruszenia zwiêd³y ju¿
rozsypa³y siê pod oknem
naszego domu
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JOANNA BABIARZ
Susitikimas
Vakar ventykloje
sutikau Diev¹
buvo ibalês
su dangaus lopinëliais akyse
lûpos vos vos ðnabþdëjo
Dieve tu sergi
iðspaudþiau ið ðirdies gelmiø
bet Dievas paprieðtaravo
gestu paliepë tylëti
paskui pakëlæs rankà
pavertë mane
angelu
Mûsø namuose
Mûsø namuose
yra tikëjimo ir abejoniø
kupinø akimirkø
langø sparnus
vëjas atveria saulei
mano mintys
kaip uþuolaidos plazda
prie tavæs prisisegusios
tavo akyse
nerimas ir dràsa temsta
jau nuvyto pirmasis jaudulys
iðsibarstë po mûsø namø
langais
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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TADEUSZ CHABROWSKI

Ostrobramska
Matko Ostrobramska, Matko szybkiej pomocy,
Ratunkowe Pogotowie na nasze rany,
z nuklearnych py³ów oczyszczaj¹ca przestrzenie.
Matko poprawiaj¹ca wiat skrzywiony,
Matko lekiem nasycaj¹ca banda¿e!
Przed Tob¹ stajemy zatrwo¿eni  obroñ
bo rozdzwoni³y siê atomowe dzbany
i zerwane jab³ko Ewy  dro¿d¿e grzechu
pêka nad naszymi g³owami.
Dusza w klatce
Dusza jest niezniszczalnym elementem przyrody,
³atwo ja wymieszaæ z ostrygami, oliwkami
i paj¹kami; ³atwo uj¹æ w figury geometryczne
przypominaj¹ce gitarê, czworobok g³owy lub jab³ko.
Nie dostrzegamy jej go³ym okiem,
bowiem wytryska razem z krwinkami
wydzielanymi przez w¹trobê.
Dionizy Kartuz twierdzi³: jest niepodobna do niczego,
nie jest idealnie sucha ani ¿ó³ta ani pomarañczowa,
mo¿e mieæ kszta³ty wypuk³e lub wklês³e,
mo¿na j¹ jak przêdzê okrêcaæ dooko³a palca
egzystencji, przeplataæ cytatami z greki lub ³aciny,
nasycaæ bez koñca karmazynowymi barwami.
Ucielenia wszystko to co mamy w sobie,
nadprodukcje marzeñ, wadliwie nawijane szpule
pamiêci, jak nieg ch³odn¹ rozwagê.
Mo¿na jej wmówiæ Spinozê, ¿ycie pozagrobowe,
mo¿na j¹ przestraszyæ, zepchn¹æ w k¹t
bowiem z klatki kosmosu ju¿ nie ucieknie.
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TADEUSZAS CHABROWSKIS
Auðros vartø Motina
Auðros vartø Motina, greitosios pagalbos Motina,
Greitoji pagalba, gydanti mûsø þaizdas,
branduolines dulkes nuvalanti nuo visatos.
Motina iðtaisantá sukreivintà pasaulá,
Motina á vaistus merkianti tvarsèius!
Stovime prie Tave isigandê  apginki
nes baisiai gaudia atominiai ¹soèiai
ir Ievos nuskintas obuolys  mielës nuodëmës
skylinëja virð mûsø galvø.
Dvasia narve
Dvasia yra nesunaikinamas gamtos elementas,
lengva jà sumaiðyti su austrëmis, su alyvomis
ir vorais; lengva jà pavaizduoti geometrinëmis figûromis
primenanèiomis gitarà, galvos keturkampá ar obuolá.
Nepastebim jos plika akimi,
nes isiskiria kartu su kraujo kûneliais, kuriuos
gamina kepenys.
Dionizas Kartuzas tvirtino: ji á niekà nepanaði,
nëra idealiai sausa anei geltona anei oranþinë,
gali bûti iðkiliø arba ágaubtø formø,
galima j¹ kaip verpalus sukti ant egzistencijos
pirðto, perpinti graikø arba lotynø citatomis,
iki begalybës prisotinti karmazininëmis spalvomis.
Ji ákûnija viskà, kà savyje turime,
svajoniø virðprodukcijà, klaidingai susuktas atminties
rites, alt¹ kaip sniegas apdairum¹.
Galima jai áteikti Spinozà, pomirtiná gyvenimà,
galima j¹ iðgàsdinti, ásprausti á kampà
nes ið kosminio narvo jau nepabëgs.
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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KARL GRENZLER

Jeszcze jeste
oczy
maj¹ w³adzê
przenikania cian
czytasz p³on¹ce
przed wiekami napisane runa
które nie przynosz¹ ukojenia
ods³aniaj¹ nastêpne kurtyny
pod nogami otwiera siê
czas
tam odnajdujesz
lalki
czapkê
mama robi³a j¹ na drutach
w d³ugie jesienne wieczory
w twoich snach
widzisz dogasaj¹ce ognisko
rozpadaj¹cych siê atomów
interwa³
miêdzy umiechami...
przed tob¹ kamienny anio³
otwiera oczy
z mg³y dochodzi szept
tylko mieræ
jest silniejsza
ni¿ mi³oæ
dlatego uciekasz
z jednej w drug¹
chcesz ¿yæ
kto wymyli³ ciebie
¿eby kochaæ
pozosta³a obc¹
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KARLIS GRENZLERIS
Dar esi
Akys
turi galià
perskrosti sienas
skaitai deganèias
prieð amþius paraðytas runa
jos nesuteikia ramybës
atskleidþia vis kitas uþdangas
po kojomis atsiveria
laikas
ten randi
lëles
kepuræ
mama jà mezgë
ilgais rudens vakarais
savo sapnuose
matai gæstantá lauþà
skylanèius atomus
intervalà
tarp ðypsenø...
prieð tave akmeninis angelas
atveria akys
atslenka ið rûko ðnabþdesys
tik mirtis
yra stipresnë
uþ meilæ
todël bëgi
nuo vienos pas kità
gyventi nori
kaþkas sugalvojo tave
kad mylëtø
likai svetima

Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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JERZY FRYCKOWSKI

List do Czes³awa Mi³osza
Zostañ tu gdzie wystarczy jedna zapa³ka
by urodê kobiety ujrzeæ w czterech obrazach
i widzieæ jakie ona ma sny
uwiedziona brazylijskim serialem
zostañ tu gdzie nadworni komedianci i panegirycy
zawi¹zanymi ustami ca³uj¹ buty w³adcy
by nawet na w³asne odbicie spogl¹da³ z góry
zostañ tu gdzie puste coko³y
wyprzedzaj¹ podrêczniki w nauce historii narodu
który wbrew prawom grawitacji
czêciej siê podnosi³ ni¿ upada³
a jednak nie umia³ wynieæ z tego nauki
i tak ma³o rozumia³
zostañ tu gdzie miecz obosieczny
na g³owê najedcy i na dojrza³e zbo¿e
nie splami³ siê nigdy krwi¹ królewsk¹
a tylko kap³añsk¹
zostañ tu gdzie krzy¿ nad ka¿dymi drzwiami
podnosi d³onie w gecie wo³ania
a odkopane fotografie i listy jedyn¹ pami¹tk¹
po noszonym nazwisku
zostañ tu gdzie d³onie matek
odwracaj¹ dzieciêce g³ówki twarzami ku nadziei
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JERZIS FRYCKOWSKIS
Laikas Czes³awui Mi³oszui
Pasilik èia kur gana vieno degtuko
kad moters groþá iðvystum keturiuose paveiksluose
kad matytum kokie jos
suviliotos brazilø serialo sapnai
pasilik èia kur dvaro komediantai ir smailalieuviai
suèiauptomis lûpomis buèiuoja valdovo batus
kad ir á savo atspindá þiûrëtø ið aukðto
pasilik èia kur tuti pjedestalai
pralenkia mokymosi vadovëlius apie tautos istorijà
o tauta nepaisydama gravitacijos principø
daniau kilo nei krito
ir vis dëlto ið to jis nepasimokë
ir nedaug k¹ suprato
pasilik èia kur kardas dvilypis
ir prieðø galvoms, ir sunokusiems javams
niekada nesusitepë karaliaus krauju
o tik ganytojiku
pasilik èia kur kryþius virð kiekvienø durø
kelia delnus tarytum aukdamas
o vienintelis prisiminimas apie turëtà pavardæ
atkastos fotografijos ir laikai
pasilik èia kur motinø delnai
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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ELLA HYCIEK

Proba
Otul mnie babiego lata
ciep³¹ pajêczyn¹,
daj chleba powszedniego
znaczonego krzy¿em
i gwiazdê srebrn¹ z nieba
w noc bezsenn¹.
Zostaw zapas z³udzeñ
bo wiat ju¿ mi nie smakuje
I piek³o powoli
we mnie siê oswaja.
Zachwyt siê zmienia
ka¿dego poranka,
bo serce nieczu³e
postrzega bezlitonie,
¿e kasztany zwiêd³y
i mi³oæ umiera.
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ELLA HYCIEK
Praymas
Apglëbk mane ðiltu
Bobø vasaros voratinkliu,
duok kryium paenklintos
duonos kasdienës
o naktá nemigos
sidabro vaigdê nuo dangaus.
Palik iliuzijø atsargas
nes pasaulis man jau beskonis.
Ir pragaras manyje
palengvële pritampa.
Susiþavëjimas keièias
kiekvien¹ ryt¹,
nes nejautri irdis
pastebi negailestingai,
kad katonai nuvyto
ir meilë mirðta.
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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MICHA£ JAGIE££O*

Wspomnienie: Pamir
Na tej wysokoci to co najbardziej
rzeczywiste: mróz, wiatr, lód, ska³a,
rozpylony nieg  wydaje siê wymylone
przez nazbyt skrupulatnego inscenizatora,
jest dos³owne i sprawia
wra¿enie sztucznoci;
nawet rozrzedzone powietrze czyni¹ce
z silnego mê¿czyzny dzieciucha  to przecie¿
teatralny chwyt; zdrowy cz³owiek nie mo¿e
tak wolno pow³óczyæ nogami, to tylko
wyrafinowana pantomima.
Ten kto o groteskowo spowolnia³ych ruchach,
oddychaj¹cy z przesadn¹ zach³annoci¹,
wstrz¹sany suchym kaszlem,
to aktor, re¿yser i widz,
podmiot i przedmiot,
mieszanka niemo¿noci i uporu,
bólu i poczucia mocy,
zamroczenia i olnienia,
zmêczony a równoczenie na progu lekkoci.
Jakby w jedno z³¹czono: scenê, salê operacyjn¹
i kaplicê; biologia i liturgia, ka¿dy gest
ma tu znaczenie fizyczne,
zarazem jest taneczn¹ figur¹,
a wiêc znakiem.
Tu odgrywa siê spektakl z mierci¹ w tle.
Wszystko co tam  wysoko  robisz, nabiera
dodatkowego znaczenia, staje siê czynnikiem
dramatu, albowiem w ka¿dej chwili grozi ci
potkniêcie,
a dla tancerza potkniêcie  to...
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MICHA£AS JAGIE££O
Prisiminimas: Pamyras
Ðioje aukðtybëje tai kas labiausiai
átikëtina: ðaltis, vëjas, ledas, uola,
ipurktas sniegas  atrodo visa igalvojo
itin skrupulingas inscenizatorius,
taip tikra, kad sukelia
dirbtinumo áspûdá;
net iðretëjæs oras stiprø
vyrà paverèiantis vaikeliu  tai juk
sceninis triukas; sveikas þmogus juk negali
taip lëtai vilkti kojø, tai tik
rafinuota pantomima.
Tas kaþkas groteskiðkai sulëtintø judesiø,
ir perdëtai giliai kvëpuojantis,
besipurtantis nuo sauso kosulio,
tai reþisierius, aktorius, þiûrovas,
objektas ir subjektas,
bejëgiðkumo ir uþsispyrimo miðinys,
skausmo ir galios pojûèio,
proto uþtemimo ir nuðvitimo,
pavargæs ir kartu ant lengvumo slenksèio.
Tarsi á viena bûtø sujungta: scena, operacinë
ir koplyèia; biologija ir liturgija, kiekvienas gestas
èia turi fizinæ reikðmæ,
bet kartu yra ir ðokio figûra,
vadinas, þenklas.
Èia mirties fone vyksta spektaklis.
Visa, kà ten  aukðtai  darai, ágauna
papildomos reikðmës, tampa dramos
veiksniu, nes kiekvienà akimirkà tu gali
suklupti,
o suklupti ðokëjui  tai
Aðtuonios alpinistës iðëjo á kalnus,
joms buvo duota ambicinga uþduotis
 pademonstruoti ðoká tokiu ritmu:
perëja, virðûnë, perëja, virðûnë, perëja virðûnë;
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Osiem alpinistek wysz³o w góry,
naznaczono im ambitne zadanie
 daæ popis tañca w rytmie:
prze³êcz, szczyt, prze³êcz, szczyt, prze³êcz szczyt;
z polany, gdzie przy lornetkach dy¿urowali
propagandyci, dzia³acze i trenerzy,
widaæ je by³o
pe³zaj¹ce po grani,
w po³owie trasy objê³a je mg³a,
w parê godzin póniej zawiadomi³y
przez skrzecz¹ce radio, ¿e silny wiatr,
coraz mocniejszy,
to nic  odpowiadano,
potem meldunek o huraganie,
przeczekaæ  zarz¹dzono  nie przerywaæ
spektaklu, patrz¹ przecie¿ na was
Lenin i Dzier¿yñski, to zaszczyt  przypomniano.
Pod wieczór prosz¹ o pozwolenie
zejcia w dolinê, do namiotowej bazy:
g³ówny choreograf zbeszta³ je
za niedostatek ducha walki.
Na grani biwakowa³o osiem dziewcz¹t,
gdy wiatr ucich³, sprawnie ci¹gniêto
ich zamro¿one cia³a.
S¹ jeszcze lady: rêkawiczka, chusteczka, czekan,
lusterko, strzêp piwora, puszka sardynek,
pasek od raków, grzebieñ, ³y¿ka
 powmarzane w lód;
jak awangardowa instalacja
lub scenografia baletu £abêdzie Pamiru.
Przed nami szczyt,
jeszcze w s³oñcu, choæ
od pó³nocy ci¹gn¹ mg³y,
trzeba podnieæ siê z klêczek
i iæ: jeszcze chwila, jeszcze tylko
wygrzebaæ z lodu zmro¿one jab³ko granatu,
w górê, tak trzeba.
Trzymam je w d³oniach,
krwawi.
* Sprawy s³u¿bowe nie pozwoli³y autorowi przybyæ na XIII MSP Maj nad Wili¹.
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ið laukymës, kurioje budëjo prie þiûronø
propagandistai, veikëjai ir treneriai,
jos matësi
ðliauþanèios skardþiais,
pusiaukelëje jas apglëbë rûkas,
po poros valandø vëliau jos praneðë
per traðkantá radijà, kad vëjas stiprus,
vis stiprëja,
tai nieko  joms atsakinëjo,
paskui jos praneðë apie uraganà,
pralaukite  ásakë  spektaklio
nenutraukit, juk á jus þiûri
Leninas ir Dzierþinskis, tai garbë  priminë.
Vakare jos praðo leidimo
gráþti á slëná, á palapiniø bazæ:
pagrindinis choreografas jas aprëkë
kad pristigo kovingos dvasios.
Ant skardþio ásikûrë aðtuonios merginos,
kai vëjas aprimo, tvarkingai buvo
atgabenti jø suðalæ kûnai.
Dar likæ pëdsakai: pirðtinë, nosinaitë, ledkirtis,
veidrodëlis, miegmaiðio skiautë, dëþutë sardiniø,
kaèiø dirþelis, ðukos, ðaukðtas
 viskas lede áðalæ;
kaip avangardinë instaliacija
arba baleto Pamyro gulbës scenografija.
Prieð mus virðûnë,
dar saulëje, nors
ið ðiaurës rûkas slenka,
reikia liautis klûpëjus, keltis
ir eiti: dar akimirka, dar tik
iðsikasti ið ledo suðalusio kaip granato obuolys,
á virðø, taip reikia.
Laikau já delnuose,
kraujuoj
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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JOANNA JÊDRZEJEWSKA-BA£DYGA

***
Przytul mnie,
bo noc taka mroczna,
a ja bojê siê mroku.
Otul ramionami,
bo dr¿ê z zimna,
a bojê siê ch³odu.
Schroniê siê w tobie
na jaki czas,
a mo¿e na zawsze
jeli pozwolisz.
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JOANNA JÊDRZEJEWSKA-BA£DYGA
***
Priglausk mane,
naktis tokia tamsi,
o a bijau tamsos.
Apglëbk rankomis,
nes virpu nuo alèio,
o a bijau alèio.
Pasislëpsiu tavyje
tam tikram laikui,
o gal ir amiams
jeigu leisi.
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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EUGENIUSZ KURZAWA

***
unieruchamiam czas
powtarzam ten zabieg
z pompatyczn¹ wiar¹ w jego sens
przez siebie i proroków tej religii
wczeniej ustalony
choæ wszystko we mnie pisze
nie wiem
ile zdo³am zatrzymaæ wokó³
kr¹¿y szatan zapomnienia siej¹cy zabobon
jakoby wszystko by³o p³ynne
tryumfuj¹co wlewam to w sobie
i zatrzymujê
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EUGENIUSZAS KURZAWA
***
sustabdau laik¹
ðià procedûrà kartoju
pompastiðkai tikëdamas jos prasme
jis mano ir ios religijos
pranaðø anksèiau nustatytas
nors viskas rao manyje
neinau
kiek aplinkui pajëgsiu sustabdyti
ðëtonas sukasi ir sëja uþmarðties prietarus
viskas tarsi iplaukia
triumfuodamas susipilu tai á save
ir sustabdau
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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WOJCIECH £ÊCKI

Epitafium na czeæ brzozy
W rodku zimy ciêto bia³¹ brzozê
jakby j¹ pacykarz zeskroba³ z pejza¿u
A¿ przestraszona kawka
strz¹snê³a biel z komina
Co za dzieñ 
niebo posk¹pi³o niegowi fioletu
s³oñce przesta³o muskaæ
odleg³y majestat lasu
Kiedy pada³a
biel¹ w bia³y puch
¿aden zaj¹c nie postawi³ uszu
Smuk³a jak baletnica
wy³uskana z piór 
ostatni piruet
bez porywów wiatru
Upad³a bezszelestn¹
biel¹ w bia³¹ biel
Potem zamiot³a lad
aby nikt nie spostrzeg³
¿e tyle tej bieli
uby³o w bia³y dzieñ
U³omna zima
odchodzi powoli
Nie by³o jej mo¿na
bardziej okaleczyæ
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Epitafija bero garbei
Vidurþiemá nupjovë baltà berþà
tarsi tepliorius bûtø já nukrapðtæs nuo peizaþo
Net isigandus kuosa
nukrëtë nuo kamino baltumà
Kokia diena 
dangus violeto pagailëjo sniegui
saulë nustojo lyþèioti
tolimà giriø didybæ
Kai jis krito
baltai á baltà pûkà
joks kiðkis ausø nepastatë
Lieknas kaip baleto ðokëjas
nupeiotomis plunksnomis 
paskutiná piruetà
be vëjo gûsiø
Krito be jokio lamesio
baltai á baltà baltumà
Paskui nuðlavë pëdsakus
kad nieks nepastebëtø
kiek baltumo dingo
t¹ balt¹ dien¹
Lëtai iðeina
suluointa iema
labiau sueisti
jos jau neámanoma
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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CHRISTIAN MEDARDUS MANTEUFFEL

...nieistniej¹ca
Pani Wandzie Mieczkowskiej po powrocie z Wilna

...sam jestem z tej strony drzwi pustego domu
...dawno poj¹³em, ¿e odg³os schodów poza mn¹,
nie oznacza nic, jak tylko skrzyp zmursza³ych spojeñ
...sam jestem;
w twojej zapomnianej apaszce paj¹k uwi³ gniazdo,
gêst¹ sieci¹ wiêzi zapach twoich w³osów
...sam jestem z tamtej strony drzwi
...zgie³kliwe s³oñce czeka na mnie w strumieniach wieci
olepiaj¹cych wybuchami bomb i och³apami miêsa
ociekaj¹cych ludzk¹ krwi¹
...jeszcze tylko ten wieczór w zgie³ku syren
i wiat³o ostatniej latarni rzuca mój cieñ na drzwi domu
...z pajêczyny wita mnie zapach twojego cia³a,
niosê ciebie za zmêczonymi powiekami po mrocznych
skrzypi¹cych schodach jednako od lat,
w pociel nocy,
gdzie oddajesz mi bez reszty
swoje nieistnienie
...wszak niczym innym nie by³a
nigdy
ma droga
po mojej stronie powiek
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...neesanti
Poniai Vandai Mieèkovskai po sugrþimo ið Vilniø

...vienas esu anapus tuðèio namo durø
...seniai supratau, kad garsai ant laiptø nieko
nereiðkia daugiau, tik mane, tik girgþdëjimà sutrûnijusiø sijø
...vienas esu;
tavo uþmirðtoje skarelëje voras susisuko lizdà,
tankiam voratinklyje ákalino tavo plaukø kvapà
...vienas esu anapus tuðèio namo durø
triukðminga saulë laukia manæs naujienø spinduliuose
jie apvarvëjæ þmoniø krauju
jie akina sprogimais bombø ir draiskalais mësos
dar tiktai ðitas vakaras sirenø gaudesyj
ir paskutinio þibinto ðviesa mano ðeðëlá meta ant namo durø
ið voratinklio pasitinka mane tavo kûno kvapas,
neðuos tave uþ pavargusiø uþmerktø akiø tamsiais
metø metais girgþdanèiais laiptais
á nakties gulá,
kuriame atiduoti negráþinamai
savo nebuvim¹
...juk niekuo kitu nebuvai
niekada
mano brangioji
manojoj regimybës pusëj
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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MIROS£AWA NIEWIÑSKA

Obcy goæ
na planecie gdzie siê urodzi³am
by³a mi³oæ ja du¿o zieleni
wszêdzie a¿ zielono od nadziei
dlatego planetê nazywaj¹ zielona ale
dobra wró¿ka stara matka
wszystkich poetów krasnoludków
wys³a³a poznawaæ ¿ycie
teraz skrzêtnie notujê chichoty
dziewczynek kwane umiechy
niedzielnych studentów gburowate
mrukniêcia graczy szczurze
spojrzenia pana odór fa³szu
co chwila pryskany perfumami
elegancji liniej¹c¹ uprzejmoæ
gdy s³yszê ¿e jestem
z innej planety wró¿ko mateczko
kiedy skoñczê wiersz
wrócê na moj¹ planetê bo prawie
wypisa³am zielony atrament
Wiosna w Pary¿u
z radosn¹ pieni¹ Kora wraca na
³ono Demeter ¿ywiej biæ poczyna
serce Europy s³yszysz jego rytm
budzi upione kasztany wk³adaj¹
weselny strój by przysi¹c wiernoæ ¿yciu
a¿ do mierci przysz³ego roku
mocniej bij¹ serca miejskich wróbli
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Svetimas sveèias
toje planetoje kurioj gimiau
buvau að meilë daug þalumos
þalia þalia nuo vilties
todël planetà vadina þalia bet
geroji burtininkë senoji visø
poetø ir nykðtukø motina
iðsiuntë gyvenimo paþinti
dabar kruopðèiai konspektuoju kikenimus
rûgðèias mergaièiø ðypsenas
stuobriðkus sekmadienio studentø
burbtelëjimus þiurkiðkus þaidëjø
þvilgsnius pono veidmainystës tvaikà
nuolat kvepalais gesinamà
nuðiurusá elegancijos mandagumà
kai girdþiu kad esu
ið kitos planetos burtininke motinële
kai baigsiu eilëraðtá
gráðiu á savo planetà nes
iðraðiau þalià raðalà
Pavasaris Paryþiuje
dainuodama dþiaugsmingai Persefonë gráþta
á Demetros ásèias ðirdis Europos
ima gyviau plakti girdi jos ritmà
þadina ámigusius kaðtonus jie velkasi vestuviø
rûbais kad iðtikimybæ gyvenimui
prisiektø iki ateinanèiø metø mirties
stipriau plaka miesto þvirbliø irys
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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STANIS£AWA WIDOMSKA

Doros³a kobieta
doros³a kobieta
niby taka rozs¹dna
a tyle w niej naiwnoci
wci¹¿ próbuje
spiskowaæ z zegarem
wype³niaj¹c kosmetyczkê
kremami z Loreal
maseczkami i ró¿nymi pilingami
nie wiesz ¿e czasu
nie da siê zatrzymaæ
mówi syn który uczy siê na religii
¿e najwa¿niejsze s¹ dobre uczynki
bo bez nich jak do nieba
i z czym
wie jeszcze mnóstwo innych rzeczy
takich niezbêdnych
co wylecia³y jej z g³owy
jak tylko zaczê³a dorastaæ
i wiedzieæ wszystko
¿e nie pomog³o nawet
przebite serce
w oczach dziecka
jest mieszn¹ istot¹
patrzy na nie
jak krêc¹c g³ow¹ mieje siê
i wycina laurkê w kszta³cie serca
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Subrendusi moteris
regis tokia iðmintinga
subrendusi moteris
o kiek joje naivumo
nuolatos bando
sàmokslauti su laikrodþiu
Kraunas á rankinæ
Liorealio kremus
kaukes ir pilingus ávairiausius
negi neþinai kad laiko
neámanoma sustabdyti
sako sûnus per tikybos pamokas iðmokæs
kad svarbiausia yra geri darbai
nes be jø kaipgi á dangø
ir su kuo
þino dar daug kitø dalykø
tokiø nepakeièiamø
kurie iðgaravo jai ið galvos
kai tik ëmë bræsti
ir viskà suprasti
nepadëjo net
sudauþyta ðirdis
vaiko akyse
ji tokia juokinga
þiûri á kvatojantá galvà kraipantá
jis kerpa ðirdelës formos atvirukà
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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MIROS£AWA WOJSZWI££O

Przedwionie
Znów przejmuj¹cy zi¹b
przeszywa dreszczem
pochmurny dzieñ
zdmuchuje nas
do domów wnêtrz
chowam siê w cieple
nie ma wiosny jeszcze
wchodzê w Internet...
ekran komputera
wieci nadzieja
¿e siê Wilno odezwie
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Pavasarëjant
Ir vël gelianti vësa
persmelkia drebuliu
apniukusi diena
supusto mus
á namø vidø
slepiuosi ðilumoj
nes dar nëra pavasario
lendu á internetà...
kompiuterio ekranas
ðvieèia viltim
kad Vilnius atsilieps
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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Rys. Lech Ab³a¿ej

ROMUALD MIECZKOWSKI

17 WIERSZY*
Zdjêcie z odp³ywaj¹cym titanikiem w tle
2001 08 27  jest data na zdjêciu
prawda nie ma godziny
ale dobrze pamiêtam 
by³o grubo po po³udniu i po tym
jak wreszcie pogodzi³em siê z myl¹
¿e siê nigdzie nie ukryjê
nawet gdybym mia³ przebyæ
wp³aw wszystkie oceany
2001 08 27 po po³udniu w³anie
to pewne jak Statua Wolnoci 
mój przyjaciel Janusz Pieczuro
który wspomina z namaszczeniem
bliny z t³ust¹ zasma¿k¹
latarnie i drzewa wszystkie
z dawnej ulicy Królewskiej
w szczêliwych czasach w Wilnie
zrobi³ mi to zdjêcie
(bez niego jakby nie byæ wcale
w Nowym Jorku)
U stóp moich  stolica niepokoju
z rozdzielczoci¹ na strity i eweni
z pajêczynami mostów
szk³a i metalu po³yskami
pomrukiem g³uchym monstrum
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To bardzo amerykañska atrakcja 
mówi³ Janusz
kiedymy ci¹gnêli heinekena
po tym jak uwieczniony zosta³em
w czarnym podkoszulku
na wysokoci 400 metrów 
gdzie nieba dotyka
wszechczasów konstrukcja
jakiej ju¿ nie ma
Samotnie zawis³em wiêc w pró¿ni
w amputowanym przez czas miejscu
w punkcie zero
w którym run¹³ babilon 
Jak¿emy byli wtedy bezpieczni
bo ju¿ niem³odzi i niep³ochliwi
choæ wkrótce burza wyzwoli³a
wszystkie swoje b³yskawice
co z hukiem pastwi³y siê nad ulew¹
zanim w niej nie utonê³y 
dawno przekroczylimy swe rubikony
A jednak jak powietrza zabrak³o wtedy
pewnoci i wiary
¿e wiecznie trwaæ tu bêdzie spokój
kiedy gdzie indziej tak podle 
Nadal la³o
zeszlimy wiêc z odp³ywaj¹cego titanika
na jeszcze jedno piwo 
Potem zdjêcie kurz pokry³
co je dopad³ z drugiej strony oceanu
Uk³adaj¹c ksi¹¿ki
Zacz¹³em porz¹dkowaæ archiwum
potem bibliotekê domow¹
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tu  patrz  rodzina w altance
tu  mowa o nas w gazecie
Jak poustawiaæ teraz ksi¹¿ki 
powstaje pytanie
mia³em jedn¹ wileñsk¹ pó³eczkê
teraz Wilna tak du¿o
¿e ju¿ nie potrafiê okreliæ
czym jest to miasto
Czytam dedykacje w ksi¹¿kach
wstyd mi siê robi
gdy autorów nie pamiêtam
zaæmiewa go radoæ
¿e los mnie zetkn¹³ z Konwickim
Ró¿ewiczem i Mi³oszem
niejeden by chcia³ mieæ
autografy od nich
a tu proszê  jakie mi³e s³owa
Czy mnie mistrz pamiêta 
jeli nie  to mo¿e spacery
po miecie swojej m³odoci
z miejscem na milczenie
zdjêcie i nalewkê
spotka³em pana w sumie
chyba jedenacie razy
Jak tam Szetejnie 
Nie pozna ich dzisiaj ten
kto je tak dawno zostawi³
odbudowany zacianek to atrapa
prawdziwe s¹ tylko stare drzewa
woda Issy w inne odp³ynê³a czasy
Niewia¿a nie ta sama
los sprawiedliwie post¹pi³
pozwalaj¹c panu st¹d odejæ 
by wiadectwo dawaæ o tych
których tutaj nie ma
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by pamiêtaæ 
Na mojej pó³ce wiele pañskich
ksi¹¿ek
Powrót
Zajrzeæ do skrzynki na listy
(bo nie jest pusta)
podlaæ kwiaty w doniczce
w czasie picia herbaty
odkryæ ten sam widok
za oknem
pe³en niedopatrzonych
zmierzchów 
Na zakurzonym kredensie
napisaæ palcem  brudno
W antykwariacie obok Anio³a
Anio³ Zarzecza  przystani artystów
i wczorajszego siedliska biedaków
jak Chagall w ob³oki domy unosi
z ich rozwartymi bramami
zdziwiony ptak przygl¹da siê
cudowi spod ka³u¿y
jest gotów razem lecieæ 
W antykwariacie uczepionym ziemi
wysprzeda¿ epoki 
sterty rubli w dewaluacji
za darmo niemal ordery i medale 
weterana pracy  po trzy lity
za udzia³ w wojnie
forsowanie rzek i miast zdobywanie 
po piêæ-szeæ litów
paszporty gra¿danina SSSR
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Stankiewicza Mariana Wac³awowicza
Marozasa Petrasa Jono
Fomina Iwana Iwanowicza
tyle co tanie papierosy w kiosku
Tyle jest warte wiadectwo
wczorajszego ¿ycia
kupiæ za nie mo¿na chleb
albo æwiartkê wódki
by topiæ w niej wspomnienia
zbyt powrotne
w blichtrze zagubionego dzisiaj
Drzewko w supersamie
Stoi samotnie w holu
przy terkocz¹cych kasach
w wietle jarzeniówek
udaj¹cych niebo po³udnia
obok marmur i nikiel
ludzi nieprzebrana rzeka
Patrzy jak p³ac¹ ludzie
za chleb mleko miêso
ogórki jab³ka pomarañcze
snickersy pepsi chipsy
marlboro ariel pampersy
podpaski ze skrzyde³kami
i bez
Czasami kto siê zatrzyma
przy jego koronie
a dziecko powie 
patrz mamo  to drzewko
zupe³nie jak ¿ywe
niejeden sprawdzi autentycznoæ
nadrywaj¹c liæ skrycie 
wtedy zastanawia siê
laurus nobilus
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(jak go nazwali staro¿ytni)
czy tak naprawdê ¿yje 
Tu zawsze taki sam dzieñ
zawsze jednakowa pogoda
i drzewko regularnie podlewa
sprz¹taczka z trzeciej zmiany
jak¿e jednak zazdroci ono
plastykowym bezdusznym wiêc
siostrom i braciom
jak¿e chcia³oby dowiadczyæ
zaniêcia w otch³ani nocy
obudziæ siê o wicie
szaleñstwo wiatru poczuæ
spiekotê lata rozpalon¹
siêgaj¹c¹ tkanek korzeni 
trwaæ w oczekiwaniu burzy
pe³nej obfitoci deszczów
zwariowaæ wiosn¹ i zakwitn¹æ
Jak¿e by chcia³o nie widzieæ
tak samo terkocz¹cych kas
sterylnie bia³ych jarzeniówek
i ludzi uczepionych wózków
Pechowa kradzie¿
Trafi³em na z³odzieja
nie ukrad³ pieniêdzy
(to by by³o bardzo ludzkie)
nie ukrad³ brylantów
i nic z tych rzeczy
Ukrad³ mi zwyk³¹ teczkê
papierami wypchan¹
w niej  adresy i fotografie
listy od przyjació³
wiersze
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Na mietnik trafi to wszystko
za wyj¹tkiem pomarañcz
które mo¿e zje z³odziej
i wiecznego pióra
które da siê przystosowaæ
do innego ¿ycia
ja i z³odziej  obydwaj
mielimy wielkiego pecha
Marzenia inteligenta
O czym mo¿e marzyæ
polski inteligent w Wilnie 
¯eby zwrócono mu ziemiê
przodków
w paszporcie poprawnie
zapisano nazwisko i imiê
¿eby kupiæ czasem sobie
co eleganckiego bardzo
(choæby raz w ¿yciu)
na przyk³ad kapelusz
pojechaæ w nim daleko
na przyk³ad do Meksyku
***
Zazdroszczê tym
co bia³e maj¹ za bia³e
a czarne za czarne
dzieñ za dzieñ
a noc za noc
co siê nie zastanawiaj¹
nad odcieniami trwania
co mówi¹  tak ma byæ 
i basta
Podziwiam tych
co widz¹ pomiêdzy
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przejêci bywaj¹
sprawami ma³ymi
i prawdy dochodz¹
w rozterkach
Obrazy bez ram
Obrazy bez ram jak kobiety
co nie zd¹¿y³y siê ubraæ
bez sukni powabu
makija¿u i bi¿uterii
prawdziwe jak nagie cia³o 
Na p³ócien brzegach
farb niedopieszczenie
koñczy siê nagle horyzont
i niebo mniej wyraziste
kresek urywa siê precyzja
i zadraniêcia bol¹
Wszystko to potem skrzêtnie
rama z³ocona ukryje
Zanim popo³udnia cisza
Wszystko o sobie po prostu zmyli³em 
i to ¿e tyle potrafiê
¿e ¿ycie prze¿y³em jak pragmatyk pilnie
i jak artysta barwnie
¿e szczêcia znane mi ró¿ne odcienie
wszak kocha³em Amorem znaczone kobiety 
w przekonaniu pró¿nym Narcyza
¿e one kocha³y mnie jeszcze namiêtniej
A wszystko to sny ponad czasu wód
ja³owym i coraz szybszym przetaczaniem
upione w czekaniu a¿ cud siê stanie 
i pokochasz raz jeszcze
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Innego szczêcia w pamiêci zmêczonej
wtedy nie bêdziesz przywo³ywa³a
a ¿y³a jak ja
którego mi³oæ niczym przechylona czasza
czy¿ kiedy siê wreszcie dope³ni 
co z niej przes¹cza siê i ucieka
wiêc staje siê zach³anna
Dlatego pieszê 
we w³osach twoich ciep³ym byæ szelestem
na czubku jêzyka  brzoskwini gorycz¹
w d³oniach  pomiêdzy sukni¹ i cia³em 
popo³udnia spe³nion¹ cisz¹
Tak d³ugo w tobie pozostanê
jak d³ugo bêdzie ¿y³
ostatni poca³unek
zanim dotyk nie stanie siê ran¹
chwila  godzin¹ przewlek³¹
wit  noc¹ co nie da siê zbudziæ
a sens wszelki  gwiezdnym py³em
Potem ju¿ bêdê zwyczajnie miertelny
i kruchy jak motyl na ch³odnej szybie 
w antypody ³¹k przekwitaj¹cych pójdê
by tam siê zbrataæ z wynios³¹
samotnoci¹ dogorywaj¹cej jesieni
i sp³yn¹æ w deszczu strudze 
Po¿egnaj¹ mnie wierki przydro¿ne
spojrzeniem pe³nym zielonego cienia
Pierwszy i ostatni
Wszystko robiê bardzo dok³adnie
jak tylko potrafiê najlepiej 
jakbym czyni³ po raz ostatni
Uwa¿niej patrzê i s³ucham
delektujê siê cisz¹ i burz¹
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dobro d³u¿ej mnie grzeje
na z³o uodporniony jestem
i d³ugi posp³aca³em wszystkie
Zrozumia³em wreszcie przyjaciela
który mawia³ 
czas zawsze jest po¿egnalny
pe³niej smakuje ¿ycie gdy wiesz
¿e wszystko siê zdarza
po raz ostatni
Dzielone na dwa
Rutynowa rozmowa z litewskim celnikiem
po sprawdzeniu paszportu w komputerze
kawa w przygranicznym polskim barze
p³ac¹c wyszukujê odpowiednich monet
w popl¹tanym polsko-litewskim bilonie
jak sensu swojego przystosowania
w ¿yciu dzielonym na dwa kraje
Damie z kolczykami
O czym myla³a zapinaj¹c kolczyki
lat temu chyba szeæ w ostatni dzieñ maja
zawi¹zywa³em byæ mo¿e wtedy krawat
z wêz³em o wiele wa¿niejszym od spotkania
O czym myla³a zapinaj¹c kolczyki
po gotowaniu piesznym szparagów wczoraj
g³ód mi doskwiera³ mocno  a jeszcze bardziej
gasn¹cego czerwca têsknota deszczowa
O czym dzi mylisz zapinaj¹c kolczyki
w zwierciadle porannej niedzielnej powagi
kiedy wypatrujê w oknie zapoconym
drogi do ust naszych jak listopad d³ugiej
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W Kazimierzu
Ju¿ nie chcê ogl¹daæ samotnie
rajskich zak¹tków i piêknych miast
w parku objadaæ siê czereniami
umiechaæ siê do kobiet
co nad fili¿ank¹ kawy szczêcia
poszukuj¹ latem
Z niedokoñczonej rozmowy
w budce telefonicznej
g³os twój zabiorê do kocio³a
na wysokim wzgórzu
bêdê siê modli³ tak d³ugo
a¿ deszcz przestanie padaæ 
o twoj¹ rêkê w mojej
i pejza¿ wspólny
Zakochani w kociele
Nie boj¹ siê surowego oblicza
aposto³ów z o³tarza
ciskaj¹ sobie rêce i wtedy
wród umiechniêtych wiêtych
s¹ najbardziej wniebowziêci 
dla nich organy grzmi¹ forte
Pan Bóg pozwala od³o¿yæ
na poniej modlitwê o dobr¹ mieræ
Z szeroko otwartymi oczami
wiat witaj¹ znakiem pokoju
Pogrzeb Mi³osza
Jesieñ dojrzewa³a przenikliwoci¹ s³oñca
co z ciemnych ob³oków rozwietla licie
p³askie cienie zebranych na Rynku ostrzy
go³êbie na jego obrze¿ach nie s¹ dzi g³odne
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cicho i godnie podrywaj¹ siê do lotu
nie s³ychaæ nawo³ywañ handlarzy 
ludzie z g³oników s³uchaj¹ mszy ¿a³obnej
na telebimach rozpoznaj¹ rodzinê poety
polityków co potem na tê okolicznoæ
bêd¹ przy zmar³ym usi³owali wydobyæ
sw¹ obecnoæ oraz inne s³owa
i przez u³amek chwili bêd¹ niemiertelni 
Teraz wszyscy s³uchaj¹ homilii o drodze
d³ugiej i znaczonej bolesnymi wyborami
wraz z rowerzyst¹ z plecakiem i w czapce
ze lepym ¿ebrakiem i jego psem
z grajkiem ulicznym trzymaj¹cym skrzypce
z namaszczeniem jakby to by³a hostia
wraz z towarzystwem przy kawie i ciastkach
w ogródku kawiarnianym przy kociele
któremu przewodzi dama w kapeluszu
z epoki s³omek i kolorowych wst¹¿ek
Przy Mickiewiczu zobaczy³em swego ojca
który  wiem dobrze  zna³ Adama
ale nie zna³ Czes³awa ani jego wierszy
wiêc przed powitaniem go w niebie
zszed³ z zawiatów zbadaæ sytuacjê 
tak na wszelki wypadek
jego to przecie¿ pokolenie i cz³owiek z Litwy
Czy zrobi nam pan w³anie tutaj zdjêcie 
dosiêga mnie raptem ciche pytanie
trzymaj¹cej siê za rêce pary zakochanych 
chc¹ upamiêtniæ sw¹ mi³oæ w Krakowie
bez wzglêdu na odejcie poety
Kiedy wolno ulicami miasta ruszy³ kondukt
by³em kryszta³em powietrza w nozdrzach id¹cych
kostk¹ jezdni pod ich stopami na Grodzkiej
przy Paulinów klasztorze listkiem na drzewie
27 sierpnia 2004
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Mój Anio³ Stró¿
Mój Anio³ Stró¿ ze mn¹ bywa
zawsze i wszêdzie 
gdy w deszczu moknê
zostawia mi jedn¹ such¹ nitkê
na gwarnej pla¿y pozwala byæ
weso³ym cieniem
puch k³adzie w miejscu upadków
do ran przyk³ada banda¿e
z zapomnienia
pozwala ¿yæ gdy bardzo boli
gdy s³oñce siê ciemnia
nie pi kiedy  zdawa³oby siê 
jest beztrosko i bezpiecznie
Mój Anio³ Stró¿ strze¿e mnie
niczym niezmordowana niania
niesforne dziecko
przed samym sob¹ 
bym siê nie zagubi³ za dnia
i w nocy witu doczeka³
Mój Anio³ Stró¿ zmêczony jest
iloci¹ potkniêæ moich
dlatego czyni co w jego mocy
bym prze¿y³ o jedn¹ chwilê wiêcej 
Tak bardzo pragnie bym by³ lepszy
Romuald Mieczkowski

* Romuald Mieczkowski, Zbudowaæ ³ód, patrz s. 143
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Tak powiadaj¹ Ba³towie. Jak nie mo¿e egzystowaæ Amerykanin bez
odmiany naszego palanta  baseballu, tak bez ³ani nie da rady ¿yæ Ba³t
czy Wielkorus. Te drewniane budynki z kominem w pobli¿u jeziora,
rzeki, stawu, by³y i dot¹d s¹ trwa³ym i charakterystycznym elementem
wiejskiego krajobrazu Europy pó³nocno-wschodniej. Wszystkie ludy
regionu, równie¿ mieszkañcy Syberii, dos³ownie od pradziejów buduj¹
pomieszczenia, umo¿liwiaj¹ce wygrzanie i wymoczenie cia³a, niezale¿nie od panuj¹cego na zewn¹trz mrozu i hulaj¹cej zawieruchy. Byæ mo¿e,
dla takich ludów, jak nap³ywowi na te tereny Finowie, Estoñczycy z
gor¹cych stepów, ³ania sta³a siê namiastk¹ tego wiata, który by³ niegdy ich udzia³em w prakolebce  s³oñca i dostêpnoci do ciep³a w
gor¹cych stepach Azji. Wiêc poc¹c siê obficie, w pomieszczeniu, nagrzanym do temperatury 14 0C, przez okienko, umieszczone od po¿¹danej zachodniej strony, dzisiejszy Fin, Estoñczyk, a niegdy tak¿e Weps
czy Liw, milcz¹cy w dwóch jêzykach, w tym w urzêdowym  narzuconym; i w tym drugim  matczynym  jak siê powiada zw³aszcza
o Finach  podwiadomie têskni, jak g³osi³ fiñski wieszcz, Johan Ludvig Runeberg, za utracon¹ praojczyzn¹, gdzie tam hen za Uralem.
Byæ mo¿e echo tej prafiñskiej têsknoty przesz³o do leksyki s³owiañskich s¹siadów, gdy¿ nawet w gwarze polskiej z historycznej Litwy wed³ug Kar³owicza, ³ania nosi³a i dot¹d nosi, tak¿e w £atgalii i na Bia³orusi
zaszczytne miano cieplicy. Tym samym ³ania (bania) stanowi dot¹d wa¿ny obiekt dla higieny i obyczaju dla mieszkañców by³ych polskich Kresów pó³nocno-wschodnich.
Zgodnie z uwiêconym
obyczajem, ³anie rozpalali
mê¿czyni. Jedna zaspakaja³a potrzeby kilku rodzin,
które kolejno, zwykle w sobotê, przygotowywa³y pomieszczenie do k¹pieli. Najbardziej cenionym drew- £ania na Zielonych Jeziorach w Wilnie
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nem opa³owym do ³aziebnego pieca
okaza³a siê brzoza. To praktyczna znakomitoæ, bo podczas spalania nie ha³asuje, tym samym myli nie rozprasza, a ciep³¹ moc daje i przy tym
o¿ywczo pachnie.
Budynek polskiej kresowej ³ani
sk³ada³ siê z przedsionka  szatni,
miejsca na z³apanie tchu, wypicia co-nieco, i z w³aciwego pomieszczenia  ³aziebnego, gdzie mieci³ siê piec, u³o¿ony z kamieni, bez zaprawy, na tak zwane licowanie. Niegdy dym uchodzi³ albo okienkiem,
albo prowizorycznym otworem kominowym, w wspó³czesnych czasach buduje siê ³anie bardziej wysublimowane.
Znajduj¹ce siê w palenisku kamienie nagrzewa³y siê do czerwonoci,
po czym roz¿arzone wrzucano za pomoc¹ specjalnych kleszczy do kadzi
z zimn¹ wod¹, w celu uzyskania wystarczaj¹cej iloci pary. Rozgrzane
kamienie sycza³y, pryska³y i podskakiwa³y, a woda nagrzewa³a siê do
stanu wrz¹tku, który do mycia nale¿a³o rozcieñczaæ. Po wywietrzeniu
pomieszczenia dawano sygna³, zwykle uderzaj¹c w kawa³ szyny, co by³o
znakiem, ¿e ³ania gotowa. Tak¿e w polskich kresowych ³aniach spotkamy dwu-trzy piêtrowe prycze, s³u¿¹ce do k¹pieli parowej, nosz¹ce 
o dziwo  nazwê z bia³oruska: pa³ok. Polewanie zimn¹ wod¹ pieca b¹d
czarnej sterty kamieni, z du¿¹ domieszk¹ ¿elaza, nazywano zadawaniem
ducha. Zadawaæ odpowiednio ducha trzeba umieæ, bezmylne lanie wody
na piec jest nie tylko barbarzyñstwem, ale i niebezpieczn¹ g³upot¹. Poniewa¿ pierwszy duch z natury rzeczy jest najmocniejszy, zgodnie z rytua³em i prawami fizyki, w pierwszej kolejnoci do ³ani udawali siê mê¿czyni i starsi ch³opcy. Kiedy duch stawa³ siê znoniejszy, rusza³y kobiety, dziewczêta z dzieæmi, w tym tak¿e ch³opcy w wieku przedszkolnym.
£otysze powiadaj¹: pirts  saimes veselîba1 .
Áàíÿ  klasyczna wielkoruska, to
drewniany budyneczek, posadowiony w
ustronnym acz malowniczym miejscu. Bania2 sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ: przedsionka, który spe³nia rolê przebieralni i w³aciwej ³ani  pomieszczenia z drewnianymi pó³kami na ró¿nych wysokociach, piecem, kamieniami i kadziami z wod¹. Oczywicie, k¹piel odbywa³a siê nago, k¹pi¹cy
polewali siê na przemian raz zimn¹, raz go120
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r¹c¹ wod¹. Powszechnym b³êdem, pope³nianym ku zgorszeniu miejscowych przez neofitów, jest namydlanie cia³a przed jego wypoceniem siê,
czyli pocenia siê na brudno. Po wypoceniu siê nale¿y przejæ do ch³odniejszego pomieszczenia, tam wypiæ co-nieco, odczekaæ, aby powróciæ
do w³aciwego pomieszczenia i w nim ju¿ regularnie ciep³¹ i zimn¹ wod¹,
innymi stosownymi rodkami bez popiechu umyæ siê.
Dawniej nastêpowa³ fina³, jak¿e krzepki, otó¿ warto wyskoczyæ z
³ani, te¿ nago i wskoczyæ (bywa, ¿e i srog¹ zim¹) wprost do przerêbli,
chwacko zanurkowaæ w zaspê niegu  tê¿yzna gwarantowana. Prawda,
dla rodkowo-Europejczyków to akt wrêcz pogañskiego wyuzdania
Nic bardziej b³êdnego! Sobota na wiêtej Rusi to tradycj¹ uwiêcony bannyj vel banicznyj dieñ, nieomal prazdnicznyj, takie domowe pó³wiêto, gdy¿ szykuje siê wtedy obfitsze i smakowitsze jad³o: bliny, ryby,
pierogi, przyrz¹dza siê wie¿y kwas Niegdy by³ wyborny samogoñczyk, a ostatnio, niestety, zdarza siê samogon-palonka  wiñstwo
z jak¹ chemi¹ paliwow¹, albo to sklepowe pasteryzowane piwo Tego
kutyczka samogoñczyku po wizycie w bani naprawdê warto spróbowaæ  wra¿enie ogromne, a i po¿ytki znaczne.
£anie przechodzi³y modyfikacje, np. fiñska sauna zwykle posiada
trzy pomieszczenia: rozbieralnie, ³azienkê z prysznicem lub cebrzykami
z zimn¹ i gor¹c¹ wod¹ oraz pomieszczenie z pó³kami do le¿enia na
ró¿nych poziomach, czyli rdzeñ sauny. Podobne ³anie spotka siê w
ca³ej Europie pó³nocno-wschodniej, jednak w ró¿nym natê¿eniu. Wiejska ³ania po szwedzku to bastu, po fiñsku sauna, a po estoñsku 
saun, po ³atgalsku  pîrts lub pierts, w literackiej ³otewszczynie  pirts,
za Litwini powiedz¹: pirtis.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e ³ania jest bardziej wytworem wielkoruskim, cilej bia³oruskim i estoñsko-liwskim ni¿ ba³tyckim, maj¹c na myli Litwinów i £otyszy. Dowodem na t¹ tezê jest
fakt, ¿e ³ania nie wszêdzie na Litwie by³a i jest
tak samo po¿¹dana. Na
¯mudzi ³ani raczej nie
lubiono, tym samym na
jej obszarze ³ani bywa³o
niewiele. Spotyka³o siê Sauna z metalow¹ zje¿d¿alni¹ k. Uciany
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je bli¿ej ³otewskiej granicy, w okolicach
Mo¿ejek. Przyjmuje siê, ¿e w³aciwy
pó³nocno-litewski ³aniowy obszar rozpoczyna³ siê od Trykiai, na pó³noc od
Szawli. W³anie wokó³ Szawli spotykano ³anie, wbudowane w zbocze wzgórz.
Za to ³anie bardziej ceniono w Dzukiji i
w Auksztocie. Na Suwalszczynie, tam
gdzie wp³ywy polskie i niemieckie by³y
znaczne, ³anie nie by³y tak popularne.
Nie bez znaczenia fakt, ¿e staroobrzêdowcy upowszechnili wielkoruskie ³ani we wschodniej £otwie i wschodniej Litwie, kiedy od drugiej
po³owy XVIII stulecia zaczêli siê gremialnie osiedlaæ na tych terenach.
Zreszt¹ do dzi staroobrzêdowcy maj¹ wiêcej wi¹tyñ na Litwie ni¿ prawos³awni. Z kolei £otysze przekonali siê do po¿ytków z ³ani, wraz ze
wzrostem zamo¿noci i wiadomoci etnicznej tak rozmi³owali siê w ³aniach, ¿e w³adze guberni inflanckiej 18 maja 1822 roku wydawa³y ukaz,
dopuszczaj¹cy jedn¹ ³anie na dwa s¹siednie gospodarstwa. Ten ukaz sta³
siê szybko martwym przepisem, gdy¿ ka¿dy gospodarz poczytywa³ sobie
za honor posiadaæ w³asn¹ ³aniê, a ponadto rozrzucenie w lasach i wród
pól gospodarstw wybitnie sprzyja³o takiej przedsiêbiorczej i higienicznej
izolacji. Pewne wyobra¿enie wystêpowaniu ³ani daj¹ dane ze spisu inwentarza. Tak, na przyk³ad, w roku 1840 z myzy3 w Bonifacowie  w tym
samym, w którym zmar³ 24 kwietnia 1916 Gustaw Manteuffel-Szoege, w
powiecie lucyñskim, na 25 ch³opskich zagród ch³opskich doliczono siê 6
³ani, ale ju¿ w s¹siedniej myzie na 16 zagród  jedynie dwie.
Ba³towie jako pierwszy budynek na nowym siedzisku w³anie stawiali
³aniê, przy czym starano siê tak budowaæ, aby jej drzwi wychodzi³y na
zachód. Najbardziej rozmi³owani w rozkoszach ³ani mieli byæ Prusowie,
ponoæ brali k¹piel codziennie, nawet zim¹. Nie codziennie, oczywicie, rozpalano w ³ani, ale co dzieñ
ludzie siê myli. Zim¹ w
izbach mieszkalnych, Ba³towie myli siê w drewnianych baliach, za latem 
w rzekach i jeziorach. W³osy czesano szczotkami z
szczeciny, albo drewnianymi lub kupowanymi na jarmarkach grzebieniami.
122

Tadeusz Zubiñski

©Romuald Mieczkowski

Bia³¹ bieliznê prano w ten sposób w XIX wieku. W kotle moczono i ugniatano parokrotnie brudn¹ bieliznê w gor¹cej wodzie. Gotowano j¹ wraz z popio³ami, pochodz¹cymi z liciastego drzewa, najczêciej brzozowego. Namoczon¹ w ³ugu przetrzymywano przez ca³¹ noc. Potem przerzucono do kot³a i
gotowano wraz ³ugiem. Wygotowane pranie latem, a czasem tak¿e zim¹, wieziono nad rzekê, jezioro b¹d sadzawkê. Tam poddawano pranie obróbce przez
intensywne obijanie zamoczonych brudów stosowanymi kijankami. Nastêpnie
p³ukano wielokrotnie i do u¿ycia wkracza³a poczciwa tara. Jeli miejsce prania
by³o oddalone, a prania du¿o, brudy wraz z wyposa¿eniem (kijanki, ³aweczki,
deski, banie, tary i tarki, cebrzyki, kosze) zawo¿ono furmank¹, na któr¹ wsiada³y równie¿ praczki. Czyst¹, wymaglowan¹ bieliznê przechowywano w spichlerzu, w szafach, skrzyniach czy komodach.
Wydaje siê, ¿e Litwini bywali mniejszymi izolacjonalistami ni¿ £otysze, przynajmniej w sprawach ³ani  kilku s¹siadów u¿ytkowa³o zwykle wspóln¹ jedn¹ ³aniê. W niej rozpalano, w cyklu dwutygodniowym,
co tydzieñ kolejno. Kolejnoæ rozpalania przekazywano sobie w umówiony sposób i o umówionej porze wraz z miote³k¹ ³aziebn¹. By³ to pêk
ga³¹zek, zwykle brzozowych, wie¿o ciêtych, lit. vanta, ³ot. pirtsslota, bia³oruskie wienik, u Ba³tów wi¹zance, ciêtej przed Noc¹ wiêtojañsk¹ (Joninës) przypisywano szczególn¹ moc, jakoby ulecza³y one
ze wszelakich chorób, ale nie póniej ni¿ do wiêtej Anny, gdy¿ wówczas licie brzozowe nie maj¹ ju¿ takiej sprê¿ystoci i opadaj¹.
Inne roliny, stosowne na tê okazjê, to osika, d¹b, ja³owiec, pokrzywa, w sumie dziewiêæ. Zalecane by³o, aby w ³ani rozpalaæ piec drewnem, pochodz¹cym te¿ z tylu¿ gatunków  owa dziewi¹tka mia³a znaczenie magiczne. Takimi rózeczkami ludnoæ chlasta³a siê nawzajem,

£ania ko³o Rakiszek ze wzorowym wspó³czesnym obejciem rolniczym, pasiek¹ uli
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zalegaj¹c na specjalnym rusztowaniu z pó³ek, nazywanym w czterech
g³ównych jêzykach narodów wschodniej Ba³tyki lava, wymawiana po
litewsku, ³otewsku i ³atgalsku, zdecydowanie dla nas swojsko pobrzmiewa  po prostu  ³awa, lub coraz czêciej tak, jak po bia³orusku pa³ok.
Takie miote³ki bywa³y darami dla pañstwa m³odych, dla ³aziebnych
i przychodz¹cych w goci do ³ani. Wierzono, ¿e te dary wzmacniaj¹
¿yciowe si³y, wspomagaj¹ tê¿yznê i zdrowie. W rosyjskich ³aniach
u¿ywano do szorowania cia³a specjalnie spreparowanej ¿ó³tej trawy 
mocza³ki. Równie¿ para posiada³a w³aciwoci lecznicze, w £atgalii,
na by³ych polskich Inflantach, powiadaj¹: kto w soboty w ³ani bytuje,
tego doktor nie kuruje, a szczególnie mia³o pomagaæ wychlastanie siê
miot³¹, b¹d witkami brzeziny.
Ludzie traktowali powa¿nie ³anie, jako miejsce wyj¹tkowe, nieomal wiête, tutaj boska obecnoæ oczyszcza³a. Od wybudowania
³ani zaczynali staro-£otysze, gdy stawiali zagrody. W ³ani mieszka³y dusze zmar³ych przodków. Istnia³a odrêbna bogini ³ani, jej stra¿niczka, strzeg¹ca ludzi od po¿aru i innych ¿yciowych niepowodzeñ.
Liwowie w swej mitologii na poczesnym miejscu posadowili opiekuñcze higieniczne demony, nazywane matkami z ³ani. Dlatego d³ugo
zachowa³ siê zwyczaj, a¿eby opuszczaj¹c ³anie, nie wylewaæ z wiadra pozosta³ej ciep³ej wody. Po to, a¿eby mieszkaj¹ce w ³ani duchy
mia³y siê w czym umyæ. Przyjmowano, ¿e ³aniê zamieszkuj¹ rusa³ki i diab³y. Aury sakralnej dodawa³a obecnoæ w pobli¿u, a czêsto w
samej ³ani, zaskroñca (natrix natrix), zwierzêcia wiêtego Litwinów i £otyszy, powa¿anego przez Bia³orusinów. Zaskroniec chêtnie przebywa przy ³ani, zwabiony myszami, które z kolei ci¹gaj¹
w okolice ³ani, jako wêdzarni, spichlerza itp.
W okolicach Strauni utrzymywano, ¿e ³ania jest bardziej przypisana
Bogu ni¿ cz³owiekowi. £anie okrelano boskim darem. Do ³ani ludzie wchodzili i wychodzili z Bo¿ym imieniem na ustach. Finowie dot¹d utrzymuj¹, ¿e s¹ dwa wiête miejsca dla cz³owieka: sauna i koció³.
W ³aniach rodzi³y £otyszki. Id¹c na rozwi¹zanie, kobieta powiada³a z ca³ym fatalizmem  ¿e tylko owa bogini  Laima wie,
czy ona z ³ani wyjdzie ¿ywa. W pieni obrzêdowej po³o¿na pyta, kogo, albo co dzi
wieczorem zar¿n¹ w ³ani? Czy kud³at¹
owieczkê czy czubat¹ kurkê? W takiej po124
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rodowej ³ani rozcielano rodz¹cej jedwabne przecierad³o wraz
z pasem. Po³o¿nice
wyposa¿ano w nó¿,
klucz i miot³ê. £otysze wyobra¿ali sobie,
¿e przed porodem Laima biega wokó³ budynku z rozpuszczonymi w³osami, odpêdzaj¹c z³e duchy. ZaRekwizyty dzisiejszej wiejskiej kuchni na Dzukii
tem po³o¿nica te¿ na
boginiê oczekiwa³a z rozpuszczonymi w³osami i mia³a rozwi¹zane
wszystkie wêz³y. Kobiety, które rodzi³y w ³ani, Laima obdarowywa³a
z³otymi piercieniami, pieniêdzmi, we³nianymi niæmi, poñczochami,
wst¹¿kami, kurami i owcami. Wychodz¹c, zamiatano pomieszczenie, a
czyst¹ wod¹ z powiêconego czerpaka zalewano piec.
Laima by³a nie tylko opiekunk¹ porodów, ale zarazem stra¿niczk¹
czystoci dziewczêcej. To jej nowonarodzone dziecko polecano. Co
ciekawe, pogañscy £otysze posiadali nie tylko Laimy (owe boginki
opiekuñcze), zajmuj¹ce siê ludmi, ale mieli równie¿ Laimy opiekuñcze dla zwierz¹t, a szczególnoci dla koni. Laima  u £otyszy to
Mâra - przejmowa³a pod swoj¹ kuratelê ca³oæ narodzin na wiecie.
Ona, pramatka, dzier¿ycielka ludzkich losów, zapowiadaj¹c przysz³y
los nowonarodzonego, by³a przez ludzi niewidziana, wy³¹cznie s³yszana. To jej proroczy g³os s³ysza³a albo matka, albo po³o¿na (babka),
albo ojciec, który przyczai³ siê w krzakach, ostatecznie kto postronny, kto przechodz¹cy przypadkiem obok ³ani. U £otyszy wa¿ny
jest pierwszy przybysz, co znaczy tym samym wieszczy goæ, który
po raz pierwszy jest wprowadzany do ³ani, zwyczajowo z godnoci¹ przez gospodarza lub gospodyni¹ zapoznawany (jak chc¹ niektórzy  przyuczany) z obyczajami, jakie obowi¹zuj¹ w ³ani.
Jeszcze powszechnie na wsi litewskiej w XIX wieku kobiety
rodzi³y w ³ani i tu odbywa³y siê obrzêdy, nazywane Laimowymi
lub ³aziebnymi. Obywa³ siê obrzêd ofiary z kury i picia piwa, nazywanego niemowlêcym. W poczêstunku bra³y udzia³ wy³¹cznie doros³e kobiety. Koci, które pozosta³y po spo¿yciu ofiarnej kury staranie zakopywano. Laima w etnicznej religii Litwinów, £otyszy jest
bogini¹ przeznaczenia, t¹ wszystko wiedz¹c¹, jest echem kultu pra125
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matki i wiecznego ognia. U
Wielkorusów duch ³ani,
maj¹cy baczenie na przyzwoitoæ podczas ablucji,
to bannik. W ³ani  jak siê
rzek³o  przychodzi³y na
wiat dzieci4 .
£anie mog³y byæ budowane na ró¿ne sposoby,
dawniej  zw³aszcza na
£otwie  by³y w formie ziemianki, ca³kowite lub czêciowo obsypane
ziemi¹. By³y te¿, stoj¹ce w ca³oci na powierzchni ziemi, a maj¹ce dach
p³aski, nakryty mchem, darnin¹. Jednak w wieku XIX rozpowszechnia siê ³ania, maj¹ca kszta³t ma³ego budynku, stawianego na zr¹b z
okr¹glaków, o objêtoci kilku, kilkunastu metrów, o dachu dwuspadowym, wyposa¿ana w przedsionek lub podcienie z okienkiem, uszczelnionym mchem, wyposa¿ona w piec, umiejscowiony przy drzwiach z
du¿ych i ma³ych kamieni polnych. W dawnych czasach, a i dzi te¿
nierzadko, piec obstawiano kamieniami ze znaczn¹ domieszk¹ ¿elaza 
takie kamienie d³u¿ej trzymaj¹ ciep³o.
Z czasem prymitywny piec ³aziebny zosta³ wyparty przez piec
¿eliwny lub  jak w £atgalii  ceramiczny. W przypadku takich pieców uzyskiwanie potrzebnej pary odbywa³o siê przez polanie zimnej
wody. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego i potrzeby
zachowania intymnoci, klasyczne ³anie stawiano w pewnej odleg³oci od pozosta³ych budynków, wybierano miejsca w pobli¿u zbiorników wodnych. Jeli nie by³o naturalnych, kopano sadzawki,. Tak
robili Liwowie, u których staw czy sadzawka przy ³ani sta³y siê tak
niezbêdnym doposa¿eniem zagrody, chutoru, jak chlew.
Poza funkcjami w zakresie szeroko pojêtej higieny: mycia, prania, ³anie s³u¿y³y do suszenia lnu, wêdzenia miêsa i ryb, wa¿enia
piwa, w ³ani dokonywano
czynnoci leczniczych, kurowano siê z przeziêbieñ,
nocowano parobków, a nawet u¿ywano jako pomieszczenia aresztanckiego, cze126
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go dowodzi pierwsza litewska komedia Antanasa Vilkutaitisa-Keturakisa
z 1895 Amerika pirtyje
(Ameryka w ³ani).
£ania w krajach ba³tyckich cieszy siê d³ugim
rodowodem, pierwsze
pisane ród³a, odnotowuj¹ce jej obecnoæ u Ku- Dzi wê¿e stanowi¹ elementy dekoracyjne
rów, pochodz¹ z X stulecia, badania archeologiczne potwierdzaj¹ istnienie ³ani na tych terenach w VI-VII wiekach. Tak czy inaczej, ³ania to pomieszczenie uwiêcone. Do dzi nie ma tu miejsca na rubasznoæ, o tym, co siê widzia³o
lub s³ysza³o w ³ani, nie mówi siê poza ni¹. W ³ani nie godzi gwizdaæ,
a wychodz¹c nale¿y podziêkowaæ osobie, która nas wysmaga³a witkami. To pomieszczenie magiczne. S¹ udokumentowane przypadki, ¿e
starzy gospodarze na miejsce zgonu obierali sobie ³anie. Dot¹d u Litwinów utrzymuje siê przekonanie, ¿e dusza zmar³ej osoby, jako ostatnie pomieszczenie w ca³ej zagrodzie, opuszcza w³anie ³anie.
£otysze wierzyli, i¿ w wieczór, poprzedzaj¹cy Wszystkich wiêtych, lub w inny jesienny, stosowny dzieñ  okrelany jako boski  w
³ani k¹pi¹ siê dusze przodków. Gospodarz jest zobowi¹zany ugociæ
tych niecodziennych goci, jak domowników. Sam  w odwiêtnie
wystrojonej, wysprz¹tanej ³ani, stawia na stole miêsiwa, chleb, napitki
wszelakie, sery i inne dobro, rozpala ma³y ogieñ i wzywa po imieniu
kolejno wszystkich bliskich zmar³ych na biesiadê dusz. Panuje przekonanie, ¿e jeli gospodarz ujrzy ducha lub cokolwiek nadzwyczajnego,
to w nadchodz¹cym roku zejdzie z tego wiata.
U Estoñczyków powszechnie stosowano zalecenie: po wiêtym Janie
nale¿y szykowaæ brzozowe
witki, s³u¿¹ce do smagania
w ³ani, nie wczeniej! Czyli
inaczej ni¿ u cis³ych etnicznie Batów (tych z ba³tyckiej grupy jêzykowej).
£ania to miejsce oczyszczenia tak¿e duchowego.
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Dlatego Estoñczycy
rygorystycznie przestrzegali zakazu rozpalania w ³ani w czasie,
gdy w domu spoczywa³ nieboszczyk, w
oczekiwaniu na deportacjê na cmentarz. Zalecane by³o, aby do
³ani udawaæ siê na
boso, a wewn¹trz zachowywaæ siê z powag¹, godnie  wszelakie kpinki i niem¹dre pogaduszki by³y wzbronione, terytorium ³ani to by³a zastrze¿ona sfera sacrum.
Tadeusz Zubiñski
Tadeusz Zubiñski (ur. w 1953 w Suchedniowie)  pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis.
Cz³onek SPP. Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku (Warszawa 1996), Sprawiedliwy w Sodomie (Bydgoszcz 1996), Odlot dzikich gêsi (Warszawa 2001), Nikodem Dyzma w £yskowie (Bydgoszcz 2003), Góry na niebie (Kielce 2005); napisa³
powieæ sensacyjn¹ Tajemnica (1993). Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i
zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im. S. ¯eromskiego. Mieszka w Kielcach.
Przypisy
£ania zdrowiem rodziny.
Starowielkoruska prt. Synonimem bani jest istopka, przekszta³cenie istaby
czyli izby, pomieszczenia ogrzewanego. Starorus. istopku istopiti  ³anie rozpaliæ.
3
Myza temat zacny sam w sobie, a jak¿e pojemny, gdy¿ ani angielski ekwiwalent manor, ani niemiecki Gutshof, a tym bardziej polskie dwór, folwark nie oddaj¹
bogactwa i wieloznacznoci ³otewskiego terminu muia, litewskiego dvaras lub
estoñskiego mõis. Samo s³owo jest bardzo staro¿ytne i wywodzi siê z liwskiego
moizo.
4
Na £otwie kobiecie dziêkczynne obrzêdy do Laimy nosz¹ nazwê pirtizhas.
1
2
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Biel ¿aglówek i toñ Trockich Jezior

Ziemiê Trock¹ obejmuje administracyjnie rejon trocki oraz samorz¹d m. Elektrënai. Zwiedzanie proponujemy, jad¹c drog¹ A4 do wsi
Po³uknie (Paluknys), po³o¿onej nad rzek¹ £ukni¹ dop³ywem Mereczanki. Podobno kiedy by³a tu huta ¿elaza, poniewa¿ w okolicy  jak
twierdz¹ archeolodzy  wystêpowa³y z³o¿a tego metalu. W Po³ukni 16
lat mieszka³ Joann Wolfgang (1776-1859), botanik, profesor Uniwersytetu Wileñskiego, w³aciciel folwarku. Zbiera³ zio³a lecznicze, które
w domowym laboratorium bada³. Tutaj zmar³. Koció³ katolicki pw.
w. Jana Chrzciciela zbudowano w 1882 roku, jednak¿e parafiê za³o¿ono w 1906. Dzisiejszy wzniesiono w 1981, znajduje siê w nim cenna
rzeba ludowa z pocz¹tku XX stulecia  Chrystus frasobliwy, ornaty z
XVIII i XIX w. Polacy. Dzia³a tu polska rednia szko³a. W okresie
miêdzywojennym Po³uknie znajdowa³y siê w granicach Polski.
St¹d mo¿emy udaæ siê do miasteczka Rudziszki (Rûdiðkës), po³o¿onego przy drodze kolejowej Wilno-Grodno-Warszawa. Wokó³ miasteczka rosn¹ lasy sosnowe, jest to miejscowoæ letniskowa, a rozwi129
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nê³a siê g³ównie po usytuowaniu tu stacji kolejowej. W 1910 zbudowano drewniany koció³ pw. Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, w l. 19251932 staraniem ksiêdza J. Jurkiewicza wzniesiono wi¹tyniê murowan¹.
Przebudowano j¹ w 1980. Znajduj¹ siê w niej cenne kapy z XIX w. Na
dziedziñcu przykocielnym stoi kapliczka s³upowa z drugiej po³owy
tego stulecia. Dzia³a tu polsko-litewsko-rosyjska szko³a rednia. W l.
1920-1939 w pobli¿u przebiega³a granica z Litw¹.
W odleg³oci 17 km le¿y stare miasteczko Hanuszyszki (Onukis).
W XV w. by³ tu dwór królewski, zbudowany na ziemi ch³opa pañszczynianego Hanusa, st¹d i nazwa. Drewniany koció³ katolicki pw.
w. Filipa i Jakuba zbudowa³ w 1567 Jan Naruszewicz. Na pocz¹tku
XIX w. dwór nale¿a³ do rodziny Szetkiewiczów. Wywodzi³a siê z niej
Maria Szetkiewiczówna, z któr¹ w 1881 o¿eni³ siê Henryk Sienkiewicz. Wprawdzie ¿y³ z ni¹ krótko, bo w 1885 zmar³a na grulicê. Zachowa³ siê klasycystyczny dwór: pa³acyk parterowy, z wysok¹ podmurówk¹ i mansard¹, na fasadzie znajduje siê portyk z czterema kolumnami. W 1829 Kazimierz i Teresa z Szabuniewiczów Szetkiewiczowie zbudowali nowy koció³, klasycystyczny, remontowany w l. 18911895 oraz w 1902. wi¹tynia wzorowana na katedrze wileñskiej, trójnawowa, halowa. Na fasadzie  monumentalny portyk o szeciu kolumnach, dwigaj¹cych szerokie belkowanie i trójk¹tny fronton. Na
fryzie znajduje siê napis ³aciñski: De Tuis Donis Tibi Domine Offero. W
czterech niszach ustawione s¹ figury ewangelistów. ciany boczne
zbudowane z kamienia polnego. We wnêtrzu  obrazy z w. XIX: w.
Roch i Zes³anie Ducha wiêtego, ponadto drewniana polichromowana
rzeba w. Jerzego. Koció³ otacza metalowe ogrodzenie z trójprzelotow¹ bram¹ z pierwszej po³owy XIX. W latach miêdzywojennych Hanuszyszki nale¿a³y do Republiki Litewskiej i stanowi³y centrum gminy.
W okolicach, jak wspomina Tadeusz Mongird, mieszka³o wielu ziemian Polaków. Obecnie ¿yj¹ tu przewa¿nie Litwini.
Z Hanuszyszek drog¹ lokaln¹, jad¹c 13 km w kierunku Trok, mo¿emy zwiedziæ Wysoki Dwór (Auktadvaris) nad rzek¹ Wierzchni¹
(Verknë). Jest to miejscowoæ, wzmiankowana w ród³ach od XV
w. W tym czasie by³ tu dwór królewski, który w 1518 dzier¿awi³
Janusz wierczewski. Wówczas zbudowano pierwszy koció³ katolicki pw. Przemienienia Pañskiego. W czasach Zygmunta Starego w
jego okolicach osiedlali siê uciekinierzy z Moskwy. Wówczas Zygmunt Stary osadê podarowa³ Iwanowi Lackiemu, bojarzynowi moskiewskiemu, który zbieg³ na Litwê przed przeladowaniem. W 1569
Wysokiemu Dworowi nadano prawa miejskie. W 1629 Jan Alfons
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Lacki, wnuk Iwana, zbudowa³ koció³ murowany i klasztor dominikanów, którzy prowadzili tu szko³ê. Po powstaniu 1831 roku klasztor
w³adze carskie skasowa³y, a maj¹tek zakonników skonfiskowa³y. W
1832 koció³ zamieniono na cerkiew i w 1866 przebudowano w stylu
rosyjsko-bizantyjskim. W 1836 klasztor przerobiono na koszary. W
1908 wi¹tyniê zwrócono katolikom. W czasach sowieckich koció³
zdewastowano, w budynkach poklasztornych w okresie miêdzywojennym i potem istnia³a szko³a. Na Litwie niepodleg³ej murowany koció³ i budynki poklasztorne przekazano spo³ecznoci katolickiej.
Jest tu te¿ doæ du¿y koció³ katolicki, drewniany, wzniesiony w
stylu zakopiañskim i zbudowany w l. 1910-1913 wg projektu in¿. Bronis³awa Malewskiego. Znajduje siê w nim zabytkowa rzeba ludowa
Chrystus Ukrzy¿owany (druga po³. XIX w.) oraz dwa zabytkowe ornaty. Poza miasteczkiem zachowa³ siê pa³ac Malewskich, wiedzie doñ
stara lipowa aleja. Wybudowa³ go w 1837 Antoni Malewski, krewny
Szymona Malewskiego, rektora Uniwersytetu Wileñskiego. Swój maj¹tek, znajduj¹cy siê przy ujciu Mereczanki do Niemna, w okolicy
Merecza, zamieni³ z Lackimi na Wysoki Dwór. Do niego przyje¿d¿a³ z
Wilna spokrewniony z nim filomata Franciszek Malewski (1800-1870),
przywo¿¹c ze sob¹ przyjació³, m.in. Adama Mickiewicza, Tomasza
Zana, Jana Czeczota i Józefa Je¿owskiego. W rêkach Malewskich dwór
pozostawa³ do pierwszej wojny wiatowej. W 1906 Bronis³aw Malewski (1850-1914), in¿ynier-pu³kownik, za³o¿y³ wzorow¹ pstr¹garniê,
osiad³ na tu sta³e, gospodarzy³, otworzy³ aptekê. Córkê Helenê (18811935) Malewski wyda³ za m¹¿ za W³adys³awa Jana Mongirda (18771960), potomka starego rodu litewskiego herbu Wadwicz, który urodzi³ siê w maj¹tku Miszucie (Miuèiai)  Miszuckich, k. Kretyngi na
¯mudzi. Uczy³ siê razem z Antanasem Smeton¹ w gimnazjum w Mitawie (dzi Je³gawa), potem studiowa³ medycynê na Uniwersytecie Moskiewskim, pracowa³ jako lekarz w Wilnie, Wysokim Dworze, Kownie
i Kiejdanach. By³ litwomanem, pisa³ wiersze litewskie oraz sztuki. W
1904 wyda³ dramat Kovoje u laisvê (W walce o wolnoæ), wspó³pracowa³ z czasopismami litewskimi, w 1918 uczestniczy³ w Wilnie w
zjedzie Taryby, a póniej by³ jednym z organizatorów szpitala wojskowego w Kownie. Uwa¿a³ siê za Polaka, w rodzinnym domu u¿ywano
wy³¹cznie polskiego, a syna Tadeusza wys³a³ do gimnazjum polskiego
w Kownie. Mongirdowie byli w³acicielami maj¹tku i dworu do 1941,
kiedy to zosta³ znacjonalizowany, a rodzinê W³adys³awa, jego syna Tadeusza z ¿on¹ i wnukiem Bronis³awem, zes³ano do S³awgorodu w Kraju
A³tajskim, gdzie przebywali do 1957. Po powrocie na Litwê pozwolo131
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no zamieszkaæ im w Kiejdanach. W pa³acu umieszczono szpital dla
przewlekle chorych. Dopiero w 1996 in¿. Bronis³aw Mongird, kapitan
¿eglugi wielkiej, zdewastowany pa³ac i czêæ maj¹tku odzyska³.
Dwór Malewskich-Mongirdów jest budowl¹ parterow¹, na wysokich mieszkalnych suterenach. Zachowa³o siê kilka pokojów, które w³aciciel w³asnym kosztem stara siê doprowadziæ do porz¹dku. Zabudowania otacza park, chroniony od 1986 jako pomnik przyrody. Zachowa³a siê altana lipowa, zwana Altan¹ Mickiewicza, nieco dalej  nad stawami rybnymi, ronie pomnikowy d¹b, zwany Dêbem Mickiewicza (rednica 1,3 m, wysokoæ  26), pod którym podobno poeta lubi³ przesiadywaæ. Nad Wierzchni¹ i obok pobliskiego jeziora warto obejrzeæ Zamkow¹ Górê z fundamentami obronnego zamku Lackich. Na górze tej
znaleziono kiedy kamienne kule. Przy drodze do Trok zachowa³ siê kamienny fundament, podobno resztki postumentu spod figury w. Jacka,
patrona osadzonych w Wysokim Dworze dominikanów.
W okresie miêdzywojennym znajdowa³ siê w granicach Republiki
Litewskiej, jednak¿e wtedy jeszcze mo¿na by³o porozumieæ siê po polsku. Jak wspomina Tadeusz Mongird, w okolicach wiele by³o folwarków, nale¿¹cych do Polaków. W pobliskim maj¹tku Ginejciszki (Gineitiðkë) przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ mieszka³ in¿. Witold Staniewicz (1888-1966), póniejszy minister reform rolnych RP i rektor (od
1933) USB. Czêsto bywa³ on u doktora W³adys³awa Mongirda. Staniewicz w okolicy zak³ada³ polskie orodki kulturalne, a w czasie wojny
nale¿a³ do POW, po 1919 chwilowo by³ naczelnikiem powiatu trockiego. W Wysokim Dworze mieszka³ lusarz i mechanik Hendzel, o¿eniony z miejscow¹ Polk¹ Modzelewsk¹. Hendzlowie mieli czterech synów: Konstantego, Henryka, Ottona i Bronis³awa oraz córkê Helenê.
Prof. Bronis³aw Hendzel (Bronius Genzelis, ur. 1934) jest znanym na
Litwie uczonym, filozofem, b. pos³em na Sejm RL.
Z Wysokiego Dworu do Trok wiedzie droga E28 (A16). Po przejechaniu 28 km przez piêkne tereny, jestemy w stolicy tej Ziemi  w
Trokach (Trakai). Miasto posiada herb: G³owa w. Jana Chrzciciela na
czerwonym tle. Pochodzi on z XV., kiedy to wielki ksi¹¿ê Witold nada³
mu prawa miejskie. Symbolika nawi¹zuje do chrztu Litwy, a w. Jan
Chrzciciel zosta³ przyjêty za patrona Trok. Nazwa litewska Trakai prawdopodobnie pochodzi od litewskiego s³owa traka, co znaczy lena polana. W kronikach krzy¿ackich wzmiankowana jako Traken lub Trakin. Troki lub Nowe Troki za³o¿y³ wielki ksi¹¿ê Kiejstut (Kêstutis), a
rozbudowa³ je i ok. 1409 nada³ prawa miejskie Witold (Vytautas). Miasto le¿y na pó³wyspie pomiêdzy jeziorami Galwe (Galvë), £uka (Luka)
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lub Bernardyñskie i Tataryszki (Totoriðkiø), wraz z zamkami ksi¹¿êcymi na pó³wyspie, wyspie oraz wi¹tyniami i zabytkow¹ zabudow¹
przy ulicach  Karaimskiej (Karaimø), Biruty (Birûtës) i Witolda (Vytauto). Miasto rozbudowa³o siê za czasów Witolda, kiedy to od 1413
do rozbiorów Rzeczpospolitej by³o stolic¹ województwa. W 1991 sta³o
siê centrum Trockiego Historycznego Parku Narodowego, który zajmuje ponad 8 tys. hektarów, z tego ok. 30 proc.  lasy, 18 proc. 
jeziora, których na tym terenie jest 32.
Tu na wzniesieniu, w XIII w. istnia³ zamek drewniany, wzniesiony
prawdopodobnie przez Giedymina. W drugiej po³owie XIV w. rozbudowa³ i wzmocni³ zamek Kiejstut, który ok. 1382 przeniós³ tu swoj¹ siedzibê z Starych Trok. Po jego mierci w zamku rezydowa³ brat Jagie³³y
(Jogaila)  Skirgie³³o (Skirgaila). Zamek atakowali Krzy¿acy: w 1377,
1382, 1384 i 1390. Po objêciu przez Witolda tronu wielkoksi¹¿êcego
Nowe Troki sta³y siê jego rezydencj¹. Do czasu wzniesienia na pocz¹tku
XV w. zamku na wyspie Witold czêsto przebywa³ w zamku na pó³wyspie. W XVI i na pocz¹tku XVII w. odbywa³y siê tu na obszernym dziedziñcu sejmiki szlacheckie. W 1655, podczas najazdu Moskwy, zamek
zosta³ spalony i nigdy go nie odbudowano. W 1779, w miejscu dawnej
baszty, rozpoczêto budowê kocio³a i klasztoru dominikanów, któr¹ zakoñczono w 1823. Po skasowaniu zakonu dominikanów w 1864 w pomieszczeniach klasztornych usytuowano posterunek policji carskiej. W
latach miêdzywojennych mieci³y siê tu koszary KOP-u. W l. 1929-1930
i 1961-1962 na terenie zamku prowadzono prace restauracyjne. Z dawnego zamku ocala³y fragmenty murów obwodowych oraz trzy naro¿ne
baszty. W miejscu baszty bramnej wznosz¹ siê zabudowania klasztoru
dominikanów, w których obecnie mieszcz¹ siê ró¿ne urzêdy. Ruiny na
pó³wyspie s¹ czêci¹ Muzeum Historycznego w Trokach.
Zamek to budowla, wzniesiona przez Witolda na pocz¹tku XV w. na
Wyspie Zamkowej jeziora Galwe, gdzie wczeniej sta³ zamek drewniany.
W tej rezydencji Witold
przyjmowa³ W³adys³awa
Jagie³³ê w 1415, nastêpnie w 1430, kiedy ksi¹¿ê
czeka³ na koronê. W tym
zamku zmar³ 27 padziernika 1430. Po
mierci Witolda rezydowa³ tu brat Jagie³³y 
widrygie³³o (vitriga133
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ila), póniej  Zygmunt Kiejstutowicz, brat Witolda. Nastêpnie, jako wielki ksi¹¿ê litewski  Kazimierz Jagielloñczyk. Za czasów póniejszych
Jagiellonów zamek straci³ status rezydencji, stworzono w nim rodzaj
wiêzienia politycznego. Król Aleksander wiêzi³ w nim w 1503 pos³ów
wielkiego ksiêcia moskiewskiego, Zygmunt Stary rozkaza³ zamkn¹æ przedstawicieli rodu Gaszto³dów. A zniszczeniu zamek uleg³ w 1655 i nigdy nie
odzyska³ dawnego znaczenia politycznego. Pierwsze próby restauracji
podjêto w 1905, w l. 1929-1934 Stanis³aw Lorentz, jako konserwator
zabytków województwa wileñskiego i nowogródzkiego, próbowa³ go
restaurowaæ. Dopiero w l. 1951-1961 odbudowano zamek górny z wielokondygnacyjn¹ wie¿¹. Ca³kowit¹ odbudowê zakoñczono na pocz¹tku
lat 90. Obecnie rezydencja wielkoksi¹¿êca sk³ada siê z dwóch czêci:
zamku górnego i dolnego. Od 1962 mieci siê tu Muzeum Historyczne.
Oprócz eksponatów, dotycz¹cych historii Litwy, miasta i zamku oraz
wielkiego ksiêcia Witolda, s¹ tu eksponaty, powiêcone trockim Karaimom oraz kolekcja mebli i dzie³ sztuki z dawnych pa³aców magnackich
na Litwie. Zabudowa zajmuje prawie ca³¹ wyspê. Z pó³wyspu na ni¹
mo¿na przejæ drewnianym mostem.
Przy ul. Birûtës, na niewielkim wzniesieniu, stoi koció³ katolicki
pw. Nawiedzenia NMP, zbudowany przez Witolda w 1409. wi¹tynia
by³a kilkakrotnie przebudowywana, szczególnie po najedzie moskiewskim w 1655. W 1700 Mateusz Romer dobudowa³ kaplicê, która póniej otrzyma³a nazwê kaplicy Romerów. Gruntown¹ rekonstrukcjê przeprowadzono w l. 1717-1718 kosztem biskupa wileñskiego Konstantego Brzostowskiego. Podczas powstania kociuszkowskiego w 1794
koció³ sp³on¹³, w 1796 rozpoczêto jego rekonstrukcjê, póniej wi¹tyniê remontowano w l. 1840-1858. Wówczas przerobiono kaplicê Romerów, ale zachowa³ siê o³tarz, wykonany przez Kazimierza Jelskiego.
Po pierwszej i drugiej wojnie wiatowej koció³ znowu remontowano.
Bardzo cenny jest barokowy wystrój wi¹tyni. Szczególnie piêkny drewniany o³tarz g³ówny, wykonany w 1718 z cudownym obrazem Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem, zwanej Madonn¹ Trock¹. Zgodnie z legend¹,
zosta³ on podarowany Witoldowi z okazji jego chrztu przez cesarza
bizantyjskiego Emanuela II. W rzeczywistoci  jak podaje Grzegorz
R¹kowski  obraz zosta³ namalowany w 2 po³owie XVI w. Obraz ten
obok Matki Boskiej Ostrobramskiej jednym z najbardziej czczonych na
Litwie. W kaplicy Romerów zwracaj¹ uwagê neoklasycystyczne, stiukowe epitafia Micha³a i Racheli Romerow oraz neogotyckie marmurowe epitafium Alfreda Romera, znanego malarza i grafika wileñskiego.
U zbiegu ulic Karaimø i Vytauto stoi kapliczka, któr¹ ustawiono w
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XVII w., przebudowano w nastêpnym. Podczas pierwszej wojny wiatowej zniszczona, w 1935  odbudowana, a w 1969 dokonano tu gruntownej restauracji. Wewn¹trz znajduje siê rzeba w. Jana.
Osobliwoci¹ jest zabytkowy zespó³ z domków parterowych z XIX
w. przy ulicy Karaimø. ciany szczytowe maj¹ potrójne okna: jedno 
dla Boga, drugie  dla Witolda, trzecie  dla domowników. W l. 13971398 ksi¹¿ê sprowadzi³ z Krymu 400 rodzin karaimskich. Mê¿czyznom
powierzono ochronê osobist¹ w³adcy oraz stra¿ przy zamku. W wiekach póniejszych Karaimi trudnili siê przewa¿nie ogrodnictwem. Jest
to lud pochodzenia tureckiego, o religii zbli¿onej do judaizmu, pos³uguj¹cy siê jêzykiem z grupy tureckiej. Obecnie w Trokach zamieszkuje
oko³o 70 potomków tej narodowoci. Jest restauracja karaimska, w
której mo¿na skosztowaæ narodow¹ ich potrawê  kibiny. wi¹tynia
karaimska  kinesa  stoi przy ul. Karaimø 30. Jest to budowla drewniana, wzniesiona w XVIII w., niszczona podczas po¿arów w 1794 i
1812, odbudowana w l. 1894-1904. Jej wnêtrze przedzielone jest ciank¹
na pomieszczenie dla mê¿czyzn i przeznaczony dla kobiet przedsionek,
nad którym wznosi siê balkon. Wystrój jest skromny. Mo¿na wi¹tyniê
zwiedzaæ. W pobli¿u mieci siê Muzeum Kultury i Religii Karaimskiej,
za³o¿one w 1938 z inicjatywy przywódcy duchowego i wieckiego 
hachana Had¿i Seraja Szapsza³a (1873-1961). Cmentarz karaimski znajduje siê przy ul. alioji, nad brzegiem jeziora Tataryszki. Najstarsza
jego czêæ zosta³a za³o¿ona w XV w. i z tego okresu zachowa³y siê
stare groby. Otacza je ogrodzenie z dwiema bramami. Na cmentarzu
karaimskim nie zapala siê wieczek.
Po drugiej stronie jeziora Galwe, w dawnym Zatroczu, znajduje siê
pa³ac Tyszkiewiczów, obecnie w granicach Trok  ul. Utrakio. Le¿y
na pó³wyspie, po przeciwnej stronie jeziora, w miejscu malowniczym.
W XVIII w. nale¿a³ do rodziny Odyñców, w XIX  do Koreywów, a w
koñcu XIX maj¹tek kupi³ hr. Józef Tyszkiewicz. Ostatnim w³acicielem Zatrocza by³ Andrzej Tyszkiewicz, syn Józefa. W l. 1896-1901
zbudowano neoklasycystyczny pa³ac wg projektu Józefa Husa. Jest to
budowla dwukondygnacyjna. Od frontu pa³ac zdobi belwederek, zwieñczony tarczami z herbami Tyszkiewiczów i Czetweryñskich. Od strony jeziora znajduje siê dwukolumnowy portyk, dekorowany sztukateriami. Schody spod portyku prowadz¹ na ogromny taras, sk¹d rozpociera siê widok na jezioro i zamek w Trokach. Pa³ac nie jest u¿ytkowany i remontowany. Zachowa³y siê stajnia, obory, ³ania, kunia, gorzelnia, domy ogrodnika, stró¿a itp. Zabudowania otacza park o powierzchni 58 hektarów, od 1986 pod ochron¹ pañstwa, jako pomnik
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Pa³ac w Zatroczu i widok z tarasu

przyrody. Jednak¿e zarasta chwastami, dziczeje.
Jad¹c z miasta do Starych Trok, po lewej stronie, znajduje siê cmentarz katolicki, na którym s¹ kwatery pochowanych tu ¿o³nierzy WP,
poleg³ych w l. 1919-1920. W 2000-2001 odnowione przez ROPWiMNP
z Warszawy. W Trokach mieszkaj¹ Litwini (wiêkszoæ), Polacy, Karaimi, Tatarzy, Rosjanie. Dzia³a oddzia³ Zwi¹zku Polaków na Litwie, polski zespó³ ludowy Troczanie. Istnieje i rednia szko³a polska.
Stare Troki (Senieji Trakai) po³o¿one s¹ w odleg³oci 3 km od
Nowych Trok, w kierunku Wilna. Przy drodze, zwanej Drog¹ Witolda.
W latach 1998-2000 ustawiono tu dziewiêæ figur drewnianych: w.
Jerzego, w. Kazimierza, Ucieczkê z Egiptu, w. Katarzyny, Pietê Witolda Wielkiego, Kiejstuta i Biruty, w. Benedykta i NMP z Dzieci¹tkiem. Ok. 1350 urodzi³ siê tu Witold, syn Kiejstuta i Biruty, przez Litwinów zwany Witoldem Wielkim (Vytautas Didysis). Jego dziad, Giedymin, przeniós³ stolicê pañstwa z Kiernowa (Kernavë) do Starych Trok,
wzniós³ tu w 1321 murowany zamek. Po jego mierci Stare Troki dosta³y siê Kiejstutowi, który w Nowych Trokach, nad jeziorem Galwe,
na pó³wyspie, zbudowa³ obronny zamek. Zamek w Starych Trokach
zosta³ zniszczony podczas ataku Krzy¿aków w 1391.
W 1405 Witold ufundowa³ tu koció³ katolicki pw. Zwiastowania
NMP i w. Benedykta. Ponadto zbudowa³ klasztor dla benedyktynów,
sprowadzonych z Tyñca. W 1717 koció³ i zabudowania klasztorne
doszczêtnie zniszczy³ po¿ar. W 1780 zakonnicy wznieli drewnian¹
wi¹tyniê, a odbudowê klasztoru rozpoczêli w 1770. Budowa trwa³a
d³ugo, nie dokoñczono jej do skasowania klasztoru w 1845. Zakonników przeniesiono do Niewie¿a, a budynki przekazano miejscowej parafii. Po drugiej wojnie wiatowej umieszczono w nich biura ko³chozu.
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Dzisiejszy, murowany koció³, zbudowano na dawnym terytorium
zamku i klasztoru. Wzniesiono go w stylu neogotyckim wg projektu
arch. Apolinarego Mikulskiego w l. 1898-1899. Podczas pierwszej wojny
wiatowej zosta³ on zniszczony, a w 1921 wyremontowany. Wnêtrze
zdobi¹ obrazy: w. Benedykt Szymona Czechowicza (XVIII w.), Matka Boska z Dzieci¹tkiem z (XIX w.) i inne. Mieszkaj¹ tu Polacy, Litwini, Rosjanie. Tu siê urodzi³ ks. Adolf Trusewicz (1919-2001), ostatni
misjonarz wileñski, znany i ceniony duszpasterz Wileñszczyzny.
Z Starych Trok drog¹ nr 214 i póniej lokaln¹ mo¿emy pojechaæ do
Landwarowa (Lentvaris). Nazwa pochodzi z jêzyka niemieckiego: land
(ziemia) i waren (warowaæ, staæ na stra¿y). Byæ mo¿e, tu broniono
niegdy podejcia do Trok, o czym wspomina³ Eustachy Tyszkiewicz,
który na podstawie dokumentów archiwalnych stwierdzi³, ¿e w³anie
w tej okolicy mia³y miejsce liczne potyczki Krzy¿aków z Litwinami.
Niemiecki kronikarz, Wigand z Marhburga, wzmiankuje Landware, gdzie
 jego zdaniem  znajdowa³ siê wa³ obronny, broni¹cy podejcia do
Trok. Miejscowoæ wzmiankowana od XVI w. jako dwór Litowaryszki i obok niego wie Pietuchowo. Za czasów Zygmunta Augusta Litowaryszki nale¿a³y do Jana Kuncewicza, po jego mierci w³acicielk¹
maj¹tku zosta³a jego córka Beata, ¿ona Marcina Komorowskiego. W
1606 Litowaryszki i Pietuchowo sprzeda³a Paw³owi Sapie¿e. W 1666
Katarzyna z Sapiehów sprzeda³a je Annie Naruszewicz, od której dobra
przesz³y do D¹browskich, póniej do Hryncewiczów, Szachnów i Izdebskich. W 1850 Landwarów i Pietuchowo kupi³ hr. Józef Tyszkiewicz. Miasteczko zaczê³o siê rozwijaæ po usytuowaniu tu stacji kolejowej linii Petersburg-Warszawa, budowanej w latach 1851-1862. Ponadto do rozwoju przyczyni³a rezydencja Tyszkiewiczów, którzy byli
w³acicielami pa³acu do drugiej wojny wiatowej.
Neogotycki pa³ac, zaprojektowany przez Gustawa Schachta, wzniós³
Józef Tyszkiewicz. Jego syn W³adys³aw w 1899 przebudowa³ go wg
projektu belgijskiego architekta de Waegha w stylu pónego angielskiego gotyku. Niezwykle efektowny jest wystrój zewnêtrzny budowli.
Bogactwo dekoracji uzyskano dziêki zastosowaniu czerwonej ceg³y licowej oraz ujêcie wszystkich otworów okiennych i drzwiowych w
obramowaniu z jasnego piaskowca. Czêciowo zachowa³ siê tak¿e bardzo bogaty pierwotnie wystrój wnêtrz. Wspania³a kolekcja dzie³ sztuki,
zgromadzona przez Tyszkiewiczów, w 1915 zosta³a w wiêkszoci
wywieziona przez w³acicieli w g³¹b Rosji i tam zaginê³a w 1917. Podczas dzia³añ wojennych w l. 1915-1920 pa³ac zosta³ zdewastowany.
Po drugiej wojnie wiatowej w³adze sowieckie umieci³y w nim fabry137
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kê dywanów, póniej wybudowano nowe budynki, a w pa³acu pozostawiono biura. Na terenie posesji zachowa³y siê pawilony administracyjne, stajnia, obora, stodo³a i m³yn wodny. Jest te¿ budynek, zwany
Riwier¹, w którym za czasów Tyszkiewicza by³a kawiarnia, obecnie
zdewastowany. Zabudowania otacza park, za³o¿ony przez francuskiego ogrodnika Edouarda Andre. Sta³y w nim rzeby przywiezione z
W³och, przedstawiaj¹ce postacie mitologiczne, a tak¿e popiersia Jana
Sobieskiego i biskupa Tyszkiewicza.
W³adys³aw i Maria Tyszkiewiczowie ufundowali w Landwarowie
koció³ katolicki w stylu romañsko-lombardzkim pw. Zwiastowania
NMP, zbudowany w l. 1910-1935 wg projektu w³oskich architektów
Arrigo Boito i O. Bongi. Pracami kierowa³ Stefan Narêbski. W 1941
prowadzone by³y prace nad wykoñczeniem wnêtrza kocio³a, który
jest replik¹ mediolañskiej wi¹tyni Santa Maria della Grazia. Jest to trójnawowa bazylika na planie kwadratu. ciany wzniesiono z ceg³y, fasadê dekoruj¹ trzy portale. Wnêtrze ozdabia monumentalna neoromañska
polichromia, wykonana w 1942 wg projektu Jerzego Hoppena przez
zespó³ malarzy pod kierunkiem Leonarda Tornwirta. Do wartociowych dzie³ zaliczany jest obraz w. Józef (XIX w.) oraz cztery ornaty
(koniec XVIII  pocz. XIX w.). Pod kocio³em znajduje siê krypta, w
której pochowano fundatora, hr. W³adys³awa Tyszkiewicza.
W Landwarowie goci³ papie¿. Jesieni¹ 1919 nuncjusz papieski,
Ambrogio Damiano Achille Ratti, póniejszy Pius XI (1922-1939), przebywaj¹c w Polsce, odwiedzi³ tê miejscowoæ, gdzie z nale¿nymi mu
zaszczytami zosta³ przyjêty w rezydencji Tyszkiewiczów. Gdy w 1922
zosta³ papie¿em, watykañski kardyna³ Gaspari w jego imieniu przys³a³
na rêce Tyszkiewicza podziêkowanie za przyjêcie i wyrazi³ podziw dla
jego dzia³alnoci, tak¿e na gruncie parafialnym i kocielnym.
W Landwarowie, w rodzinie ¯ylisów, urodzi³a siê 23 stycznia 1930
polska piewaczka, prof. Teresa Gerarda ¯ylis-Gara, laureatka wielu
miêdzynarodowych nagród. Dzia³a tu polska rednia szko³a im. H. Sienkiewicza, istnieje polski zespó³ artystyczny Prz¹niczka oraz Kapela
Pana Jana. Miasto liczy ok. 12.900 mieszkañców, z tej liczby Litwinów  5.900, Polaków  3.200, Rosjan  2.100, Bia³orusinów  700.
Reszta to Ukraiñcy, ¯ydzi, a tak¿e Tatarzy, Gruzini oraz inni.
Przez Troki i Podwarañce (Padvarionys) do wsi Dowgierdziszki
(Daugirdikis) nad jeziorem Molis lub Dowgierdziskie. Zachowa³a siê
tu kapliczka s³upowa w. Jana z koñca XIX w. Na wyspie od XVI
stulecia sta³ dwór, po³¹czony z l¹dem za pomoc¹ grobli murowanej.
W³acicielem by³ Jan Zawisza, po jego mierci wdowa wysz³a za m¹¿
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za Erazma Dowgierda i od jego nazwiska wie i dwór otrzyma³y nazwê
Dowgierdziszki. Póniej dobra dosta³y siê Romerom, którzy w l. 17331763 wybudowali na wyspie pa³ac, ale go nie wykoñczyli. Naby³ go w
1865 hr. Józef Tyszkiewicz i za³o¿y³ w nim gorzelniê. Podczas reformy
rolnej na Litwie w 1924 dobra rozparcelowano. Obecnie nic nie pozosta³o po dawnym dworze i gorzelni. We wsi jest wzgórze, z którego
podczas pogodnego dnia mo¿na dojrzeæ odleg³e o 35 km Wilno i bli¿ej
(13 km) po³o¿one Troki. Na Górze Francuskiej (Prancuzkalnis) pogrzebani s¹ ¿o³nierze Napoleona, którzy pomarli podczas kampanii 1812
roku. W Dowgierdziszkach porozumiewamy siê wy³¹cznie w jêzyku
litewskim.
5 km st¹d roz³o¿y³o siê miasteczko Sumieliszki (Semeliðkës), po³o¿one nad rzek¹ Strew¹ i jej dop³ywem Dabint¹, wzmiankowane od
1276. W³acicielami dóbr przez d³ugi czas byli Romerowie. Mateusz
Romer, genera³ artylerii litewskiej, przekaza³ dwór synowi Stefanowi
Wilhelmowi. Od 1717 ich w³acicielem zosta³ Krzysztof Zawisza, wojewoda miñski. W 1501 wielki ksi¹¿ê Aleksander zbudowa³ tu pierwszy
koció³ drewniany. Dzisiejsz¹, te¿ drewnian¹ wi¹tyniê, pw. w. Wawrzyñca, wzniesiono w 1783, przebudowano w 1910. Trójnawowa, na
planie prostok¹ta, nakryta wysokim dachem. Wewn¹trz znajduje siê
barokowy o³tarz, taka¿ ambona i prospekt organowy z 1784. Ponadto
cudowny obraz w. Rocha z prze³omu XVIII i XIX w. oraz kopia
obrazu Matki Boskiej Trockiej, jak te¿ jeden z najstarszych dzwonów
na Litwie  z roku 1430. Miasteczko stanowi pomnik urbanistyczny.
Sieæ ulic ukszta³towa³a siê w XIX w. Zachowa³ siê zabytkowy m³yn
wodny z pocz¹tku ubieg³ego stulecia. Miejscowoæ znana z malowniczych widoków. Mieszkaj¹ tu przewa¿nie Litwini.
Drog¹ nr 221 przez urocze okolice, obok jezior i piêknych dolin, po
przebyciu 19 km, dojedziemy do Jewje (Vievis), po³o¿onego po obu
stronach autostrady Wilno  Kowno  Klajpeda, na pó³nocnym brzegu
jeziora o tej¿e nazwie, o powierzchni 292 hektarów, g³êbokie  do 33
metrów. Miasto wyros³o niejako z dworu, wzmiankowanego od 1522
roku. W 1600 jeden z Ogiñskich zbudowa³ tu unick¹ cerkiew oraz
klasztor wiêtego Ducha, w którym w l. 1611-1646 dzia³a³a drukarnia
Bractwa wiêtego Ducha, gdzie drukowano g³ównie ksi¹¿ki religijne.
W 1619 wydrukowano tu Melecjusza Smotrickiego gramatykê starocerkiewno-s³owiañsk¹ pt. Hrammatiki s³awienskyja prawilnoje syntahma. Po 1646 drukarnia przesta³a istnieæ, prawdopodobnie przeniesiono j¹ do Wilna, do klasztoru Bazylianów. Cerkiew Ogiñskiego sp³onê³a
w 1794. Dwa lata póniej wzniesiono now¹, drewnian¹ wi¹tyniê. W
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1810 Rosjanie zamienili cerkiew i klasztor na prawos³awne. W 1812
Francuzi wi¹tyniê spalili. Obecna  prawos³awna, zbudowana zosta³a
w 1842. Jej wnêtrze zdobi¹ cenne ikony, m.in. w. Aleksego, metropolity moskiewskiego, w. Józefa Bie³gorodskiego, w. Teodozjusza, arcybiskupa Uglicza, w. Serafina Parowskiego. W 1816 Gabriel Ogiñski
wzniós³ koció³ katolicki pw. w. Anny, w l. 1908-1931 przebudowany
wg projektu Wac³awa Michniewicza. Wie¿e wi¹tyni widoczne s¹ z
daleka. Wnêtrze zdobi¹ obrazy: Matka Boska Ró¿añcowa (1772), w.
Cecylia (XIX w.) oraz rzeba ludowa Ukrzy¿owany Chrystus.
Przez Jewje przebiega trakt Wilno-Kowno, wzmiankowany od 1413,
w XIX w. zwany Traktem Katarzyny II, droga po obu stronach obsadzona by³a drzewami. Obecnie Jewje przecina wspomniana autostrada. W 1995, z okazji 25-lecia jej zbudowania, otwarto tu Muzeum Dróg.
W okolicach w XIX i na pocz¹tku XX w. mieszka³o wiele polskiej
szlachty. Nawet obecnie okoliczni mieszkañcy znaj¹ jêzyk polski, niektórzy pos³uguj¹ siê nim na co dzieñ.
Z Jewja autostrad¹ jedziemy do Elektrënai. Nowe miasto i czêæ
dawnego rejonu trockiego stanowi samodzielny samorz¹d terytorialny.
Miasto posiada herb, symbolizuj¹cy elektrycznoæ: na niebieskim tle 
trzy d³ugie b³yskawice, u góry  gwiazda i u do³u  gwiazda. Wybudowano tu najwiêksz¹ na Litwie elektrociep³owniê. Z daleka widoczne s¹
trzy wysokie kominy (jeden  150 m, dwa  po 250 m wysokoci).
Kamieñ wêgielny pod elektrociep³owniê za³o¿ono w 1961. Miasto wyros³o obok. W 1972 wybudowano ostatni, ósmy blok elektrociep³owni. Miasto zaprojektowali architekci Birutë Kasperavièienë i Kazimieras Buèas. Koció³ katolicki pw. NMP Królowej Mêczenników wzniesiono na Placu Odrodzenia w 1996 wg projektu Henrikasa ilgalisa.
Jest tu basen przy elektrociep³owni oraz du¿y zbiornik wodny na rzece
Strewie, tzw. Elektrënø marios (Morze Elektrenajskie).
Wracaj¹c do Wilna, warto zajechaæ do Abramowska (Abromiðkës),
gdzie mo¿na obejrzeæ dwór z zabudowaniami. Maj¹tek powsta³ tu w
drugiej po³owie XVII w. i nale¿a³ do Bychowców, póniej do Narbuttów. Od XVIII wieku Abramowsk przeszed³ do rodziny de Reas. W
1840 Antonina de Reas wysz³a za m¹¿ za Franciszka Broel-Platera,
marsza³ka powiatu trockiego, i wnios³a mu w posagu dobra. Od tego
czasu Platerowie gospodarzyli tu do 1937, kiedy to Mykolas ilinskis
(1904-1994), kowieñski bankowiec i kolekcjoner dzie³ sztuki, naby³
Abramowsk w celu urz¹dzenia rezydencji letniskowej. W 1940 zbieg³
na Zachód, a od 1967 rozpocz¹³ przekazywanie swojej kolekcji Litwie.
W latach 80. urz¹dzono w Kownie Galeriê Mykolasa ilinskasa.
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Drewniany klasycystyczny dwór zosta³ zbudowany w koñcu XVIII
w, przez de Reasów. W 1898 Wilhelm Broel-Plater go rozbudowa³,
dodaj¹c do drewnianego korpusu rodkowego murowane skrzyd³a
boczne. Po drugiej wojnie wiatowej mieci³ siê tu szpital, póniej biblioteka, dom kultury i sanatorium, a od 1980  klinika Instytutu Kardiologii z Elektrënai. Nad brzegiem Jeziora Abramowskiego zachowa³
siê park ze stawem i sadzawkami, od 1986 chroniony jako pomnik
przyrody. Kaplica grobowa de Reasów i Broel-Platerów, zbudowana w
XIX w., znajduje siê na cmentarzu w Soboliszkach (Sabaliðkës).
Z Abromiszek, aby zwiedziæ Kozakiszki (Kazakiðkës), trzeba wróciæ do Jewja i stamt¹d skrêciæ w lewo. W okresie WKL wie nale¿a³a
do jego skarbnika  Stanis³awa Beynarta, który podarowa³ j¹ dominikanom. W 1600 zakonnicy zbudowali tu koció³ pw. NMP, ok. 1680
przywieli do Kozakiszek kopie obrazu NMP Zwyciêskiej, którego orygina³ znajduje siê w Neapolu. Ok. 1700 obraz zas³yn¹³ cudami, ozdobiono go drogimi kamieniami. Kamienie te w 1743, przed Bo¿ym Narodzeniem, ukradziono. Jednak¿e z³odzieja, mieszkañca wsi, z³apano i
skazano na mieræ. Obecne metalowe ozdoby pochodz¹ z czasów póniejszych. Obraz Matki Boskiej umieszczony jest w o³tarzu g³ównym.
Dzisiejszy koció³ pochodzi z 1790 roku. Wzniesiono go w stylu barokowo-klasycystycznym wg projektu Augustyna Kossakowskiego, remontowany w 1855 i w l. 1935-1938. Fasada jest bogato dekorowana,
pó³kolisty fronton nad wejciem, nad szczytem wznosi siê ¿elazny a¿urowy krzy¿. Oprócz obrazów wiêtych, w kociele s¹ portrety Stanis³awa Beynarta, fundatora pierwszego kocio³a, oraz papie¿a Piusa V.
Z Kozakiszek mo¿emy pojechaæ do malowniczej miejscowoci,
po³o¿onej w zakolu Wilii  Ponary (Paneriai). Dobra tutejsze w drugiej
po³owie XVIII w. nale¿a³y do Ludwika Szymona Gutakowskiego (17381811), szambelana królewskiego. Od niego maj¹tek naby³ w 1795 roku
Stanis³aw Puzyna, sekretarz Stanis³awa Augusta. W 1819 przekaza³
córce Aleksandrze i jej mê¿owi Józefowi Romerowi. Do Romerów dwór
nale¿a³ do 1876, nastêpnie przeszed³ na w³asnoæ spokrewnionych z
Romerami Chrapowickich. Ostatni¹ w³acicielk¹ Ponar by³a Ewelina
Chrapowicka-Lubieniecka, II voto Mieroszewska i jej dzieci z pierwszego ma³¿eñstwa Maria i Artur. Byli oni w³acicielami dworu do 1923,
tj. do reformy rolnej na Litwie. W latach dwudziestych maj¹tek rozparcelowano i dzia³ki sprzedano. Dworek przeszed³ do polskiej rodziny
Teodora i Marii Mickiewiczów. Jak opowiada ich córka, Helena Norejko, u Mickiewiczów wakacje spêdzali znani litewscy pisarze: Vincas
Mykolaitis-Putinas, Liudas Gira, Albinas ukauskas, a tak¿e Antanas
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muidzinavièius, artysta malarz. Klasycystyczny dwór o cechach barokowych zapewne zosta³ wzniesiony na pocz¹tku XIX w. przez Stanis³awa Puzynê lub przez jego ziêcia Józefa Romera. Po drugiej wojnie
wiatowej mieci³a siê w nim szko³a, póniej sanatorium. Zachowa³ siê
park, po³o¿ony na wysokim brzegu Wilii i stara aleja lipowa.
Z Ponar drog¹ nr 108 przez wie Balceryszki dojedziemy do autostrady, gdzie nale¿y skrêciæ w kierunku Wilna i po drodze mo¿emy
zajechaæ do wsi Rykonty (Rykantai), otoczonej lasami, po³o¿onej 11
km na pó³noc od Trok, 2 km na po³udnie od rzeki Wilii. Przez wie
przebiega linia kolejowa obok  autostrada Wilno-Kowno.
Dwór w Rykontach znany jest od roku 1585, kiedy to ówczesny
w³aciciel, Miko³aj Talwosz, zbudowa³ murowany zbór kalwiñski (ok.
1630 fundator zosta³ pochowany w jego krypcie). Po jego mierci Rykonty dosta³y siê Ogiñskim. W 1688 Marcjan Ogiñski, kanclerz WKL,
zbór kalwiñski przekaza³ dominikanom trockim i od tego czasu jest to
wi¹tynia katolicka pw. wiêtej Trójcy. Wnêtrze w tym¿e roku ozdobi³
malowid³ami Jan Janowicz. W XVIII w. koció³ przebudowano. Podczas kampanii napoleoñskiej wi¹tyniê zdewastowali francuscy ¿o³nierze. Remontowano j¹ w 1828 i póniej w 1931, kiedy to artysta malarz
Kazimierz Kwiatkowski odnowi³ wnêtrze i odkry³ polichromiê Jana Janowicza. Ozdob¹ jest attykowy front fasady. Wewn¹trz cenne wyposa¿enie: barokowe o³tarze oraz zachowana polichromia, wykonana przez
wspomnianego Janowicza. Freski na cianach przedstawiaj¹ 15 scen
Mêki Pañskiej. Na cianach prezbiterium namalowane s¹ dwa portrety:
Marcjana Ogiñskiego i jego ¿ony z Tyszkiewiczów Ogiñskiej. Jest te¿
kilka cennych obrazów: w. Dominik (XVIII w.), w. Wincenty z Ferrary (XVIII w.), Biczowanie Chrystusa (XIX w.) oraz Matka Boska z
Dzieci¹tkiem (prze³om XVIII/XIX w.). Obraz s³ynie cudami. W pobli¿u stoi drewniana dzwonnica z pocz¹tku XIX w.
W Rykontach do roku 2002 istnia³a polska szko³a podstawowa.
Mieszkaj¹ tu Polacy i Litwini. Wg miejscowych przekazów, w Rykontach nocowa³ Napoleon po drodze z Kowna do Wilna. Miejscowoæ
wzmiankuje Lew To³stoj w powieci Wojna i pokój.
Mieczys³aw Jackiewicz
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SAMOTNOÆ W WILNIE
Dariusz Tomasz Lebioda
Romuald Mieczkowski oprowadza³ Mi³osza po
Wilnie, s³ucha³ Szymborsk¹ i Grassa w tym miecie, tu zosta³ uhonorowany nagrod¹ polskiego
noblisty i tu zorganizowa³ ju¿ kilkanacie dorocznych Majów nad Wili¹  festiwali literatury i
sztuki, rozgrywaj¹cych siê w stolicy naszego
wschodniego s¹siada i poród zjawiskowych krajobrazów tego piêknego kraju.
Debiutowa³ opowiadaniem w 1966 roku. By³
jednym z pomys³odawców odrodzenia ród Literackich w Celi Konrada i wchodzi³ w sk³ad ich
kolegium w latach 1992-2000...
Jego poezja jest prób¹ odnalezienia azylu, miejsca szczególnego
poród rozwibrowanego wiata. Poeta ws³uchuje siê w odg³osy cywilizacji i pragnie wy³owiæ z nich jaki znajomy ton, jaki szept albo krzyk.
wiat przemyka wokó³ niego z ogromn¹ szybkoci¹, a on próbuje co
ocaliæ, co zatrzymaæ w kadrze. Czasem siê gubi, ale z nadziej¹ wychodzi naprzeciw nastêpnym dniom  poznaje wiat w jego najró¿niejszych konfiguracjach. Podró¿uje i przygl¹da siê rzeczywistoci z napiêt¹ uwag¹  dochodzi w swoich poszukiwaniach do takich chwil,
gdy wszystko traci swój kszta³t i wymiar, gdy ¿ycie przypominaæ zaczyna zimowy sen:
Zim¹ sen jest bezwolny
i pe³en lepkich tataraków
zatrzymuj¹cych wymykaj¹cy siê
ku przebudzeniu oddech
Dreszcz jak ulewny deszcz
widrem ko³uje skronie
a korowody cieni
pod rêkê wiod¹ mimo woli 

(...)
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To jest opis wiata, który utraci³ dynamikê i codzienny ¿ar, a w
zamian da³ poczucie niespe³nienia ¿yciowych planów. Mieczkowski
potrafi dostrzec urok chwili, zanotowaæ ulotn¹ myl. Jest otwarty na
wszelkie rodzaje odczuæ, pragnie opisaæ wiat i egzystencjê wielowymiarowo, spektralnie i kompatybilnie. Centrum jego wiata jest Wilno,
a nastêpny kr¹g to Litwa, potem  Polska, kolejny  to Europa, a najwiêkszy - rednica globu, wszak¿e ego poety bytuje w Nowym Jorku
i w Rzymie, w Warszawie i w Sydney, na starym litewskim cmentarzu,
na Liberty Island i na brzegu Morza Tyrreñskiego, gdzie utopi³a siê
kole¿anka. Liryka Mieczkowskiego wymyka siê jednoznacznym ocenom i stawia przed krytykiem spore wymagania  zdumiewa jej giêtkoæ mylowa i umiejêtnoæ przejcia od ulotnego aforyzmu do panoramy kontynentalnej czy wizji ponadnaturalnej. Ale te¿ jest to rodzaj
skrupulatnego opisu, pe³en wa¿nych refleksji i odwzorowañ.
Poezja jest dla Mieczkowskiego utwierdzaniem miejsc i sytuacji, a
nade wszystko dyrektyw¹ dzia³ania. Autor dostrzega nieustaj¹ce zderzenia myli ludzkiej i wszechobecnej nicoci, ale próbuje siê przeciwstawiaæ entropii, mówi:
Ucinijmy sobie d³onie
przed realizacj¹ pomys³u
obierzmy kawa³ drzewa
które zdrowo wzros³o
w otwartej przestrzeni 
Obierzmy miejsce
nad spokojn¹ zatok¹
z dalekim horyzontem
i ogniskiem bliskim 
Budujmy sobie ³ód 
trwa³¹ i zwinn¹
na miarê snów wikingów 
Budujmy ³ód
tylko  na Boga - nie p³yñmy
donik¹d
To jest próba stworzenia mobilnej przestrzeni, w której zmieszcz¹
siê marzenia i pragnienia, chwile bólu i ekstazy, a nade wszystko schroni
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siê obola³a wiadomoæ, która przecie¿ wie, ¿e ka¿de marzenie zderza
siê z niemo¿noci¹, z brakiem oparcia w drugim cz³owieku i mierci¹,
czaj¹c¹ siê w ka¿dym zakamarku.
Ta poezja nie mo¿e omijaæ wielkich tematów romantycznych, gdy¿
sama aura Wilna i kulturotwórczy charakter rodowiska, bliskiego
Mieczkowskiemu, powoduj¹, ¿e stale jego s³owo ociera siê lub graniczy z romantycznym mitem, z chwil¹, utrwalon¹ w wierszu Mickiewicza, S³owackiego, Odyñca, Syrokomli, z dialektyk¹ historii z powieci
Kraszewskiego i poematów Sarbiewskiego, a potem z aur¹ dzie³ Konwickiego i wierszy Mi³osza. Trudno jest pisaæ, gdy ma siê tego rodzaju
tradycjê na wyci¹gniêcie rêki, ale te¿ mo¿e to byæ atut, rodzaj korespondencji artystycznej, która daje wspania³e efekty.
Czasem te¿ mo¿e pojawiæ siê ironia, jak w wierszu o pod³odze w
celi Konrada, lub w zamyleniu nad Mickiewiczem, rozpominanym w
Warszawie:
Z Adamem witam siê wszêdzie
gdziekolwiek zobaczê Jego
kamienne oblicze  wiem 
¿e spotykam swojego cz³owieka
Co uczyni³by wieszcz 
zastanawiam siê obsesyjnie
gdyby zszed³ nagle z piedesta³u
na Krakowskie Przedmiecie
dzisiejszej Warszawy
ile by da³ ja³mu¿ny ¿ebrz¹cym
Rumunom i Cyganom
jak by wspó³czu³ ofiarom AIDS
s³uchaj¹c poloneza As-dur
w wykonaniu ruskich artystów
w adidasach i sportowych dresach
a mo¿e uda³by siê do kasyna
albo do koszernej restauracji 

(...)

W³anie tego rodzaju andegdotyczna przewrotnoæ charakteryzuje
te wiersze  poeta tworzy nowe sytuacje i ka¿e swoim bohaterom lirycznym znajdowaæ enklawy poród rzeczywistoci prze³omu wieków.
W tym zagubieniu i chaosie czasu przejcia od dwudziestego do dwu145
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dziestego pierwszego wieku tylko dyskusja z dawnymi mistrzami i
wietnoci¹ literatury i sztuki na Litwie mog¹ daæ poczucie przynale¿noci do tej samej niszy dziejowej.
Przejmuj¹cym tonem w poezji Mieczkowskiego jest narracja cz³owieka, b³¹kaj¹cego siê poród miast nowego czasu i nie umiej¹cego odnaleæ sensu wêdrówki. Taki Samotny cz³owiek jest prawie nikim, bo
kosztuje tyle co nic
zu¿ywa niewiele pr¹du
i mieci wyrzuca nie wiêcej
prawie go nie ma
¯yj¹ z niego
tanie kawiarnie i bary
czasem taksówki
z podwójn¹ taryf¹
Jego samotnoæ ma wiele wymiarów, ale najboleniej objawia siê w
zderzeniu z ch³odem obojêtnoci. Jak¿e czêsto ludzie mijaj¹ inne osoby i
nie domylaj¹ siê, jaka przepaæ w nich ronie, jakie przegrane w sobie
nios¹. Piêkna kobieta w poci¹gu nie dostrzega g³êbi w siedz¹cym naprzeciwko niej mê¿czynie, nigdy nie domyli siê te¿, i¿ kojarzy on jej piêkno,
zapach perfum i subtelnoæ ruchu z symboliczn¹ przemijalnoci¹ krajobrazów za oknem pêdz¹cego wagonu.
Cz³owiek musi budowaæ sobie jakie przystanie, gdzie mo¿e zacumowaæ ³ód, ale te¿ tak¹ przystañ musi mieæ w sobie. Inaczej bêdzie
coraz bardziej odizolowany od wiata, zgubi poczucie sensu i zatraci
pewnoæ, ¿e urodzi³ siê dla wielkich spraw, a samo jego pojawienie siê na
ziemi by³o cudem na miarê pierwszych chwil stworzenia. Polacy, mieszkaj¹cy na Litwie, wielokrotnie musieli przeciwstawiaæ siê rozpadowi jako
utrwalonego wiata. Stale mieli do czynienia ze zmianami narodowociowymi, geopolitycznymi i mentalnymi  od gronych mechanizmów ZSRR
 do jak¿e trudnych wyzwañ gospodarki rynkowej w warunkach mniejszoci, od kultywowania polskoci, poprzez jej ukrywanie, a¿ do jakiego dramatycznego rozmycia tego, co by³o dum¹ i sensem egzystencji.
Wiersze, pisane w takiej sytuacji, staj¹ siê symboliczn¹ relacj¹ z
wnêtrza wiadomoci i bol¹, jak przedzimie:
Jak przez chwiejny most
idê przez dzieñ mglisty
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szukam jasnych odcieni
lecz nie ma ju¿ takiej barwy
ciemnoæ we mnie przenika
wiatr pastwi siê ostatnim liciem
co wzlatuje i do ka³u¿y spada
Jak przez bramê przechodzê
przez noc raptem bia³¹ 
to pierwszy nieg pozaciera³
ch³odnych powrotów adresy
Poeta dokumentuje tak swoj¹ samotnoæ w Wilnie i w ka¿dym miejscu, próbuje znaleæ formu³ê metaforyczn¹ dla tego, co siê z nim i w
nim dzieje. Ale nie jest to ³atwe, brakuje s³ów i metafor, brakuje ciep³a,
które raz zgubione nie chce powróciæ.
Poezja Romualda Mieczkowskiego jest wa¿nym dokonaniem literatury polskiej, ale stale nie mo¿e przebiæ siê do czytelnika. Choæ poeta
jest bardzo znany w Polsce, choæ uczestniczy w wielu imprezach literackich, publikuje w opiniotwórczych periodykach, to jednak nie doczeka³ siê nale¿ytych laurów. Sta³o siê tak dlatego, ¿e jego s³owo dotar³o do kraju nad Wis³¹ w chwili prze³omu, gdy znik³y wielonak³adowe
opiniotwórcze periodyki, a te, które siê pojawi³y, zaczê³y lansowaæ ludzi okrelonych uk³adów politycznych. Wszystko wszak¿e jest jeszcze
przed t¹ sztuk¹ s³owa, potrzebuje ona tylko rzetelnego opisu krytycznoliterackiego, nieustannego przypominania i pojawienia siê sponsorów, którzy j¹ doceni¹.
Dobrze, ¿e ksi¹¿ka ta pojawi³a siê w wyrazistej serii wydawniczej
Adama Marsza³ka, bo ustawia to j¹ w ci¹gu dokonañ poetyckich znanych wspó³czesnych twórców. Mieczkowski jest czêci¹ polskiej poezji i to bardzo istotn¹  dobrze zatem, ¿e wraca do grona poetów
wartociowych. Liryka ma dla autora ogromn¹ wagê, jest jego chlebem codziennym, ale te¿ kreuje jego sytuacjê wewnêtrzn¹  stale pod¹¿a od zagubionego poród wzgórz Wilna do wiele rozumiej¹cego, ale
niezmiennie samotnego poety.
Dariusz Tomasz Lebioda
Romuald Mieczkowski, Zbudowaæ ³ód, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, s. 110.
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WILNO OD RODKA
Cezary Rudziñski
Gdzie ¿y³ i tworzy³ Adam Mickiewicz, gdzie
pochowani s¹ ojciec i ojczym Juliusza S³owackiego, ¿o³nierze Armii Krajowej, polegli w walce o wyzwolenie Wilna w 1944 roku i wielu
innych zas³u¿onych dla miasta i kraju rodaków?
W którym dworku NKWD aresztowa³a dowódcê Okrêgu Wileñskiego AK, legendarnego Wilka  p³ka Aleksandra Krzy¿anowskiego, czy
gdzie mieszka³a katolicka mistyczka, póniejsza wiêta, siostra Faustyna  Maria Helena Kowalska?
Odpowiedzi na te i dziesi¹tki innych pytañ,
interesuj¹cych na ogó³ tylko, a przewa¿nie wy³¹cznie Polaków, znaleæ mo¿na w najnowszym przewodniku po Wilnie. Zawieraj¹cym oczywicie tak¿e setki innych informacji na temat
przesz³oci i dnia dzisiejszego miasta, jego dawnych i wspó³czesnych
mieszkañców, kultury, zabytków, ciekawych miejsc, godnych polecenia obiektów kulturalnych, sportowych, gastronomicznych itp.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê w Warszawie, w nowej serii wydawniczej kieszonkowych przewodników, prezentuj¹cych najbardziej znane stolice i
inne s³awne miasta europejskie. Jest to zarazem nowa formu³a przewodnika dla wspó³czesnych turystów, którzy chc¹ sporo zobaczyæ,
poznaæ i dowiedzieæ siê o kraju i wiecie, ale nie maj¹ czasu, a nierzadko i chêci przedzierania siê przez opas³e tomy, pe³ne mo¿e i ciekawych, ale przewa¿nie zbêdnych mu informacji. Wol¹ wiêc przewodniki, oparte na zasadzie: maksimum treci  minimum s³ów, ale zawieraj¹ce wszystkie niezbêdne informacje o kraju, miecie i jego zabytkach
oraz innych, godnych uwagi obiektach, z konkretnymi propozycjami
tras, po których nale¿y je zwiedzaæ.
To rodzaj przewodników dla tych, którzy przyje¿d¿aj¹ gdzie po
raz pierwszy, maj¹ ograniczony czas i chc¹ zobaczyæ oraz prze¿yæ jak
najwiêcej, lub ju¿ tam byli, np. na zbiorowej wycieczce, ale chc¹ jeszcze to i owo spokojniej obejrzeæ samodzielnie. Wzorem dla tych przewodników s¹ publikacje Insight Guides oraz programy TV Discovery
Channel. Maj¹ one jednolity uk³ad treci i koncepcjê, objêtoæ 96 stron,
atrakcyjn¹ szatê graficzn¹, doskona³y papier, liczne ilustracje i mapki w
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tekcie, a dodatkowo odrêbn¹ mapê lub plan miasta. Z polskich ukaza³y siê w niej ju¿ Gdañsk, Kraków i Warszawa. Wiêkszoæ przewodników, dotychczas wydanych w tej serii, to t³umaczenia pozycji licencyjnych, ale wydawnictwo siêga tak¿e po polskich autorów. Sporód
pozycji, powiêconych miastom zagranicznym, pierwsza to w³anie
Wilno, a w przygotowaniu jest Lwów.
Autorem wileñskiego przewodnika jest mi³onik i znawca litewskiej
stolicy, dziennikarz i publicysta turystyczny Grzegorz Micu³a. Napisa³
on w przesz³oci (w 1991), pierwszy wydany po wojnie polski przewodnik po Wilnie, oraz kilka innych, powiêconych ró¿nym, nie tylko
europejskim krajom, a tak¿e setki podró¿niczych reporta¿y. Jest z wykszta³cenia geologiem, z zami³owania i zawodu dziennikarzem oraz
podró¿nikiem, m.in. wiceprezesem zarz¹du Stowarzyszenia Dziennikarzy-Podró¿ników Globtroter, do którego nale¿¹ tak¿e wiatowej
klasy polscy podró¿nicy i odkrywcy. Jest te¿ przewodnikiem i dowiadczonym pilotem turystycznym.
Wilno od rodka napisane zosta³o przez polskiego autora z myl¹
przede wszystkim o rodakach, którzy chc¹ poznaæ to piêkne miasto, o
niepowtarzalnej atmosferze i uroku, tak przecie¿ wa¿ne, zarówno w
polskich, jak i wspólnych z Litwinami oraz innymi narodami, zamieszkuj¹cymi w przesz³oci gród nad Wili¹, dziejach, kulturze i nauce. I to
jest dodatkowy plus tego przewodnika. Zwraca on bowiem uwagê na
to, co jest wa¿ne dla nas  Polaków, nie pomijaj¹c oczywicie tego, co
jest istotne dla innych, zw³aszcza wspó³czesnych mieszkañców oraz
zagranicznych goci litewskiej stolicy, czy innych, omawianych w tej
publikacji miejscowoci, do których warto siê z niej wybraæ.
Autor w sposób bardzo zwiêz³y, ale przejrzysty, przedstawia dzieje
Wilna  od jego legendarnych pocz¹tków, poprzez najwa¿niejsze fakty,
dotycz¹ce Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i naszej wspólnej z Litwinami historii w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, okres zaborów, powstañ, lata pierwszej wojny wiatowej, a tak¿e budz¹ce niekiedy jeszcze i obecnie emocje, lata miêdzywojenne, dtugiej wojny
wiatowej i stalinizmu  po dzieñ dzisiejszy.
Równoczenie prezentuje najwa¿niejszy dorobek kultury i nauki
narodów  przede wszystkim polskiego, litewskiego i ¿ydowskiego,
zamieszkuj¹cych w przesz³oci Wilno, z ca³ym szacunkiem dla ich ró¿norodnoci etnicznej, kulturalnej i religijnej. Warto podkreliæ, ¿e zachowuj¹c wiernoæ faktom historycznym, dotycz¹cym przesz³oci
miasta i kraju, widzianym z polskiej perspektywy, autorowi uda³o siê 
moim zdaniem  przedstawiæ je obiektywnie, z dba³oci¹ o to, aby nie
149

PRZECZYTANE

uraziæ uczuæ  a przecie¿ wiadomo, ¿e nie wszystko, zw³aszcza we
wspólnej przesz³oci, oceniamy jednakowo  litewskich s¹siadów i
przyjació³, niegdy wspó³obywateli I Rzeczypospolitej, a dzi, wraz z
nami, Unii Europejskiej.
W podstawowej czêci przewodnika, powiêconej propozycjom
zwiedzania miasta, autor przedstawia 10 tras, obejmuj¹cych  a czujê
siê uprawniony do takiej oceny, bo niele znam Wilno i jestem pod jego
urokiem od ponad 40 lat, a w³aciwie od ponad pó³ wieku, bo wczeniej poznawa³em je z opowiadañ, nie¿yj¹cej ju¿ niestety, ¿ony wilnianki  wa¿ne budowle, obiekty i miejsca. Ze szczególn¹ uwag¹, co oczywiste, powiêcon¹ Starówce.
S¹ to trasy niemal wy³¹cznie piesze  bo jedynie ku Kalwarii Wileñskiej i pa³acu w Werkach warto przecie¿ podjechaæ, na ogó³  poza
Antokolem i spacerem z Placu Ratuszowego na cmentarz na Rossie 
krótkie. Do pokonania, oczywicie, ze zwiedzaniem ka¿dej, moim zdaniem, nawet poni¿ej 2-3 godzin, chocia¿ mo¿na je oczywicie rozci¹gn¹æ w czasie, kontempluj¹c zabytki, odpoczywaj¹c po drodze w kawiarniach, cukierniach czy restauracjach.
Dodam, ¿e autor zdo³a³ w niewielkiej objêtociowo ksi¹¿ce zmieciæ imponuj¹c¹ liczbê nie tylko wa¿nych faktów, ale tak¿e anegdot i
ciekawostek. Wchodz¹c np. do katedry, kocio³a w. Piotra i Paw³a
czy do innych zabytków z tym przewodnikiem w rêku, znajdujemy w
nim dostateczny zasób informacji do samodzielnego zwiedzania i ogl¹dania tak¿e opisanych, wa¿nych detali.
Autor proponuje rozpocz¹æ zwiedzanie Wilna od historycznego centrum: archikatedry, pozosta³oci zamku oraz panoramy miasta z Baszty
Giedymina. Kolejna trasa obejmuje Pa³ac Prezydencki i Uniwersytet
Wileñski, z zabytkami na trasie miêdzy nimi. Trzecia  Trakt Królewski: ul. Zamkow¹  do Ostrej Bramy. Nastêpne: Zau³ek Bernardyñski
oraz Zarzecze (Uupis); Spacer z Placu Ratuszowego  przez Subocz,
obok kocio³a Misjonarzy  na cmentarz na Rossie z jego zwiedzeniem;
Alejê Giedymina  od Placu Katedralnego, poprzez £ukiszki  na Zwierzyniec; Zau³kami Starówki, wzd³u¿ Zawalnej i jej okolic  do Zielonego Mostu; Górê Trzykrzysk¹ i Antokol, z kocio³em w. w. Piotra i
Paw³a oraz oboma cmentarzami; Wilno ¿ydowskie oraz nieco dalsz¹
wyprawê do Kalwarii Wileñskiej i pa³acu w Werkach.
Odrêbne informacje w rozdzia³ach W wolnym czasie i Informacje
praktyczne u³atwiaj¹ znalezienie tego, co czytelnika mo¿e najbardziej
zainteresowaæ. Podobnie, jak kalendarz wa¿niejszych imprez, odbywaj¹cych siê w Wilnie i okolicach, dostosowaæ do nich termin przyjaz150
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du. Za szybkie odszukanie tego, co potrzebne, u³atwia indeks rzeczowy. W przewodniku znaleæ mo¿na tak¿e propozycje piêciu wycieczek
poza miasto. Przy czym trzy rzeczywicie w okolice Wilna: do Kiernowa  ze zwiedzeniem wszystkiego interesuj¹cego po drodze oraz do
Trok o Parku Europy (Europos parkas). Pozosta³e natomiast dalsze: do
Kowna oraz Druskienik.
Czytaj¹c uwa¿nie tê now¹ ksi¹¿kê znalaz³em w niej parê drobnych
b³êdów typu korektorskiego, które zostan¹  jak mnie zapewni³ wydawca  poprawione, jak tylko szybko bêdzie to mo¿liwe.
Mam te¿ parê innych uwag i zastrze¿eñ: autor nie do koñca konsekwentnie stosuje równolegle nazewnictwo: ulic, placów, obiektów itp.
po polsku i litewsku, co w tym przypadku jest istotne. Informacje w
kilku miejscach a¿ siê prosz¹ o nieznaczne  bo objêtoæ przewodnika
pozostawia minimalne pole manewru  rozszerzenie, np. czyjego s¹
autorstwa i kiedy zosta³y postawione nowe pomniki: ksiêcia Giedymina
i króla Mendoga. Informacjê o pomniku Trzech Krzy¿y i jego twórcy
Antonim Wiwulskim trzeba by uzupe³niæ, ¿e by³ on tak¿e autorem Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie, który stanowi³ przecie¿ jego najwa¿niejsze dzie³o. Omawiaj¹c zamek w Trokach, wypada zaznaczyæ,
¿e jest to niemal taka sama makieta, jak Zamek Królewski w Warszawie
 budowla odbudowana z ruin. Ale to s¹ w sumie drobiazgi, ³atwe do
uwzglêdnienia w nastêpnych wydaniach, a przewodnik jest naprawdê
znakomity i mogê go z czystym sumieniem poleciæ wszystkim, interesuj¹cym siê Wilnem. Zw³aszcza za tym, którzy siê do niego wybieraj¹
i chc¹ dowiedzieæ tak¿e o miejscowych, jak¿e przecie¿ licznych, polonikach.
Cezary Rudziñski
Wilno od rodka. Kieszonkowy przewodnik  Grzegorz Micu³a. Wydawnictwo RM Warszawa 2006. Wydanie I, stron 96 plus oddzielny plan miasta z map¹
jego okolic i plan centrum Kowna.
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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Kwiecieñ
Wilno uczci³o pierwsz¹ rocznicê mierci papie¿a Jana Paw³a II.
2 kwietnia w Wilnie prezes PKN Orlen Igor Chalupec negocjowa³ w sprawie zakupu rafinerii Maeikiø nafta z ministrem gospodarki Litwy Kêstutisem Daukysem.
l 3 kwietnia na Litwie rozpoczê³a siê spo³eczna akcja, której celem
by³o zwrócenie uwagi spo³eczeñstwa na podzia³ rodków unijnych.
l 5 kwietnia goci³a delegacja Uniwersytetu w Bia³ymstoku, na czele
z rektorem, w celu dokonania oceny przygotowañ do otwarcia w Wilnie filii lub wydzia³u uczelni na bazie tzw. Uniwersytetu Polskiego.
l 6 kwietnia w Litewskim Centrum Wystawienniczym Litexpo
rozpoczê³y siê najwiêksze w krajach ba³tyckich Targi Transportu i Logistyki TransBaltica 2006.
l 7 kwietnia w Ejszyszkach na jednym z domów przy ul. Jana
Paw³a II ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ ku czci papie¿a-Polaka.
l 7 kwietnia g³ównodowodz¹cy Wojska Litewskiego Valdas Tutkus
wzi¹³ udzia³ na £otwie w spotkaniu dowódców wojsk krajów ba³tyckich.
l W kwietniu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (dalej  DKP)
swoje podwoje otworzy³a restauracja Pan Tadeusz.
l 8 kwietnia z Polski do Wilna zosta³ dostarczony pomnik Jana
Paw³a II, który tymczasowo umieszczono w DKP.
l 12 kwietnia zosta³ zdymisjonowany przewodnicz¹cy Sejmu RL,
Artûras Paulauskas. Postawiono mu zarzuty, ¿e nie potrafi³ zapobiec
nadu¿yciom w kancelarii sejmowej.
l Litewscy dyplomaci og³osili akcjê Czas dopomóc innym, w
której ramach zachêcali do niesienia pomocy biednym krajom wiata.
l 99 proc. mieszkañców Litwy wiêtuje Wielkanoc  wynika z
sonda¿u, przeprowadzonego w kwietniu.
l 25-29 kwietnia w Wilnie odby³y siê Miêdzynarodowe Targi Budowlane Resta 2006 z udzia³em licznym wystawców z Polski.
l W dawnym klasztorze misjonarzy w Wilnie planowane jest za³o¿enie Paliatywnego Centrum Opieki im. Jana Paw³a II.
l 25 kwietnia w Wilnie rozpoczê³o siê pierwsze posiedzenie wspólnej litewsko-rosyjskiej komisji demarkacyjnej.
l Bia³oru nie wyda³a wiz pos³om litewskim, planuj¹cym udaæ siê
l
l
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na obchody 20. rocznicy katastrofy w Czarnobylu.
l Po dwóch lat od przyst¹pienia Litwy do UE wiêkszoæ mieszkañców nie odczu³a, ¿e kraj jest pe³noprawnym cz³onkiem sojuszu.
l Stopa bezrobocia na Litwie w kwietniu wynios³a 3,5 proc.
Maj
l 3 maja w Wilnie pod patronatem prezydentów Litwy i Polski rozpoczê³a siê konferencja Wspólna wizja na rzecz wspólnego s¹siedztw, z
udzia³em prezydentów 9 pañstw, przedstawicieli USA, UE i NATO,
powiêcona polityce Europy Wschodniej.
l 3 maja uroczystoci z okazji Konstytucji 3 Maja, które zaszczyci³
sw¹ obecnoci¹ przebywaj¹cy na Litwie prezydent RP Lech Kaczyñski.
l 5-6 maja goci³ minister spraw zagranicznych Japonii Taro Aso.
By³a to pierwsza wizyta japoñskiego dostojnika na Litwie od przywrócenia stosunków dyplomatycznych miêdzy obu krajami w 1991.
l 8 maja w Wilnie rozpoczê³a siê rekrutacja na wy¿sze studia do
Polski. Zg³osi³o siê 40 kandydatów na 17 miejsc, co wskazuje na wyrany spadek zainteresowania studiami na uczelniach polskich.
l 16 maja Komisja Europejska stwierdzi³a, ¿e ze wzglêdu na wysok¹ inflacjê Litwa nie mo¿e 1 stycznia 2007 wejæ do strefy euro.
l 19-21 maja na Litwie goci³ marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, który spotka³ siê z przedstawicielami w³adz litewskich, m³odzie¿¹, wzi¹³ udzia³ w Zjedzie Zwi¹zku Polaków na Litwie.
l 19 maja zosta³a podpisana umowa o wspó³pracy instytucji rzeczników praw dziecka Litwy i Polski.
l 23 maja w Litewskim Centrum Szkolenia Bojowego w Niemenczynie odby³y siê zorganizowane przez Ministerstwo Ochrony Kraju
Litwy seminaria szkoleniowe dla specjalistów w zakresie zachowania
dziedzictwa kulturowego w przypadku konfliktów zbrojnych oraz sytuacji kryzysowych. W szkoleniach wziêli udzia³ specjalici z Polski.
l 24 maja wileñskie Centrum Monta¿u Samochodów MAZ Baltija rozpoczê³o dzia³alnoæ w Polsce.
l 24 maja w Ma³ych Solecznikach ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹,
powiêcon¹ wyczynowi polskiego pilota Tadeusza Góry, który 18
kwietnia 1938 wykona³ najd³u¿szy szybowcowy przelot docelowy.
l 24 maja rz¹d Litwy zatwierdzi³ litewsko-polskie porozumienie, na
mocy którego strony zadbaj¹ o stan wody w Niemnie.
l Z sonda¿u wynika, ¿e czwarta czêæ mieszkañców kraju dostrzega zagro¿enie dla pañstwa ze strony imigrantów.
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30 maja po raz pierwszy dla uczniów szkó³ polskich na Litwie
zosta³ zorganizowany konkurs Czy znasz historiê Polski?
l Na Wileñszczynie ukaza³y siê nowe pisma w jêzyku polskim 
£awaryskie nowiny oraz Podbrodzkie nowiny.
l Do matury przyst¹pi³o na Litwie 50 tys. abiturientów, w porównaniu z rokiem ubieg³ym o 2 tys. wiêcej.
l

Czerwiec
l 1 czerwca prezydent RL Valdas Adamkus przyj¹³ oficjaln¹ dymisje rz¹du Algirdasa Brazauskasa.
l 1 czerwca Sejm Litwy ratyfikowa³ umowê o wyznaczeniu punktu stycznoci granic pañstwowych Litwy, Polski oraz Rosji.
l 1 czerwca w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Wilnie z inicjatywy
Instytutu Polskiego odby³a siê konferencja naukowa pt. Znaczenie Jana
Paw³a II dla przemian w Europie.
l 4 czerwca w DKP odby³a siê impreza z okazji podsumowania
konkursu In¿ynier Roku, zorganizowana przez Stowarzyszenie Techników i In¿ynierów Polskich na Litwie. Tytu³ zdoby³ Mieczys³aw Buzan, wicedyrektor Centrum Technicznego Radia i Telewizji.
l W Wilnie odby³a siê dwudniowa konferencja miêdzynarodowej
organizacji Miasta europejskie  przeciwko narkotykom.
l Rz¹d kraju potwierdzi³ plan, wed³ug którego 90 proc. publicznych us³ug, wiadczonych przez instytucje, zostanie przeniesionych
do przestrzeni elektronicznej.
l 9 czerwca zosta³a podpisana umowa miêdzy rz¹dem RL a PKN
Orlen o sprzeda¿y 30,66 proc. akcji rafinerii Maeikiø nafta.
l Wed³ug sonda¿u, mieszkañcy Litwy najwiêkszym zaufaniem darz¹
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Sodra oraz Koció³, najmniejszym
za  partie polityczne.
l 12 czerwca z trzydniow¹ wizyt¹ przyby³ na Litwê marsza³ek Sejmu RP Marek Jurek.
l Z okazji 65. rocznicy masowych wywózek na Syberiê Muzeum
Narodowe przygotowa³o wystawê Symbole zes³ania.
l 13 czerwca przebywaj¹cy w Waszyngtonie cz³onkowie Sejmu
RL omówili perspektywy re¿imu bezwizowego.
l 17 czerwca w Kowalczukach na Wileñszczynie ustawiono dostarczony z Polski pierwszy na Litwie pomnik papie¿a Jana Paw³a II.
l 20 czerwca w Wilnie rozpoczê³o siê seminarium na temat przemocy w rodzinie z udzia³em Litwy, Polski, £otwy i Finlandii.
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22-23 czerwca w Ignaliñskiej Elektrowni Atomowej odby³o siê
miêdzynarodowe sympozjum konsultacyjne na temat zamkniêcia si³owni atomowych, z udzia³em goci z Rosji, Bu³garii oraz S³owenii.
l W Wilnie w czerwcu wystawiono 60 stoisk z informacjami z
dziedziny kultury, dotycz¹cymi poszczególnych wybitnych twórców.
l 28 czerwca w Wilnie odby³a siê konferencja naukowo-techniczna z udzia³em in¿ynierów i techników z Litwy i Polski. G³ównym tematem rozmów by³y problemy z ogrzewaniem.
l

W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
Wystawy
l 13 maja w DKP otwarto wystawê obrazów malarki ludowej Anny
Krepsztul w ramach cyklu S³ynni Polacy Wileñszczynie.
l 13 czerwca w wileñskim Pa³acu Chodkiewiczów zosta³a otwarta
wystawa, powiêcona plastykom z rodu Romerów. Czêæ eksponatów zosta³a przywieziona z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz
warszawskiej Biblioteki Narodowej.

Muzyka, film, teatr
l 9 kwietnia Polski Teatr w Wilnie wystawi³ raz jeszcze sztukê A.
Fredry Gwa³tu, co siê dzieje!
l 21-28 kwietnia, w ramach VI Tygodnia Polskiego, zorganizowanego przez Instytut Polski w Wilnie (dalej  IP) publicznoæ mia³a okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi osi¹gniêciami kina polskiego. Goæmi
festiwalu byli Ma³gorzata Ko¿uchowska oraz Krzysztof Zanussi.
l W dniach 21-27 kwietnia w Wilnie odby³y siê Dni Miast Polskich.
 Warszawa, Kraków, Gdañsk i £ód  zaprezentowa³y najciekawsze
osi¹gniêcia kulturalne w postaci wystaw, koncertów, spektakli itp.
l 23 kwietnia w Wilnie odby³ siê XIII Festiwal Kultury Polskiej
Pieñ znad Wilii, zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej im.
Stanis³awa Moniuszki.
l 29 kwietnia w rudziskiej Szkole redniej odby³ siê VII Festiwal
Piosenki Polskiej Rudziszki 2006.
l 30 kwietnia w wileñskim kociele w. Ducha wyst¹pi³ Chór Camerata z Wieliczki.
l 30 kwietnia Polskie Studio Teatralne wystawi³o Krawca S³awomira Mro¿ka.
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1 maja w DKP odby³ siê uroczysty koncert, powiêcony Dniu
Polonii i Polaków za Granic¹.
l W dniach 2-31 maja IP zorganizowa³ Dni Polskiej Ksi¹¿ki i Prasy.
l 6 maja w DKP odby³ siê XIII Festiwal Dzieci i M³odzie¿y Muzycznie Uzdolnionej im. Stanis³awa Moniuszki.
l 7 maja w DKP odby³ siê XVI Festiwal Pieni i Poezji Religijnej
Ciebie, Bo¿e, wys³awiamy.
l 12 maja w Solecznikach wyst¹pi³ piosenkarz Stan Borys.
l 21 maja w Niemenczynie odby³ siê XVII Festiwal Kultury Polskiej na Litwie Kwiaty Polskie.
l 28 maja Polskie Studio Teatralne wystawi³o W ma³ym dworku wg
Witkacego.
l 10 czerwca w DKP Zamkowy M³odzie¿owy Zespó³ Teatralny z
Ostródy wystawili Moralnoæ pani Dulskiej G. Zapolskiej.
l 18 czerwca w Wilnie wyst¹pi³ polski zespó³ Ivan i Delfin.
l 28 czerwca w ramach VII Koncertów Letnich, organizowanych
przez IP oraz Dom-Muzeum A. Mickiewicza wyst¹pi³o Trio de Vilna.
l

Literatura
W dniach 28 maja  1 czerwca po raz XIII odby³y siê MSP Maj
nad Wili¹ pod has³em Konwickiego i innych umi³owanie Wileñszczyzny. W przedsiêwziêciu wziêli udzia³ poeci, plastycy, naukowcy z Litwy, Polski, Bia³orusi, Niemiec, Francji i USA.
l 2 czerwca w wileñskiej AN odby³o siê spotkanie z Barbar¹ Wachowicz, która wyg³osi³a prelekcjê o Stanis³awie Moniuszce.
l 8 czerwca w IP zosta³a zaprezentowana dwujêzyczna ksi¹¿ka
poetycka Barbary Gruszki-Zych Miegu su tavimi po oda  piê z tob¹
pod skór¹, z udzia³em autorki, t³umaczki Birutë Jonuðkaitë i wydawców. Przedtem, 25-28 maja, poetka polska by³a gociem presti¿owego
litewskiego festiwalu Wiosna Poezji (Poezijos pavasaris), nastêpnie mia³a spotkania autorskie w Nedzinge, w ramach miêdzynarodowego festiwalu w Utenie, Oniksztach, Visaginasie i innych miastach.
l
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CHCÊ NAWI¥ZAÆ KONTAKT Z KIM Z LANDWAROWA
Podczas twz. repatriacji mia³am niepe³ne szeæ lat. Moi dziadkowie
po k¹dzieli mieszkali w Landwarowie, przy ulicy Wiejskiej. W Internecie znalaz³am has³o: Landwarów, ale zero kontaktu, a bardzo chcia³abym przez Internet taki kontakt z kim tam nawi¹zaæ, aby dowiedzieæ
siê, czy mam po co tam jechaæ, poniewa¿ jestem ju¿ star¹ kobiet¹ i
chcia³abym przed mierci¹ odwiedziæ swoj¹ ma³¹ ojczyznê, a wiêc
ten dom babci i dziadka  o ile on jeszcze siê zachowa³.
I sprawa druga: moi dziadkowie po mieczu mieszkali w G³êbokim.
I znowu prosi³abym o jakiekolwiek internetowe namiary, poniewa¿ mo¿e
¿yj¹ tam jeszcze osoby, które by mi mog³y cokolwiek opowiedzieæ o
rodzinie mego ojca (zgin¹³ w Katyniu), którego nie zna³am, oraz o moich dziadkach, którzy zmarli na Syberii, i których równie¿ nie zna³am.
Tak w ogóle pragnê³abym poza Wilnem, do którego planuje przyjazd
latem tego roku, pojechaæ równie¿ i do G³êbokiego. Mylê, ¿e nie muszê wyjaniaæ, dlaczego...
¯yczê Redakcji wielu sukcesów, pozostajê z szacunkiem
Ewa Ospalec-Ostrowska
e-mail: Ewa_ospalec@tlen.pl
REDAKTORZE MIECZKOWSKI
Tak mi siê wydaje, ¿e nasze korzenie siêgaj¹ tych samych stron, a
mianowicie  Ziemi £om¿yñskiej. Pochodzê z parafii Stawiski. Miejscowoci Mieczki i Michny oddalone s¹ od siebie oko³o 8 kilometrów. St¹d
niedaleko do Litwy, dlatego nie obca mi pamiêæ o naszej wspólnej historii.
Chcia³bym, a¿eby Pan nas odwiedzi³  serdecznie zapraszam. Chcia³bym, aby ludzie z tych stron mogli dowiedzieæ siê wiêcej o czasopimie, które Pan wydaje, o sytuacji Polaków na Litwie obecnie oraz o
Pañskiej twórczoci.
Z przyjemnoci¹ podejmê siê misji porednictwa.
Z najlepszymi ¿yczeniami
Franciszek Jan Lichnowski
Michny, Polska
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SZANOWNY PANIE REDAKTORZE
Pismo, redagowane przez Pana, jest naprawdê interesuj¹ce, o czym
wiadcz¹ i tematy tekstów, i nazwiska autorów, których pozyska³ Pan
do wspó³pracy. Gratulujê!
¯yczê dobrych wakacji. £¹czê pozdrowienia
Eugeniusz Sakowicz
Lublin, Polska
MOJE HOBBY  PAMI¥TKI FIRMOWE
Piszê do Pañstwa w dziwnej sprawie, mianowicie mojego hobby. Od
kilku lat jestem kolekcjonerem pami¹tek z ró¿nych firm, urzêdów, instytucji, spó³ek  zarówno polskich jak i zagranicznych. Pami¹tki, które
kolekcjonujê, to koszulki, d³ugopisy, odznaki, naklejki, kalendarze, breloczki, smycze, kubki, mapy, foldery, historie firmy i tym podobne.
Jednym s³owem, wszystko z logo. Niektóre firmy wysy³aj¹ mi tak¿e próbki swoich produktów.
W planach mam otwarcie strony www, na której bêd¹ siê znajdowa³y
wszystkie moje pami¹tki, wraz z dok³adnymi opisami, co stanowi³oby
tak¿e po czêci reklamê dla firm, urzêdów. A jest co pokazywaæ, gdy¿
moja kolekcja sk³ada siê z oko³o 800 pami¹tek z Polski i ze wiata.
Ka¿dy z nas ma jakie hobby, lecz to hobby to dla mnie ca³e ¿ycie!
Powiêcam mu praktycznie ca³y wolny czas, by poczuæ t¹ satysfakcjê
otrzymania kolejnej pami¹tki.
Je¿eli chcieli by Pañstwo poznaæ bli¿ej najcenniejsze moje pami¹tki,
proszê pisaæ, chêtnie o nich opowiem lub te¿ mogê przes³aæ kilka zdjêæ
czêci mojej kolekcji.
Prosi³bym wiêc w miarê mo¿liwoci o wys³anie mi pami¹tki z Pañstwa firmy, Urzêdu, która powiêkszy moj¹ kolekcjê. Jest to dla mnie
naprawdê bardzo wa¿ne.
Dziêkuje bardzo za zrozumienie mojego hobby.
£¹czê wyrazy szacunku
Tomasz Job
Dabrowskiego 74/2, 41-500 Chorzów, Polska
e-mail: jobtomasz@interia.pl
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ZNAD WILII W KIOSKACH
RUCHU W POLSCE
Drodzy Czytelnicy, kwartalnik bywa w wybranych i nielicznych kioskach Ruchu, jego salonikach prasowych, ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS.
Pytajcie o niego w miastach:
Bia³a Podlaska, Bia³ystok (1), Bielsko Bia³a, Bydgoszcz, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, Czêstochowa, D¹browa Górnicza,
E³k, Gdañsk (G³.), Gorzów Wielkopolski, Jaros³aw, Jas³o/Krosno, Jelenia Góra, Kalisz (2), Katowice, Konin, Koszalin (2),
Kraków, Leszno, Lubin, Lublin, £om¿a, £ód (CEP), Miñsk
Mazowiecki, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole (G³.),
Ostro³êka, Owiêcim, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ
(Zach.), Rzeszów, Sieradz, Tarnów, Toruñ (G³.), Siedlce, S³upsk,
Stalowa Wola, Szczecin, Sztum, widnica, Tarnów, Toruñ (G³.),
Warszawa, W³oc³awek, Wodzis³aw l¹ski, Wroc³aw (2), Zabrze,
Zamoæ, Zielona Góra.
Ponadto w ksiêgarniach
W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa  ul. Krakowskie Przedmiecie 7, w ksiêgarni Narodowej
Galerii Sztuki Zachêta  Plac Ma³achowskiego 3, w Ksiêgarni
Uniwersyteckiej  Krakowskie Przedmiecie 24, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska  Krakowskie Przedmiecie
64, w ksiêgarni Podró¿nik  ul. Kaliska 8-10.
W Gdañsku: ksiêgarnia PWN  ul. Korzenna 33/35.
W Olsztynie: Krzysztof Jankowski, tel.089/5344878
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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: znadwilii@wp.pl
www.galeriaznadwilii.com
Druk: UAB Logotipas, algirio 108, Lt-2005 Vilnius
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.
Nak³ad: 600 egzemplarzy.
Redakcja nie zwraca tekstów ni 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  80
z³, w krajach Europy Zachodniej  30 EUR lub równowartoæ w innych
walutach, na innych kontynentach  40 EUR.
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.

