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DRODZY CZYTELNICY

©Maciej Mieczkowski

Miêdzynarodowe Spotkania
Poetyckie, organizowane ju¿ po
raz 14., pozwoli³y dotkn¹æ wa¿nych kart historii miêdzywojnia
wileñskiego, jego legendy i rzeczywistoci literackiej, któr¹ nie
zawsze mo¿emy znaleæ w podrêcznikach. Nadarzy³a siê mo¿liwoæ poznawaæ tê historiê z
pierwszych ust  dziêki udzia³o- Wkrótce pismo wyruszy do ró¿nych
wi w Maju nad Wili¹ Aleksan- zak¹tków Polski. Redaktor naczelny
dry Niemczykowej, córki Stani- (pierwszy od prawej) przy wy³adowywaniu Znad Wilii w dyspozytorni
s³awa Cata Mackiewicza oraz
Ruchu w Warszawie
spokrewnionego z Mackiewiczami Kazimierza Or³osia. Miejmy nadziejê, ¿e obecnoæ braci Mackiewiczów w naszym miecie bêdzie teraz pe³niejsza.
Spotkania przesz³y do historii. A ju¿ koledzy-poeci upominaj¹ siê o
kolejne, jubileuszowe. To dobra okazja do wydania dwujêzycznej antologii wierszy uczestników (po polsku i po litewsku)  podpowiadaj¹. Sw¹
gotowoæ przyjazdu wyra¿aj¹ poeci najwiêkszego formatu w Polsce
Od czasu do czasu nara¿am siê na zarzut, ¿e za du¿o w Znad Wilii
drukujê w³asnych tekstów, ¿e za du¿o sam t³umaczê z innych jêzyków.
Kiedy jednemu z maj¹cych pretensje zaproponowa³em napisanie artyku³u, zilustrowanego odpowiednimi zdjêciami, odmówi³  nie ma czasu, ewentualnie potrzebowa³by honorarium. I to natychmiast.
Na usprawiedliwienie wiêc przyznam Szanownym Czytelnikom, ¿e
moja aktywnoæ bierze siê st¹d, ¿e jako redaktor i wydawca mam pewne
obowi¹zki i przywileje. Tworzê kronikê naszej obecnoci na tej Ziemi, ale
te¿ robiê pismo najmniejszym kosztem. Mam nadziejê, ¿e nastanie taki
dzieñ, kiedy wyrównam te rachunki i wtedy zamówiê mnóstwo tekstów
i zajmê siê pisaniem zaczêtych ksi¹¿ek, a mo¿e nawet prac¹ naukow¹, do
jakiej mnie namawiaj¹ znajomi z krêgów akademickich.
Nie maj¹ wiêc Pañstwo wyboru  musz¹ przebrn¹æ przez te teksty.
Prenumerowaæ i nabywaæ jak najwiêcej numerów pisma. A¿eby zarobionych rodków starczy³o na honoraria dla tych wszystkich, którzy
by ewentualnie pisali, choæ uwagi mog¹ sk³adaæ gratisowo.
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NASZ K¥T EUROPY
Z NOTATNIKA BOÑCZY
Jak zrobiæ karierê?
To nie jest wcale trudne. Trzeba tylko za m³odu, a lepiej jeszcze jako
dziecko, zapisaæ siê do jakiej partii. Mniejsze ryzyko w krajach, gdzie
partii ma³o, na przyk³ad dwie, konkuruj¹ce ze sob¹. Wtedy kariera rozwija siê na zasadzie  nasz prezydent, wasz premier. I tak na zmianê. W
ró¿nych pionach i poziomach, jak siê mówi  szaradach, bo nie ka¿dy
mo¿e byæ tym pierwszym, nawet na prowincji. Na ca³e szczêcie, mamy
jeszcze parlament, rady miejskie, wiejskie. Wszelkie komisje i resorty
pañstwowe. Za swych reprezentantów naród ma p³aciæ.
Najlepiej w krajach, gdzie do wyboru partia jest jedna. Albo jedna w
swym rodzaju  polska, litewska, ¿ydowska, kobieca, ekologiczna
Rozwijaj¹c tak¹ cechê, jak bezwzglêdne pos³uszeñstwo, mo¿na osi¹gn¹æ wiele. Rozwój kariery zale¿y od znajomoci, jak te¿ giêtkoci i od
tego, ile ma siê gadanego.
Z tym na Wileñszczynie problem, jaki nawet na Sowietów trudno
zrzuciæ, którzy  wiadomo  nas rusyfikowali. Prawda, s¹ wyj¹tki 
pewien znajomy zrobi³ zawrotn¹ karierê, bo milcza³. Wiêc jakby wiedzia³.
Potwierdzaj¹c tezê, ¿e milczenie jest z³otem. Ale jak kto powiedzia³ 
potem.
Nie ma z³ego, co by na dobre nie wysz³o
Po tym, jak na ³amach Kuriera Wileñskiego redaktor kwartalnika
zastanowi³ siê nad niejasno rysuj¹cymi siê perspektywami polskiego
pisarstwa nad Wili¹, przy okazji zrealizowanego przez TVP filmie o
¿yciu literackim, wcale nie przypuszcza³, ¿e wsadza kij w mrowisko.
Zareagowa³ na to pewien niedoceniony literat, uznaj¹c te niepokoje za
bezpodstawne  sytuacja bowiem jest wietna, poniewa¿ on dzia³a!
Mo¿na by by³o postawiæ kropkê nad i  poezja w prasie polskiej
na Litwie dawno posz³a na cha³upniczy samopas. Nie ma wartociowania, miejscowe media polskie nie potrafi¹ kreowaæ ambitniejszej twórczoci, ale dziêki Internetowi wywi¹za³a siê dyskusja. Ostro przy³o¿ono autorowi owej reakcji, poetom wileñskim, próbowano ustaliæ swój
status quo. Wirtualny raczej, nie podparty wiedz¹. Poczytaæ o tym mo¿na
10
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na stronie 26, w zapiniku uczestnika i obserwatora  Od wernisa¿u do
wernisa¿u, od spotkania do spotkania.
Z radia
G³os zabieraj¹ pose³, lekarka-dzia³aczka. Rzecz dotyczy podwy¿ki
p³ac dla pracowników medycznych. Padaj¹ ró¿ne argumenty. Lekarka-dzia³aczka zwraca siê do prowadz¹cego rozmowê dociekliwego
dziennikarza:
 Tu chodzi o specyficzny zawód. Przy ca³ym szacunku dla dziennikarzy, bez pañskiego zawodu mo¿na siê obejæ
Bez ilu¿ to zawodów mo¿na siê obejæ! Cz³owiek zdrowy mo¿e siê
obejæ nawet bez lekarza.
Ulice, przy jakich (nie) chcia³bym mieszkaæ
Nie jestem zwolennikiem globalizacji, choæ wraz z postêpem techniki, coraz bardziej zespo³owej, doceniam jej koniecznoæ. Ratunkiem
dla naszej globalnej wioski, jest innoæ. Lubiê wiêc potrawy regionalne,
sztuki niszowe, niepowtarzalne i niespotykane gdzie indziej nazwy ulic
i placów w miastach, które poznajê. Mo¿e dlatego, ¿e w naszym k¹cie
kontynentu  w czasie, gdy inni stawiaj¹ na odrêbnoæ, chocia¿by w
lansowaniu swych ma³ych ojczyzn  mno¿¹ siê puby, bistra, pizzerie, do których idziemy na lunch, choæ na inn¹ okazjê mo¿emy zamówiæ catering.
Wygl¹d tych placówek  jak nazwa³, tak nazwa³  ¿ywienia zbiorowego coraz bardziej staje siê uniwersalny, a¿ kosmopolityczny. Za
spraw¹ te¿ ich zagranicznych nazw. A¿ roi siê od texasów, kalifornii, manhattanów, brodwayów, wszelkich city. Wród nazw znajdziemy i sprzê¿enie Zachodu ze Wschodem, jak Kowalski & co, z ró¿nymi kombinacjami imion  jak Darek & Marek, inicja³ów  jak X &
Y...
Jak zapobiec temu w dobie demokratycznych wyborów, ratuj¹c
ojczyste tradycje jêzykowe? Najlepiej niedemokratycznie odebraæ prawo nazewnictwa urzêdnikom, radnym z przypadku. Zaprosiæ do tego
historyków, etnografów, literatów, dziennikarzy, przysz³ych mieszkañców zabudowywanych ulic! A mo¿e og³aszaæ konkursy i plebiscyty,
premiuj¹c pomys³odawców najciekawszych nazw: na Litwie  litewskich, w Polsce  polskich, a gdzie w Czechach  czeskich?
Banalne, bez pomys³u, a nawet brzydkie bywaj¹ nazwy ulic. Wcale
11
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te¿ niekoniecznie, aby najwiêksze autorytety wszêdzie mia³y swe place
i ulice, z pewnoci¹ w ka¿dej miecinie znajdzie siê zacne nazwisko
miejscowego cz³owieka (nauczyciela, so³tysa, dzia³acza spo³ecznego).
Niewiele mówi¹ nazwy wznios³e, ale i kosmopolityczne  Wyzwolenia,
Zwyciêstwa, (jakiego, kiedy, gdzie?); nie jest dobrze, gdy wród mieszkañców posesji przy ul. Patriotów takowych mo¿e zabrakn¹æ. Nie poruszaj¹ w nazewnictwie nazwiska bohaterów, polityków, artystów czy
pisarzy zagranicznych, sztucznie doczepionych.
Zdajê sprawê z tego, ¿e niektóre nazwy maj¹ rodowód historyczny
i wówczas trac¹ sw¹ banalnoæ, jak Szpitalna w miejscu, gdzie szpital
sta³ kilka wieków temu. Jak Po¿arna, która upamiêtnia nie dzieln¹ dzisiejsz¹ stra¿, tylko po¿ar z czasów wojen napoleoñskich. Jak Wielka,
która dzi jest taka ma³a
Takie nazwy tworz¹ koloryt, zachêcaj¹ do dociekañ historycznych,
zostaj¹ w pamiêci. Jak ciesz¹ i zachwycaj¹ nazwy oryginalne i poetyckie, pe³ne optymizmu i ciep³a.
Zdecydowanie nie chcia³bym mieszkaæ przy takich ulicach, jak:
Brygadzistów, Traktorzystów, Czo³gistów, Kombajnistów i Mandolinistów, Robotników, Mechaników i Celników, Metalowców i Sportowców, Muzykantów i Metrykantów, Mierniczych i Motorniczych,
Spawaczy i Oraczy, Instalatorów i Monitorów, jak Saperska i Bokserska, Prekursorska i Prokuratorska, Buchalteryjna i Finezyjna, Akustyczna
i Medyczna, Mydlarska i Badylarska, Bambusowa, Bananowa, Bazaltowa i Gumowa, Okularowa, Cementowa i Celofanowa, Gara¿owa i
G¹sienicowa, Obszarowa i Koszarowa, Ozdobna i Podobna, Powronicza i Sternicza, Produkcyjna i Seryjna, Kluczowa i Stepowa, Fabryczna
i Ekologiczna, B³otna i S³otna, B³otnista i Mglista, Budowlana i Przekopana, G³ucha i Sucha, Balonowa i Katalogowa, Lokalna i Przemakalna,
Remontowa, Resorowa i £odygowa
Nie wiem, czy chcia³bym mieszkaæ przy ulicy z rodzaju niektórych
upraw warzywnych  na przyk³ad Marchewkowej, Cebulowej, Czosnkowej, Ogórkowej czy Pomidorowej, nie mówi¹c o Chrzanowej. Zdecydowanie wola³bym ulice owocowe, byle nie z importu  raczej w³asnej Kwitn¹cej Wini, Z³otego Jab³ka czy Rumianej Gruszki.
Tomasz Boñcza
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ZNAD WIS£Y
WILNO Z KRAKOWEM W UNII
Marek Skwarnicki
W³aciwie to ten felieton powinien byæ tym razem zatytu³owany
Znad Niemna i Wis³y, bo w³anie wróci³em z Litwy, gdzie g³ównie by³em w sanatorium w Druskienikach i kilkanacie godzin w Wilnie.
Po trzech latach niebytnoci za Niemnem z radoci¹ przypatrywa³em siê, jak szybko Litwa siê modernizuje. Jest chyba przyk³adem dobrze wykorzystywanych funduszy Unii Europejskiej i zapobiegliwoci
obywateli.
W Polsce te¿ w kilku miejscach widoczny jest rozkwit miast, ale
najgorzej jest z drogami. Patrz¹c znad Wis³y, jak litewskie przemiany
upodabniaj¹ nasze kraje i zapewne za lat kilkanacie albo kilkadziesi¹t
ca³y obszar Wschodniej i Centralnej Europy upodobni siê do siebie i
obecnej Europy Zachodniej.
Jednak nowe inwestycje budowlane, drogowe i przemys³owe to
jeszcze nie wszystko. Zarówno nad Wis³¹, jak i Wili¹ lub Niemnem,
mentalnoæ ludzi, nie tylko starszych, ale i m³odszych, nosi na sobie
lady sowietyzmu  jak to tu nazywamy przyzwyczajenia z czasów
gospodarki planowej.
Chodzi o mentalnoæ nie tylko w sprawach rozmiarów makro,
ale i mikro.
Oto przyk³ad. Odlatujê z Wilna samolotem z piêknie rozbudowywanego lotniska. Poczekalnia z bufetem, jak siê patrzy! Mój wileñski krewny
chce mi zafundowaæ lody, chocia¿ ju¿ pijê piwko. Bufetowa mówi mu
po litewsku: Po co mu lody, jak ju¿ ma piwo? 
Taka uwaga w cywilizowanej Europie jest nie do pomylenia. Nasz
klient, nasz pan, a poza tym jest to typowe naruszanie cudzej prywatnoci. Co bufetow¹ lub kelnerkê obchodzi, jakie klient ma gusta?
Na polskim lotnisku im. Fryderyka Chopina  okropny ba³agan po
dobudowaniu nowych hal. Pogubiono moje baga¿e. Po burzy przeciekaj¹ dachy. Ale to wszystko siê naprawi i bêdzie dobrze.
W Krakowie kolejny Tydzieñ Kultury ¯ydowskiej. Takie tygodnie odbywaj¹ siê co roku w dzielnicy Kazimierz, nosz¹cej nazwê od
naszego króla Kazimierza Wielkiego, który odznacza³ siê tolerancj¹ i
przyjmowa³ w granice Polski i Krakowa przeladowanych w wiekach
rednich ¯ydów europejskich.
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Dzielnica ta, odnowiona dzi piêknie, szczyci siê wspania³ymi zabytkami, miêdzy innymi redniowieczn¹ synagog¹ oraz renesansowym
cmentarzem, czyli kirkutem. Program tygodnia obfituje w wydarzenia artystyczne zarówno bardzo wysokiej miary, jak i bardziej popularne. W ogóle to Kazimierz sta³ siê skansenem kultury ¿ydowskiej i to
nie tylko tradycji ¯ydów polskich.
Jako przegapi³em w tym roku Tydzieñ Kultury Litewskiej, nic
wiêc o nim nie pisa³em. Za co Czytelników przepraszam. Na przysz³y
rok siê poprawiê.
Tymczasem ca³e miasto rozkopane, bo i Kraków uruchomi³ fundusze unijne na infrastrukturê, kulturê, ulice i odnowê zabytków. Buduje siê wreszcie gmach Opery.
Marek Skwarnicki
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ZNAD NEWY
DOM POLSKI W PETERSBURGU
Anatol Niechaj
Wród wielu miast rosyjskich, w których mieszkali i pracowali
Polacy, najwiêksz¹ popularnoci¹ cieszy³ siê Petersburg. Dla Polaków,
zamieszkuj¹cych ziemie, w³¹czone do cesarstwa rosyjskiego, przez
d³ugie lata by³ on bowiem stolic¹, gdzie za³atwiano sprawy s³u¿bowe,
by³ te¿ orodkiem kultury i nauki, gdzie mo¿na by³o zdobywaæ wiedzê
i wykszta³cenie.
W przededniu I wojny wiatowej w Petersburgu mieszka³o oko³o
70 tysiêcy Polaków, zrzeszonych w licznych towarzystwach kulturalno-owiatowych, charytatywnych, sokolskich, robotniczych i innych.
Dzia³a³y polskie szko³y i gimnazja, szko³y zawodowe, wydawane by³y
ksi¹¿ki i czasopisma w jêzyku polskim. Jeszcze w latach 30. w ówczesnym Leningradzie istnia³o Centrum Kultury Polskiej przy ul. Litiejnej 
z teatrem i bibliotek¹. Istnia³o równie¿ technikum pedagogiczne oraz
wydzia³ jêzyka polskiego w Instytucie Pedagogicznym im. A. Hercena.
Niestety, wszystko to zosta³o zniszczone w latach 1937-1938. Najwiêksze straty jednak podnios³a ludnoæ polska  by³a represjonowana,
zsy³ana, rozstrzeliwana w Lewaszowie ko³o Leningradu. Od kilku lat stoi

Maria Kaczyñska  pierwsza z lewej  w towarzystwie Macieja P³a¿yñskiego, prof.
Andrzeja Stelmachowskiego oraz Jerzego Bahra, by³a witana przez Ludmi³ê Putin¹ i Walentynê Matwiejenko (w rodku)
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tam pomnik ofiar totalitaryzmu, wzniesiony przez miejscow¹ Poloniê.
Dzisiaj ¿ycie polonijne w Petersburgu prze¿ywa okres odrodzenia,
rozpoczêty w roku 1989, kiedy to powsta³o Kulturalno-Owiatowe
Stowarzyszenie Polonia, które zrzesza kilkaset osób pochodzenia
polskiego i innych narodowoci, wiadomych swej duchowej wiêzi z
Polsk¹ i aktywnie pracuj¹cych w tym kierunku.
Ogromn¹ rolê w repolonizacji Polaków, mieszkaj¹cych w Petersburgu, spe³nia pomoc Macierzy, przede wszystkim Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, innych organizacji polskich. Nieoceniona jest pomoc Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Sankt Petersburgu. W latach 90. odda³ on do dyspozycji SKO Polonia pomieszczenie przy konsulacie, w którym dawniej mieci³ siê Zwi¹zek Studentów Polskich. W ten sposób powsta³ Klub
Polonia, gdzie Polonusi zbierali siê co niedzielê na koncerty, odczyty,
spotkania z rodakami i przedstawicielami innych towarzystw narodowociowych.
Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Polonia skupia znaczn¹
czêæ polskiej inteligencji w Petersburgu. Przez okres pierwszych czterech lat jego dzia³alnoci¹ kierowa³ wybitny uczony w dziedzinie jêzykoznawstwa, prof. Rajmund Piotrowski. Oko³o 70 proc. cz³onków stowarzyszenia ma wykszta³cenie wy¿sze, sporo jest artystów, muzyków,
naukowców. Ten wielki potencja³ intelektualny i kulturalny Polonia
stara siê wykorzystywaæ w swojej dzia³alnoci.
Z biegiem lat jednak SKO Polonia (obecnie prezesem jest Czes³aw
Blasik) i inne organizacje polonijne, w tym zespó³ folklorystyczny Gaik
i alternatywny Zwi¹zek Polaków w Petersburgu, straci³y mo¿liwoæ
korzystania z pomieszczeñ Konsulatu  po wst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej te pomieszczenia zosta³y przydzielone dla nowego dzia³u
konsulatu  wizowego.
Przez kolejne lata spotkania odbywa³y siê w ró¿nych miejscach: w
pomieszczeniach kocielnych, szko³ach, bibliotekach itp. Oczywicie,
to ogranicza³o mo¿liwoci dzia³ania, oddzielne pomieszczenie coraz
bardziej stawa³o siê niezbêdne. A¿ nareszcie w tym roku Stowarzyszenie Wspólnota Polska wykupi³o dla organizacji polonijnych w Petersburgu lokal przy zau³ku Sapiornym 10, odpowiadaj¹cy ich potrzebom.
S¹ tam dwie sale do zajêæ, biblioteka, niedu¿a sala konferencyjna  na
60 osób, kuchenka itp.
Od razu zaczêlimy oswajanie pomieszczeñ swego Domu, nie oczekuj¹c na oficjalne jego otwarcie. Rozpoczête zosta³y zajêcia z jêzyka
polskiego w siedmiu grupach wiekowych, od trzech lat  do ponad
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trzydziestki. W pomieszczeniu biblioteki odbywa³y siê spotkania Klubu Przyjació³ Ksi¹¿ki Polskiej i inne imprezy.
Uroczyste otwarcie Domu Polskiego nast¹pi³o 13 maja z udzia³em
w³adz miasta, z Walentyn¹ Matwijenko, gubernator Petersburga na czele, Jaros³awa Drozda, konsula generalnego i innych pracowników konsularnych, w obecnoci licznych goci. Jest to pierwsza instytucja
podobnego typu w Rosji, dlatego ranga oficjalnej inauguracji dzia³alnoci orodka by³a niezwykle wysoka.
Z tej okazji nieoficjaln¹ wizytê w Sankt Peterburgu z³o¿y³a Maria
Kaczyñska, ma³¿onka prezydenta Polski. Z Moskwy na spotkanie z ni¹
przyjecha³a Ludmi³a Putina, ¿ona prezydenta Rosji. W ceremonii uczestniczyli równie¿ marsza³ek Maciej P³a¿yñski, prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska i inni dostojni gocie.
Gra³a muzyka polska, tañczyli i piewali artyci zespo³u folklorystycznego Lublin oraz mali tancerze miejscowi z zespo³u Polanie. Póniej w Konsulacie RP odby³o siê przyjêcie dla goci i miejscowej Polonii.
Po otwarciu Domu Polskiego w Sankt Petersburgu przed miejscow¹
Poloni¹ powsta³y ogromne perspektywy. Jego pomieszczenia, dobrze
wyposa¿one, pozwalaj¹ prowadziæ ró¿norodn¹ dzia³alnoæ kulturalnoowiatow¹. Swoje pomieszczenie otrzyma³a redakcja miesiêcznika
Gazeta Petersburska. Planuje siê powstanie biblioteki, która bêdzie
siê specjalizowa³a w zbieraniu wydawnictw o tematyce polonijnej.
Powsta³a równie¿ mo¿liwoæ regularnych spotkañ z Polakami, przybywaj¹cymi do Petersburga w sk³adzie wycieczek turystycznych.
Pierwsza podobna wycieczka, zwiedzaj¹ca zabytki pod has³em wi¹tynie pierwszej stolicy Rosji, zaplanowana jest ju¿ na sierpieñ. Przewiduje siê spotkanie turystów i wspólna modlitwa w kociele w. Katarzyny na Newskim Prospekcie. Na ¿yczenie turystów mo¿e byæ zorganizowana równie¿ wycieczka Polski Petersburg i p³ywanie statkiem po nocnej Newie.
Dobrej Ci drogi, Domu Polski w Petersburgu!
Anatol Niechaj
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NAWROTY DO PRZESZ£OCI
Eugeniusz Kurzawa
Mimo, ¿e pozwalam sobie tutaj na doæ obszerne zapiski, to i tak
czêsto okazuje siê, ¿e wszystkiego, co chcia³bym powiedzieæ, nie dajê
rady zmieciæ w jednym kawa³ku. St¹d dopiski, uzupe³nienia w kolejnym felietonie. Tak jest tym razem. Przypomnê, i¿ ostatnio pisa³em o
bia³ostockim czasopimie Goniec Kresowy oraz o Towarzystwie Przyjació³ Grodna i Wilna, w których przed laty macza³em palce.
Goniec i TPGiW maj¹ niew¹tpliwie zwi¹zki z tym, ¿e kiedy, w
Orodku Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury nad Wigrami, w trakcie corocznych spotkañ pt. Kultura i rodowisko (prowadzonych
przez Andrzeja Strumi³³ê), pozna³em Romka Mieczkowskiego. By³o to
chyba po po³owie lat 80. Od niego dowiedzia³em siê o zorganizowanej
grupie polskich poetów, tworz¹cych nad Wili¹, a istniej¹cych wtedy
jako kó³ko literackie przy redakcji Czerwonego Sztandaru (jedynym
dzienniku w jêzyku polskim w ZSRR!).
Zreszt¹ na zaproszenie tych¿e poetów wileñskich, a tak¿e Zwi¹zku
Pisarzy Litwy, pod koniec lat 80. po raz pierwszy pojecha³em na kilka
dni do Wilna i Kowna.
Nad Wiliê je¿d¿ê odt¹d w miarê czêsto, ale wówczas by³ to wyjazd
jedyny i niepowtarzalny. Jeszcze istnia³ Zwi¹zek Radziecki, zatem nie
by³o obecnych granic pañstwowych miêdzy Litw¹ a Bia³orusi¹. Dziêki
czemu moglimy bez problemu, w ramach jednego wyjazdu samochodem dotrzeæ do Lidy, Nowogródka, nad wite, zatrzymaæ siê nad
Niemnem, ¿eby upiec kie³baski i popiewaæ. Samochód, 10-osobowy
busik, za³atwi³ gdzie w polskim ko³chozie Ryszard Maciejkianiec,
potem znany jako prezes Zwi¹zku Polaków na Litwie. Móg³bym o tej
eskapadzie napisaæ ca³e opowiadanie.
Z wyjazdu, jako praktycznie myl¹cy Wielkopolanin, wynios³em jedno przekonanie. Trzeba siê w Polsce zorganizowaæ, ¿eby móc pomagaæ rodakom za wschodni¹ granic¹. Pracowa³em wówczas w Kurierze Podlaskim, popularnej bia³ostockiej popo³udniówce. W Kurierze
og³osi³em propozycjê pierwszego spotkania osób, zwi¹zanych z Kresami, które chcia³yby siê stowarzyszyæ. Tak zrodzi³o siê Towarzystwo
Przyjació³ Grodna i Wilna.
W okresie, gdy Towarzystwo siê konstytuowa³o, gdy ju¿ mia³ swe
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zrêby oddzia³ bia³ostocki TPGiW, jedzi³em po pó³nocno-wschodnim
kraju i zak³ada³em inne oddzia³y lokalne. Mogê siê pochwaliæ, i¿ zainspirowa³em (uczestnicz¹c osobicie, b¹d wysy³aj¹c materia³y do inicjatorów) powstanie kilkunastu oddzia³ów. Jeli siê nie mylê  w Piszu,
Olecku, Wêgorzewie, E³ku, Suwa³kach, Gi¿ycku, Augustowie. Nie
pomnê, ju¿ jakim sposobem powsta³y oddzia³y w Kole, S³upsku, Koszalinie, Lublinie, ale wiem, ¿e utrzymywa³em z nimi sta³¹ korespondencjê. Warszawê do powo³ania oddzia³u na pewno zainspirowa³ prof.
Czes³aw Noniewicz.
Szczególnie cieszy mnie (do dzi!) oddzia³ w E³ku, gdy¿ tam w³anie zdecydowalimy na póniejszym zebraniu kilku oddzia³ów z Polski
pó³nocno-wschodniej, ¿eby organizowaæ wspólne wiêto Kaziuka. Pani
prezes Halina Orzechowska (wci¹¿ pamiêtam nazwisko) podjê³a siê
tego zadania i chyba e³cki Kaziuk istnieje do dzi.
25 lutego 1989 roku odby³ siê w Bia³ymstoku I Zjazd Krajowy
TPGiW, o którym  i o tym, co by³o potem w Towarzystwie  chcia³bym po prostu zapomnieæ, wrêcz wymazaæ z pamiêci. Okaza³o siê
wówczas, czego w swej naiwnoci nie przewidzia³o grono za³o¿ycieli,
¿e Towarzystwo mo¿e zostaæ wci¹gniête w rozgrywki personalne i
polityczne, a pierwszy prezes, który siê  niestety  dos³ownie wcisn¹³
na to miejsce, by³ osob¹ zupe³nie bezsensown¹, przypadkow¹ i ¿a³osn¹...
Mniejsza zreszt¹ dzi o to. Kto by³ przy tym  ten wie, o co idzie. ¯al
straconych szans i póniejszego wyprowadzenia Zarz¹du Krajowego
znad Bia³ki do Warszawy.
Na szczêcie, przyszed³ mi do g³owy pomys³, ¿eby dzia³alnoæ kresow¹ jako opisywaæ, a przy okazji integrowaæ na swój sposób Towarzystwo. I tak kwietniu 1989 roku ukaza³ siê pierwszy numer Goñca
Kresowego. Wydrukowa³em go w drukarni w Piszu na Mazurach. I
tak zaczyna siê kolejna opowieæ...
Chyba na tym zakoñczê nawroty do sympatycznej (mimo wszystko) przesz³oci. Choæ im siê jest starszym, tym trudniej siê od niej
oderwaæ. Jest jednak (mam nadziejê) jeszcze tyle spraw przed nami...
Eugeniusz Kurzawa
Wilkanowo, czerwiec 2007
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U.
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
W imieniu Republiki Zarzecza

©Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

Decyzja zapad³a wczeniej. Zapali³ siê
do niej jesieni¹ zesz³ego roku poeta krakowski £ukasz Mañczyk, wówczas pracownik ródmiejskiego Orodku Kultury.
Inicjatywie przyklasn¹³ dyrektor tej placówki Janusz Paluch, a organizacyjnie
sprawê sfinalizowa³a Anna Kociuszko.
W wyniku tego wszystkiego 30 marca przyjecha³em do Krakowa, jako nadzwyczajny i pe³nomocny ambasador Republiki Uupis czy po polsku  Zarzecza.
W sali orodka na Miko³ajskiej 2 zebra³o
siê niema³o osób. Opowiada³em o planach Anio³ Zarzecza, trzymaj¹cy
tej dzielnicy, która og³osi³a niepodleg³oæ w swej opiece artystów i
mieszkañców Republiki
artystyczn¹, jej historii, nowych tradycjach
i klimacie. O tym, jak artyci pragn¹ wykorzystaæ jej walory, o¿ywiaj¹c artystycznie, wzorem paryskiego Montmartre. Zebranych zaprosi-

Tablica informacyjna Republiki Zarzecze; Jedno z wielu podobnych (jeszcze!)
podwórek na Zarzeczu
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³em na wirtualn¹ wycieczkê po Zarzeczu, wywietlaj¹c z laptopu przerocza.
Z zainteresowaniem przyjête zosta³y opowieci o tej dzielnicy, jej
spontanicznie u³o¿ona i niedokoñczona konstytucja, do której kluczem
s¹ s³owa B¹d, jakim jeste, które te¿ znalaz³y siê w mojej legitymacji
ambasadorskiej. Natomiast mottem konstytucji Republiki Zarzecza s¹
s³owa: Nie zwyciê¿aj, nie broñ siê, nie poddawaj siê.
Z Konstytucji Republiki Uupis  Zarzecze
1. Cz³owiek ma prawo mieszkaæ nad Wilenk¹, a Wilenka przep³ywaæ
obok cz³owieka.
2. Cz³owiek ma prawo do ciep³ej wody, ogrzewania w zimie i do
dachu z dachówek.
3. Cz³owiek ma prawo umrzeæ, ale nie jest to jego obowi¹zkiem.
4. Cz³owiek ma prawo do b³êdów.
5. Cz³owiek ma prawo do wyj¹tkowoci.
6. Cz³owiek ma prawo kochaæ.
7. Cz³owiek ma prawo byæ niekochany, ale niekoniecznie.
8. Cz³owiek ma prawo byæ nieznany i niewybitny.
9. Cz³owiek ma prawo do lenistwa i nicnierobienia.
10. Cz³owiek ma prawo kochaæ kota i opiekowaæ siê nim.
11. Cz³owiek ma prawo opiekowaæ siê psem do koñca ¿ycia (swego lub psa).
12. Pies ma prawo byæ psem.
13. Kot nie ma obowi¹zku kochaæ swego pana, ale powinien pomóc
mu w trudnej chwili.
14. Cz³owiek ma prawo czasami nie wiedzieæ, czy ma obowi¹zki.
15. Cz³owiek ma prawo w¹tpiæ, ale nie jest to jego obowi¹zkiem.
16. Cz³owiek ma prawo do szczêcia.
17. Cz³owiek ma prawo do nieszczêcia.
18. Cz³owiek ma prawo do milczenia.
19. Cz³owiek ma prawo do wiary.
20. Cz³owiek nie ma prawa do przemocy.
21. Cz³owiek ma prawo uwiadomiæ sobie swoj¹ ma³oæ i wielkoæ.
22. Cz³owiek nie ma prawa porywaæ siê na wiecznoæ.
23. Cz³owiek ma prawo rozumieæ.
24. Cz³owiek ma prawo niczego nie rozumieæ.
25. Cz³owiek ma prawo byæ ró¿nej narodowoci.
26. Cz³owiek ma prawo obchodziæ swoje urodziny.
27. Cz³owiek powinien pamiêtaæ, jak siê nazywa.
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Cz³owiek mo¿e siê dzieliæ tym, co ma.
Cz³owiek nie mo¿e siê dzieliæ tym, czego nie ma.
Cz³owiek ma prawo mieæ braci, siostry i rodziców.
Cz³owiek mo¿e byæ wolny.
Cz³owiek jest odpowiedzialny za swoj¹ wolnoæ.
Cz³owiek ma prawo p³akaæ.
Cz³owiek ma prawo byæ niezrozumianym.
Cz³owiek nie ma prawa zrzucaæ winy na innych.
Cz³owiek ma prawo do indywidualizmu.
Cz³owiek ma prawo nie mieæ ¿adnych praw.
Cz³owiek ma prawo siê nie baæ.

©Romuald Mieczkowski

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tablica, upamiêtniaj¹ca nawi¹zanie kontaktów (na razie bardziej jako deklaracja) z paryskim Montmartre; Konstytucja Republiki Zarzecze

©Romuald Mieczkowski

Tych praw ju¿ chyba jest znacznie wiêcej, poniewa¿ ka¿dy mieszkaniec dzielnicy ma prawo do konstytucji dodawaæ swoje.
Na sali nie zabrak³o ludzi, wywodz¹cych siê z Wilna, których interesowa³a równie¿ obecna sytuacja w ich rodzinnym miecie. A przy

Syrena nad Wilenk¹; Najwa¿niejszy orodek z galeri¹ Galera, który uznawany jest za wylêgarniê (inkubatorius) talentów
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okazji mojego pobytu miesiêcznik pt. Lamelli, wydawany przez Orodek, zamieci³ parê moich zarzeczañskich wierszy.
Znad Wilii  nad £ynê

©Romuald Mieczkowski

Po wiêtach Wielkanocnych, niezwykle w tym roku
dla mnie krótkich, bo w Wilnie w ci¹gu trzech dni musia³em scaliæ poprzedni numer
kwartalnika, po ca³onocnej
podró¿y autobusem dotar³em
do Olsztyna. Bilety  dwukrotnie dro¿sze, komfort jazRenata Pugowska i Wies³aw Wachowski
dy i jej czas  ten sam.
 organizatorzy wystawy w Olsztynie
Dotar³em na fina³ wystawy malarstwa Znad Wilii  nad £ynê, jaka od marca czynna by³a w
CEiIKu  Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Organizatorami
wystawy byli pracownicy placówki Renata Pugowska i Wies³aw Wachowski. Przedstawiono 68 obrazów 35 twórców, w tym artystów
Polaków z Wilna, w kontekcie szerszych dokonañ malarskich na Litwie. 11 kwietnia w placówce tej zebrali siê mi³onicy malarstwa, którym mia³em przyjemnoæ opowiedzieæ o malarstwie na Litwie, zaprezentowaæ swoj¹ twórczoæ. Mo¿liwe to by³o dziêki zaanga¿owaniu siê
Oddzia³u Warmiñsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska
w Olsztynie.
Zainteresowanie by³o na tyle du¿e, ¿e zosta³em jeszcze na jeden
dzieñ, a¿eby spotkaæ siê z cz³onkami miejscowego oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej, któremu przewodniczy Leonard Ingielewicz. Po spotkaniu zaproszony zosta³em na herbatê i rozmowê przez z dr Mari¹ Ankudowicz-Bieñkowsk¹, posiadaj¹c¹ liczne
pami¹tki z okresu wileñskiego W³adys³awa Kalinowskiego, znanego
organisty.
Odwiedzi³em w Olsztynie Galeriê Sztuki Wspó³czesnej BWA, gdzie
przed laty odbywa³a siê wystawa malarstwa z kolekcji PGA Znad Wilii. Dyrektor Krystyna Rutkowska poleci³a mi dwie wystawy, które
chcê zasygnalizowaæ, bo z wielkim po¿ytkiem mo¿na by je pokazaæ
równie¿ w Wilnie.
Pierwsza to Kolory to¿samoci. Sztuka Polska (1870-1949) z amerykañskiej kolekcji Toma Podla. Potomka rodziny Podlasiñskich,
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emigrantów z 1913 roku z Polski do Ameryki. Z kolekcji zaprezentowano 117 dzie³ autorstwa 40 artystów tej miary, co Olga Boznañska, Eugeniusz Eibisch, Julian Fa³at, Leopold Gottlieb, Gustaw
Gwozdecki, Vlastimil Hofman, Moj¿esz Kislig, Roman Kramsztyk,
Tadeusz Makowski, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer, Zygmunt
Menkes, Mela Muter, Józef Pankiewicz, Witold Wojtkiewicz, Eugeniusz Zak
Druga wystawa to Korczak i jego dzie³o. Zaprezentowano na
niej 134 prac znanych polskich ilustratorów, w tym wybitnych i
nie¿yj¹cych artystów  Jerzego Srokowskiego i Waldemara Andrzejewskiego (pamiêtnych z ilustracji choæby do ksi¹¿ki Król Maciu
Pierwszy). Wykonywali je te¿ wspó³czeni artyci, m.in. Józef Wi³koñ, Bogus³aw Orliñski, Franciszek Maluszczak, Julian Bogdanowicz.
W stronê dzieciñstwa
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to has³o XIX Chleba Nadziei  misterium poetycko-muzycznego,
jakie odby³o siê w Krakowie 13 maja. W siedzibie Kurii Archidiecezjalnej, z okna której rozmawia³ z zebran¹ m³odzie¿¹ papie¿ Jan Pawe³ II,
uczestników przedsiêwziêcia podj¹³ ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. A
organizatorem misterium by³a Konfraternia Poetów, za udzia³ w niej
wziêli poeci krakowscy, spora grupa mi³oników poezji z Opolszczyzny. Tak ju¿ siê sta³o, ¿e od pewnego czasu  obok Boles³awa Taborskiego z Londynu  mam równie¿ mo¿liwoæ uczestnictwa w tego
typu spotkaniach.
Misterium odby³o siê w kru¿gankach
Bazyliki oo. Franciszkanów, XIII-wiecznej
wi¹tyni pod wezwaniem w. Franciszka z
Asy¿u, za wyst¹pienia poetów przeplatane by³y popisami muzycznymi krakowskich wiolonczelistów  Doroty mie³owskiej oraz £ukasza Pawlikowskiego.
Zaprezentowano te¿ kolejn¹ antologiê
Konfraterni pt. Wigilie s³owa, tym razem
z imprez¹ bezporednio nie zwi¹zan¹, lecz
dokumentuj¹ca jej wspó³pracê z opolskim
rodowiskiem podczas XVII Najazdu Poetów na Zamek Piastów l¹skich w BrzeOkno Jana Paw³a II
gu. Wydanie zosta³o wzbogacone w kon24
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teksty miêdzynarodowe, znalaz³y siê
w nim tak¿e wiersze polskich poetów,
pochodz¹cych z Wilna (Alicji Ryba³ko, Henryka Ma¿ula, Romualda
Mieczkowskiego, Wojciecha Piotrowicza i Józefa Szostakowskiego) oraz
kilku poetów litewskich (Birutë Jonuðkaitë, Sigitasa Gedy i Justinasa
Marcinkevièiusa, choæ prócz Birutë
nie uczestniczyli oni w Najedzie, ani
w imprezach Konfraterni).
W antologii zamieszono 142 utwory tylu¿ poetów! Znajdziemy w niej
wiersze dojrza³ych twórców obok deBazylika Franciszkanów
biutantów, jak te¿ tych, którzy wci¹¿
bardzo czêsto goci poetów
usi³uj¹ znaleæ swe miejsce w poczcie
poetów. Wiersze s¹ dedykowane tym wszystkim, którzy czy to ju¿ wspó³uczestniczyli w misteriach, czy te¿ dopiero bêd¹ w przysz³oci ³amaæ siê
op³atkiem wiersza z Bractwem Czwartego Maga  Maga Radoci S³owa
 ³¹cz¹cego wspólnym wzruszeniem ludzi, poszukuj¹cych norwidowskich
przes³añ  napisa³ w pos³owiu Jacek Lubart-Krzysica, wydawca i organizator przedsiêwziêcia.
Do Krakowa zawsze przyje¿d¿am chêtnie, choæ to i kawa³ drogi.
¯eby dotkn¹æ tego têtni¹cego ¿yciem niezwyk³ego grodu. Tym razem
powita³a mnie tu prawdziwa wiosna, wybuchaj¹ca kolorami kwitniêcia
i radoci¹ odrodzenia.

Migawki krakowskie w maju
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GALERIA, PASJE

Kij w mrowisko
W Warszawie, gdzie tempo raczej nie pozwala zastanawiaæ siê nad
mia³kimi z³oliwociami ¿ycia, dopada mnie czasami znajome ujadanie z Wilna. A ju¿ myla³em, ¿e przebywaj¹c poza rodzinnym miastem,
nie bêdê obiektem jakich napaci. A przez to, ¿e do Kuriera Wileñskiego gratisowo wysy³a³em swoje materia³y. Jeden z nich  z rozwa¿aniami na temat przysz³oci literatury polskiej nad Wili¹, na marginesie
informacji o filmie Wilno  miasto poetów, jaki Telewizja Polska zrealizowa³a o wspó³czesnym ¿yciu literackim w tym miecie (patrz Kurier
Wileñski, 6-10 kwietnia i Znad Wilii, nr 1/29 2007).
We nie nie przewidzia³bym, ¿e co takiego mo¿e siê przydarzyæ.
Otó¿ jeden z pokrzywdzonych, którego nie zaproszono do udzia³u w
filmie (naczeln¹ koncepcj¹ obrazu by³a zasada: dla dobra rozwoju tej¿e
literatury polskiej w Wilnie nie nale¿y wrzucaæ wszystkich pisz¹cych
do jednego worka), doszed³ do wniosku, i¿ wszystkiemu jestem winien
...ja!
Pokrzywdzony ów (nie podajê nazwiska  uwa¿am  tu chodzi o
sytuacjê) daje siê we znaki swym kolegom  poetom polskim z Wilna
od dawna. Nigdy nie podzielalimy ani jego retoryki, szczególnie z czasów kosmicznych umizgów po rosyjsku. Zreszt¹ oszuka³ nas, zak³adaj¹c u schy³ku dawnej w³adzy (a¿eby ka¿dym kosztem mianowaæ
siebie prezesem)  tzw. Sekcjê Polsk¹ przy Zwi¹zku Pisarzy Litwy.
Ta sekcja, zwana popularnie sekt¹, nigdy nie mia³a osobowoci
prawnej i nigdzie nie by³a zarejestrowana. Jak siê zapisaæ do czego
(zostawmy rozwa¿ania: po co?), czego nie ma? S³owo przy  nie
oznacza przecie¿ w . Jako cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Litwy, nie s³ysza³em o akcji, która by zostawi³a jakikolwiek trwa³y lad w tej organizacji, o publikacjach jej cz³onków po litewsku, o dzia³alnoci translatorskiej. Ale szumu i zamieszania prezes stara³ siê robiæ du¿o. Zasypywa³ organizacje twórcze w Polsce z probami o zaproszenia dla siebie i czasami kogo na doczepkê.
Wyjazdy takie zwykle by³y jednorazowe i skutecznie zamyka³y drogê dla ambitniejszych twórców. Grupa ta, ze szkod¹ dla rodowiska,
wyeliminowa³a udzia³ poetów wileñskich np. podczas Festiwali Kultury Kresowej w Mr¹gowie) rozdmuchiwa³a informacje o wiatowym
Dniu Poezji, który organizowany bywa w Warszawie, podobno równie¿ pod k¹tem twórców polonijnych z Wilna. Otó¿ ani ja, ani moi koledzy, polscy poeci Wilna  Alicja Ryba³ko, Henryk Ma¿ul, Wojciech Piotrowicz i Józef Szostakowski  nie maj¹ nic z tym wspólnego. I takie
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owiadczenie zosta³o podjête w czasie XIV Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wili¹ (patrz s. ..)
Ataki ze strony tzw. prezesa tzw. sekcji (nazwa, jakby ¿ywcem
wyjêta z czasów, które minê³y, a i metody dzia³ania te¿!) nie s¹ przypadkowe. By³y ju¿ wczeniej podkopy pod redakcjê kwartalnika Znad
Wilii, a od pewnego czasu  równie¿ starania o przejêcie organizowanych przezeñ i Polsk¹ Galeriê Artystyczn¹ Znad Wilii wraz z polskimi
poetami Wilna corocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Maj nad Wili¹.
Mój artykulik by³ owym kijem w mrowisko, z powodu umieszczenia go na stronie internetowej Kuriera Wileñskiego. Poni¿ej  kilka
wypowiedzi z prawie setki dyskutuj¹cych. Dla u³atwienia nazwiska
podajê du¿¹ liter¹, poprawiam zdarzaj¹ce siê b³êdy gramatyczne, uzupe³niam znaki przestankowe. Pomijam wypowiedzi obraliwe, nie wdajê
siê w dyskusjê na temat jaj, stosujê skróty.
Po napastliwym licie prezesa dyskusjê 6 kwietnia w Internecie
rozpoczê³a Minia:
Brak s³ów, jak Mieczkowski móg³ nie doceniæ tak wybitnych twórców, jak np. ( ), przecie¿ ci wybitni wierszokleci wydali tomiki, co
wiadczy o tym, ¿e s¹ wybitni i trzeba o nich robiæ filmy. ( ) Wstydu
nie macie, twórzcie z pokor¹ i nadziej¹, ¿e doceni was odbiorca, a nie
sami na pomniki siê pchajcie!
Stefan: Mieczkowski to karierowicz, wiêc nic dziwnego, ¿e ho³duje
tylko sobie i swej galerii, od dawna taki jest.
Zybedeusz: Faktem jest, ¿e Mieczkowski z literatury uczyni³ rodzinny biznes. Oczywicie, zawarte w licie peany pod adresem ich
twórców te¿ im splendoru nie dodaj¹, ale jednak ura¿eni wileñscy
twórcy mieli do tego prawo, pominêli jednak wielu m³odych literatów, którzy tworz¹ nierzadko do szuflady, ale objawiaj¹ swoje talenta
na konkursach...
Adam: W ksi¹¿ce Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997 pisze siê, ¿e Litewska Kompartia poleci³a stworzyæ sekcjê pisarzy, tworz¹cych po polsku. Prezesem sta³ siê dowiadczony ( ). To na str. 133. Dzisiejsza nagonka na osoby, którzy unikaj¹
sekcji przypomina carski proces Filomatów w Wilnie w XIX wieku.
Ordos: Ten ca³y prezes ( ) to jaki skromny goæ. Napisa³ do redakcji list, w którym pod niebiosa wychwala siebie. Ja ju¿ pomijam
fakt, jakim jêzykiem ten list jest napisany. (...).
Rafa³: Uwa¿am, ¿e sprawy stanu kultury polskiej na Litwie za najwa¿niejsze. Szkoda, ¿e Redakcja powiêca temu tak ma³o miejsca. Szko27
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da, ¿e tworzenie Kolumny Literackiej redaktor naczelny odda³ w rêce
( ). Dlatego zjawi³ siê ten dziwny tekst ( ).
Ba³amut: mieszny ten list (co nie znaczy, ¿e Mieczkowski gra fair 
pytanie, czy kiedykolwiek tak gra³?) Ja proponujê wybitnym poetom z
sekcji zebraæ siê i nakrêciæ w³asny film o poetyckim Wilnie. Mylê, ¿e
jaka fundacja na pewno da forsê, a ja nawet mogê kilku m³odych
ambitnych re¿yserów doradziæ.
Trzy grosze: Ja o Mieczkowskim. Dlaczego on na Wileñszczynie
taki niepopularny? Nie przewija siê nawet wród kandydatów do tytu³u
Polak Roku w Kurierze Wileñskim? Bo zadziera nosa? Bo ³apczywy
na wszelkie tytu³y i nagrody?
PCK: Mylê, ¿e przyczyn jest kilka:
1. Bo nie trzyma z akcj¹ (chodzi o partiê polityczn¹ Akcja Wyborcza Polaków na Litwie); 2. Z innymi polskimi formacjami (w tym z
Kurierem, o ile wiadomo)  równie¿; 3. Nie bardzo mu na tym zale¿y.
Ma swoj¹ galeriê, swoje pisemko i mu to wystarcza; 4. Jest zbyt honorowy, aby pójæ i komu siê pok³oniæ. Nie wiem, o ile moje spostrze¿enia tu s¹ trafne, bo osobicie go nie zmam, ale tak mi siê wydaje
Znawca: Bardzo niepokoi ujemny stosunek do Wielkiej Poetki ( ).
Niemo¿ebnie nie doceniæ bardzo sensownych warstw jej filozoficznej
poezji, wywo³uj¹cej szlachetny zamêt w ka¿dej myl¹cej polskiej duszy.
Ryk i jêk metafor, kaskady zgrabnie ukrytych, jak ( ) myli, oryginalne aforyzmy, szalony bezinteresowny patriotyzm, wszystko to wyró¿nia i
wznosi wysoko nad wszystkimi poezjê czu³ego serca. Lektura drogocennych zwrotek powoduje palpitacje od uniesienia i tylko mocne genetycznie serca wilniuków nie padaj¹ ofiarami ekspresji, przekazywanej
poetycznemi rodkami wielkiej poetki. ¯yzna jest ziemia wileñska, wydaj¹ca takich olbrzymów literatury. Wiêcej ju¿ j¹ u¿yniaæ by³oby tu
niebezpiecznie.
Trzy grosze: Moim zdaniem, porównywaæ Mieczkowskiego do
Mickiewicza, Mi³osza i Konwickiego jest nieco przedwczenie. Umarli
naprawdê nie maj¹ przysz³oci, no chyba, ¿e ich prawa autorskie
Arab: ( ) Dla mnie Mieczkowski trochê zgrywa Mi³osza, a Mi³osza
ja nie lubiê, z wyj¹tkiem kilku wierszy, np. Który skrzywdzi³e cz³owieka prostego 
Zybedeusz:( ) a gdybym ja co pisa³ godnego uwagi, to bym nie
drukowa³ w Kurierze. Ostatecznie niczym by siê to nie ró¿ni³o od
Mieczkowskiego ( ).
Fantom: Ech, nasze bagienko poetyckie. Ró¿ne ¿yj¹tka ¿yj¹ w tym
bagienku. S¹ i krokodyle i krokodylaszki, ropuchy i ¿abki. Ale nie ma
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prawdziwie utalentowanego twórcy, niestety. Wszystko to jest jakie
mia³kie i nijakie. Wydaje to tomiki poezji w nak³adzie 10 egzemplarzy
i bardzo siê tym podnieca. Szkoda gadaæ.
Uff! Niektóre wypowiedzi ciekawe, spontaniczne, mimo dygresji 
jak to jest podczas takich debat  nie na temat. Cytuj¹ nazwiska w
dziwnych kontekstach, powo³uj¹c siê na amatorskie wydawnictwa i
pisarstwo do szuflady, tymczasem w tym¿e Internecie mogliby w
googlach co-nieco sprawdziæ...
Na koniec  podziêkowania. Prezesowi za czujnoæ, pracownikom dziennika  za operatywnoæ i pluralizm. To wspaniale, ¿e mamy
ró¿ne zdania! A czy¿ nie piêknie, ¿e temat, czym jest kultura i literatura
w ¿yciu dzisiejszym, wywo³a³ doæ burzliw¹ dyskusjê? Dziêkujê za
listy, jakie otrzyma³em od ludzi, na opinii których mi zale¿y.
A poezja? Ona jest, albo jej nie ma Reszta to udawanie!  jak
napisa³em w jednym z wierszy.
W Instytucie Kresowym
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Nowo powo³an¹ placówkê (26 padziernika
2006, jako samorz¹dowa instytucja kultury),
mieszcz¹c¹ siê przy ul.
Jagielloñskiej 56, na
warszawskiej Pradze,
odwiedzi³em 20 kwietnia. Podczas spotkania z
Robertem Wyszyñskim,
dyrektorem Instytutu,
pracownikami i nielicznymi jeszcze jego goæmi, mowa by³a przede wszystkim o wspó³pracy.
Na wiosnê Instytut przygotowa³ kilka wycieczek w ramach projektu Spacer przewodnikiem po Warszawie Kresowej  po Kresowych Pow¹zkach i wi¹tyniach stolicy, w których by³y Madonny Kresowe, Królewskim szlakiem od kocio³a w. Anny do kocio³a w. Krzy¿a (zosta³y wydane folderki z opisem tras i obiektów), szereg spotkañ, zajêæ
praktycznych, dotycz¹cych kuchni kresowej, a tak¿e wystawy dawnej fotografii z Polesia.
Rozmowa okaza³a siê owocna: od pocz¹tków maja do 15 czerwca
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w IK czynna by³a wystawa Artyci znad Wilii i Niemna, na któr¹ z³o¿y³o siê 35 obrazów 16 autorów.
Siedem obrazów od 25 czerwca eksponowano w Ratuszu dzielnicy
warszawskiej Rembertów, w ramach projektu Patriotyzm jutra.
Inspiracje pejza¿em
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To tytu³ wystawy Piotra Komincza,
nad jak¹ sprawowa³em pieczê w Galerii Mazowieckiej w Warszawie (25
kwietnia  22 maja, w Mazowieckim
Urzêdzie Wojewódzkim, Plac Bankowy
3/5). Urodzony w 1927, w dawnym
powiecie lidzkim artysta, jako obywatel Rzeczypospolitej, studia malarskie zakoñczy³ na Bia³orusi  w Miñsku, w
1951 roku. Potem jego rodzina repa- Piotr Komincz  poeta pejza¿u
triowa³a do Polski, zamieszka³ w Warszawie.
Ma dorobek w postaci wystaw, w tym indywidualnych  w ró¿nych zak¹tkach Polski oraz zagranic¹  m. in. w Wielkiej Brytanii (Londyn), Rosji (Nowosybirsk), Niemczech (Kassel), na Bia³orusi (Miñsk)
i Litwie (Wilno, Polska Galeria Artystyczna, patrz Znad Wilii, nr 2/22
2005).
O jego malarstwie m. in. Gra¿yna Skwierawska pisa³a:
Artysta do szpiku koci  tak chcia³oby siê powiedzieæ o Piotrze
Kominczu. Je¿eli nawet nie podzielamy upodobania w malarstwie realistycznym  wobec obrazów tego autora nie bêdziemy obojêtni. Mo¿na w nich odczytaæ wszystkie stany natury, jej namiêtnoci, melancholiê, trwanie niezale¿nie od ludzkich losów, godnoæ, mimo naszego wobec
niej barbarzyñstwa. W³aciwoci¹ tego malarstwa jest efekt realnej
prawdy. O malarstwie Piotra Komincza mo¿na mówiæ wiele. Ale jedno
jest pewne, ¿e chocia¿ realizm w malarstwie prze¿ywa³ ró¿ne okresy i
mimo gwa³townego pêdu do nowych kierunków  jego prace zawsze
znajd¹ gor¹cych, wiernych odbiorców. A to niew¹tpliwie za spraw¹
dojrza³oci artystycznej i wielkiej wra¿liwoci na naturê i wspó³istniej¹cy z ni¹ wiat, stworzony przez ludzi.
Piotr Komincz niew¹tpliwie usi³uje przyczyniæ siê do tego  jak to
okreli³ historyk sztuki, Wies³aw Rustecki, podczas wernisa¿u,  aby
rehabilitowaæ pejza¿ dzisiaj.
Dlatego jego p³ótna nawi¹zuj¹ do tradycji. S¹ nienaganne warszta30

towo, utrzymane w ³agodnej,
miêkkiej kolorystyce. S¹ to krajobrazy pe³ne kwitniêcia i owocowania  jak je okreli³em
przed laty przy okazji wystawy w Wilnie.
Czasami niczym dalekie
echa, powracaj¹ na nich motywy, nawi¹zuj¹ce do dzieciñstwa
i lat m³odzieñczych artysty, a Podczas otwarcia wystawy g³os zabra³
wiêc okolic Lidy, Nowogródka historyk sztuki Wies³aw Rustecki
i Wilna, choæ tym razem na
wystawie artysta ukazuje zak¹tki Polski od Mazowsza po Tatry.
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W dolinie Liwca
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rzeki, która wody niesie nieopodal Wêgrowa, miasta na wschód od
Warszawy, po³o¿onego na granicy Korony z Wielkim Ksiêstwem Litewskim, odby³ siê po raz pierwszy plener miêdzynarodowy z udzia³em
nie tylko miejscowych artystów, ale te¿ z Bia³orusi, Ukrainy, Rosji i
Litwy.
Dolina Liwca to dawne pogranicze Polski, Rusi i Litwy. Punktami
milowymi fascynuj¹cej historii tej krainy s¹ pa³ace i dwory: w Starej
Wsi, Suchej, Paplinie, gród we wsi Grodzisk, zamek w Liwie, barokowe
kocio³y w Wêgrowie, emanuj¹ce piêknem dzie³ dawnych mistrzów, za
krajobraz nadrzeczny w wielu miejscach zachowa³ swój pierwotny urok,
pozbawiony piêtna wspó³czesnoci  napisali m.in. organizatorzy przedsiêwziêcia w zaproszeniu.
Na I Miêdzynarodowym
Plenerze Malarskim Wêgrów
 Dolina Liwca 2007 Litwê
reprezentowali Jolanta
Teiðerskytë-Stoðkienë,
Lech Ab³a¿ej i Linas Domarackas, pod koniec pleneru
dotarli Jolanta nie¿ko oraz
Aleksandras Vozbinas. Na
zaproszenie organizatorów,
z którymi ³¹cz¹ mnie wczeniejsze wiêzy wspó³pracy, Bazylika w Wêgrowie
31

GALERIA, PASJE

©Romuald Mieczkowski

przyby³em na fina³ przedsiêwziêcia, by
ogl¹daæ owoce pracy malarzy na poplenerowej wystawie w Galerii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wêgrowie.
Dzi odbywa siê niedu¿o plenerów,
ukierunkowanych na wspó³pracê ze
wschodnimi s¹siadami Polski. Ten plener by³ kontynuacj¹ wczeniejszych, jakie przez lata w pobliskich Siedlcach
organizowa³ przedwczenie zmar³y Jacek Go³êbiewski. Organizatorzy, wród
których byli Gabriela i Adam Góreccy,
Wojciech Górecki, z pomoc¹ siostry
Linas Domarackas przy pracy
.p. Jacka  El¿biety Lewandowskiej 
przejêli sztafetê, za malarze, którzy tak chêtnie przyje¿d¿ali wczeniej
na plenery do Siedlec, po trzyletniej przerwie spotkali siê w Wêgrowie.
Tydzieñ up³yn¹³ im pracowicie. Intensywnie pracowali dwaj bia³oruscy rzebiarze, którzy uporali siê z piaskowcem, wykonuj¹c udane kompozycje. Du¿o pracowali malarze. Choæ  jak to bywa w takich sytuacjach
 poziom by³ nierówny. Z przyjemnoci¹ wiêc odnotowujê, i¿ jego górny
pu³ap  bez ¿adnych w¹tpliwoci  wyznaczali artyci z Litwy.

by³ obchodzony 2 maja w £azienkach Królewskich w Warszawie.
Podstawowym organizatorem obchodów wiêta by³ Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Wród organizatorów
by³a równie¿ Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Mia³a ona swe
stoisko, przy którym mo¿na by³o zapoznaæ siê z pras¹ i wydawnictwami. Z Wilna przyjecha³ Jerzy Surwi³o, który podpisywa³ sw¹ ksi¹¿kê Rachunków nie zamykamy. Towarzyszy³em mu z promocj¹ kwartalnika
Znad Wilii i swej ksi¹¿ki poetyckiej
Zbudowaæ ³ód.
wiêto zaszczyci³ sw¹ obecnoci¹
32

©Romuald Mieczkowski

Dzieñ Polonii i Polaków za Granic¹

Jerzy Surwi³o (z prawej) w rozmowie Wies³awem Turzañskiem, prezesem Fundacji Pomoc Polakom
na Wschodzie
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marsza³ek RP Bogdan Borusewicz. By³a okazja do rozmowy, wrêczenia mu najnowszych numerów pisma.
Na stoisku mo¿na by³o dostaæ dostarczone przez Zygmunta Klonowskiego ostatnie numery Kuriera Wileñskiego, na tê okazjê zakupione przez organizatorów. Pisz¹c o akcentach wileñskich, nale¿y odnotowaæ wystêp zespo³u dzieciêco-m³odzie¿owego z Gimnazjum im.
A. Mickiewicza Sto Umiechów, a tak¿e przedstawienie pt. Na wileñskiej ulicy Polskiego Studia Teatralnego.
Na program wiêta z³o¿y³y siê konkursy, atrakcje dla dzieci i m³odzie¿y, imprezy artystyczne i koncerty, a nawet zawody sportowe. Przyby³y zespo³y z Bia³orusi i Ukrainy. Mimo doæ ch³odnej pogody, ludzi
przysz³o niema³o, nie zabrak³o tych, których interesuje ¿ycie rodaków
na dawnych Kresach, choæ znacznie wiêkszym wziêciem cieszy³a siê
degustacja potraw i nadmuchiwanie balonów ni¿ wydawnictwa. Ale s¹
to przecie¿ atrybuty ka¿dego wiêta!
O sprawach Polaków na Litwie
mia³em okazjê mówiæ 16 maja w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, na któr¹ zaprosili mnie cz³onkowie Warszawskiego Towarzystwa Przyjació³ Wilna i Grodna, któremu przewodniczy red. Les³aw Skinder. Rozmowa dotyczy³a aktualnych zagadnieñ ¿ycia Polaków na Litwie, odby³a siê w serdecznej atmosferze, wród zebranych
by³o niema³o czytelników Znad Wilii.
Pod znakiem Chrzecijañskiego Horacego z Mazowsza
odbywa³y siê w dniach 18-20 maja III Miêdzynarodowe Dni ks.
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  w P³oñsku, Sarbiewie, Rostkowie, Przasnyszu, Go³otczynie i okolicach. Zainaugurowa³o je walne
Zgromadzenie Cz³onków Academia Europea Sarbeviana, podczas którego omówiono plany zbudowania orodka im. Sarbiewskiego w jego
ojczystej miejscowoci. Jest tam koció³, w którym znajdziemy pami¹tki po wybitnym poecie w postaci tablicy marmurowej i popiersia.
Niedaleko  kamieñ z tablic¹ pami¹tkow¹, ustawiony w 1956 roku.
Jest szko³a, nosz¹ca jego imiê.
Zbudowanie nad mityczn¹ Son¹ domu pracy twórczej ma wielk¹
wagê. W odleg³ym od Warszawy o 60 kilometrów Sarbiewie  nale¿y
przypuszczaæ  przy odpowiedniej aktywnoci mo¿na zdzia³aæ wiele 
choæby organizuj¹c konferencje, spotkania twórców, plenery itp. Oczy33
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wicie, ju¿ teraz gromadz¹c eksponaty  wydawnictwa Horacego
Pó³nocy, eksponaty z epoki, wspó³czesne dzie³a sztuki, inspirowane
jego twórczoci¹. Najlepiej wy¿szego lotu, z pominiêciem tych o charakterze amatorskim, jakie spotykamy w podobnego typu placówkach
 wówczas jest szansa zainteresowania siê obiektem turystów, nawet
zagranicznych.
Ten pomys³ jest strza³em w dziesi¹tkê w dobie pielêgnacji spucizn
ma³ych ojczyzn, kiedy to nawet czasami wymyla siê jak¹ legendê, a¿eby dowartociowaæ sw¹ miejscowoæ. Tu nic nie trzeba wymylaæ, tylko dzia³aæ. Takie myli przysz³y mi po wys³uchaniu wypowiedzi cz³onków Zgromadzenia, na czele którego stoi Teresa Kaczorowska, prezes Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Ciechanowie,
organizatorka Dni. Dobrze by by³o, gdyby uda³o siê wci¹gn¹æ doñ najwybitniejszych pisarzy i intelektualistów polskich oraz zagranicznych,
zainteresowaæ t¹ inicjatyw¹ dziennikarzy opiniotwórczych mediów.
Cieszy, ¿e powiêcenie w roku 2002 Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wili¹ osobie Sarbiewskiego i tamte rozmowy w
Wilnie znajduj¹ swój konkretny ci¹g dalszy. Wydaje siê, ¿e wspó³praca w
tym zakresie z Wilnem i Litw¹, z którymi zwi¹zany przecie¿ by³ ten wiat³y jezuita, jest bardzo wskazana, choæby w zbieraniu odpowiedniej dokumentacji, materia³ów itp. Takiego zdania by³ te¿ Józef Szostakowski, z
którym uczestniczy³em w Dniach.
Academia Europea Sarbeviana ma swój hymn. Sta³ siê nim jeden z
utworów poety, za muzykê do niego skomponowa³a Irena Podobas,
wilnianka, zamieszka³a w Warszawie. Jego organowe prawykonanie
odby³o siê w kociele w Sarbiewie  w miejscowoci, gdzie 24 lutego
1595 roku urodzi³ siê poeta.

Koció³ek w Sarbiewie; Tablica, upamiêtniaj¹ca Sarbiewskiego
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Wyk³ada³  przypomnê  w Kro¿ach na ¯mudzi oraz w Po³ocku,
w Wilnie studiowa³ na Akademii. By³ Europejczykiem, który ukocha³
ojczyst¹ ziemiê. Jak mi³o siê ws³uchaæ w twój szelest i gwary najzdrowsze. Oj, Bugu, Narwi! Do pary i w parze op³ywacie Mazowsze 
pisa³.
Poeta patronuje Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu O
laur Sarbiewskiego, ponadto na Dni z³o¿y³o siê m.in. odczytanie referatów, promocja ksi¹¿ki Maciej Kazimierz Sarbiewski i jego epoka.
Próba syntezy prof. Jakuba Zdzis³awa Licheñskiego z Uniwersytetu
Warszawskiego. Z wystêpów artystycznych na wyró¿nienie zas³uguje koncert Zespo³u Muzyki Dawnej Klub w. Ludwika, w sk³ad
którego wchodz¹ muzycy z Warszawy, Poznania i Krakowa. Zapiewali oni kilka wierszy Sarbiewskiego, komentowane przez Jacka
Kowalskiego. Podczas koncertu zabrzmia³y pieni z Dawnego Ksiêstwa Litewskiego.
Wilno i okolice
To nazwa pierwszej czêci wystawy zbiorowej Litwa nasz s¹siad,
maj¹cej na celu prezentacjê wspó³czesnego malarstwa w tym kraju (22
maja  29 lipca), Galeria Mazowiecka, Warszawa. Przedstawiono 28
obrazów 21 malarzy. Ich autorzy w znacznej wiêkszoci zwi¹zani s¹
ze stolic¹ Litwy, nale¿¹ do ró¿nych pokoleñ i narodowoci  s¹ wród
nich Litwini, Polacy, Bia³orusini, Ukraiñcy, Rosjanie.
Niczym u spadkobierców tradycji pogranicza, w ich twórczoci
nierzadko czuæ dalekie echa wielokulturowych tradycji Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Niezale¿nie od swego pochodzenia, artyci i dzisiaj pozostaj¹ zafascynowani Wilnem, chêtnie ukazuj¹ to miasto nad
Wili¹, jak te¿ sytuacje, inspirowane jego magicznoci¹. St¹d pamiêæ o w. Kazimierzu  patronie Wilna, który wraz z niedawno zadomowionym w nim Anio³em Zarzecza, roztacza sw¹ opiekê nad
miastem...
Na wystawie, znalaz³y siê obrazy nastêpuj¹cych artystów: Valentinasa Ajauskasa, Linasa Budrysa, Vytrautasa Butasa, Siergieja Cwietkowa, Silviji Drebickaitë, Linasa Domarackasa, U³adzimira Go³uba, Aleksandra Guszczenki, W³adimira Matijki, Lilii Mi³to, Henryka Natalewicza, Rai Pobiere¿noj, Siarhieja Pok³ada, Romualdasa Radzevièiusa, Jaros³awa Rokickiego, Ðarûnasa Ðimulynasa, Jolanty TeiðerskytëStoðkienë, Iwony Torowin, Vidtmantasa Vaitkevièiusa, Aleksandrasa
Vozbinasa i Eduardasa Urbanavièiusa.
35
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Debaty
Pod takim tytu³em ju¿ trzeci raz mia³
swoj¹ wystawê w PGA Znad Wilii Ireneusz Betlewicz poeta i malarz z Ostródy. Nie trzeba nikomu t³umaczyæ, ile mêstwa i si³y ducha wymaga twórczoæ,
wykonywana ustami. Betlewicz od lat,
bez wzglêdu na sw¹ chorobê, zadziwia
odbiorców precyzj¹ swej kreski, jak te¿
pomys³ami.
To raz jeszcze docenili wilnianie podczas wystawy jego rysunku (15 maja  Jedna z prac, malowanych usta15 czerwca), która zosta³a odebrana bar- mi przez Ireneusza Betlewicza
dzo ciep³o, jak te¿ na finiszu przez goci
Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, których Betlewicz by³ uczestnikiem.
Pejza¿ polski 1939 i Archiwum Londyñskie
O wystawach fotografii autorstwa Stanis³awa Cata Mackiewicza 
pierwsza czynna w PGA Znad Wilii (31 maja  1 lipca), druga w
Instytucie Polskim (28 maja  1czerwca) piszê w swojej relacji z XIV
Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ (s. 62). Wczeniej o wystawie Pejza¿ polski 1939 pisa³ Stefan Figlarowicz, z komentarzami Aleksandry Niemczykowej w Znad Wilii  nr 3/15 2003
(s. 59), natomiast o Archiwum Londyñskim by³a mowa w nr 4/28 2006
(s. 62) pisma, gdy obydwie ekspozycje po raz pierwszy zorganizowano w Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdañsku.
Romuald Mieczkowski
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DLACZEGO RUSZCZYC PRZESTA£ MALOWAÆ
wspó³mylenie o odrodzonej Polsce  sztuka u¿ytkowa Ferdynanda Ruszczyca i fotografia ojczysta Jana Bu³haka:
Ruszczyc od³o¿y³ pêdzel pejza¿ysty, wyszed³ z pracowni na
ulice wileñskie i stan¹³ do walki
o wprowadzenie sztuki do ¿ycia
codziennego. Postanowi³ j¹
uprzystêpniæ i rozpowszechniæ,
ale bez demokratycznego obni¿ania poziomu, zachowuj¹c jej wysoki diapazon. £ama³ chleb sztuki na okruchy i karmi³ nimi rzesze, rozdawa³ dooko³a z gestem
króla, a z gorliwoci¹ samarytanina.
Piêkno plastyczne zdj¹³ z
gwodzia, na którym wisia³o zapomniane w muzeach i poniewieraj¹ce siê w mieszkaniach, rozmno¿y³ cudownie i wprowadzi³
do ¿ycia potocznego, do ksi¹¿ki, pisma i druku, do teatru i widowiska, do nauki i uczelni, do
domów i ulic. Uto¿sami³ piêkno
z prawd¹ i dobrem, uczyni³ z nich
s³u¿bê kap³añsk¹ i wszystko
zwi¹za³ z imieniem polskiej ojczyzny.
Tworzy³ piêkn¹ ksi¹¿kê, stylowy plakat, wytworny program
teatralny, szlachetne wzory techniki drukarskiej. Redagowa³ pisma i wydawa³ zdobione przez
siebie wydawnictwa i ksi¹¿ki.
Budowa³ w wizjach i realizowa³

Nieznane fotografie Jana Bu³haka
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w ¿yciu wspania³e oprawy dekoracyjne sztuk scenicznych, festynów i
widowisk.
Ofiarowywa³ swoje dary z wznios³¹ prostot¹ aposto³a, chcia³, ¿eby
przemówi³y w³asn¹ wartoci¹ i pouczy³y, ¿e piêkno objawia siê nie tylko w p³ótnach malowanych, ale mno¿yæ siê mo¿e po wszystkich graniach wielobocznego, wszechogarniaj¹cego ¿ycia.
Jan Bu³hak, Dlaczego Ruszczyc przesta³ malowaæ, wspomnienie
pomiertne z portretem artysty, Wilno 1936, nak³adem Stanis³awa Turskiego
W pimie, s³owie i obrazach propaguje fotografiê krajobrazow¹ w
szerokim zrozumieniu piêkna naszego kraju. Ten rodzaj fotografii nazywa fotografi¹ ojczyst¹, podkrelaj¹c jej wielkie znaczenie spo³eczne. Walczy o prawne uznanie fotografii artystycznej, jako jednej z dziedzin sztuk plastycznych.
Leonard Sempoliñski, Krótkie abc o Janie Bu³haku, miesiêcznik
Fotografia, nr 3/1972  numer, powiêcony Bu³hakowi, skonfiskowany przez cenzurê
Wybra³: Stefan Figlarowicz
Jan Bu³hak Zagadkowa Podró¿, jedna z wystaw z okazji 30-lecia Galerii
Fotografii w Gdañsku, bêd¹cej Oddzia³em Muzeum Narodowego, czynnej od 22
kwietnia na 22 czerwca 2007 roku. Przedstawiono na niej nieznane fotografie Bu³haka  dachy wiejskich chat na tle nieba oraz pejza¿e z dominant¹ nieba  plon
tajemniczej wyprawy z architektem Janem Borowskim oraz spacer z aparatem
fotograficznym wokó³ Ostrej Bramy.
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XVI W.  1945)  14
Idczak Kazimierz, ur. w 1909 w Recklinghausen w Westfalii, zm.
1970 w Bytomiu; malarz, grafik, projektant wnêtrz. W 1923-1930 studiowa³ grafikê w Pañstwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu,
w 1930-1937  na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, od 1937 do
wybuchu wojny  na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
W Poznaniu wyda³ tekê linorytów Miasto. Podczas studiów w Wilnie
szereg jego prac zakupiono do zbiorów uczelni. By³ cz³onkiem zespo³u
szopki akademickiej, ilustrowa³ utwory m³odych literatów wileñskich.
Podczas wojny przebywa³ w Europie Zachodniej. Od 1947 mieszka³ w
Bytomiu. Z okresu wileñskiego znana jest jego praca: Pobernardyñskie
mury i Wydzia³ Sztuk Piêknych USB w Wilnie, ok. 1934.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 63.

Ignatavièius Juozas, Ignatowicz Józef, ur. 1883, zm. 1940 w Wilnie. W Kownie portretowa³ prezydenta Litwy Antanasa Smetonê, cz³onków Sztabu Generalnego Wojska Litewskiego, namalowa³ obraz Rze
w Kro¿ach i inne. Od 1935 mieszka³ w Wilnie. Odnawia³ kocio³y, w
tym Misjonarzy; zajmowa³ siê malarstwem sakralnym. Pochowany na
Cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie. Grób jego nie zachowa³ siê, w
1944 tarafi³ weñ pocisk.

A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s. 87.

Ilkiewicz Jan, ur. 18 wrzenia 1916 w Ko³pinie k. Piotrogrodu,
zm. 6 padziernika 1969 w Olsztynie. Studia na Wydziale Sztuk Piêknych USB i w Instytucie Sztuk Piêknych w Wilnie. W 1946 wyjecha³
do Polski, zamieszka³ w Olsztynie. Bra³ udzia³ w wystawach okrêgowych w Bydgoszczy i Olsztynie. Pracowa³ jako instruktor plastyczny i
kierownik ogniska plastycznego przy Wojewódzkim Domu Kultury w
Olsztynie, by³ wyk³adowc¹ malarstwa w Studium Nauczycielskim.

T. Oracki, Twórcy i dzia³acze kultury w województwie olsztyñskim w latach
1945-1970. Olsztyn 1975, s. 72-73; Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945,
katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 63.

I³³akowicz Napoleon Micha³ Juliusz, ur. 2 grudnia 1811 w Unglenikach (Anglininkai) k. Bir¿, zm. 7 listopada 1861 w Wilnie. Uczy³ siê w
szkole bernardynów w Traszkunach, nastêpnie  w gimnazjum w Wilnie, gdzie bra³ lekcje rysunku u Macieja Przybylskiego; studiowa³ w Szkole
Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego u Jana Rustema; uczestniczy³
w powstaniu 1831, po jego upadku emigrowa³ do Pary¿a; gdzie w 1833
studiowa³, jak te¿ zacz¹³ pracê w sekcji dekoracyjnej zak³adu Menus
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Plaisiris, kierowanego przez P.L.C Ciceriego. W 1836 uda³ siê na dalsze
studia do Hiszpanii. Po kilkumiesiêcznym pobycie w Saragossie, w drodze do Madrytu, zosta³ zatrzymany przez karlistowskich partyzantów
gen. R. Carbery. Skazany na rozstrzelanie i u³askawiony, spêdzi³ w Hiszpanii dwa lata, przebywaj¹c m.in. jako jeniec w kwaterze genera³a, gdzie
by³ zmuszony malowaæ portrety Cabrery, cz³onków jego rodziny i sztabu. Z Hiszpanii wróci³ do Pary¿a. Wraz z innymi artystami bra³ udzia³ w
dekoracji teatru i kocio³a w. Dominika w Bordeaux oraz kocio³ów i
gmachów rz¹dowych na po³udniu Francji. Powróciwszy do Pary¿a,
kontynuowa³ naukê malarstwa w pracowni M.M. Drolinga. Nastêpnie
przeniós³ siê do Saumur, gdzie przez pó³ roku by³ zastêpc¹ C. Aubry,
profesora litografii w Szkole Kawalerii. We Francji przebywa³ w 18371847. Póniej odby³ podró¿ po Szwajcarii i W³oszech, w 1848 zwiedzi³
Austriê. W tym¿e roku powróci³ Pary¿a, sk¹d w zwi¹zku z przygotowaniami do powstania w Polsce wyjecha³ do Krakowa i Lwowa. We Lwowie przebywa³ pod nazwiskiem Cybulski do 1850, po czym wyjecha³ do
Francji i osiad³ w Bordeaux, sk¹d przeniós³ siê do Londynu. Zbli¿y³ siê do
krêgu radykalnej emigracji, skupionej wokó³ Stanis³awa Worcella, kontaktowa³ siê z Laosem Kossuthem. Zaanga¿owany na dwór królowej
Wiktorii, malowa³ portrety i pejza¿e do prywatnej galerii królowej; wykona³ szereg prac do jej albumów. W 1857 wróci³ na Litwê, po nieudanych
próbach zajêcia siê rolnictwem zamieszka³ w Wilnie, gdzie z powodu
kontaktów z Worcellem i emigracj¹ polityczn¹ by³ ledzony przez carsk¹
policjê i szykanowany przez reakcyjne rodowisko wileñskie; pozostawi³
wielk¹ liczbê obrazów (tak¿e historycznych), rozproszonych na Litwie,
w Polsce i za granic¹. Malowa³ portrety, m.in. Cezarego Giedroycia oraz
K. i G. Platerów, K. i P. Przya³gowskich, Adama Czartoryskiego; obrazy
historyczne, m.in. Jagie³³o i Witold przyjmuj¹ miecz od pos³añca przed
bitw¹ pod Grunwaldem; kompozycje religijne do kocio³ów w Suderwi
k. Wilna i Widziszek k. Wi³komierza; wykona³ freski w kociele w Smorgoniach w d. powiecie oszmiañskim.
V. Drëma, Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 144145;Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 45; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 111.

Indelbaum Leon, ur. w 1892 w Wilnie, zm. w 1981 w Grasse w
Francji. Uczy³ siê w Szko³ach Rysunkowych w Wilnie i w Odessie. W
obawie przed powo³aniem do s³u¿by wojskowej wyjecha³ w 1911 do
Pary¿a, gdzie zamieszka³ w La Ruche (Montparnasse, gdzie mieci³y
siê pracownie artystów, przyby³ych g³ównie z rodkowo-wschodniej Eu-
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ropy), obok pracowni Chagalla. Przyjani³ siê z Soutinem oraz Modiglianim, który malowa³ jego portret. Do 1920 uczy³ siê rzeby w pracowni
A. Bourdella. Debiutowa³ w Salonie Niezale¿nych w 1912. Znaczna czêæ
jego dzie³ zosta³a zniszczona podczas drugiej wojny wiatowej. Po wojnie zamieszka³ na po³udniu Francji. Zwi¹zany z Ecole de Paris. Pocz¹tkowo bliski neoklasycyzmowi, wykonywa³ syntetycznie potraktowane studia g³ów (m.in. G³owa Foujity, japoñskiego malarza, dzia³aj¹cego w Pary¿u; G³owa kobiety, obie z 1915). Póniej pod wp³ywem Bourdellaa
wykonywa³ w br¹zie i w kamieniu przedstawienia stoj¹cych postaci,
niekiedy o wyd³u¿onych proporcjach (Kobieta z papug¹; Akt ch³opca).
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruñ 1996, s. 85.

Iwanciów Marian, ur. w 1906 w Z³oczowie, zm.? W 1929-1935
studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, bior¹c udzia³ w
wystawach sprawozdawczych wydzia³u w l. 1933/1934-1935. Pracowa³ jako nauczyciel na Wileñszczynie. Bra³ udzia³ w subskrypcji grafiki wileñskiej w 1939 oraz w wystawach: Wspó³czesna Polska Grafika
Wojskowa, Poznañ 1939; Wystawa Plastyków Wileñskich, Wilno 1940.
Po kampanii wrzeniowej 1939 dosta³ siê do niewoli radzieckiej, przebywa³ na So³owkach, sk¹d wróci³ w 1944 i do 15 sierpnia 1945 uczy³
w szkole redniej w Trokach. Nastêpnie przyby³ do Polski, najpierw na
Górny l¹sk (1945-1953), a potem do Zamocia, gdzie uczy³ w tamtejszym Liceum Sztuk Plastycznych. W 1949-1950 koñczy³ studia na
Wydziale Sztuk Piêknych UMK w Toruniu. Bra³ udzia³ w wystawach
okrêgowych. Z okresu wileñskiego zachowa³y siê jego prace: Koció³
Misjonarzy w Wilnie, 1933, drzeworyt; Fragment zamku w Trokach,
ok. 1935, drzeworyt. Przed wojn¹ interesowa³ siê g³ównie grafik¹,
tworz¹c drzeworyty o tematyce architektonicznej (motywy wileñskie i
z Trok), w których stosowa³ zdecydowane ciêcia w klockach. Nawi¹zywa³ do ikonografii najnowszej historii Polski (Walka o Wilno, 1938).
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 63;
J. K., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 130.

Iwanowski Dominik, ¿y³ w XVII w., malarz. W 1695-1698 w kociele Misjonarzy w Wilnie piêkne sklepienie i mury ozdobi³. W 1725
wst¹pi³ do zgromadzenia misjonarzy jako brat zakonny.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 148.

Iwanowski Nikodem, ur. 1843 w Poragach w powiecie telszewskim
na ¯mudzi, zm. 23 stycznia 1931 tam¿e; malarz, rzebiarz, literat. Bra³
udzia³ w powstaniu 1863. Po ukoñczeniu studiów malarskich w Warszawie, Monachium i Petersburgu (1868-1871) gospodarowa³ w Poragach,
pisywa³ artyku³y do Biesiady Literackiej, wysy³a³ tam wiersze, poema41
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ty i ballady. Przyjani³ siê z Eliz¹ Orzeszkow¹, w 1887-1889 z Mari¹
Konopnick¹, któr¹ pozna³ w czasie kilkomiesiêcznego pobytu w 1887 w
Warszawie. Wystawia³ w Akademii Petersburskiej w 1873 obraz Skomplikowana kwestia, w 1875  Powrót, Wród rusa³ek; w Towarzystwie
Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie wystawia³ w 1871-1873, 1876 i
1904 prace olejne Kobieta, Czytelnia wieczorna, Rozwi¹zanie zawi³ej
kwestii, Wród rusa³ek. Malowa³ obrazy przewa¿nie o tematyce sakralnej  Chrystus w ogrodzie oliwnym w kociele w. Piotra i Paw³a w
Szawlach; portrety, m.in. Elizy Orzeszkowej, Autoportret, portrety córek Zofii i Marii. Jego dzie³a zdobi¹ wiele kocio³ów na Litwie. Utrzymywal kontakty z Wilnem. By³ ojcem pisarek litewskich Sofii i Marii Ivanauskaitë, znanych pod pseudonimem Lazdynø Pelëda.
Tygodnik Ilustrowany 1874, s. 102; Kwartalnik Litewski, 1910, s. 159; Lietuviø enciklopedija. Boston 1956, t. 9, s. 191; J. Bia³ynicka-Birula, S³ownik artystów
polskich, t. 3. Wroc³aw, s. 148; Tarybø Lietuvos enciklopedija, Vilnius 1986

Iwaszkiewicz, Iwakiewicz, Klemens, ur. 1804 w Grodnie (?), zm. 10
lipca 1848 w Warszawie. Wg encyklopedii Olgerbranda, nauki pocz¹tkowe pobiera³ w Wilnie u Jana Rustema. Nastêpnie uczy³ rysunku w szko³ach lubelskich, wreszcie dzia³a³ w Warszawie. Wyje¿d¿a³ na prowincjê dla
wykonywania zamówieñ na portrety. W 1824 pracowa³ w Grodnie, w
1827 zapewne w Duni³owiczach pod Wilnem u Janiszewskich.
A. Ryszkiewicz, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 150.

Jacevièiûtë Bronë, ur. w 1919 w alteniai k. Kupiszek (Kupikis).
W 1938-1942 studiowa³a na Uniwersytecie Wileñskim. W 1941-1948
 w wileñskim Pañstwowym Instytucie Sztuk Piêknych. W 1947-1951
pracowa³a w nim jako laborantka. W 1953-1957 kierowa³a wydzia³em
sztuki Domu Twórczoci Ludowej, w 1966-1976 wyk³ada³a malarstwo w Instytucie Sztuk Piêknych w Wilnie. Malowa³a kompozycje
figuralne i pejza¿e. W wystawach uczestniczy od 1949.

R. R., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 187.

Jacuñski Boles³aw, ¿y³ w XIX/XX w., urodzi³ siê w Wilnie. Studiowa³ w Petersburgu i Rzymie, przez pewien czas mieszka³ w Wilnie
(ok. 1883-1892); w 1895 bra³ udzia³ w konkursie na projekt pomnika
Adama Mickiewicza; potem mia³ pracowniê rzebiarsk¹ w Odessie,
wykonywa³ w gipsie i br¹zie medaliony portretowe, m.in. Piotra Chmielowskiego, Tomasza Teodora Je¿a, J. Kossaka, W. Be³zy oraz  podczas pobytu w Wilnie  p³askorzebê Matki Boskiej Ostrobramskiej,
wyró¿nion¹ (1892?) listem pochwalnym na warszawskim konkursie
rzebiarskim; w Wilnie wykona³ kilka pomników na Cmentarzu na Rossie. W 1892 wys³a³ do Monachium trzy prace w terakocie. W 1894
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przyby³ na kilka tygodni do Lwowa na wystawê sztuki, na której znajdowa³y siê rzeby Hamlet, Cygan oraz Cyganka, wszystkie w gipsie.
Pracowa³ w tym czasie nad wiêksz¹ kompozycj¹ rzebiarsk¹ ¯yd 
wieczny tu³acz, w 1895 wyrzebi³ pos¹g Bogini mi³osierdzia do nowo
zbudowanego s¹du w Odessie, popiersie b. prezydenta miasta Marasliego, na wystawê w Petersburgu przygotowa³ Arlekina, Cygana,
Kozaka Zaporoskiego. Wystawia³ w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie: w 1881  Portret prof. Baudoine de Courtenay
(medalion, br¹z), w 1890  Gladiator, gips; w 1893  Cygan tañcz¹cy,
gips; w 1894  portret dra A. Rollego (medalion, gips); w 1896  Arlekin. Bra³ udzia³ w wystawach, odbywaj¹cych siê w Odessie.
J. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 169; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J.
Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 115.

Jachimavièius Rapolas, Jachimowicz Rafa³, ur. 20 padziernika 1893
w Wilnie, zm. 19 lutego 1961 tam¿e. By³ synem, kamieniarza. Uczy³ siê
snycerstwa w Szkole Rzemielniczej, od 1910 pracowa³ w warsztacie
dekoracyjno-rzebiarskim; w 1913-1915 uczêszcza³ do Szko³y Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie. W 1915-1919 by³ nauczycielem rysunku i snycerstwa w szkole rzemielniczej, kszta³c¹c siê w pracowni
Antoniego Wiwulskiego. Od 1919 do 1926 studiowa³ rzebê na Wydziale
Sztuk Piêknych USB u Boles³awa Ba³zukiewicza, równoczenie uczêszcza³ do pracowni zdobnictwa i grafiki. Przez rok 1921/1922 studiowa³,
jako stypendysta, w ASP w Krakowie rzebê u Konstantego Laszczki. W
1925 przebywa³ w Wiedniu i Pary¿u, w 1927 przez dwa miesi¹ce we
W³oszech. W 1922-1931 by³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, w 1931-1939  Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych, a od 1939  do mierci by³ cz³onkiem Zwi¹zku Plastyków Litewskiej SRR. Od 1944  wyk³adowca w
Instytucie Sztuk Plastycznych w Wilnie, od 1947 jako docent. Rozpocz¹³
samodzieln¹ dzia³alnoæ w okresie studiów. W tym czasie opracowa³ i
wyda³ tekê linorytów z 12 widokami Wilna. Uzyska³ te¿ I nagrodê w
konkursie na stacje do Kalwarii Wileñskiej. W 1922 pracowa³ nad projektem pomnika W³adys³awa Syrokomli (nie zrealizowany); w 1924 wyró¿niono jego projekt pomnika Powstania Górnego l¹ska. W 1926 w konkursie na pomnik Adama Mickiewicza w Wilnie otrzyma³ 2 nagrodê (8000
z³). Ok. 1929 wykona³ pomnik nagrobny Tadeusza Wróblewskiego (p³askorzeba na Cmentarzu na Rossie), w 1930  popiersie wielkiego ksiêcia Witolda, którego odlew z br¹zu znajduje siê w kociele w. Miko³aja
w Wilnie. W tym¿e kociele, w o³tarzu bocznym, s¹ jego rzeby: w.
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Teresa i w. Krzysztof. W 1931 pracowa³ przy restauracji Ostrej Bramy.
W kociele w Solecznikach znajduje siê jego Madonna w nimbie, gips.
W 1939 wykona³ dla Muzeum Wojskowo-Historycznego w Kownie p³askorzebê, przedstawiaj¹c¹ powitanie wojsk litewskich w Wilnie w padzierniku 1939, a w czasie drugiej wojny wiatowej  szereg popiersi,
m.in. Simonasa Daukantasa (Szymona Dowkonta), które znajduje siê w
Muzeum Sztuki w Wilnie. W okresie powojennym wykona³ popiersie
re¿ysera Borisasa Dauguvietisa, 1949. Wystawia³ z WTAP w Wilnie 
1922, 1926 (Akt, Sen Ikara, 1923; Walka z Centaurem, 1924); w 1927
(m.in. projekt pomnika arcybiskupa Jana Cieplaka); 1928 (m.in. projekt
pomnika Jonasa Basanavièiusa); 1929 (Portret W. K., Pomnik Pracy);
1931 (model pomnika wielkiego ksiêcia Witolda) oraz w Warszawie 
1926 i 1930. W 1931/1932 bra³ udzia³ w wystawie Witolda Kajruksztisa
(Vytautas Kairiûkðtis) i jego uczniów w Kownie (m.in. Portret Petrasa
Vaièiûnasa). W Wilnie wystawia³ w 1931 i 1932 w WTNASP. W 1940 
szkic pomnika czerwonoarmistów, Umieraj¹cy ¿o³nierz, Troska. W 1946
jego G³owa ¿o³nierza pokazana by³a na Wszechzwi¹zkowej Wystawie w
Moskwie. Bra³ udzia³ w wielu wystawach litewskich. Pochowany na
Cmentarzu na Rossie, na tzw. Górce Literackiej. Na grobie pomnik d³uta
Nijolë Gaigalaitë, postawiony w 1963.
M. Zakrzewska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 162-163; G.
Jankevièiûtë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 92; M. Jackiewicz, Wileñska Rossa. Przewodnik pocmentarzu. Olsztyn 1993, s. 55-56.

Jakimowicz Roman Jakub, ur. w 1899 w Stanis³awowie, zm.? Ukoñczy³ tam¿e szko³ê realn¹, w 1921/1922 zapisa³ siê na politechnikê we
Lwowie, w 1923  do Wolnej Szko³y Malarstwa i Rysunków Ludwiki
Mehofferowej w Krakowie. Samodzieln¹ dzia³alnoæ artystyczn¹ rozpocz¹³ w okresie studiów na Wydziale Sztuk Piêknych USB (1923-1928).
Ju¿ wtedy wyró¿nia³ siê pilnoci¹, pracowitoci¹ i szybkimi postêpami.
Pod kierunkiem Stanis³awa Matusiaka przyswaja³ tajniki sztuki graficznej; by³ cz³onkiem Cechu w. £ukasza. Debiutowa³ w 1925, wystawiaj¹c jako student w Towarzystwie Sztuk Piêknych we Lwowie tekê
linorytów z 12 widokami Wilna. W linorytach, przedstawiaj¹cych charakterystyczne zabytki i uliczki miasta, artysta operuje du¿ymi, niejednolitymi p³aszczyznami. Wydana w 1927 teka drzeworytowa Kocio³y wileñskie stanowi najcenniejsz¹ pozycjê w dorobku Jakimowicza, otrzyma³ za ni¹ nagrodê. Dyplom artysty malarza uzyska³ w 1931. By³ cz³onkiem cechu w. £ukasza oraz Zespo³u Artystów Wileñskich. W 1927
prowadzi³ lekcje rysunków w gimnazjum wileñskim.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
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s. 283, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 552. J. Kot³owski,
Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycja. Toruñ 1996, s. 131.

Jamontt Bronis³aw, syn Kazimierza i Marii z wiackiewiczów, ur.
1886 w Dokudowie k. Lidy, zm. 4 lutego 1957 w Toruniu. Uczy³ siê w
wileñskiej Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa i G. F. Rybakowa, uczêszczaj¹c równie¿ do gimnazjum, które ukoñczy³ w 1907. Od 1908 przez
dwa lata studiowa³ prawo w Petersburgu. Kontynuowa³ tam dorywczo
studia artystyczne; zapozna³ siê te¿ z bogatymi zbiorami malarskimi, interesowali go przede wszystkim pejza¿yci, m.in. Isaak Lewitan. W 1909
odby³ po raz pierwszy podró¿ do Krakowa i Zakopanego; zetkn¹³ siê
wówczas z twórczoci¹ Jana Stanis³awskiego; pracowa³ w plenerze z
jego uczniami  S. Podgórskim, A. Neumannem i W. Leonhardem. W
1910 powróci³ z Petersburga do Wilna. Podobno pracowa³ jako nauczyciel rysunku w dworach podwileñskich. W 1910-1939 wyje¿d¿a³ na
wakacyjne studia plenarne do Krakowa i Zakopanego oraz Krzemieñca,
Kazimierza nad Wis³¹, Lublina, Grodna i nad Ba³tyk. W czasie pierwszej
wojny wiatowej przebywa³ poza Wilnem na kilkuletniej tu³aczce, w 1918/
1919  w Homlu, pracuj¹c jako nauczyciel rysunku w szkole realnej
Polskiej Macierzy Szkolnej. Po powrocie do Wilna pracowa³ jako urzêdnik w administracji pañstwowej, póniej uczy³ rysunku w gimnazjach
wileñskich i malarstwa na ró¿nych kursach. W 1920 by³ jednym z za³o¿ycieli Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, którego cz³onkiem zarz¹du pozostawa³ do koñca istnienia Towarzystwa. W 1928 podj¹³
na nowo studia malarskie na Wydziale Sztuk Piêknych USB i kontynuowa³ je z przerwami do 1934. W 1928 przebywa³ krótko w Pary¿u i
Brukseli, a w 1930  we W³oszech (Rzym, Florencja). W 1931 zosta³
starszym asystentem przy katedrze malarstwa pejza¿owego u Ferdynanda Ruszczyca. Od 1 padziernika 1936 by³ zastêpc¹ profesora, a od 1
stycznia 1937 do 15 grudnia 1939  profesorem nadzwyczajnym malarstwa pejza¿owego. Po wojnie osiad³ w Toruniu. Zorganizowa³ Sekcjê
Sztuk Piêknych, z³¹czon¹ z Wydzia³em Humanistycznym UMK w Toruniu; od 23 sierpnia 1945 by³ jej prodziekanem. Po przekszta³ceniu siê tej
Sekcji w styczniu 1946 w Wydzia³ Sztuk Piêknych zosta³ jego dziekanem; od 23 sierpnia 1946  profesor zwyczajny pejza¿u i martwej natury. W 1953 uzyska³ stopieñ doktora nauk o sztuce. Debiutowa³ w 1915
na VII Wiosennej Wystawie Obrazów w Wilnie, a zakoñczy³ dzia³alnoæ
wystawiennicz¹ w 1955 ekspozycj¹ jubileuszow¹ w Toruniu z okazji 40lecia swego debiutu. Bra³ udzia³ w wystawach w Brukseli (1928/29),
Hadze i Amsterdamie (1929), Bukareszcie (1930), Kopenhadze (1930/
31), Gdañsku (1930), Moskwie (1933), Rydze (1934), Berlinie i Mona45
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chium (1935); w USA (Pitsburgh  1931/32, 1934, 1937/38; St.Louis 
1932; Baltimore  1932, 1935; San Francisko  1934). Po wojnie uczestniczy³ w wystawach lokalnych i ogólnopolskich. By³ artyst¹ uznawanym, zdobywa³ odznaczenia i nagrody, m.in. wielki medal z³oty w 1924
za Pejza¿ z kaskad¹, a w 1933 i 1934  nagrody za Koció³ Franciszkanów w Wilnie i Cerkiew w Drohobyczu, przyznane przez Senat USB. Namalowa³ wiele prac, zwi¹zanych z Wilnem i Wileñszczyzn¹, m.in. Motyw
starego Wilna, 1909; Pejza¿ za rzek¹, olej; Pejza¿ wiejski, olej; Pejza¿ z
³ódk¹, 1928; Pejza¿ nadrzeczny, gwasz, 1928; Podwórko przy ulicy Tatarskiej w Wilnie, tempera, 1931; Fragment Wilna, 1933; Ulica ¯ydowska w Wilnie, 1934; Wiatrak, tempera, 1937; Chata wród drzew, tempera, 1938; Koció³ w. Micha³a w Wilnie, olej, 1941; Wilno, tempera, 1943;
Zanie¿one podwórko, 1944; Zau³ek Skopówka w Wilnie, akwarela, 1954.
F. Lubierzyñski, Sylwetki naszych plastyków. Bronis³aw Jamont. Wileñski
Przegl¹d Artystyczny 1927, nr 4; S. Podhorska-Oko³ów, Obrazy Jamontta. Odra
1947, nr 22; St. Kubaszewska, M. Lirzbiñska, H. Za³êska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw, s. 189-191.

Jan Litwinek, ¿y³ w XVI w.; malarz krakowski rodem z Wilna. W
1573 mieszka³ w tzw. kwartale grodzkim; w 1574 otrzyma³ od rady
miejskiej Kazimierza 9 fl. I 2 grosze za malowanie proporca nowego.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 200-201

Jan z Janowicz (Janowicz?), ¿y³ w XVII w.; malarz. Sygnatura
jego powtórzona kilkakrotnie na malowid³ach ciennych z 1668 w kociele w Rykontach pod Wilnem, przedstawiaj¹cych sceny Mêki Pañskiej, m.in. Zdjêcie z krzy¿a, wzorowane na obrazie Daniele da Volterra.
M. Morelowski, Zarysy syntetyczne sztuki wileñskiej od gotyku do klasycyzmu.
Wilno 1939, s. 115; S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 204.

Janiszewski Lew (Leon), ¿y³ w XVIII w.; rytownik w Wilnie.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 216

Janiszewski Miko³aj, ¿y³ w XVIII w.; snycerz wileñski, wzmiankowany w 1775, jako w³aciciel domu w murach Dolnego Zamku.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 216.

Jankiewicz Antoni, ur. w 1800, zm.? Pochodzi³ z parafii oniksztyñskiej; wykszta³cenie rednie otrzyma³ w szkole bernardynów w Traszkunach. Przez piêæ lat uczy³ siê malarstwa u Rosaliniego, przez dwa
lata  rysunku u sztycharza Perliego, zapewne Józefa, w 1821-1829 
malarstwo u Jana Rustema na Uniwersytecie Wileñskim. Od 1823 zaanga¿owany jako rysownik w uniwersyteckim zak³adzie i ogrodzie
botanicznym. W 1825 wykona³ 33 rysunki do pracy z zakresu botaniki, przygotowywanej przez prof. Jana Fryderyka Wolfganga. W 1829
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towarzyszy³ ekspedycji botanicznej prof. Edwarda Eichwalda na po³udniow¹ Ukrainê. W 1838 ur. Antoni Jankiewicz kandydat filozofii notowany jest w ksiêgach metrykalnych kocio³a w. Jana w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 217.

Jankiewicz W³adys³aw, ur. 1877 w powiecie szawelskim, zm.? Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej, zajmowa³ siê amatorsko fotografi¹; ukoñczy³ szko³ê kolejow¹; w 1901 przyjecha³ z Miñska do Wilna, kupi³ od J.
Hermanowicza zak³ad fotograficzny w domu Górskiej na Ma³ej Pohulance. W 1902 przeniós³ go do domu Weimana na rogu Aleksandrowskiej
(Mindaugo) i Suzdalskiej (Kauno); zosta³ zamkniêty przed 1908.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 21.

Jankowski J., autor akwareli Ulica ¯ydowska, sygn. J. Jankowski, Wilno 1912, w Muzeum Historycznym m. Krakowa.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 219.

Janowicz-Czaiñski Aleksander, ¿y³ w XX w. W 1931 z³o¿y³ wniosek o przyjêcie go na cz³onka Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych
Artystów Sztuk Plastycznych, w 1935 by³ jego cz³onkiem. Na V dorocznej wystawie towarzystwa prezentowa³: Staw, olej; M³yn, olej; Fragment Sorok Tatarów, olej; Fragment z Nowej Wilejki, olej; G³ówka, olej.
LVA, Vilnius, F 288, ap. 1, b. 2, 6, poda³a T. Dalecka.

Janowski Ludomir Antoni (jako drugiego imienia u¿ywa³ Sylwin), ur.
1 grudnia 1862 w guberni kurskiej, zm. w 1939 w Warszawie.W 18781880 uczy³ siê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie. W 18801886 studiowa³ w ASP w Petersburgu; wystawia³ na pokazach prac
uczniów w 1887 (Portret kobiety, odznaczony srebrnym medalem) i 1888
(Portret mê¿czyzny). Nastêpnie przeniós³ siê do Wilna. Jesieni¹ 1903 zamierza³ wyjechaæ za granicê. Od 1906 mieszka³ w Warszawie. W czasie pierwszej wojny wiatowej pracowa³ w domach ziemiañskich jako portrecista.
Wystawia³ w Krakowie w TPSP  w 1891, 1893, 1900, 1904, 1905, 1909;
we Lwowie na wystawie sztuki wspó³czesnej  w 1894 oraz w 1905 i
1937; w Wilnie  w 1897 (Portret Stanis³awa Bogusza-Siestrzeñcewicza);
w Warszawie  wielokrotnie od 1896 do 1939. Za granic¹ wystawia³ w
1896 w Berlinie, w 1904  w Monachium, w 1904, 1905, 1908  w
Pary¿u. By³ cz³onkiem rzeczywistym Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych i Zwi¹zku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Znaczny
wp³yw na jego twórczoæ wywar³o malarstwo Józefa Pankiewicza, z którym zaprzyjani³ siê na studiach w Petersburgu w 1885; przez ca³e ¿ycie
utrzymywa³ z nim bliskie kontakty. Malowa³ g³ównie portrety i pejza¿e, a
tak¿e martwe natury i akty. Znane s¹ jego m.in. obrazy: G³owa kobiety,
Autoportret z papierosem, Portret kobiety, Portret Miko³aja Reychmana,
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Portret Gabriela Narutowicza, Portret mê¿czyzny w okularach, Portret pani
w kapeluszu, Martwa natura, Krajobraz z rzek¹, Brzozy.
S. £oza, Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1939; R. Jod³owska, Polski s³ownik
biograficzny, t. 10.; S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 222-223; J.
Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 18.

Janowski Ludwik. W 1893 uczestniczy³ w wystawie sztuki w Wilnie.

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

Januszewicz Marceli, syn Marcina, ur. w 1806 w Ja³tuszkowie w
powiecie uszyckim, zm. po 1859. Po ukoñczeniu gimnazjum w Wilnie
studiowa³ w 1820-1826 malarstwo, rysunek i rzebê na Uniwersytecie
Wileñskim, m.in. u Jana Rustema; wzi¹³ udzia³ w wystawie szkolnej w
1820. W 1828 otrzyma³ stopieñ kandydata sztuk piêknych. Znany z licznych (ok. 200) rysunków piórkiem, lawowanych lub podkolorowanych
akwarel¹, przedstawiaj¹cych zabytki Wilna (Pa³ac Sapie¿yñski na Antokolu, koció³ w. Teresy, ruiny zamku Barbary Radziwi³³ówny) i okolicznych
miejscowoci (Werki, Troki). Przewa¿nie s¹ to kopie z dzie³ innych artystów (np. Piotra Rossiego), ale tak¿e prace, wykonane z natury. Towarzysz¹c Konstantemu Tyszkiewiczowi w podró¿y po Wilii w 1857, rysowa³
widoki nadbrze¿ne, miasteczko Wilejkê, wioskê Daniszewo, koció³ w
Duksztach, dwór w Kiernówce, znane z drzeworytów w K. Tyszkiewicza
Wilia i jej brzegi, Drezno 1871. Próbowa³ si³ na polu litografii. W 18481854 pracowa³ jako dekorator w teatrze. Znane s¹ jego prace: Staro¿ytnoci miasta Wilna, Portret dr Augusta Becu (wgobrazu Rustema), Turek,
spadaj¹cy z konia, Staro¿ytnoci, znalezione w Litwie, akwarela.

Dziennik Wileñski 1820, t. 2. nr 3, s. 368; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 229-230.

Januszewicz, Januszkiewicz, Marcin, ojciec Marcelego, ur. w 1780 w
Daszkowie k. Kamieñca Podolskiego, zm.? W 1804-1816 studiowa³ malarstwo na Uniwersytecie Wileñskim u Franciszka Smuglewicza i Jana
Rustema. Dziêki poparciu Rustema w 1812 zosta³ przyjêty do lo¿y wolnomularskiej Gorliwy Litwin, od której w 1818/1819 otrzyma³ zasi³ek 2 czerwone z³ote miesiêcznie, jako ubogi uczeñ, przyk³adaj¹cy siê do nauki sztuk
piêknych w Uniwersytecie, by³ te¿ cz³onkiem honorowym lo¿y Dobry Pasterz (1821). Malowa³ portrety i obrazy religijne, w których nawi¹zywa³
do Smuglewicza. Do o³tarza g³ównego w kociele w. Jana w Wilnie namalowa³ w 1827-1828 obrazy w. Jan Chrzciciel i w. Jan Ewangelista
oraz obraz do kaplicy ciep³ej przy tym¿e kociele. Uchodzi³ za wybornego kopistê, dobry by³ z niego tak¿e restaurator starych obrazów i uszkodzo-
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nych. Skopiowa³ przypisywany Szymonowi Czechowiczowi Cud w. Jana
Kantego ze st³uczonym garnkiem mleka (1811-1812), w 3 egzemplarzach,
dla bpa J. Bu³haka, A. Chreptowicza i prof. M. Pe³ki-Poliñskiego. Wykona³
portrety ksiê¿y J.K. Bogus³awskiego i M. D³uskiego. Dla Konstantego Radziwi³³a w Po³oneczce k. Nowogródka wykona³ kopie portretów rodzinnych z Niewie¿a. W 1827-1828 odnawia³ stare obrazy z kocio³a w.
Jana w Wilnie, za w 1837  obrazy z katedry wileñskiej: Smuglewicza w.
Ignacy Loyola i Czechowicza Ukrzy¿owanie.
Athenaeum 1847, t. 1., s. 163-164; J. Karczewski, Koció³ zamkowy, czyli
katedra wileñska. Wilno 1908, s. 249-251; V. Drëma, Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 230-231.

Januszewicz Stanis³aw, ¿y³ w XVIII/XIX w. Czynny w Wilnie.
Znany jako autor sygnowanych rysunków, podkolorowanych akwarel
w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Warszawie: Gieranony,
Zamek Dolny w Wilnie, Zamek Barbary Radziwi³³ówny w Wilnie, Koció³ w Wilnie. Zapewne krewny Marcina Januszewicza.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 231.

Januszkiewicz Leokadia, ur. 1909 w Wilnie, zm.? W 1931-1936
studiowa³a malarstwo na Wydziale Sztuk Piêknych USB, bior¹c udzia³
w wystawach wydzia³u w 1933-1935; by³a cz³onkiem Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich. Nauczycielka rysunków od 1936 w Drui,
Grodnie; w 1956 przyjecha³a do Polski, pracowa³a w Gdyni-Or³owie.
Dyplom uzyska³a w 1957 na Wydziale Sztuk Piêknych UMK w Toruniu. Znane s¹ jej prace: Zau³ek Bernardyñski, 1934, drzeworyt; Martwa natura, 1935, drzeworyt; Getto wileñskie, 1935, akwaforta.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s.
65; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 285; Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 305.

Jarocki Stanis³aw, ur. 1871 w Warszawie, zm. 13 padziernika 1944
w Wilnie. Studiowa³ malarstwo w Warszawie pod kierunkiem Wojciecha
Gersona, w 1891-1894 w ASP w Krakowie pod kierunkiem Jana Matejki, w 1894-1896 na stypendium artystycznym, w 1896-1898  w Pary¿u w Akademie Colarossi, w Monachium u S. Hollosyego, nastêpnie w
Rzymie; od 1998 by³ nauczycielem Szko³y Rysunkowej w Wilnie; w 1900
prowadzi³ prace konserwatorskie przy freskach w kaplicy w. Kazimierza w Katedrze Wileñskiej; organizowa³ wystawy, od 1899 prowadzi³
tajne kó³ka samokszta³ceniowe m³odzie¿y, od 1911  czynny w harcerstwie, zorganizowa³ w Wilnie Gniazdo Soko³ów; od 1912 prowadzi³ dzia³
graficzny w Pa³acyku Przedzieckich Towarzystwa Przyjació³ Nauk;
cz³onek Towarzystwa Krajoznawczego, wyda³ przewodnik Okolice Wil-
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na (1926); namalowa³ wiele obrazów, studiów pejza¿owych, szkiców
zabytków, m.in. Cisza, 1898; Wiosna, 1900; Pejza¿, 1903; Krajobraz z
drog¹ i brzozami, 1903; wiêta ¯mud, 1910; Polska jesieñ; Zima, 1944;
cykl pejza¿y tarzañskkich, 1924-1925; Autoportret, 1904. Udzia³ w
wystawach: Warszawa, Towarzystwo Zachêty  1895-1899, 1901-1904,
1909-1913, 1924-1925, 1926-1935, 1937-1938; Salon Krywulta, Warszawa  1896, 1898-1901; TPSP, Kraków  1897, 1900, 1902-1903,
1906-1907; Wilno  1899, 1902, 1905, 1931-1934. Wystawia³ tak¿e we
Lwowie, Zakopanem, Rzymie i Wenecji.
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986; Wileñskie rodowisko artystyczne,
katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 65; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik
biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 121.

Jaroðevièius Antanas, Jaroszewicz Antoni, ur. 22 lipca 1870 w
Strebociszkach k. Poswola (Pasvalys), zm. 1 czerwca1956 w Karklinach k. Malat; malarz, rysownik-ornamentalista. W 1899 ukoñczy³
Szko³ê Techniczno-Malarsk¹ Stiglitza w Petersburgu; w 1900-1921 by³
nauczycielem rysunków w Kazaniu, w 1921-1936  nauczyciel w Giedrojciach. W 1907-1914 uczestniczy³ w wystawach malarstwa litewskiego w Wilnie. Od 1904 publikowa³ artyku³y o sztuce litewskiej. Wyda³
album Krzy¿e litewskie, 1912; malowa³ pejza¿e: Jesieñ, Zmierzch ok.
1909; tworzy³ te¿ projekty stylowych mebli.
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 105; Lietuvos dailës istorija.
Vilnius 2002, s. 268, 276, 277, 281.

Jasieñski Jan, syn Franciszka, ¿y³ w XIX w. Posiada³ zak³ad fotograficzny po 1863 w Wilnie, w domu Puzyniny przy ul. Niemieckiej. W
1863 w³adze rosyjskie zak³ad zamknê³y.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 22.

Jasiewicz Franciszek, ur. 15 grudnia 1873 w maj¹tku Europajewszczyzna w d. powiecie lepelskim, zm. 15 sierpnia 1930 w Wilnie. Ukoñczy³ w Witebsku gimnazjum i uczy³ siê rysunku u Aleksandra Miniata.
W 1897-1903 studiowa³ w ASP w Krakowie u T. Axentowicza, F. Cynka, J. Unierzyskiego i L. Wyczó³kowskiego. W 1899 wystawi³ w Krakowie Studium niewiasty. Po studiach zamieszka³ w Wilnie. Rysowa³
wiele portretów osobistoci wileñskich, m.in. ksiê¿y Macierewicza i
Piotrowicza, prof. Stanis³awa Kocia³kowskiego, pejza¿e i budowle,
przedstawiaj¹ce Bramê Sapie¿yñsk¹ na Antokolu. Malowa³ olejne studia kwiatów. Namalowa³ obraz olejny wiêta Rodzina do kocio³a Serca Jezusowego w Wilnie. Pochowany na Cmentarzu Bernardyñskim.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979; A. Kasperavièienë, J.
Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997.
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Jasiewicz Kazimierz, syn Antoniego, ur. w 1813 na Wileñszczynie (w
Wilnie ?), zm. 28 stycznia 1888 w Petersburgu. Uczy³ siê rysunku u prywatnych nauczycieli. Od grudnia 1831 do 1 wrzenia 1833 by³ nauczycielem kaligrafii i rysunków w gimnazjum gubernialnym i w szkole miejskiej
w Mohylewie.W listopadzie 1833 zosta³ przyjêty do ASP w Petersburgu,
jako stypendysta rz¹dowy; studiowa³ malarstwo historyczne i portretowe;
w 1836 otrzyma³ srebrny medal 2 klasy (za portret z natury kanonika
Ginty³³y) i tytu³ swobodnyj (niek³asnyj) chudo¿nik. W 1849 (1852?) na
podstawie portretu z natury zosta³ mianowany naznaczennym. Dla uzyskania tytu³u akademika rozpocz¹³ malowanie portretu aktora W.A. Karatygina; nie ukoñczy³ go z powodu zgonu modela w 1853. Przedstawiaj¹c w
1857 olejne portrety admira³a Staniukowicza i Michaj³owej oraz akwarelowy portret admira³a Czistiakowa, zaznacza³, ¿e przez d³u¿szy czas przebywa³ poza Petersburgiem, pracuj¹c dla ró¿nych cerkwi. Tytu³ cz³onka rzeczywistego akademii w zakresie malarstwa portretowego przyznano mu
w 1858 za portret genera³a-adiutanta hr. Osten-Sackena i za dzia³alnoæ
pedagogiczn¹. W l. 60. z polecenia akademii i urzêdu s¹dowego by³ rzeczoznawc¹ dzie³ sztuki, przeznaczonych do sprzeda¿y za d³ugi. Mimo licznych zajêæ, popada³ ci¹gle w k³opoty finansowe i niejednokrotnie zwraca³
siê o pomoc do akademii. W 1873 prosi³ o zatrudnienie w akademii, jako
pomocnika inspektora. Z licznych, malowanych przez niego portretów,
znane s¹: Portret gen. Szelkowa, 1847; Portret lejbhuzara, 1848; trzy akwarele, przedstawiaj¹ce I. W. Hurkê. W zakresie malarstwa religijnego wykona³ m.in. obrazy do cerkwi w Kronsztadzie (od 1842), do Kaniowskiego
Monasteru, do cerkwi przy szpitalach wojskowych w Oranienbaumie,
Peterhofie i Pskowie, do Smolnego Instytutu w Petersburgu, do soboru
W³adimirskiego. W 1871 koció³ w Wysokiej k. Szyd³owca otrzyma³ jego
obraz w. Miko³aj. Malowa³ te¿ pejza¿e: Sp³oszone ptaki, Noc ksiê¿ycowa,
Brzeg morza. Uczy³ rysunku w gimnazjach petersburskich oraz prywatnie, przez kilkadziesi¹t lat malarstwa i rysunku we w³asnej pracowni. Restaurowa³ obrazy w Ermita¿u i w Carskim Siole; tak¿e S¹d Parysa na
plafonie w pa³acu wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³ajewicza w Petersburgu
i obrazy w prywatnych kolekcjach.
R. Podbereski, O niektórych artystac w Akademii Sztuk Piêknych w S-Petersburgu.
Tygodnik Petersburski 1842, nr 59, s. 324; J. Derwojed, Polski s³ownik biograficzny,
t. 11; J. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 253.
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¯YDZI WILEÑSCY W LITERATURZE
An-Ski Sz. (Szymon, pseud.), w³. Salomon (Szlojme) Zajnwel (Zangwi³) Rapaport, ur. w 1863 w Witebsku lub Czaszniku, zm. w 1920 w
Warszawie; pisarz, folklorysta. Pochodzi³ z rodziny ortodoksyjnej. Otrzyma³ wykszta³cenie religijne, by³ samoukiem. Ima³ siê ró¿nych zajêæ,
m.in. by³ nauczycielem. Zwi¹za³ siê z rosyjskimi narodnikami. W 1883
debiutowa³ opowiadaniem w pimie Woschod. Pocz¹tkowo pisa³ niemal wy³¹cznie po rosyjsku (do 1904). W 1892-1905 mieszka³ w Pary¿u. W 1905 napisa³ hymn Bundu Di Szwue (Przysiêga). Wówczas te¿
zwróci³ siê ku literaturze jidysz, czerpi¹c wiele motywów ze skarbnicy
folkloru ¿ydowskiego. W 1911-1914 kierowa³ ekspedycj¹ folklorystyczn¹, prowadz¹c¹ badania na Wo³yniu i Podolu. W swych wspomnieniach Churban ha-Jehudim be-Polin, Galicja u- Bukowina (Zag³ada ¯ydów w Polsce, Galicji i na Bukowinie, t. 1-4, 1921-1928),
opisa³ spustoszenia, dokonane w czasie I wojny wiatowej przez armiê
rosyjsk¹ oraz w³asne próby ratowania zabytków. By³ zaanga¿owany w
niesienie pomocy gminom ¿ydowskim, które ucierpia³y w czasie wojny, organizuj¹c tzw. komitety ratunkowe. Po rewolucji bolszewickiej
mieszka³ w Wilnie i Warszawie, przyczyniaj¹c siê do powstania w Wilnie ¯ydowskiego Towarzystwa Historyczno-Etnograficznego. Oko³o
1914 powsta³o (w dwóch wersjach jêzykowych  jidysz i rosyjskim)
jego najbardziej znane dzie³o  sztuka teatralna Cwiszn cwej we³en (Na
pograniczu dwóch wiatów), dziêki t³umaczeniu Ch. N. Bialika na jêzyk
hebrajski bardziej znane jako Dybuk. Kiedy zagin¹³ pierwowzór dzie³a,
na podstawie t³umaczenia Bialika napisa³ drug¹ jego wersjê, która zosta³a wystawiona w Warszawie w grudniu 1920, wkrótce po mierci
autora. Mia³a ona tak¿e filmowe adaptacje, zrealizowane w Polsce (1937,
M. Arnstein) i w Izraelu (1968). W 1922 ukaza³y siê dwa jej t³umaczenia na jêzyk polski. An-Ski publikowa³ wiersze, sztuki teatralne, utwory
prozatorskie, pamiêtniki i studia na temat folkloru. Niedokoñczony przezeñ dramat Tog un nacht (Dzieñ i noc) dokoñczy³ A. Kacyzne.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. I. Warszawa 2003, s. 87-88.

Bastomski Aharon, pseud. Abe, ur. w 1907 lub 1908 w Wilnie, zm.
w 1944 w miejscowoci Klooga, w Estonii. Tworzy³ w jêzyku jidysz.
Pochodzi³ z rodziny rzemielniczej. Ukoñczy³ szko³ê Meficej Haskala w
Wilnie. Od m³odoci zwi¹zany z Bundem. Dzia³a³ w organizacji m³odzie¿owej Cukunft (Przysz³oæ). Zaczyna³ od redagowania i pisania
tekstów dla gazetek ciennych, a nastêpnie  dla prasy w jêzyku jidysz,
w tym Farojs (Naprzód), Folks Cajtung (Gazeta Ludowa), Wil52
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ner Tog (Wileñski Dzieñ)  1932-1939, Wilner Togblat (Dziennik
Wileñski). Zajmowa³ siê zbieraniem materia³ów folklorystycznych dla
JIWO (¯ydowski Instytut Naukowy), wspó³pracuj¹c z J.L. Kahanem
na terenie Wileñszczyzny. By³ wspó³za³o¿ycielem teatru marionetek
Majdim, dla którego przygotowa³ kilka inscenizacji dzie³ literackich (m.in.
M. Kulbaka i J. Opatoszu). By³ cz³onkiem zarz¹du Wileñskiego Towarzystwa Teatralnego Wilbig, nale¿a³ do zespo³u teatralnego Dawke.
W okresie okupacji sowieckiej wspó³pracowa³ z gazet¹ Wilner Emes
(Prawda Wileñska). Po zajêciu Wilna przez Niemców pracowa³ jako
stolarz. Potem trafi³ do podwileñskiego obozu pracy. W 1943 zosta³
wywieziony do Estonii, do jednego z tamtejszych obozów pracy, gdzie
podczas egzekucji zosta³ zamordowany wraz z 1800 wileñskich ¯ydów.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. I. Warszawa 2003, s. 150.

Belis-Legis Salomon, ur. w 1907 w Wilnie, zm. w 1995 w Warszawie; poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor. By³ jednym z za³o¿ycieli
grupy literackiej Jung Wilne (M³ode Wilno); ostatni przedstawiciel
literatury jidysz w Polsce. Debiutowa³ w 1924 w redagowanym przez
siebie pimie Klangen (Dwiêki). W 1927 opublikowa³ cykl wierszy w nowojorskim pimie Frajhajt (Wolnoæ). Poczynaj¹c od 1931,
wspó³pracowa³ z wieloma gazetami wileñskimi, m.in. Der Wilner
Moment (Wileñski Czas) i Di Cajt (Czas), Szabes Kurier (Kurier Sobotni), z kowieñskim Folks-Blat (Gazeta Ludowa). W 1941
zg³osi³ siê na ochotnika do Armii Czerwonej. Na froncie dwukrotnie by³
ranny. Po wojnie zamieszka³ w Wilnie, gdzie opublikowa³ trzy zbiory
reporta¿y. Do Polski przeniós³ siê w 1959. Przez 11 lat kierowa³ dzia³em literatury i sztuki tygodnika Folks Sztyme. Obiektem jego zainteresowañ byli nie tylko pisarze ¿ydowscy, ale tak¿e wybitni przedstawiciele literatury wiatowej. W 1964 wyda³ tom szkiców Portrety i problemy. Pisa³ przedmowy do polskich wydañ klasyków literatury ¿ydowskiej. W ostatnim okresie ¿ycia publikowa³ w jêzyku jidysz wy³¹cznie
dla izraelskiego kwartalnika literackiego Di Go³dene Kejt (Z³oty £añcuch, przenonie  Tradycja Pokoleñ). W 1987 w Izraelu wyró¿niony zosta³ za ca³okszta³t twórczoci presti¿ow¹ nagrod¹ literack¹ im. I.
Mangera.
J. Solarz, Polski s³ownik judaistyczny, t. I. Warszawa 2003, s. 163.

Benjakob Izaak Aszyk, ur. w 1801 w Ramigole w d. powiecie
kowieñskim, zm. w 1863 w Wilnie; pisarz i bibliograf. Choæ otrzyma³
tradycyjne wykszta³cenie religijne, szybko znalaz³ siê w krêgu oddzia³ywania wp³ywów haskali (¿ydowskiego owiecenia). Jego debiut literacki mia³ miejsce w 1840, za naukowy  w 1844. Wród wydanych
53

przez niego prac oryginalnych oraz redniowiecznych pisarzy ¿ydowskich na szczególn¹ uwagê zas³uguje opublikowana wraz z A.B. Lenbensohnem 17-tomowa edycja Hebrajskiej Biblii, która mia³a wielki
wp³yw na rozwój haskali w Rosji. Dzie³em jego ¿ycia i przesz³o 20 lat
pracy by³a bibliografia Ocar ha-sfarim (wyd. w 1880).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 169.

Dick, Dik, Izaak (Ajzyk) Meir (Majer), ur. ok. 1815 w Wilnie, zm. w
1893 tam¿e. By³ twórc¹ popularnej literatury jidysz; jako jeden z pierwszych autorów, zainteresowa³ siê folklorem. Syn wileñskiego kantora.
Otrzyma³ wykszta³cenie religijne. W czasie pobytu w Niewie¿u, dziêki
pomocy ksiêdza i miejscowych baskili opanowa³ jêzyk niemiecki oraz
tzw. nauki wieckie. By³ pedagogiem, wspiera³ d¹¿enia w³adz do przeprowadzenia reformy szkolnej (wystêpowa³ w tej sprawie do ministra
owiaty Siergieja Uwarowa). Zaczyna³ od opowiadañ w jêzyku hebrajskim (pierwsze opublikowa³ w 1848). By³ autorem ponad 300 opowiadañ; wprowadzi³ do literatury jidysz w¹tki sentymentalne i realistyczne,
opowieci historyczne i satyryczne. Czêæ z nich by³a przek³adami i
swobodnymi adaptacjami dzie³ innych autorów. By³ jednym z pierwszych
maskali, potrafi¹cych wpleæ w interesuj¹ce fabularnie opowiadanie w¹tki
dydaktyczne. W 1864 podpisa³ kontrakt z wileñskim wydawnictwem
Rommów na pisanie tygodniowo 48-stronicowej noweli. Rozesz³a siê
ona w blisko 100 tys. egzemplarzy. By³ autorem dwóch zbiorów anegdot
¿ydowskich. Nie kry³ przywi¹zania do tradycji religijnej. Jego pamflety,
które mia³y szeroki rezonans w spo³ecznoci ¿ydowskiej, nie zachowa³y
siê. Wybór dzie³ Dicka wyda³ S. Niger w 1954.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 335.

Dinesohn, Dinezon, Dynezon, Jakub, ur. w 1856 w Nowych ¯agarach na Litwie, zm. w 1919 w Warszawie; prozaik, publicysta, dzia³acz
owiatowy. Otrzyma³ wykszta³cenie religijne. Pod wp³ywem haskali
podj¹³ pracê literack¹, pisz¹c korespondencje i opowiadania dla prasy
hebrajskiej. Zwi¹zany z Wilnem i krêgiem ludzi pióra, skupionych wokó³
I.M. Dicka. Pragnienie niesienia owiecenia w lud sk³oni³o go do
pisania w jidysz. Jego pierwsza powieæ Baawon awot (hebr. Z grzechu ojców  tragedia dziewczyny, trac¹cej ¿ycie z powodu fanatyzmu rodziny) zosta³a skonfiskowana przez cenzurê. Sukces odnios³a
nastêpna powieæ Der szwarce jungermanczik (Czarny m³odzieniec,
1885). W 1885 przeniós³ siê do Warszawy, gdzie zaprzyjani³ siê z I.L.
Perecem. Opublikowa³ kilka dalszych powieci, utrzymanych  podobnie jak poprzednio  w stylu sentymentalnym, w których do g³osu
zacz¹³ dochodziæ nurt realistyczny. Prze³o¿y³ na jidysz czêæ Die judi54
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sche Volksgeschichte H.Graetza. W okresie I wojny wiatowej zak³ada³
sierociñce.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 336-337.

Drujanow Alter, ur. w 1870 w Drui na Wileñszczynie (obecnie
Bia³oru), zm. w 1938 w Tel Awiwie; pisarz hebrajski; historyk i dzia³acz syjonistyczny. Debiutowa³ felietonami w pimie Ha Melic w 1890.
Póniej wspó³pracowa³ z pras¹ hebrajsk¹ i jidysz. W 1899-1909 by³
sekretarzem odeskiego Komitetu Chowewej Syjon (syjonistów). Nastêpnie wyjecha³ do Palestyny i pozostawa³ tam w 1906-1909. Po powrocie do Wilna, do czasu I wojny wiatowej, by³ sekretarzem KC
Syjonistów w Rosji. W 1909-1914 w Wilnie wydawa³ tygodnik HaOlam. W 1921 osiad³ w Palestynie na sta³e i powiêci³ siê pracy literackiej oraz naukowej.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 347-348.

Ejges Jehuda, ur. w 1891 w Wilnie, zm. w 1946 w Tel Awiwie;
pisarz, przywódca organizacji syjonistycznej Cejrej Syjon w Polsce.
Sympatyzowa³ z ruchem Ha-Owed ha-Cijoni. Stworzy³ wydawnictwo
Turbutu w Warszawie, które m.in. publikowa³o seriê Medorot, powiêcon¹ nowoczesnej literaturze hebrajskiej. Bra³ udzia³ w akcji maj¹cej na celu popularyzacjê jêzyka hebrajskiego. W 1934 emigrowa³ do
Palestyny.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 369-370.

Einhorn Aron, ur. w 1884 w Kiejdanach, zm. w 1942 w Otwocku.
Pisarz, dziennikarz. Studiowa³ na Sorbonie. Od 1905 wspó³pracowa³ z
pras¹ ¿ydowsk¹, tak¿e wileñsk¹, g³ównie ukazuj¹c¹ siê w jêzyku jidysz. By³ wieloletnim wspó³pracownikiem Hajntu (Dzi), ¿ydowskiego pisma warszawskiego. Po I wojnie wiatowej mieszka³ w Warszawie. W czasie okupacji przebywa³ w getcie warszawskim, choæ
czyni³ rozpaczliwe wysi³ki, by wyjechaæ do Palestyny. Skierowany przez
Joint (amerykañska organizacja charytatywna) do Otwocka na leczenie p³uc, prawdopodobnie zgin¹³ w sierpniu 1942 podczas likwidacji
tamtejszego getta.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 370.

Einhorn, Ejnhorn, Dawid, ur. w 1886 w Kareliczach k. Nowogródka, zm. w 1973 w Nowym Jorku; poeta, t³umacz. Jego ojciec
przyj¹³ chrzest i by³ lekarzem w carskiej armii. Po powrocie do judaizmu porzuci³ ten zawód i powiêci³ siê studiom talmudycznym. Syna
pos³a³ do chederu w Wo³kowysku, a nastêpnie  do jesziwy w Wilnie.
Pocz¹tkowo pisa³ wiersze w jêzyku hebrajskim (od 13 roku ¿ycia), a
po zbli¿eniu siê do Bundu  w jêzyku jidysz. Uwa¿any za czo³owego
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liryka m³odego pokolenia. Debiutowa³ zbiorkiem poezji Sztile gezangen
(Ciche piewy, 1909), nastêpnie Majne lider (Moje wiersze, 1918). W
1911-1912 by³ wiêziony w Wilnie za dzia³alnoæ rewolucyjn¹; w 1912
wyjecha³ do Szwajcarii, lata 1915-1920 spêdzi³ w Polsce. W 1920
wyjecha³ do Berlina, gdzie wspó³pracowa³ z pras¹ jidysz. Od 1940 mieszka³ w Nowym Jorku.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 370.

Eisenberg Abraham, ur. w 1879 w Wilnie, zm. w 1956 w Nowym
Jorku; dramaturg, teatrolog, rzebiarz. Studiowa³ w Warszawie i w
Pary¿u, potem osiad³ w Warszawie (ok. 1898). Po I wojnie wiatowej
zwi¹za³ siê z Trup¹ Wileñsk¹, z któr¹ w 1924 roku przeniós³ siê do
Nowego Jorku.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 372.

Eliezer ben Jehuda, w³ac. Perlman Jehuda, zwany Ben Jehud¹, ur.
w 1858 w £u¿kach na Wileñszczynie, zm. w 1922 w Jerozolimie; pisarz, wskrzesiciel wspó³czesnego jêzyka hebrajskiego, dzia³acz syjonistyczny. Pochodzi³ z rodziny chasydzkiej. Odebra³ tradycyjne pocz¹tkowe nauczanie religijne, a potem uczy³ siê w jesziwie w Po³ocku. W 1877
ukoñczy³ gimnazjum w Dyneburgu (obecnie Daugavpils, £otwa). W 1878
wyjecha³ do Pary¿a, gdzie studiowa³ medycynê. Propagowa³ ideê odrodzenia jêzyka hebrajskiego jako jêzyka mówionego. Spotka³o siê to ze
sprzeciwem rodowiska ortodoksyjnego, uznaj¹cego jêzyk hebrajski
wy³¹cznie za jêzyk wiêtych ksi¹g. W 1882 by³ wspó³za³o¿ycielem towarzystwa Tchijat Israel (hebr. O¿ywienie Izraela), stawiaj¹cego za cel
odnowienie jêzyka hebrajskiego, stworzenie wspó³czesnej literatury hebrajskiej. W 1882-1885 naucza³ hebrajskiego w jerozolimskiej szkole Alliance Israelite Universelle; pisa³ utwory literackie w jêzyku hebrajskim.
I. Bac³awska, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 383-384.

Eljaszew Izydor, pseud. Bal-Machszowes (jid. Zadumany, Rozwa¿ny), ur. w 1873 w Kownie, zm. w 1924 tam¿e; krytyk literatury jidysz
i hebrajskiej. Studiowa³ w jesziwie, póniej medycynê w Heidelbergu i
Berlinie. Egzamin, upowa¿niaj¹cy do praktyki lekarskiej w Rosji, zda³
w 1905 i od tego czasu praktykowa³ w Kownie. Utrzymywa³ kontakty
z ¿ydowskim rodowiskiem w Wilnie. Pierwsze krytyki pisa³ w jêzyku
rosyjskim i niemieckim. Wkrótce pod wp³ywem I.L. Pereca, powiêci³
siê pisaniu w jidysz. Jego zas³ug¹ jest wypromowanie literatury jidysz,
jako odrêbnej dziedziny twórczoci artystycznej oraz wprowadzenie
do niej i do jej krytyki kryteriów oraz standardów, obowi¹zuj¹cych w
literaturze zachodnioeuropejskiej. Jego Dzie³a Zebrane (Geklibene szriftn) ukaza³y siê drukiem w Wilnie (t. 1-5, 1910-1915). By³ uwa¿any za
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najwiêkszego krytyka literatury ¿ydowskiej swych czasów.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, 387-388.

Ginzburg, Ginzburg, Mordechaj Aron, ur. w 1795 w Sa³antach
(Salantai) na ¯mudzi, zm. w 1846 w Wilnie; pisarz hebrajski, t³umacz,
zwolennik haskali. Wykszta³cenie  religijne, wzbogacone pod kierunkiem ojca, Jehudy Aszera (1765-1823), jednego z pierwszych maskali
na Litwie. Od m³odych lat interesowa³ siê histori¹. Przyczyni³ siê do
rozwoju jêzyka hebrajskiego, zarówno w sferze leksykalnej, jak i stylistyki. W 1829 osiad³ w Wilnie, a w 1841 otworzy³ tam wieck¹ szko³ê
¿ydowsk¹. Jego ksi¹¿ki zdoby³y du¿¹ popularnoæ. Zainteresowaniami
twórczymi obejmowa³ wiele dziedzin, w tym historiê powszechn¹, dzieje
¯ydów i judaizmu, leksykografiê. Zajmowa³ siê t³umaczeniami z jêzyka
niemieckiego. Po mierci Gincburga jego zwolennicy utworzyli synagogê wileñskich baskilów, zwan¹ Toharet ha-Kodesz. Wiele z pozostawionych rêkopisów jego zosta³o wydane w ci¹gu nastêpnych dziesiêcioleci, m.in. interesuj¹ca autobiografia pt. Awiezer (1864).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, 482.

Glick, Glik, Hirsz, Hersz, ur. w 1922 w Wilnie, zm. ok. 1944 w
lasach Golfis, w Estonii; poeta. By³ robotnikiem. Pierwsze swe utwory
pisa³ w jêzyku hebrajskim. Pod wp³ywem grupy literacko-artystycznej
Jung Wilne, której by³ jednym z najm³odszych cz³onków, zacz¹³ tworzyæ w jidysz. Bra³ udzia³ w wydawaniu organu tej grupy Jung Wald
(M³ody Las, nr 1-4, 1939). W czasie okupacji hitlerowskiej przebywa³
w getcie wileñskim, a potem w kilku obozach pracy. Zbieg³ z transportu do obozu na £otwie i przy³¹czy³ siê do ¿ydowskiego oddzia³u partyzanckiego. Niektóre z jego utworów, napisanych w okresie Holokaustu, sta³y siê popularnymi pieniami ¿ydowskiego Ruchu Oporu, wród
nich s³ynny hymn partyzancki Zog nit kejn mo³ (Nie mów nigdy wiêcej: To ostatnia droga ma!). Dzie³a zebrane Glicka ukaza³y siê po mierci
poety pt. Lider un poemes (Pieni i wiersze, 1953).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 486.

Goldblum Izrael Isser (Izydor), pseud. Jafag, ur. w 1864 w Wilnie,
zm. w 1925 w Antwerpii; pisarz hebrajski, bibliograf. Wychowanek
jesziw litewskich. W m³odoci przyby³ do Berlina. Powiêci³ siê badaniu i wydawaniu hebrajskich rêkopisów, znajduj¹cych siê w zbiorach
bibliotek Berlina, Pary¿a, Londynu, Oksfordu i Rzymu. Wyniki poszukiwañ publikowa³ w prasie hebrajskiej. Debiutowa³ na ³amach tygodnika Ha Maggi, w którym ukaza³a siê wiêkszoæ jego artyku³ów.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 497-498.

Goldman Izaak, ur. w 1839, zm. w 1905 w Wilnie; poeta tworz¹cy
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w jêzyku hebrajskim. Otrzyma³ twykszta³cenie religijne (m.in. by³ studentem jesziw litewskich), które uzupe³ni³ jako samouk. W 1861 osiad³
w Wilnie, gdzie nawi¹za³ kontakty ze rodowiskiem literackim. Utrzymywa³ siê z handlu, równoczenie powiêcaj¹c siê dzia³alnoci literackiej. Debiutowa³ w 1876, a uwagê krytyki zwróci³ na siebie dwoma
poematami: Szanim kadmonijot (hebr. Najdawniejsze lata, 1879), powiêconym czasom hiszpañskiej inkwizycji oraz Sziwat Cijon (hebr.
Powrót Syjonu, 1888), w którym szkicowa³ fantastyczn¹ wizjê Erec
Israel (Kraju Izraela). Wspó³pracowa³ te¿ z pismem Ha-Melic, zamieszczaj¹c w nim liczne felietony i rêkopisy.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 501.

Gordon Dawid, ur. w 1826 lub 1831 w Podmereczu na Wileñszczynie, zm. 1886 w E³ku (poprzednio Lyck) na Mazurach; pisarz,
publicysta, wydawca. Wykszta³cenie  religijne, samouk. W 1850 wyjecha³ do Anglii i zamieszka³ w Liverpoolu, gdzie cierpia³ biedê. Na zaproszenie Lazara-Lipmanna Silbermanna, wydawcy tygodnika HaMaggid, przeniós³ siê do E³ku, zostaj¹c tam jego pomocnikiem. Publikowa³ teksty ¿ydowskie, wzywaj¹ce do osiedlenia siê ¯ydów w Palestynie. Po mierci twórcy Ha-Maggid (1862) przej¹³ redakcjê pisma
oraz uczyni³ zeñ jedn¹ z wa¿niejszych trybun ruchu syjonistycznego w
d. Prusach Wschodnich.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 506.

Gordon Michael, ur. w 1823 w Wilnie, zm. w 1890 w Kijowie;
poeta, zwolennik haskali. Debiutowa³ elegi¹ na mieræ M.A. Gincburga
(1846). Wspó³pracowa³ z czasopismami hebrajskimi. Pisa³ w jêzyku
jidysz i hebrajskim. Poza utworami poetyckimi opublikowa³ m.in. historiê Rosji Di Geszichte fun Rusland (1869). S³awê przynios³y mu
wiersze w jidysz. Czêæ z nich wesz³a do kanonu literatury ludowej
(wiele kr¹¿y³o w odpisach po ca³ej strefie osiad³oci, niektóre znane s¹
tylko z przekazów ustnych). Najbardziej pe³ne ich wydanie ukaza³o siê
pt. Jidysze lider (¯ydowskie pieni, 1889). Gordon by³ gor¹cym zwolennikiem haskali. Atakowa³ chasydyzm i cadyków. Pod wzglêdem formalnym jego wiersze stanowi¹ etap poredni miêdzy twórczoci¹ ludow¹, a poezj¹ profesjonaln¹. Wywar³y one du¿y wp³yw na kszta³towanie siê literatury jidysz.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 507.

Harkawi Albert (Abraham Eliasz), ur. W 1835 w Nowogródku,
zm. w 1919 w Petersburgu; historyk, orientalista, pisarz. Kszta³ci³ siê
w wileñskiej szkole rabinów i w jesziwach litewskich; studiowa³ na
uniwersytetach w Petersburgu, Berlinie i Pary¿u. Od 1870 wyk³ada³ na
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petersburskim uniwersytecie. Usuniêty ze stanowiska jako ¯yd i przeniesiony do Cesarskiej Biblioteki, od 1877 pe³ni³ w niej funkcjê kierownika dzia³u ¿ydowskiej literatury i rêkopisów orientalnych. Zajmowa³
siê te¿ dzia³alnoci¹ publicystyczn¹.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 560.

Jaszuñski Józef, pseud. Ben Chaim, B.C., ur. w 1881 w Grodnie,
zm. w 1943 w Treblince; pisarz, publicysta, pedagog. Po ukoñczeniu
gimnazjum w Grodnie studiowa³ na Wydziale Prawa i Wydziale FizykoMatematycznym uniwersytetu w Petersburgu oraz w szkole technicznej w Charlottenburgu. By³ sympatykiem ruchu syjonistycznego do
czasu podjêcia przez partiê rozwa¿añ na temat osiedlenia ¯ydów w
Ugandzie. Od 1920 mieszka³ w Wilnie; pracowa³ w towarzystwie ORT
(z ros. Obszczestwo Rasprostranienija Truda Sredi Jewrejew w Rossii 
Organizacja Rozwoju Twórczoci Przemys³owej Wród Ludnoci
¯ydowskiej), a póniej, w 1924-1928  tak¿e w ¿ydowskim gimnazjum, gdzie pe³ni³ funkcjê dyrektora. W 1928 zamieszka³ w Warszawie.
Od 1903 wspó³pracowa³ z wieloma ¿ydowskimi czasopismami, pisa³
w jidysz i w jêzyku rosyjskim i polskim; by³ cz³onkiem prezydium JIWO
(¯ydowski Instytut Naukowy w Wilnie); redaktor czasopisma Ruch
Spó³dzielczy i serii wydawnictw, powiêconej przyrodzie i kulturze
(w jidysz); by³ równie¿ sekretarzem redakcji i wspó³pracownikiem
Wielkiej Encyklopedii Brockhaus-Efrona. W styczniu 1943 zgin¹³ wraz
z rodzin¹ w obozie zag³ady w Treblince.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 664.

Jung Wilne (jid. M³ode Wilno)  nazwa ¿ydowskiej grupy literacko-artystycznej (nawi¹zuj¹ca do nazwy ³ódzkiej grupy Jung Idysz),
dzia³aj¹cej w Wilnie od 1929 do ok. 1939. Inicjatorem jej utworzenia
by³ kr¹g literatów, skupionych wokó³ dziennika Wilner Tog (jid. Wileñski Dzieñ), wydawanego przez Z. Rajzera. Do czo³owych poetów
grupy nale¿eli: Abraham Suckewer, Ch. Grade, E. Fogler, Sz. Kaczergiñski, L. Wolf, H. Gluck. W sk³ad Jung Wilne wchodzili cz³onkowie
m³odego pokolenia malarzy i grafików wileñskich: Moj¿esz Behelfer,
Rafa³ Chwoles, Szejna Efronówna, M. Lewin, Rachela (Ró¿a) Suckewerówna, Lejb Zameczek, Moj¿esz (Mosze) Worobiejczyk i B. Michtom. Twórczoæ grupy (literack¹ i artystyczn¹) cechowa³y ideologia
jidyszyzmu, dba³oæ o zachowanie zwi¹zku z ¿ydowsk¹ tradycj¹ kulturow¹ Europy rodkowo-Wschodniej, niechêæ do syjonizmu, umiarkowane d¹¿enie do nurtów awangardowych sztuki, tendencje lewicuj¹ce. Grupa wydawa³a almanach w jêzyku jidysz Jung Wilne.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 724-725.
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Kabak Aaron Abraham, ur. w 1880 w Smorgoniach, zm. w 1944
w Jerozolimie; pisarz, tworz¹cy w jêzyku hebrajskim. W 1921 osiedli³
siê w Palestynie. Pracowa³ jako nauczyciel w szkole w Jerozolimie;
odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w literackim i spo³ecznym ¿yciu miasta. Debiutowa³ w 1905 nowel¹ Lewada (hebr. Dla niej samej), okrzykniêt¹
pierwsz¹ syjonistyczn¹ nowel¹ w hebrajskiej literaturze. Kabak wprowadzi³ realistyczn¹ nowelê historyczn¹ do literatury hebrajskiej, pisz¹c
w 1928-1929 trylogiê o fa³szywym Mesjaszu, pt. Szlomo Molcho.
I. Brac³awska, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 727.

Kacenellbogen Cwi Hirsz (Naftali; wczeniej Herszel Sycha), ur.
w 1796 w Wilnie, zm. w 1868 tam¿e; pisarz, pedagog, publicysta. Ju¿
w m³odoci rozleg³¹ wiedz¹ talmudyczn¹ zwróci³ na siebie uwagê rabina Saula Kacenellbogena (zm. 1825); potem przyj¹³ jego nazwisko i
napisa³ jego biografiê. Jest autorem Netiwot Olam (1822)  komentarzy do 32 prawide³ interpretacji Barajty (rodzaj apokryfów). Pod wp³ywem lektur zwi¹za³ siê z haskal¹, staj¹c siê czo³owym, umiarkowanym
maskilem wileñskim. Wielokrotnie by³ wybierany do zarz¹du tamtejszej
gminy. W 1847 zosta³ nauczycielem w wileñskiej szkole rabinów, co
sprowadzi³o nañ niechêæ ortodoksów. Próbowa³ si³ jako poeta, publikuj¹c okolicznociowe utwory, powiêcone m.in. Chaimowi Ben Icchakowi z Wo³o¿yna oraz carowi Aleksandrowi I (Szir Teila, 1820).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 732.

Cdn.
*Uzupe³nienie. Patrz Znad Wilii 2/26 2006
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Migawki Wileñskie  ul. Ludwisarska (Liejyklos)
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JESZCZE JEDNO WIÊTO POEZJI
PRZESZ£O DO HISTORII
Romuald Mieczkowski
Majowy zajazd na Litwê  gocie i uczestnicy

©Romuald Mieczkowski

przybywali jeszcze przed
rozpoczêciem festiwalu.
Niektórzy poeci uczestniczyli w innych imprezach
literackich, maj¹cych
miejsce w tym czasie na
Litwie, ale te¿ chcieli dodatkowo poznaæ przepiêkne o tej porze roku
Wilno. Drudzy  odwiedziæ swych przyjació³ i
znajomych, dla jeszcze Preludium do Maja nad Wili¹ stanowi³y
innych tak w³anie z³o- inne imprezy poetyckie, w tym w Borejkowszczynie. Widok od strony dworku W³adys³awa
¿y³y siê dojazdy z dalSyrokomli
szych miast.
Najwiêcej goci przyby³o w niedzielê, 27 maja. Tego dnia witalimy
gocia specjalnego i honorowego  Aleksandrê Niemczykow¹, córkê Stanis³awa Cata Mackiewicza. Na lotnisko przybyli te¿ wileñscy krewni Pani
Oli. Drugi goæ specjalny tegorocznego Maja nad Wili¹  Kazimierz Or³o,
dotar³ samolotem nazajutrz. Jego syn  Maciej Or³o nie móg³ przybyæ.
S³oneczny i ciep³y dzieñ up³ywa³ na rozmowach i spacerach. A tego
dnia by³o co w Wilnie ogl¹daæ! Na placach miasta i w wielu jego zak¹tkach dwiêcza³a muzyka  odbywa³ siê festiwal folklorystyczny Skamba, skamba kanklës  Dwiêcz¹, dwiêcz¹ kankle (litewski ludowy instrument muzyczny), wielu poetów uda³o siê na uniwersyteckie Podwórze Sarbiewskiego, gdzie odbywa³ siê uroczysty fina³ litewskiej
Wiosny Poezji (Poezijos pavasaris).
Na Maj nad Wili¹ przybyli z Polski po raz pierwszy: Ireneusz Betlewicz (Ostróda, poeta i artysta malarz, maluj¹cy ustami, w towarzystwie brata Lecha), Janina Osewska (Augustów), Mateusz Pieni¹¿ek
(£êtownia k. Przemyla), Daniel Ratz (P³ock), Maria Rutkauskienë
(wilnianka, obecnie zamieszka³a w Krakowie). Jak te¿ literaci, którzy
ju¿ zaznaczyli sw¹ obecnoæ na wczeniejszych naszych Spotkaniach:
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Barbara Gruszka-Zych (Czelad k. Katowic, uczestniczy³a w imprezach litewskiej Wiosny Poezji i w wiêcie Poezji Rejonu Wileñskiego w
Borejkowszczynie), Jerzy Fryckowski (Dêbnica Kaszubska k. S³upska), Ella Hyciek (Toruñ) i Jacek Lubart-Krzysica (Kraków).
Nie uda³o siê do Wilna dotrzeæ Selimowi Chazbijewiczowi oraz Tomaszowi £ubieñskiemu  dla obu przeszkodzi³y zajêcia ze studentami
na uczelniach wy¿szych. Redaktor naczelny Nowych Ksi¹¿ek bardzo chcia³ dotrzeæ do Wilna, choæby na koniec Maja nad Wili¹. Oto
jakiego maila dosta³em od niego:
Szanowny Panie Romualdzie, niestety, nie ma autobusu nocnego z
Warszawy 29 maja w nocy, poci¹gi id¹ przez Bia³oru, czyli najwczeniej móg³bym dojechaæ roda wieczór, na koniec imprezy, a wiêc do
nastêpnej okazji. Pozdrawiam  Tomasz £ubieñski.
Z przyjazdu zrezygnowa³ tym razem wielokrotny uczestnik Spotkañ Romuald Kara.
Z Niemiec przybyli: Kazimierz Ivosse (Oldenburg po raz pierwszy, choæ ostatnio wiêcej czasu spêdza w Polsce, w swym rodzinnym Jaros³awiu), Karl Grenzler (Hamm), Józef Pless (Lubeka) i Alicja Ryba³ko (wilnianka, zamieszka³a w Münster, uczestniczy³a te¿ w
litewskiej Wionie Poezji). Praca w gimnazjum przeszkodzi³a przyjechaæ Klausowi Marii Gollowi z Lubeki, który tak¹ podró¿ planowa³
wczeniej.

W ramach litewskiej Wiosny Poezji, do Parku Europy (Europos parkas), jednego
ze rodków kontynentu, przybyli poeci z ró¿nych. St¹d do Wilna  19 km, do
Miñska  182, do Warszawy  412, do Helsinek  581, do Kijowa  608, za do
Moskwy  801 km; Ten Park Krajobrazowy upiêkszony jest wieloma wspó³czesnymi rzebami i kompozycjami przestrzennymi
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Tak ju¿ bywa, ¿e poetom, pracuj¹cych w ró¿nych zawodach,
co niekiedy staje na przeszkodzie. Natomiast w Maju nad Wili¹
znalaz³ mo¿liwoæ ponadplanowo uczestniczyæ poeta z dalekiej
Macedonii  Nikola Madzirov, który by³ uczestnikiem litewskiej
Wiosny Poezji. Pozna³em go podczas imprez w ramach tego festiwalu w Parku Europy, a rozmawia³em z nim w czasie koncertu
fina³owego na Uniwersytecie Wileñskim.
Poetom towarzyszyli pracownicy Galerii Fotografii, nale¿¹cej do
Muzeum Narodowego w Gdañsku: Gra¿yna Goszczyñska, Anna Makowska oraz Stefan Figlarowicz, a tak¿e artysta malarz Edward Bujnicki z ¿on¹. Przebieg Spotkañ obserwowa³ ju¿ po raz drugi Zbigniew
Sulewski z Bia³egostoku, zajmuj¹cy siê m.in. zagadnieniami public
relations. Przekaza³
on pozdrowienia od
Tadeusza Ar³ukowicza, wiceprezydenta
Bia³egostoku, który
równie¿ mia³ przybyæ
na festiwal, by rozmawiaæ o wspó³pracy
kulturalnej i literackiej,
ale w ostatniej chwili
s³u¿bowo musia³ wyruszyæ do Je³gawy na
£otwie. Spotkania reTego dnia odbywa³ siê festiwal Dwiêcz¹,
jestrowa³y dwie ekipy
dwiêcz¹ kankle. Otwarto dla wszystkich natelewizyjne  miejscowet wewnêtrzny plac przy Pa³acu Prezydenckim
wa (równie¿ dla TV
Polonia) oraz z Bia³egostoku. Obecni byli dziennikarze innych mediów.
W Spotkaniach udzia³ wziêli poeci polscy Wilna: Henryk Ma¿ul,
Wojciech Piotrowicz, Józef Szostakowski, a tak¿e inni twórcy, w tym
 m³odzi, jak te¿ wilnianie, mi³onicy poezji. Niew¹tpliwymi jej przyjació³mi byli nauczyciele i m³odzie¿ z Czarnego Boru, z którymi nasi gocie spêdzili pó³ dnia.
U stóp Mickiewicza  w obiektywie Mackiewicza
Przy pomniku wieszcza w Wilnie i nieopodal, na podwórzu jego
mieszkania, w Zau³ku Bernardyñskim, dokonano inauguracji kolej-
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Podczas inauguracji na podwórzu mieszkania
A. Mickiewicza. Mówi Stefan Figlarowicz z
Gdañska

poemat Gra¿yna, mia³em przyjemnoæ powitaæ goci przedsiêwziêcia. G³os zabra³
Stanis³aw Z. Cygnarowski, konsul generalny RP w Wilnie. Birutë Jonuðkaitë,
wiceprezes Zwi¹zku Pisarzy Litwy, powiedzia³a, ¿e od lat dwa festiwale  litewski i polski, piêknie wspó³brzmi¹ ze sob¹
w maju, s³u¿¹c przyjani i wspó³pracy literatur s¹siednich krajów, w szerszym
aspekcie miêdzynarodowym. Goci te¿
wita³ gospodarz tego miejsca  Rimantas
alna, dyrektor Domu-Muzeum Adama
Mickiewicza w Wilnie.
Podczas swoistego maratonu poetyckiego pod has³em Poznajmy siê! zabrzmia³y wiersze uczestników wiêta. Prócz
wymienionych poetów sw¹ twórczoæ
prezentowali twórcy miejscowi, a wród
nich siostry Pszczo³owskie  Regina i Renata.
By³a doskona³a okazja do zapoznania siê
z bardzo ró¿norodn¹ poezj¹. W tej relacji
przytoczê krótki wiersz Nikoli Madzirova,
poety z dalekiej Macedonii, pt. Mi³oæ, w
przek³adzie Micha³a Tabaczyñskiego:

nych  XIV Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad
Wili¹. Przy granitowej postaci Mickiewicza, d³uta zmar³ego w
zesz³ym roku Gediminasa Jokûbonisa,
tradycyjnie by³ czas
na wspólne zdjêcie.
Potem w miejscu,
gdzie 185 lat temu
st¹pa³ poeta, w murach domu, gdzie
mieszka³ i redagowa³

©Maciej Mieczkowski

©Maciej Mieczkowski

Romuald Mieczkowski

Maj nad Wili¹  jak zawsze  mia³ charakter
otwarty. Swój wiersz prezentuje poetka spod Wilna Renata Pszczo³owska;
Tablica pami¹tkowa,
umieszczona na cianie
domu przy Zau³ku Bernardyñskim, w którym mieszka³ Adam Mickiewicz
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To ty pierwsza
wymówi³a na g³os moje imiê
w czytelni
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Do miejsca, w którym mieszka³ Mickiewicz, uczestnicy Maja nad
Wili¹ powrócili po po³udniu. Odby³ siê tu IV Konkurs Jednego Wiersza
M³odych o miano Czeladnika Poezji. Jury w sk³adzie: Barbara GruszkaZych, Kazimierz Or³o
(przewodnicz¹cy) i
Józef Szostakowski
pierwsze miejsce przyzna³o Kamilii Gasiñskiej
z Gimnazjum im. A.
Mickiewicza (patrz
Znad Wilii, 29/2007,
s. 97), dwa drugie
równorzêdne miejsca
uzyska³y Iwona Szurpicka (ta sama szko³a)
i Elenora Paw³owska z
S³uchacze poezji w podwórzu Adama Mickiewicza
Trok, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie.
Zdobywcy wyró¿nieñ otrzymali dyplomy i obrazy Romualdasa Stasiulisa, które przeznaczy³a dla nich PGA Znad Wilii. Deklaracjê druku
ich wierszy wypowiedzia³ m.in. Jacek Lubart-Krzysica, poeta i wydawca Konfraterni Poetów w Krakowie. Wa¿na by³a kole¿eñska rozmowa na tematy warsztatowe z m³odymi
poetkami.
Twórczoæ m³odych w dzisiejszych realiach Polaków na Litwie napotyka trudnoci, oczekiwalimy na wiêksze zainteresowanie konkursem. Ale czy jest to jedynie problem m³odych adeptów poezji? A mo¿e wielu
nauczycieli, dzia³aczy kulturalno-owiatowych licznych organizacji spo³ecznych? M³odzi w swej twórczoci, szczególnie w terenach wiejskich Wileñszczyzny, s³abo znaj¹
wspó³czesn¹ poezjê polsk¹, powielaj¹ archa- Algimantas Pauliukeiczne wzorce (i w tym maj¹ wsparcie!), bra- vièius oczarowa³ sw¹ gr¹
kuje znawców wspó³czesnych trendów, pa- na gitarze klasycznej
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sjonatów, którzy by uczyli
ich umiejêtnoci warsztatowych. Taka twórczoæ
czêsto nie ma szans szerszego zaistnienia, a jedynie
 sporadycznego bytu w
w¹skim krêgu polonijnym, nie stawiaj¹cym sobie wy¿ej poprzeczki Na
Kamilia Gasiñska, zwyciêzczyni w Konkurprzysz³oæ bêdziemy starali
sie Jednego Wiersza M³odych z Gimnazjum
siê zaanga¿owaæ nauczyim. Adama Mickiewicza w Wilnie
cieli do aktywniejszych postaw podczas Majów nad Wili¹  zdolnej m³odzie¿y przecie¿ nam nie
brakuje i trzeba j¹ lansowaæ.
Konkurs upiêkszy³ recital Algimantasa Pauliukevièiusa, jednego z
najlepszych instrumentalistów na Litwie, wirtuoza gitary klasycznej,
który przed wystêpami w Niemczech znalaz³ mo¿liwoæ prezentacji
przed mi³onikami poezji. Zreszt¹ muzyk jest jej wielkim przyjacielem,
o czym niejednokrotnie przekona³em siê podczas wspólnych wyst¹pieñ muzyczno-poetyckich na Litwie i w Polsce.
Wydarzeniem tego dnia, w obecnoci Aleksandry Niemczykowej i
Kazimierza Or³osia, by³o otwarcie unikalnej wystawy fotograficznej pt.
Archiwum Londyñskie autorstwa Stanis³awa Cata Mackiewicza w In-

Podczas otwarcia wystawy Archiwum Londyñskie. Biblioteka Instytutu Polskiego. Aleksandra Niemczykowa (w rodku), pierwszy z prawej  Kazimierz Or³o, z
lewa  Mariusz Gaszto³, dyrektor placówki; Stefan Figlarowicz  sprawca wystaw
autorstwa Stanis³awa Cata Mackiewicza w Polsce, sk¹d przywêdrowa³y na Litwê
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stytucie Polskim w Wilnie. Dosz³o do niej dziêki inicjatywie organizatorów Maja nad Wili¹  redakcji kwartalnika i Polskiej Galerii Artystycznej, przy wspó³pracy z Galeri¹ Fotografii w Gdañsku, która ekspozycjê zebra³a i opracowa³a (patrz Znad Wilii, 4/28 2007, s. 62). W
jaki sposób ekspozycja by³a tworzona z negatywów prywatnych, opowiadali Stefan Figlarowicz oraz Gra¿yna Goszczyñska z Gdañska. Sala
Instytutu Polskiego nie mog³a pomieciæ wszystkich chêtnych.
Tego dnia, 28 maja, Henryk Ma¿ul, Romuald Mieczkowski, Alicja
Ryba³ko, Wojciech Piotrowicz i Józef Szostakowski zredagowali owiadczenie nastêpuj¹cej treci:
Owiadczamy, ¿e nie uczestniczylimy i nie mamy nic wspólnego z
tzw. wiatowym Dniem Poezji pod patronatem UNESCO, organizowanym w Warszawie, a ostatnio odbywaj¹cym siê i na Litwie.
Wspominano Mackiewiczów
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przez ca³y drugi dzieñ literackiego Maja.
W Instytucie Polskim na ich temat odby³a siê
konferencja. Po przywitaniu goci przez dyrektora placówki Mariusza Gaszto³a, zagajaj¹c j¹, przytoczy³em s³owa z listu, jaki Stanis³aw Cat Mackiewicz skierowa³ w czerwcu
1956 roku do wydawców emigracyjnych przed
swym powrotem do Polski. Wyda³y siê mi one
znamienne dla ostatniego pokolenia obywateli
Rzeczpospolitej Obojga Narodów: Urodzi³em
siê jako Polak, szlachcic litewski i mi³oci Pani Ola zachwyci³a
swym wyst¹pieniem
Wilna nikt nie wyrwie z mego serca.
Aleksandra Niemczykowa mówi³a o rodowodach rodziny, wiêcej o
fenomenie kulturotwórczym i spo³ecznym dziennika S³owo, który
redagowa³ i wydawa³ w Wilnie jej ojciec. Wyst¹pienie 83-letniej Pani
Oli, spontaniczne i bez kartki (proszê mi wybaczyæ, ¿e podajê wiek,
robiê to celowo, a¿eby podkreliæ jej wprost m³odzieñcz¹ werwê i energiê) wywo³a³o zachwyt wielu zabranych.
 1 sierpnia 1922 roku ukazuje siê pierwszy numer S³owa. Idea,
która przywieca³a pismu  mocarstwowoæ, konserwatyzm. Co to
oznacza³o wed³ug Mackiewicza? Mocarstwowe wed³ug Mackiewicza
to takie pañstwo, jak niegdy Rzeczypospolita Obojga Narodów, w
którym mieszka wiele innych narodowoci i mog¹ one nie rozbijaæ
mocarstwa, tylko mu s³u¿yæ, je¿eli rz¹dy szanuj¹ wszystkie te narodo68
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woci. Szacunek dla innych narodowoci by³
bardzo istotny w dzia³alnoci Stanis³awa Mackiewicza i w tym, co
pisa³  powiedzia³a na
pocz¹tku swego wyst¹pienia Aleksandra Niemczykowa.
Wiele istotnych informacji zawiera³a ta wypowied  i ma³o znane fakty z ¿ycia jej ojca, i ciekawe t³o z epoki, z przy- Dzisiaj tu ma sw¹ filiê Hansabankas, niegdy
toczeniem rzadkich da- mieci³a siê redakcja S³owa. Aleksandra Niemczykowa (w rodku) z poetami
nych statystycznych, i
dumê za postawy ojca, i poczucie humoru Wyst¹pienie zosta³o nagrane i bêdzie wydrukowane w Znad Wilii.
Sylwetkê Józefa Mackiewicza, jako pisarza, przedstawi³ Kazimierz
Or³o. Na wstêpie stwierdzi³, ¿e wuja pozna³ w 1972 roku, gdy wraca³
z Francji przez Niemcy. Józef Mackiewicz wyszed³ po niego na stacjê.
Wynaj¹³ dla Or³osia pokoik w hoteliku, niedaleko swego mieszkania.
¯y³ bardzo biednie, na skraju ubóstwa. Wynika³o to z osamotnienia i
niechêci rodowisk emigracyjnych do Mackiewicza. By³ w konflikcie
ze rodowiskami AK, którego przyczyna tkwi³a w dziejach z czasów
wojny w Wilnie, by³ nawet wydany na niego wyrok mierci, który
zosta³ odwo³any. Szkodzi³a mu krytyka polityki wschodniej rz¹du londyñskiego, jak te¿ Watykanu (ksi¹¿ki Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy i W cieniu krzy¿a). W Monachium dzia³a³a Rozg³onia Polska Wolna
Europa, ale Józef Mackiewicz by³ na indeksie. Dopiero gdy odszed³ Jan
Nowak Jeziorañski, a dzia³em literackim zacz¹³ kierowaæ W³odzimierz
Odojewski, na antenie pojawia³y siê fragmenty jego ksi¹¿ek i publicystyka.
To samo by³o w Polsce. By³ krytykowany, zw³aszcza przez rodowiska lewicowe, zwi¹zane z opozycj¹ demokratyczn¹ PRL  przede
wszystkim za sw¹ nieprzejednan¹ postawê wobec komunizmu. Tym
niemniej, mimo licznych trudnoci, jego twórczoæ spotyka³a siê z wielkim uznaniem czytelników.
Po referatach g³os zabrali te¿ Ryszard Maciejkianiec, redaktor naczelny pisma Nasz Czas, który od lat interesuje siê dzia³alnoci¹ Mac69
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kiewiczów, szczególnie
Józefa, Danuta Piotrowiczowa, inni zebrani.
W ten sposób dotknêlimy epoki, która
ju¿ siê zamknê³a i która
ma coraz mniej wiadków. W przywo³ywaniu
historii ¿ycia miasta w
miêdzywojniu, badaniu
równie¿ legendy literacKazimierz Or³o przy domu swojego wuja Józe- kiej tamtych czasów, nie
fa Mackiewicza w Czarnym Borze
da siê nie zauwa¿yæ, ¿e
zaistnia³a ona, wzros³a w si³ê i rozg³os, daleko wykraczaj¹cy poza granice Wilna i Wileñszczyzny, w du¿ym stopniu dziêki aktywnym postawom braci Mackiewiczów, które zawsze przyjmowano kontrowersyjnie, które mia³y swych gor¹cych zwolenników i wrogów.
Epoka ta, z odejciem takich ludzi, jak bracia Mackiewiczowie 
Stanis³aw i Józef, odesz³a bezpowrotnie. Co nam zosta³o z tamtej ich
próby kreowania mitu o Rzeczypospolitej Obojga Narodów? Przy podsumowaniu konferencji Kazimierz Or³o powiedzia³:
 Ten etap jest zamkniêty. W tej chwili wielk¹ szans¹ dla Polski i
Litwy, ale te¿ dla Ukrainy, jest Wspólnota Europejska. Ten radykalny
zwrot jest zupe³nie nieporównywalny z tamt¹ przesz³oci¹. Unia Europejska, NATO tworz¹ nowe szanse, choæ nie nale¿y zapominaæ o epoce Jagiellonów i wspólnej spucinie kulturalnej.
Na konferencjê przybyli historycy i redaktorzy. Obecny by³ m.in.
prof. Juozas Marcinkevièius, dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii
Nauk, ks. Vaclovas Aliulis, dzia³acz niepodleg³ociowy i redaktor naczelny pisma Katalikø pasaulis (wiat Katolicki).
Zabrak³o natomiast dzia³aczy organizacji spo³ecznych i prezesów, dziennikarzy niektórych pism polskich, usi³uj¹cych pisaæ na
tematy literackie, nie mówi¹c o radnych Polakach. Albo nazwiska
Mackiewiczów im nic nie mówi¹, albo w priorytetach ich zainteresowañ kulturalnych s¹ inne wartoci. Bardzo szkoda, bo mogliby
przy tej okazji ubogaciæ swoj¹ wiedzê, a w przypadku dziennikarzy
 pozyskaæ atrakcyjne i wartociowe materia³y dla swych czytelników.
Odbylimy wycieczkê po miecie ladami S³owa. Wzruszaj¹ca to
by³a chwila, gdy znalelimy siê na Zamkowej 2, przed gmachem (Pi-
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lies 2, obecnie tu mieci siê jedna z filii banku Hansabankas), w którym mieci³a siê redakcja czasopisma. Pani Aleksandra opowiada³a o
tym, jak odwiedza³a ojca, jak jako m³oda osoba, w trudnych czasach
wojennych, ostatni raz widzia³a redakcjê
Po wyruszeniu do Czarnego Boru (Juodiliai), w drodze do miejscowej Szko³y redniej im. w. Urszuli Ledóchowskiej (imiê wiêtej
otrzyma³a w 2002), zatrzymalimy siê przy drewnianym domu nr 5, w
którym przed wojn¹ mieszka³ Józef Mackiewicz. Spêdzi³ tutaj osiem lat
z Barbar¹ Toporsk¹, ca³¹ wojnê, a¿ do wyjazdu z Wilna w maju 1944 roku. Jest plan wykupienia domu przez spo³ecznoæ polsk¹ od
prywatnego u¿ytkownika i zrobienia tu izby
pamiêci. Tylko trzeba siê pieszyæ, aby nie powtórzy³a siê sytuacja z wieloma wa¿nymi pami¹tkami Polaków w Wilnie i na Wileñszczynie, ³¹cznie z Cel¹ Konrada.
Drewniany budynek szko³y zosta³ zbudowany w 1938 roku w ramach akcji 100 szkó³
dla Wileñszczyzny, natomiast goci podejmoDyrektor szko³y Miewano w auli murowanego gmachu obok. Poczys³aw Jasiulewicz
wita³ ich Mieczys³aw Jasiulewicz, dyrektor
szko³y. Zabra³ g³os Micha³ Treszczyñski, radny z Rejonu Wileñskiego,
za prywatnie  przyjaciel poetów wileñskich, mi³onik literatury polskiej. Uczniowie przygotowali wielki koncert, który by³ przekrojem ich
artystycznych mo¿liwoci  piewali, tañczyli, recytowali wiersze. Kazimierz Or³o podziêkowa³ za pamiêæ o jego wuju, poeci zaprezentowali swoje utwory, piosenkê autorsk¹ zapiewa³ Mateusz Pieni¹¿ek,
akompaniuj¹c sobie na instrumencie elektronicznym, jaki akurat by³ na
sali.
Potem, gdy zapada³ ciep³y majowy wieczór, ju¿ przy poczêstunku,
który tak wspaniale zorganizowali nauczyciele na probê organizatorów i z ich rodków, w piêknym plenerze lenym  a nazwa miejscowoci Czarny Bór ma po dzieñ dzisiejszy swoje uzasadnienie i walory
letniska  by³ ci¹g dalszy rozmów. Gocie udzielali wywiadów dla radia
i telewizji, nawi¹zywali kontakty z gronem pedagogicznym. Dziêki nim
biblioteka szkolna znacznie siê uzupe³ni³a. Ta tradycyjna majówka, któr¹
od lat organizujemy w ró¿nych miejscach (dotychczas odby³y siê m.in.
w Borejkowszczynie, dwukrotnie w Szetejniach, a tak¿e w Druskienikach, Landwarowie), z miejscem na wiersz, muzykê i taniec, zostanie  miejmy nadziejê  w dobrej pamiêci uczestników Spotkañ.
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W Zwi¹zku Pisarzy Litwy, Cela Konrada
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Podczas kolejnego dnia staralimy siê zapoznaæ goci  choæby
pokrótce i w zarysie  ze wspó³czesn¹ literatur¹ litewsk¹. W tym celu
odwiedzili oni dawny pa³ac Ogiñskich, w którym mieci siê Zwi¹zek
Pisarzy Litwy. Tu Birutë Jonuðkaitë opowiedzia³a o dzia³alnoci organizacji. O jej aktywnoci w zakresie upowszechnienia czytelnictwa
mówiùa Janina Rûtkauskienë, dyrektor Klubu Pisarza, który organizuje tygodniowo dwie-trzy imprezy. O wspó³pracy zagranicznej mówi³a, odpowiadaj¹ca za kontakty miêdzynarodowe Dileta Stasiulienë.
Rozmowa dotyczy³a tak¿e wspó³pracy translatorskiej, przede
wszystkim litewsko-polskiej, wymiany grup literatów podczas spotkañ

O dzia³alnoci Zwiàzku Pisarzy Litwy mówiùy Birutë Jonuðkaitë, Janina Rûtkauskienë i Dileta Stasiulienë; Okno zabytkowego pa³acu Ogiñskich, w którym mieci
siê Zwi¹zek Pisarzy Litwy

roboczych i festiwali miêdzynarodowych. Niestety, a jest to paradoks,
wspó³praca polsko-litewska na niwie literatury rozwija siê  rzec mo¿na  na zasadzie przypadku. Z rozmowy da³o siê wyczuæ, i¿ stronie
litewskiej trudno jest prowadziæ rozmowy z dwoma organizacjami literackimi w Polsce, ostro konkuruj¹cymi ze sob¹. W rezultacie od lat
oficjalny przedstawiciel Polski na najwa¿niejszym przedsiêwziêciu literackim na Litwie  Wionie Poezji, bywa sporadycznie. Tak by³o w
roku ubieg³ym, równie¿ podczas tegorocznego festiwalu. Prawda, sytuacjê ratowali uczestnicy Maja nad Wili¹ z Polski, którzy równie¿
zaznaczali sw¹ obecnoæ na imprezie litewskiej, a tak¿e reprezentowali
swe rodowiska (Barbara Gruszka-Zych  niejednokrotnie, Marek
Wawrzkiewicz, Jacek Lubart-Krysica, estoñsko-polski poeta i t³umacz
Aarne Puu).
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We rodê nie mog³o
odbyæ siê bez rody
Literackiej w odrodzonej Celi Konrada, która
mia³a s³u¿yæ dialogom
literackim. Ale Dawny
Klasztor Bazylianów
przeistacza siê w hotel
 i wszystko wskazuje
na to  Cela prawdopodobnie bêdzie jednym z
pomieszczeñ hotelo- W Celi Konrada koñczy siê adaptacja pod przysz³y
wych, podobno zgodnie hotel. Zanim zabrzmi¹ wiersze nieopodal  gocie
z adaptacj¹ budynku, s³uchaj¹ opowieci wilnian o historii tego miejsca
ma tam przechodziæ
trakt do windy... Nowi w³aciciele okaza³ej budowli mogliby nawet
niez³e pieni¹dze zarobiæ, oferuj¹c na przyk³ad pokój o nazwie Cela
Konrada. Zreszt¹ i sam hotel wiele by zyska³, gdyby mia³ nazwê np.
U Konrada  przecie¿ z Polski turystów przybywa niema³o, nie
brakuje by³ych wilnian i ich
potomków z USA, Kanady,
Izraela i innych krajów. Ale na
tym etapie wchodzenia w kapitalizm do czego takiego
daleko. Podobno dla wyd³ubanej z dawnych murów tablicy
z napisem Hic natus est Conradus zostanie zbudowany oddzielny pawilon i tam j¹ mo¿na bêdzie ogl¹daæ  dawna relikwia literacka w ka¿dej postaci bêdzie przynosiæ dochód, jak inne miejsca, zwi¹zane z Mickiewiczem w tym
miecie.
roda Literacka odby³a
Poezja na schodach cerkwi unickiej, siê wiêc na schodach odbudoktór¹ nie móg³ nie widzieæ Mickiewicz, wywanej wi¹tyni unickiej  w
ani wiêzieni w Klasztorze Bazylianów
czasie, gdy w przekazanej ju¿
jego przyjaciele filomaci i filareci
do u¿ytku kaplicy odbywa³o
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siê nabo¿eñstwo w greckokatolickim obrz¹dku. Poeci czytali swe
wiersze, patrz¹c na Klasztor Bazylianów, w jego podwórzu, przy
wtórze piewu ptaków na wysokim niebie...
Podczas czytania wierszy koloryt ulicy wileñskiej wniós³ Jan
Kozicz, który bardzo emocjonalnie recytowa³ swoje utwory. G³os
zabra³ Jan Pakalnis z Zarzecza, od Wywiad dla Radia. Z Ireneuszem
lat uzupe³niaj¹cy kronikê swego Betlewiczem rozmawia dziennikardawnego 5-go gimnazjum w Wil- ka wileñska Nijola Mas³owska
nie. Jak i podczas wszystkich ród Literackich w tym miejscu,
czytaj¹cy wiersze nie ukrywali swego wzruszenia. Recytacjom przys³uchiwa³a siê Aleksandra
Niemczykowa, ten swoisty wielog³os poetycki
zgromadzi³ te¿ turystów z
Polski.
Wieczorem w Polskiej
Galerii Artystycznej Znad
Wilii dokonano otwarcia
drugiej wystawy fotografii
Stanis³awa Cata Mackiewicza pt. Pejza¿ polski 1939.
Poetom towarzyszy³y dwie ekipy telewizyjne,
Podobnie jak w Instytucie
co siê rzadko zdarza podczas spotkañ litePolskim, o prezentowanych
rackich w wielu wiêkszych miastach
zdjêciach mówili organizatorzy przedsiêwziêcia, córka pisarza, a ¿e by³ to czas podsumowañ, Aleksandra Niemczykowi raz jeszcze stwierdzi³a, jak bardzo wa¿ny by³ dla
niej ten przyjazd.
Na Biesiadê Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjació³ przyby³o
sporo ludzi, artystów wileñskich, obecny by³ pochodz¹cy z Francji
Roman Gorecki, potomek Mickiewicza.
Promocja nowych wydañ
jest jednym z celów Spotkañ. Odbywa siê ona w³aciwie przez ca³y
czas, podczas ka¿dego dnia Spotkañ, kiedy to ich uczestnicy czytaj¹
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swe utwory, anonsuj¹c nowe ksi¹¿ki. Na pi¹ty dzieñ Spotkañ zaplanowana jest rozmowa, ju¿ na spokojnie, na tematy wydawnicze.
Chcia³bym tutaj zwróciæ uwagê na liczne vilniana  wydania, powiêcone naszej Ziemi, jej ludziom i sytuacjom, z ni¹ zwi¹zanymi,
inspirowanymi magicznoci¹ miasta. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e nie
podejmowalimy dotychczas ani jednego uczestnika Majów nad
Wili¹, który by po podró¿y do Wilna nie napisa³ przynajmniej jednego wiersza
Te strony zawsze potrafi³y inspirowaæ. Tylko po ubieg³orocznych
Spotkaniach powsta³y tomiki wierszy  Oblicze Anio³a Wies³awa Stanis³awa Ciesielskiego ze S³upska (patrz Skamienia³y Anio³, Znad Wilii 1/29 2007, s. 140) i Pod niebem Wilna Elli Hyciek (Bydgoszcz
2007). Jej tomik liczy 80 stron, ilustrowany jest motywami wileñskimi
przez autorkê i ma podtytu³: Wiersze inspirowane pobytem w Wilnie 
Maj nad Wili¹ 2006  XIII Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie.
W przygotowaniu do druku  ksi¹¿ka Karla Grenzlera, w której znajd¹
siê wiersze wileñskie.
Jeli chodzi o nowoci wydawnicze goci Spotkañ, na odnotowanie zas³uguje wydany w maju kolejny tomik Barbary Gruszki-Zych pt.
Ile kosztuje ³¹ka (Wyd. Biblioteka l¹ska, Katowice 2007, s. 50), o
którym krytyk literacki Marian Kisiel napisa³:
Bez tych wierszy bylibymy ubo¿si. S¹ w nich obecne nasze twarze,
namiêtnoci, marzenia. Czegokolwiek pragnêlimy, to w nich zosta³o
wyra¿one. Czegokolwiek doznalimy, to w nich zamkniête zosta³o w
metaforycznym obrazie. Liryka Barbary Gruszki-Zych zniewala i niepokoi. Czytam j¹ z przejêciem od tylu lat, ¿e ju¿ nie wiem, czy ona we
mnie siê zagoci³a, czy te¿ ja zosta³em do niej zaproszony na intymne
spotkanie.
Autorka przygotowa³a do druku ksi¹¿kê o Czes³awie Mi³oszu pod
tytu³em Mój Poeta. Wspomnienia s¹ drukowane w Znad Wilii (odcinek pierwszy, nr 1/29 2007, s.72, drugi  patrz numer bie¿¹cy, s. 114).
Jerzy Frykowski przyjecha³ do Wilna z antologi¹ poezji wigilijnej pt.
S³owa bielsze od niegu (Wydawnictwo Literacko-Edukacyjne Artis,
Wroc³aw 2006, s. 256), któr¹ zebra³ i opracowa³. Wydanie zawiera
wiersze a¿ 118 autorów, poczynaj¹c od Kochanowskiego  poprzez
Mickiewicza, S³owackiego, Norwida, Mi³osza, innych najwybitniejszych
poetów polskich  na utworach m³odego pokolenia wspó³czesnych
twórców koñcz¹c. W wydaniu znalaz³y siê dwa wiersze mojego pióra.
Jak widaæ, antologie mog¹ dotyczyæ ró¿nych tematów  ta bêdzie o¿ywaæ w okolicach wi¹t Bo¿ego Narodzenia, mo¿na j¹ poleciæ przede
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wszystkim uczniom i studentom, szykuj¹cym wi¹teczne wieczory
poetyckie.
Kilka nowych tytu³ów antologii, z udzia³em równie¿ wilnian, przywióz³ z Krakowa Jacek Lubart-Krzysica. Odnotowywa³em ju¿ je w
swym Zapiniku uczestnika i obserwatora  Od spotkania do spotkania, od wernisa¿u do wernisa¿u.
Wspólna pozycja pt. Adam Mickiewicz w Wilnie Rimantasa alny
i Wojciecha Piotrowicza jest opracowaniem o domu-muzeum poety,
o dziejach jego m³odzieñczego okresu ¿ycia w tym miejscu. Jest to
wydanie piêkne edytorsko i zawieraj¹ce ciekawe, choæ niew¹tpliwie
znane dla bardziej zaanga¿owanego czytelnika fakty.
Coraz wiêcej powstaje te¿ pozycji, w których znalaz³a siê twórczoæ Polaków, wspó³pracuj¹cych z pisarzami litewskimi. W³anie
tu¿ przed Majem nad Wili¹ ukaza³ siê almanach Birelio sodai 06
(Czerwcowe sady 06, Kintava 2006, s.142), bêd¹cy pok³osiem ubieg³orocznego festiwalu, który odbywa co roku siê w Ucianie i okolicach. Znalaz³y siê w nim wiersze 22 poetów  litewskich, a tak¿e ze
Szkocji, Rosji, Gruzji. Polskê reprezentowa³a Barbara Gruszka-Zych,
w wydaniu znalaz³o siê te¿ piêæ wierszy po polsku i po litewsku pisz¹cego te s³owa, którego twórczoæ Litwini klasyfikuj¹ czêsto do
dwóch obszarów jêzykowych. Takie ju¿ bywaj¹ losy twórców Pogranicza!
Spotkania  jak siê zaczyna³y, podobnie i koñczy³y  stopniowo. Gocie odje¿d¿ali o ró¿nym czasie. Ze smutkiem ¿egnali Wilno, poznanych
przyjació³, mówili, ¿e bêdzie im brakowaæ kuchni litewskiej, jak¹ mieli
okazjê smakowaæ w restauracji Prie Angelo  Przy Aniele, na Zarzeczu, gdzie mieli posi³ki.
Jako kronikarz, a zarazem organizator przedsiêwziêcia, chcê siê podzieliæ jego wartociami wed³ug mnie najwiêkszymi  serdecznoci¹ i
kole¿eñskoci¹. Pomyla³em o tym po Maju nad Wili¹, kiedy musia³em zawróciæ z powrotem z dalekiej drogi, gdy siê udawa³em  zaproszony dwa miesi¹ce temu przez pewn¹ organizacjê twórcz¹  na fina³
imprezy literacko-malarskiej, w pewnej piêknej miejscowoci i gdy dosta³em wiadomoæ, ¿e mój przyjazd w ostatniej chwili organizator odwo³uje
Zmêczony wysi³kiem drogi (choæ ka¿da droga czego uczy!), nienawyk³y do takich dzia³añ, siêgn¹³em do e-maili, jakie przys³ali mi uczestnicy tego zajazdu na Litwie i znowu uwierzy³em w wartoci, jakie
nam przywieca³y w Wilnie.
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Wypowiedzi goci, przyby³ych po raz pierwszy
Aleksandra Niemczykowa (Warszawa, Polska):
 Spe³ni³o siê moje wielkie marzenie  tak chcia³am zobaczyæ swoje
ojczyste miasto. Raz jeszcze po latach i chyba po raz ostatni, dlatego
ten przyjazd traktowa³am niczym po¿egnanie  mam przecie¿ swoje
lata. Po¿egnanie bardzo pogodne i pe³ne wdziêcznoci dla Organizatorów mojego pobytu i dla Wilnian, których znam, lubiê i ceniê.
Przypomina³am mojego Ojca, który tak wiele przecie¿ zdzia³a³ dla
Wilna i zas³uguje na pamiêæ w tych trudnych czasach przewartociowywania wszystkiego. Prawdê mówi¹c, nie mia³am ju¿ nadziei dotarcia do mojego kochanego miasta  to cud, wsparty uporem Redaktora
Naczelnego, ¿e tu dotar³am i jestem. Mo¿e sta³o siê tak dlatego, ¿e
zawsze jak najlepiej myla³am o Znad Wilii i o tym, co pismo robi dla
odradzaj¹cej siê inteligencji polskiej, dla czytelników, interesuj¹cych siê
Litw¹ w Polsce, dla dobra stosunków polsko-litewskich. Zawsze by³am przyjacielem tego pisma, a teraz jeszcze wiêkszym. Niech odnosi
sukcesy, niech cieszy swoimi, tak potrzebnymi dzia³aniami. Niech organizuje podobne, jak tegoroczne spotkania, przypominaj¹c najpiêkniejsze i wa¿ne dzieje tego wielonarodowego miasta, niech takie dzia³ania w konkretny sposób s³u¿¹ ludziom, a szczególnie m³odzie¿y.
Kazimierz Or³o (Warszawa, Polska):
 Cieszê siê, ¿e mog³em mówiæ o rodzinie Mackiewiczów, z któr¹
spokrewniona jest rodzina Or³osiów, o moim wuju, Józefie. Ze wzruszeniem ogl¹da³em jego dom w Czarnym Borze, wszystkie lady, zwi¹zane z jego obecnoci¹. Mam nadziejê, ¿e do Wilna przyjadê na d³u¿ej,
uczestnicz¹c w kolejnych Majach nad Wili¹, w innych spotkaniach
literackich, ¿e bêdê móg³ te¿ przedstawiæ swoj¹ twórczoæ.
Kazimierz Ivosse (Oldenburg, Niemcy  Jaros³aw, Polska):
 Od paru lat wybiera³em z dwóch niemo¿liwoci  jechaæ, nie
jechaæ na tê m¹dr¹, piêkn¹ imprezê. Nasze spotkania bywaj¹ czêsto
zdawkowe, jakby niepotrzebne, mo¿e w³anie w tych czasach, kiedy
ludzie obijaj¹ siê o siebie, ocieraj¹, a ka¿dy z nich nosi swoj¹ samotnoæ. Inaczej bywa z poetami, którzy s³usznie zauwa¿aj¹, i¿ jedynie
kochaj¹c  spotykamy siê z innym cz³owiekiem naprawdê, ¿e tylko
mi³oæ jest sond¹ w³asnej g³êbi, gdy¿ bez niej nie mo¿na poznaæ i
sprawdziæ siebie.
77

KAWIARNIA LITERACKA

Z Niemiec do Wilna szmat drogi i ze zdrowiem bywa³o nie lepiej, ale
w czekaniu jest nadzieja i ona spe³ni³a siê tego upalnego maja 2007 roku.
Piêkne Wilno ukrywa³o siê, jak s³oñce za chmurami, wiêc wspi¹³em siê
po jednym z jego promieni i jak mrówka po ³ody¿ce, dowlok³em siê do
poetyckiej przystani, któr¹ jest Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii.
Poezja jest w naszych czasach niedoceniana i lekcewa¿ona. W dobie internetu, sms-ów, ca³ej tej medialnej mieszaniny, nasze listy i przes³ania poetyckiego s³owa nie s¹ w modzie. Poezja jest jak góra, która
przerasta goni¹cych za tym, aby mieæ coraz wiêcej, a nie byæ. Poeci
zmagaj¹ siê z tragedi¹ epoki, czego zawsze ¿¹daj¹, upominaj¹ i przestrzegaj¹. Poezja jest jak wiadek oskar¿enia, który ¿¹da od ludzi postawy godnej, ludzkiej.
I o tym wszystkim rozmawialimy na XIV MSP Maj nad Wili¹.
Wiem teraz, oddalony od Kraju, od obu naszych Ojczyzn  Polski i
Litwy, ¿e ta nasza ca³a mrówcza, poetycka ruchliwoæ, jest potrzebna,
aby Litwini i Polacy wreszcie zarezerwowali sobie prawo do wzajemnej mi³oci, zrozumienia, poszanowania i solidarnoci, gdy¿ tak wiele
nas ³¹czy - by coraz mniej dzieliæ!
Dziêkujê za to z ca³ego serca wszystkim Wspania³ym Ludziom, którzy
nas w te dni podejmowali przyjaznymi ramionami, dziêkujê za rêki
przyjazne magnesy 
Przesy³am swój wiersz, który powsta³ po okresie bólu i rozterki:
Mi³oæ ostatnia
Dla Rûty Sviridovaitë

By³a mi³oæ ta pierwsza ulotna
Opisana kred¹ na szklanej tablicy
By³a druga mo¿e nieroztropna
I ta trzecia co ju¿ siê nie liczy
Spotkasz czwart¹ do entej potêgi
W ¿yciu pewnie zliczysz ich wiele
A tylko jedna warta jest przysiêgi
Mi³oæ ostatnia moi przyjaciele
I choæ ci serce ostrym kolcem zorze
Zadrwi z ciebie gorycz¹ napoi
Wracaæ bêdziesz do niej cicho i w pokorze
Ona zrani ciê¿ko lecz rany zagoi
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Nikola Madzirov (Macedonia):
 Nie wiedzia³em, ¿e na Litwie s¹ Polacy, jak te¿ poeci, pisz¹cy po
polsku, tak aktywnie dzia³aj¹cy, ¿e staæ ich na zorganizowanie takiego
wspania³ego festiwalu. Dobrze, ¿e ich pozna³em. Mylê, ¿e zachowamy kontakty i bêdziemy ze sob¹ wspó³pracowaæ.
Janina Osewska (Augustów, Polska):
 Przesy³am najserdeczniejsze podziêkowanie za mo¿liwoæ uczestnictwa w XIV Maju nad Wili¹. Na nowo odkry³am sobie Wilno, poetyckie Wilno. Jestem wdziêczna za ten czas, w który wpisana by³a poezja, fotografia, wspaniali ludzie. Tak, jak napisane by³o w zaproszeniu,
Wasze serca by³y dla uczestników otwarte na ocie¿, gor¹ce i ¿yczliwe.
Imprezy towarzysz¹ce by³y bardzo ciekawe, a gocie zacni  Aleksandra
Niemczykowa i Kazimierz Or³o, którzy swoj¹ fizyczn¹ i blisk¹ obecnoci¹ uwietnili wspomnienia o Mackiewiczach. Do tego wszystkiego 
zaczarowane miasto, s³oneczna pogoda i wietne jedzenie... Mam nadzieje, ¿e na d³ugo czar tego spotkania pozostanie we mnie i zaowocuje
poezj¹ z wileñskimi klimatami. Doceniam równie¿ ogromny wk³ad pracy i zabieganie o to, aby wymiar majowej imprezy by³ znacz¹cy w
rodowisku litewskim. Moim zdaniem, wszystko zosta³o spe³nione.
Zapewniam, ¿e bêdê rozs³awiaæ Maj nad Wili¹ na wszystkie mo¿liwe
dla mnie sposoby, jako przedsiêwziêcie niezwyk³e!
Ireneusz Betlewicz (Ostróda):
 Mia³em mo¿liwoæ dotarcia do Wilna wczeniej. Prezentowa³em
tu swoje malarstwo na wystawach, jakie organizowa³a Polska Galeria
Artystyczna Znad Wilii. Nie uczestniczy³em natomiast w tym znanym wiêcie poetyckim, choæ s³ysza³em o nim du¿o. Ten pobyt na
d³ugo pozostanie w mojej pamiêci.
Alicja Ryba³ko (Münster, Niemcy):
 Na Maj nad Wili¹ wracam jak do domu. Wiem, ¿e zawsze zostanê
powitana przez Organizatorów z otwartymi rêkami, choæbym przyby³a
bez ¿adnego dobytku-dorobku i nie przywioz³a ani jednego wiersza. Wiem,
¿e spotkam tu starych Przyjació³ moich i Pani Poezji, ¿e poznam nowych
 w mi³ej i ciep³ej atmosferze Galerii Znad Wilii, ¿e dowiem siê o najnowszych trendach m³odej wileñskiej liryki. Nie na wszystkich Majach by³am, z powodów obiektywnych. Ale Maj zawsze jest zarezerwowany w ka¿dym moim przysz³orocznym kalendarzu.
Mateusz Pieni¹¿ek (£êtownia, k. Przemyla, Polska):
 Moje reminiscencje maj¹ w swej naturze dotyk tego, co minê³o. A wiêc
lady wra¿eñ, jakich siê dozna³o, prze¿y³o. To bardzo wa¿ny etap na
drodze ¿yciowej i artystycznej. Wilno wysnu³o siê z mg³y rozmylañ, w
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wietle s³oñca i na po¿egnanie  w ulewnym deszczu. Bêdzie inspiracj¹
(mam tak¹ nadziejê) do utrwalenia szkiców  wra¿eñ, jako dziewiczych
na razie spotkañ z miastem. Literackie spêdy podczas Maja nad Wili¹
pozwalaj¹ wierzyæ w si³ê przyjani i s³owa. Szkoda, ¿e tamte chwile sta³y
siê ju¿ histori¹. Jeszcze teraz czujê oddech gor¹cych od s³oñca murów
kamienic, idzie mi na spotkanie przepiêkna uliczka w. Kazimierza.
Ile¿ ciep³ych i z³otych s³ów us³yszelimy  Mistrzu, mistrzu  brzmia³y
serdecznoci wszêdobylskiego wilnianina Jana Kozicza  Ma³ego Cz³owieka z Wielkiej Ulicy, jak siebie nazywa, a spokój filomackiej twarzy Wojtka Piotrowicza pozostanie symbolem ciep³a tamtej przyjani.
Podró¿ do Wilna to tak¿e peregrynacja ku Ostrobramskiej. Od lat
Matka Bo¿a z Ostrej Bramy czuwa nad mym ma³¿eñskim ³o¿em, otaczaj¹c ciep³em swej opieki m¹ rodzinê i jej sen.
Podziêkowanie
Organizatorzy sk³adaj¹ 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 za udostêpnienie swych gocinnych progów;
pracownikom Szko³y redniej im. Ledóchowskiej w Czarnym Borze 
za serdeczne podejmowanie goci Maja nad Wili¹ i sprawne zorganizowanie majówki literackiej; Birutë Jonuðkaitë  za przek³ad wierszy
na jêzyk litewski; Algimantasowi Pauliukevièiusowi  za uwietnienie
festiwalu sw¹ wirtuozersk¹ gr¹ na gitarze; dziennikarzom, którzy relacjonowali przebieg festiwalu; kolegom, którzy przyszli z pomoc¹ i przyczynili siê do stworzenia serdecznej atmosfery wokó³ przedsiêwziêcia.
Romuald Mieczkowski
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Katedra Wileñska pod wezwanie w. Stanis³awa od strony Alei Giedymina
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WIERSZE GOCI MAJA NAD WILI¥*
SELIM CHAZBIJEWICZ

Pamiêci Józefa Mackiewicza  wiersz ulotny
Do koñca pewny swojej prawdy,
do koñca wierny dawnym wiatom,
duch dziejów z ty³u od
dziedziñca wszed³ do naszego
przecie¿ domu.
A ot, tam siedzi 
popatrz tylko,
jak siê umiecha, jak chce
krzyczeæ 
Szyderczo oczy w s³up postawi³
i patrzy, patrzy 
a my chy³kiem z domu swojego
uciekamy i jeszcze z wiar¹, ¿e tak
trzeba, ¿e wszystko to, co nam zabrali,
to s³usznie, a nam ju¿ tylko
wystarczy kawa³eczek chleba.
I on choæ gorzki, ale w³asny
i prosiæ nie trzeba o niego,
bo choæ pokoik tak¿e ciasny,
za to szerokie bêdzie niebo.
Bo tylko niebo nam zosta³o.
I honor.
Jeszcze za ma³o?
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Lakus eilëraðtis  Józefo Mackiewicziaus atminimui
Iki pat galo savo teisumu tikra
itikima seniems pasauliams iki galo
istorijos dvasia ið uþnugario
ið kiemo pusës áþengë á mûsø
juk namus.
Ir sëdi ðtai 
tik paþiûrëk,
kaip ðypsosi, kaip nori
koloryt ulicy wileñskiej aukti 
Pakoloryt ulicy wileñskiej aipiai vartalioja ji akis
ir þiûri, þiûri 
o mes jau patyliukais ið savø namø
iðsmunkame dar vis tikëdami, kad ðitaip
reikia, kad visa, kà ið mûsø atëmë,
tai tik teisëtai, o mums uþteks
tik duonos þiauberëlës.
Ir nors jinai karti, betgi sava,
ir nereikëjo jos maldauti,
nors kambarëlis itin ankðtas,
betgi dangaus platybës bus.
Nes liko mums tiktai dangus.
Ir dar garbë.
Argi maþai?
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë

*Drukujemy utwory tych autorów, których twórczoci jeszcze nie prezentowalimy po polsku i po litewsku. Selim Chazbijewicz nie móg³ przybyæ do Wilna,
jednak¿e w swoim wierszu nawi¹zuje do has³a tegorocznych Spotkañ Poetyckich.
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KAZIMIERZ IVOSSE

Sen
A. Jachymskiemu

W ten miodny ranek jest stó³
£awka przy nim siostrami strojna
W¹t³e plecy matki schylone wpó³
Na stole misa jad³a pe³na
Za lasem dzwoni¹ ju¿ na mszê
Kumoszki drepcz¹ dró¿k¹ poln¹
S³oñce wzorzycie wplecione w mg³ê
W ptasi wiergot unosi siê wolno
Rzeka ³yskliwie przymila siê brzegom
Wierzba cieniem przemyka po ³¹ce
Matka znak krzy¿a czyni¹c nad chlebem
Wygl¹da jak wi¹tek przy drodze stoj¹cy
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Sapnas
A. Jachymskiui

Tà medaus rytà padengtas stalas
Ir ðalia suolas seseliø graþiø
Gleþna ir sulinkus, mama nubalus
Ant stalo maisto lëkðtë su kaupu
Suskambo miioms varpai uþu miðko
Kûmutës laukø takeliu sau tursena
Saulë pro rûkà auðros jau iðtiðko
Pro paukðèiø giesmæ palengva kelias
Upë meilingai krantus glamonëja
Gluosnis ðeðëliu bëga per pievà
Motina kryþium palaimina duonà
Tartum prie kelio smûtkelis Dievo
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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NIKOLA MADZIROV

Dni, w których trzeba byæ samemu
Prawda jest tak, ¿e miasto
wyros³o jako nastêpstwo k³amstw
niezbêdnych dla ludzi
doniczek i zwierz¹t domowych
(w ten sposób zapewniam sobie
konieczne wymówki)
Prawda jest taka, ¿e wszyscy ludzie
wychodz¹ z wie¿owca
(jakby by³o trzêsienie ziemi)
i z waz¹ w rêkach
id¹ w kierunku ³¹k
Wracaj¹ po trzykroæ smutniejsi
z kurzem na d³oniach
i z garci¹ szumów
które jak dziury w pamiêci
Zatem
znów wspólna cisza.
Prze³o¿y³: £ukasz Stopa
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Dienos, kad reikia pabûti vienam
Tiesa yra ta, kad miestas
atsirado kaip melo, bûtino
monëms, gûëliø vazonams
ir naminiams gyvûnams, pasekmë
(itaip apsiginkluoju
reikalingais pasiteisinimais)
Tiesa yra ta, kad visi monës
ieina i pastatø
(tarsi per emës drebëjim¹)
ir neini vazomis
eina á pievas
Jie gráta triskart liûdnesni
apdulkëjusiais delnais
ir klegëdami
lyg atminties kiaurymës
Paskui
vël ásivyrauja tyla.
I makedonø kalbos vertë: Laima Masytë
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JANINA OSEWSKA

kobieta w sukience, zapinanej z ty³u na guziki
dwie kobiety na peronie
pierwszej na oczach drugiej
rozpina siê ostatni guzik sukienki w kolorze
py³u z Hierapolis i zachodu s³oñca nad Efezem
jej pomarañczowo-z³ote brzegi
krok za krokiem ods³aniaj¹ cia³o
czarny ¿agiel bielizny
unosi siê i opada na falach s³ów 
rozpi¹³ siê pani guzik
proszê wiêc, niech pani
i obce rêce ³¹cz¹ brzegi sukni jak dwa wiaty 
od kiedy odszed³ ode mnie  mówi kobieta 
by zapinaæ suknie na przeroczystych cia³ach anio³ów
zapinanie guzików boli
jak widok pustej o wicie poduszki
jak lêk przed zaproszeniem dla dwóch osób
i wtedy gdy cia³o w objêciach w³asnych r¹k
przybiera kszta³t niemocy
trzeba wiêc  mówi druga  po¿egnaæ sukienki
zapinane z ty³u na guziki
i te z suwakami od lêdwi
po kark zaca³owania by  tak jak on  odesz³y i tam pozosta³y
a¿ do czasu przysz³ego
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moteris suknele, usagstyta ant nugaros
dvi moterys perone
vienai regint atsisega kitos
paskutinë suknelës saga Hierapolio
dulkiø spalvos ir saulëlydþio virð Efezo
jos oranþiniai-aukso krantai
þingsnelis po þingsnelio atidengia kûnà
juodos apatinuko burës
pakyla ir krenta ant þodþiø bangos 
atsisegë jûsø saga
leiskite ponia jums...
ir svetimos rankos kaip du pasaulius sujungia suknelës krantus 
nuo tada kai palikæs mane  sako moteris 
sagsto suknias angelø  skaidrûs jø kûnai
skauda uþsiseginëjant sagas
skauda tuðèia vieta ant pagalvës ðvintant
kaip ir baimë sulaukti kvietimo dviems
ir tada kai kûnas paèios apkabintas
ágauna negalios formà
tai reikia  sako kita  atsisveikinti su suknelëmis
su sagomis ant nugaros
ir tomis kuriø uþtrauktukai nuo klubø
iki nubuèiuoto sprando
kad  kaip ir jis  iðeitø ir ten pasiliktø
net iki bûsimo laiko
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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DANIEL RATZ

Pawana na mieræ Miko³aja Konstantego Èiurlionisa
w lenym muzeum w Druskienikach
nad g³ow¹ litewskiego malarza i kompozytora
Chopina Pó³nocy
ucznia Ogiñskiego, Noskowskiego, Sygietyñskiego
zaklête w drzewo sk³êbione myli
spl¹tane projekty marzeñ
królewskie wê¿e jeziora Egle
totemy-krzy¿e wileñskiej kalwarii
znaki zodiaku, dziwo¿ony
wpisane pêdzlem w przestrzeñ kosmosu
muzyka Niemna, lasu, têsknoty
sonaty ciszy
....... tylko
w lekkim skrzywieniu ust
zapowied
za wczesnego samotnego odejcia
w szaleñstwie obcego domu
w innym kraju.
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okis Mikalojaus Konstantino Èiurlionio mirèiai atminti
Druskininkuose miðko muziejuje
virð lietuviø dailininko ir kompozitoriaus
Ðiaurës Ðopeno galvos
Oginskio, Noskowskio, Sygietynskio mokinio
medþiu pavirtusios susiraizgiusios mintys
susipynusios bûsimos svajos
karaliðki Eglës eþero þalèiai
totemai-kryþiai ið Vilniaus Kalvarijø
zodiako þenklai, keistenybës
teptuku áraðytos á kosmoso erdvæ
Nemuno, girios, ilgesio muzika
tylos sonata
......... ir tik
lengvai uþlûþusi lûpø linija
pranaðauja
ankstyvà vieniðà iðëjimà
pro svetimø namø pamiðimà
kitoje ðalyje
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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MATEUSZ PIENI¥¯EK

Dysze  zachód s³oñca
Ewie i Jurkowi Karpierzom
Szelest traw. Podnosz¹ siê skowronki
Stoimy zanurzeni w fiolecie koniczyny
Patrzymy na cerkwie, kocio³y i stawy
Krelimy jednym ruchem d³oni
Drogê wci¹¿ polsk¹ do du¿ego miasta
Ze piewem ptaka, wzgórzami i traw¹
Ko³ysz¹ siê d³ugie chor¹gwie lasu
Mech wchodzi na kamienn¹ wie¿ê kocio³a...*
Przez w¹skie renice patrzymy w dal
Na dzikie pola, dzikie lampiony dachów
Spokojne stada krów
Dwigamy na plecach Ukrainê
Poznaj¹c du¿e i ma³e grzechy nie objête przebaczeniem
Kochamy g³owy ¿on i plecy mê¿ów
W powietrzu ³¹ki co unosi skowronka
Hostiê mi³oci
Szelest traw. Podnosz¹ siê nasze oczy
Stoimy zanurzeni w przestrzeni historycznej.
*Adam Zagajewski, Dzikie czerenie
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Saulëlydis Dyðuose
Ewai ir Jurkui Karpierzams
Þolynø ðlamesys. Á dangø vieversëliai kyla
Paskendæ dobilienos violete mes stovim
Dairydamiesi á cerkves, baþnyèias, tvenkinius
Tik vienas rankos mostas ir brëþiam
Kelià vis dar lenkiðkà á miestà didelá
Su paukðèio giesmele, kalvelëmis ir pieva
Linguoja ilgos giriø vëliavos
Ir lipa samanos akmeniniu baþnyèios bokðtu...*
Á tolius þvelgiame akis primerkæ
Á dirvonuojanèius laukus, á laukinius stogø þibintus
Ir karviø kaimenes nurimusias
Ant nugaros mes uþsivertæ Ukrainà neðam
Paþástam nuodëmes maþas ir dideles jø niekas neatleis
Mes mylim galvas moterø ir vyrø nugaras
Ore tø pievø kuris vieversá pakëlæs laiko
Ir meilës ostijà
Þolynø ðlamesys. Pakëlëme akis
Istorinëje erdvëje paskendæ stovim.
* Adamas Zagajewskis, Laukinës treðnës

Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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 Mieszkasz, Alicjo, poza Wilnem.
Nie chodzisz do pracy jako genetyk, nie
jedzisz trolejbusem,
nie spada na Ciebie
nieg na Antokolu,
ani deszcz na Zwierzyñcu. Jak siê obchodzisz bez tej ca³ej
otoczki wileñskiej?
 Mo¿e to dziwne,
ale za trolejbusami nie Alicja Ryba³ko z córk¹ Natali¹, która mówi: Niech
wujek Romek zobaczy, jak sobie umalowa³am jêzytêskniê. nieg na Anto- czek! PGA Znad Wilii, 27 maja 2007
kolu i deszcz na Zwierzyñcu miewa³am bardzo sporadycznie nawet mieszkaj¹c w Wilnie,
wiêc to chyba nie najwa¿niejsze powody do têsknoty. Najbardziej brak
mi wileñskich przyjació³ i znajomych, nie mówi¹c ju¿ o rodzinie. A
têsknoty za samym miastem nie dopuszczam do siebie. Dopiero kiedy
przypadkowo natknê siê na obrazki z Wilna i Litwy w internecie, robi
mi siê markotnie, ¿e nie jestem tam, na jednym z tych obrazków.
Swoj¹ drog¹, po prawie omiu latach zamieszkiwania w Münster
(Monastyr, dla orientacji dodam, ¿e to miasto æwieræmilionowe, uniwersyteckie, zabytkowe, po³o¿one miêdzy Hamburgiem a Koloni¹) mam tu swoje cie¿ki i zak¹tki, które ju¿ zd¹¿y³y porosn¹æ wspomnieniami. Tu siê urodzi³y moje dzieci, a to bardzo wi¹¿e, bardziej ni¿
siê spodziewa³am. I kiedy idê codziennie na zakupy, witam siê z ka¿d¹
napotkan¹ po drodze osob¹, bo siê znamy przynajmniej z widzenia. To
daje poczucie swojskoci, oswojenia tego miejsca.
 Czy pomiêdzy sporadyczn¹ têsknot¹ i codziennym oswajaniem miejsc, dok¹d rzuca nas los, choæby z naszego w³asnego wyboru  a w Twoim przypadku jest to emigracja sercowa  bywa
miejsce na twórczoæ? Jakie to jest miejsce  wspomnieñ, nowego
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image, a mo¿e pozostajemy sob¹, gdzie bymy nie byli?
 To trudne pytania i trudne odpowiedzi. Ale spróbujmy sobie z nimi
poradziæ. Fakt, ¿e piszê mniej wierszy ni¿ poprzednio, w Wilnie. Powodów jest kilka. Pisanie jest dla mnie jednoczesnie myleniem, zastanawianiem siê nad czym, czego nie rozumiem i dopiero w wierszu
próbujê nazwaæ. Zrozumia³e, ¿e z wiekiem coraz rzadziej wpadam w
zamylenie i zdumienie nad wiatem. Z drugiej strony  na zamylenie
trzeba mieæ po prostu czas. Kiedy siê ma na g³owie dom, dzieci i na
dodatek pracê zawodow¹, nie maj¹c¹ nic wspólnego z literatur¹  znalezienie wolnego skrawka czasu tylko dla siebie graniczy z bohaterskim
wyczynem. To tak zwana proza ¿ycia, z któr¹ najlepiej walczyæ przy
pomocy zdrowego egoizmu, w czym celuj¹ mê¿czyni. Jestem kobiet¹
i egoizmu muszê siê dopiero mozolnie uczyæ.
Nastêpnym wa¿nym powodem nie-pisania jest moje otoczenie, wiat,
w którym ¿yjê  to okropnie antypoetyckie miejsce. Nie znam tu praktycznie nikogo, kto przynajmniej czyta³by wiersze, ju¿ nie mówiê o ich
pisaniu. Poeci nie s¹ tu w cenie. Ju¿ na samym pocz¹tku pobytu zauwa¿y³am, ¿e sama wzmianka o tym, ¿e pisujê wiersze, budzi w ludziach nie zainteresowanie, a za¿enowanie. Jakbym siê wyrwa³a z czym
niew³aciwym. Postanowi³am ¿yæ incognito, zachowaæ to, co uwa¿am za cenne, tylko dla siebie. Jednak nie sposób na d³u¿sz¹ metê tak
¿yæ, pozostaj¹c przy tym poet¹. Niezbêdna jest wiê, kontakt z odbiorc¹, z kim, kto myli i czuje podobnie. Powiada siê, ¿e poeci s¹
zawsze samotni, ale mimo wszystko nawet te rzadkie i krótkotrwa³e
kontakty s¹ tak intensywne, ¿e stanowi¹ istotny impuls dla ich twórczoci. Nie s¹dzê, ¿e najlepszy poeta pisa³by jeszcze wiersze po kilkuletnim samotnym pobycie na Ksiê¿ycu.
 Poezja na pewno potrzebuje odbiorców. Ja, chocia¿ przebywam w otoczeniu polskim, czêsto równie¿ ukrywam, ¿e piszê wiersze. Szczególnie, gdy mam do czynienia z biznesem, nawet tym
artystycznym. Istnieje bowiem stereotyp, ¿e poeta to kto niewiarygodny, jak mówi m³odzie¿  nawiedzony, czy nawet r¹bniêty... Nie spodziewa³em siê, ¿e taki dystans do pisz¹cych wiersze
mo¿e istnieæ w Niemczech. A ¿e poezja koñczy siê, mówi od dawna, a ona trwa! Masz racjê  z czasem staje siê ona sportem
wyczynowym  gdy walczy siê o przetrwanie i zarabia na ¿ycie
czym innym, prozaicznym, czasu i si³y na twórczoæ pozostaje
niewiele. Albo i wcale. Wiersze powstaj¹ w poczekalniach dworcowych, w przychodniach lekarskich, w podró¿y. A jak jest z przek³adami? Da³a siê poznaæ jako wytrawna t³umaczka...
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 Poet¹ podobno nie jest siê,
lecz bywa. Z pisania wierszy
mo¿na by³o siê utrzymaæ chyba
tylko za socjalizmu. Mo¿e to i
dobrze, bo w ten sposób poezji
imaj¹ siê przewa¿nie tylko ci,
którzy inaczej nie mog¹. Którzy
musz¹. A czy czyni¹ to w podró¿y, na kolanie, czy za biurkiem
 to sprawa indywidualna i ma³o
istotna. Wiersz jest wynikiem
przemyleñ, nie zawsze do koñca uwiadomionych. Sam zapis Wiersz Alicji Ryba³ko nagrywa Józef
trwa nied³ugo, wiêc mo¿na go Wierzba, redaktor Telewizji Polskiej z
zrobiæ w ka¿dej wolnej chwili. Bia³egostoku. Maj 2007, podwórze
mieszkania Adama Mickiewicza
Trudniej z przek³adami, bo dobrze jest mieæ pod rêk¹ s³owniki, a i komputer z dostêpem do internetu
okazuje siê bardzo pomocny.
Wiele osób zastanawia³o siê, dlaczego t³umaczê cudze utwory, zamiast pisaæ w³asne. Przek³ady s¹ odbierane jako ni¿sza, wtórna forma twórczoci. Wydaje mi siê, ¿e i tu trzeba mieæ talent, ale nieco
odmienny ni¿ talent literacki. Byæ mo¿e jest to szczególna forma empatii, wspó³odczuwania z autorem tekstu. Zawsze mnie interesowa³o, jak
dany tekst zabrzmia³by po polsku, czy podoba³by siê innym tak samo,
jak mnie. Ta wie¿a ciekawoæ by³a g³ównym motorem moich translatorskich wysi³ków. Ta satysfakcja z dokonanej pracy, kiedy wiersz,
nawet w przek³adzie, pozostawa³ wierszem. To tak, jakby przemalowaæ ¿ywego motyla, ¿eby nadal potrafi³ lataæ.
T³umaczenia prozy stawiaj¹ nieco inne wymagania. Potrzebuj¹ wiêcej czasu, uwagi i wiedzy.T³umaczyæ prozê zaczê³am ju¿ dawno, ale
by³y to raczej wprawki. Du¿¹ szko³¹ okaza³a siê dla mnie wspó³praca z
wydawnictwami: sejneñskim Pograniczem i Czarnym, zajmuj¹cym
siê m³od¹ proz¹ polsk¹ i krajów Europy rodkowej. Przek³ady powieci Kunèinasa i Ðerelytë powstawa³y w wyniku intensywnej wspó³pracy z zawodowymi redaktorami. Pozna³am wiele w³asnych b³êdów
jêzykowych, dowiedzia³am siê o ró¿nicach w percepcji spraw dla mnie,
jako wilnianki, oczywistych. Dziêki e-mailowi nasze kontakty zmienia³y siê w podniecaj¹ce dialogi o wspó³czesnej polszczynie. Zreszt¹ samo
t³umaczenie (codziennie przynajmniej jedna strona maszynopisu!) by³o
istotne dla utrzymania wiêzi z jêzykiem i z literatur¹. Nie³atwy mia³am
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wówczas okres, nasze bliniaki z¹bkowa³y, wyrasta³y z pieluch, prze¿ywa³y swoje fazy burzy i naporu, chorowa³y. Je¿eli dodaæ do tego
pracê zawodow¹ przy naukowym projekcie z dziedziny rzadkich chorób, staje siê zrozumia³e, ¿e po trzech latach moje wyczerpanie przewa¿y³o nad chêci¹ sukcesów na polu translatorskim. Poza tym przyszed³ czas na w³asne teksty, a zainteresowanie obcymi bardzo os³ab³o.
T³umaczê teraz sporadycznie i to tylko rzeczy ³atwe i przyjemne, np.
litewskie sztuki dla dzieci, grane obecnie w teatrach lalek w Rzeszowie
i Poznaniu.
 W Wilnie od spraw literackich odci¹ga³a Ciebie genetyka,
robi³a doktorat w tej dziedzinie. Kiedy wyjecha³a do Niemiec,
oczekiwalimy, ¿e wiêcej czasu przeznaczysz swej pisarskiej pasji,
tymczasem i tam prowadzisz pracê naukow¹. Czy nie mo¿na by³o
z niej zrezygnowaæ, by pisaæ?
 Przez pierwsze dwa lata pobytu w Niemczech zajmowa³am siê
tylko literatur¹. I nigdy w ¿yciu tak siê nie nudzi³am. To by³o straszne!
Czy znasz, Romku, to uczucie nudy, pustki, które prze¿era do szpiku
koci? Dotychczas nigdy mi siê to nie zdarzy³o, od dziecka zawsze
umia³am znaleæ sobie zajêcie. Znamienne, ¿e bardzo podobne dowiadczenia opisuje jedna z m³odych litewskich autorek. Jej bohaterka wybra³a siê do Pary¿a i niby ma wiele tam do roboty, bo studiuje i romansuje. Po pewnym czasie ze zdumieniem stwierdza, ¿e w ci¹gu dnia
pojawiaj¹ siê nieskoñczenie d³ugie okresy, z którymi nie wiadomo, co
pocz¹æ.
£atwo wiêc zrozumieæ, ¿e gdy
dosta³am od w³asnego mê¿a propozycjê ciekawej pracy w niepe³nym wymiarze godzin, w domu
przy biurku, od razu siê zgodzi³am.
By³o to du¿e wyzwanie, nasza praca polega³a i polega przede wszystkim na tworzeniu i redagowaniu
tekstów, naturalnie w jêzyku niemieckim. Teraz ¿artujê, ¿e by³ to
najbardziej luksusowy kurs niemieckiego, jak mo¿na sobie wyobraziæ. Ale i bardzo skuteczny!
 Wróæmy do pisarstwa. Jak
wyjazd do Niemiec wp³yn¹³ na W Münster z dzieæmi  bliniakami
jego tematykê? Jest taki stereo- Natali¹ i Witoldem. 2003
97

ROZMOWY ZNAD WILII

typ, ¿e po zmianie zamieszkania motorem twórczoci bywa têsknota. ¯e powstaje wtedy swoisty remanent wspomnieñ, ostre
postrzeganie swej niegdy ojczystej ziemi i panuj¹cych na niej
wspó³czesnych relacji; jeszcze inni staraj¹ siê zapomnieæ dawn¹
erê, rozwijaj¹ w¹tki kosmopolityczne...
 Ciekawe, ale wiersze o têsknocie napisa³am w ostatnich latach
mego sta³ego pobytu w Wilnie. By³o to w³aciwe poetom przeczucie,
odczuwanie na zapas. Nie stara³am siê niczego specjalnie zapomnieæ,
czas jednak robi swoje i przesz³oæ widzi siê ju¿ nie tak ostro. Z wiekiem zmieniaj¹ siê te¿ gusta: Wilno wydaje mi siê teraz miastem za
du¿ym, zbyt ha³aliwym, mêcz¹cym, za wiele samochodów, za gêste
spaliny. Wolê swoj¹ monastyrsk¹ prowincjê, z dala od sto³ecznego gwaru. A na prowincji ¿ycie p³ynie pewnie wolniej, co mi jest bardzo na
rêkê. Gorzej z ¿yciem duchowym, kulturalnym. Oferta rzadko mi odpowiada, ciekawsze propozycje trzeba aktywnie wy³apywaæ, bo trudno siê o nich przypadkiem dowiedzieæ. Zauwa¿y³am, ¿e jedn¹ z wysepek ¿ycia duchownego sta³ siê dla mnie tutejszy koció³, dra¿ni¹cy do
dzi swoj¹ odmiennoci¹ od tego, co przywyk³am uwa¿aæ za swoje.
Staram siê tê odmiennoæ zrozumieæ, borykam siê z ni¹, przy okazji
czasem powstanie jaki wiersz.
 Czy wiersze w zwi¹zku z tym te¿ s¹ zupe³nie inne? Z okresu
monastyrowego, jakby nazwali badacze przedmiotu?
 Je¿eli piszê teraz inaczej, wynika to nie tyle z racji zmiany miejsca
zamieszkania, ile z osi¹ganego aktualnie stopnia dojrza³oci. Mam wra¿enie, ¿e zostawiam coraz wiêcej okazji do interpretacji tego, co poeta
chcia³ powiedzieæ, dajê coraz wiêksz¹ wolnoæ czytelnikowi, co wynika z coraz wiêkszego zaufania. Ci, którzy lubi¹ siê zastanawiaæ, bêd¹
ju¿ wiedzieli, co z tym robiæ, mylê. Z drugiej strony, ta tendencja
wynika chyba z narastaj¹cego przekonania, ¿e sama nie znam i nie
rozumiem wszystkiego, co mnie otacza i co siê we mnie dzieje. Mo¿e
inni lepiej to wiedz¹?... Mo¿e po przeczytaniu wiersza odkryj¹ co, co
usz³o mojej uwagi, czego sama nie zrozumia³am, a tylko jakim szóstym poetyckim zmys³em wyczu³am?...
Rozmawia³: Romuald Mieczkowski
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ALICJA RYBA£KO

Do Wilna
miasto na miejscu Miasta
nosz¹ce to samo imiê
dzisiejsze
lni¹ce nowoci¹
wiec¹ce za³atanym murem
wydmuszko z cementu i ceg³y
ptaku wypchany a ¿ywy
smrodek twego czasu dawno siê ulotni³
k³aniajcie siê narody:
teraz ja tu mieszkam.
***
Nie potrafiê wyrzuciæ ubrania po sobie
umar³ej
cztery lata temu.
Podarowano mi nowe ¿ycie,
a stare odesz³o nie ca³kiem.
Sk³adam siê z nowych rzeczy.
Stare rzeczy natomiast sk³adaj¹ siê ze mnie.
Nie potrafiê u³o¿yæ oczu po kolei,
ani swoich r¹k,
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tak jak by³o dawniej.
Zagl¹dam w studniê
napisan¹ przed laty.
I dziwi mnie, ¿e nie wysch³a.
Piosenka na balkonie
P³awimy siê w szczêciu jak konie.
Popijamy wino i koniak.
Ty siedzisz na moim balkonie.
Ja siedzê na twojej d³oni.
W górze niebo, a w dó³ cztery piêtra.
W rodku ¿ycie - tak bywa zawsze.
Ty stukniêty i ja stukniêta.
Niech nam niebo bêdzie ³askawsze.
Zadawanie pytañ
Mieszka we mnie kilka ma³ych dziewczynek,
zbyt powa¿nych jak na swój wiek,
wielkookich, milcz¹cych,
zadaj¹cych pytania tylko sobie samym.
Rzadko innym  bo i tak nikt nie zna³by odpowiedzi.
Mieszka we mnie kilka nastolatek,
Niemia³ych a¿ po nasadê
Za rzadkich, przet³uszczonych w³osów.
Zadaj¹cych pytania tylko sobie samym.
Rzadko innym  ¿eby siê nie wyg³upiæ.
Mieszka we mnie równie¿ jedna pani,
Ani milcz¹ca, ani zanadto niemia³a.
Potrafi³aby odpowiedzieæ chyba na ka¿de pytanie.
Ale zbyt bawi j¹ ich zadawanie.
Wiêc je zadaje, zadaje
jak ciosy:
to za was, moje ma³e, to za was.
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Odk¹d jestem matk¹
kobieta z telewizora
szuka w ruinach
dziecka
siedzê wygodnie w fotelu
i rozumiem j¹
trzy razy lepiej ni¿ przedtem
facet w garniturze
na luzie bez krawata
rozprawia o korzyciach
wojny
boli mnie ka¿de jego s³owo
Alicja Ryba³ko
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ANTANAS A. JONYNAS

Rzeka p³ynie tam w dole
Po zmarszczonym i wiekowym bruku
sùychaã nocà brudnych kroków stukot
przeglàdajàc siæ w ksiæýyca lustrze ciemnym
úwiecà w bramach nadkruszone cegùy
tu w mroku drzemie lew

powoli zboczem parku
w dó³ schodzi zmiætoszona zakochanych parka
biaùe kamienie ukùada rzeka ciasno
zza okularów okien widaã rzæsy zasùon
Jest juý po pracy, wiæc odpocznijmy krzynæ
stróý pijany tùucze konkubinæ
i z balkonu wypuszczony ùuk zakreúla
papieros
w suterynie gaúnie lampa wczesna
sùychaã kwilenie kotów dzieci kobiet
dalekobieýny pociàg przejeýdýa gdzieú sobie
W drzwiach póùotwartych staruszek gra na skrzypcach
w mroku úpi lew
to úrodek nocy i poùowa lipca
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Strefa pogranicza
Czy tropià nas jeszcze zdemontowane radary
czy obserwujà nasze úlady na úniegu
nie czyszczone od dawna szkùa lornetek
lodowe bryùy kulà siæ z zimna na piasku
o czym ziajà po nocach
niepotrzebne psy sùuýbowe
obalamy które z praw fizyki rozgrzewamy siæ
oddajàc wùasne ciepùo sobie nawzajem
twarde promienie trzeszczà na zamarzniætej warstewce úniegu
nie zdàýymy na prom który znów nas
pogràýy w otchùañ làdu
dlaczego masz teraz takie niebieskie oczy
co w nich moýna wyczytaã jaka choroba w nich úwieci
nie wyùàczajmy tej nocy mætnego úwiatùa w pokoju
kiedy siæ zbudzæ zobaczæ ciebie z zamkniætymi oczami
twoje uúmiechniæte rzæsy
po co mamy siæ úpieszyã nigdzie nie uciekniemy
na zawsze zostaniemy w strefie pogranicza
nie bojæ siæ tykajàcego zegara
i tak jesteúmy inkluzjami w czasie
W studni
gdzie mgùa przedwieczorna wùosy
nad rzeki zakrætem rozwiewa
kobieta liczy pociàgi
których jej juý nie potrzeba
nad duszà grabarza pùacze
nieboszczyk bielszy nad úniegi
gwiazda  tchórzliwe stworzonko
sklepieniem z oùowiu przebiega
ýycie jest peùne ýycia
jak wiadro gnojówki i úmieci
ze studni patrzy siæ Charon
zdradliwie oczko mu úwieci
obola z dna studni pokaýe
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gniewnym gestem mam dosyã
nieszczæsna dusza grabarza
wyda ¿a³osny gùosik
***
obszedùbym jezioro na úrodku którego
nurza siæ zmæczone sùoñce tysiàclecia
gdzie dwanaúcie rzeczek oszronionych
nocà bùyszczy jak srebrzyste szprychy
krótkonogie jaszczurki
tañczà wokóù úpiàcego kamienia
krótkonogie jaszczurki
tañczà wokóù bùækitnego kamienia
bije w bæben Stwórca
bije w bæben Wùadyka
bije w bæben Sædzia
bije w bæben Opatrznoúã
fruwam niczym jaskóùka
gliny mam peùne usta
fruwam niczym jaskóùka
gliny mam peùne usta
Úmierã klasyka
Starzy i grzeczni, siedzà sobie wygodnie
porzàdnie siæ umoúcili na progu
greki: diabeù patrzy i prawie
nie rozumie, wdrapuje siæ na póùki, wysuwa
jæzyk, przyznaje siæ i kùamie. Niebo
pustoszeje, znów siæ wypeùnia, i trudno
powiedzieã czym
Do pokoju wchodzi ten, który widzi  z
wielkiej do nieskoñczonej, powiada. Niewolnikiem
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jesteú, widzæ, ýe owies siæ sypie
twym úladem
Przynosi krysztaùowy flet, jednak
potyka siæ w progu i przewraca: góra
przychodzi po trzcinowà piszczaùkæ, po to by zaczerpnàã
czùowieka, wody z czarnego êródùa
pienistej jak krew
Dawno rozwieszone po úcianach instrumenty
smyczkowe, úwiece siæ palà mrugajàc,
knoty dymiàce szczypcami obcina
úmierã w bursztynowych koralach
Tùumaczyùa z litewskiego: Alicja Rybaùko
Te wiersze uka¿¹ siê w antologii pt. Pokonywanie granic, przedstawiaj¹cej
twórczoæ poetów litewskich, polskich, bia³oruskich, ukraiñskich i rosyjskich w
ramach miêdzynarodowego przedsiêwziêcia Magnus Ducatus Poesis.
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GEORGIJ JEFREMOW

Cudotwórcza
W Wilnie
gdzie Ostra Brama
nad Ulic¹
za szklan¹ cian¹
Jej zadziwiona Subtelnoæ
kiedy Wszechwiatowi by³o pusto bez Nas
kiedymy nie mogli ¿yæ bez Boga
kiedy Bogu smutno by³o bez Syna
On zapuka³ do Niej
inaczej staæ siê nie mog³o
i teraz u Niej
ca³e Z³oto Naszych Serc
ca³e Srebro £ez
Rozsypane Nasze Dusze
Tylko
Tylko
Tylko
Tylko
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Ona mo¿e Nimi w³adaæ
Ona potrafi je uchowaæ
z Ni¹ jestemy niemiertelni
poród nas ¿ywa jest Ona

Zarzecze
na Filareckiej
spotkam Loretê
papierosa wypalê
z ukosa i krzywo
wykrêcê na Krzyw¹
wypluwaj¹c oæ rybi¹
Klucz¹c doko³a
wyjdê na M³ynow¹
na Porzecze, na Po³ock¹
i Podzwonn¹
tam w oknie ognik mój
wcale nie przeczê
to wszystko
za-rzecze
Wywiad 2
Niewa¿ne, do jakiego ³ona
pieni i listy s¹ wrzucone:
wietrzne i zakochane echo
resztê beze mnie ci dopowie.
Ulewa duszê moj¹ p³ucze,
a cia³o boli jak sto protez
i pociel, podziemia katusze,
t³umy  wszystko to mój protest.
Zwyciêzcy nie ma przebaczenia
i prawdy nie ma przegranemu.
Bêdzie le, jeli uwierzycie
skoñczonemu i sp³ukanemu.
Na wszystkie pytania na wiecie
tylko wiatr odpowied zna.
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List
Rogaty baran w niebie pe³nym runa,
wiat zapomnienia i grzechu pe³en.
Marcelijus ma owieczkê
(albo ojczyznê) ludzk¹.
Czarne owce na polu bia³ym 
Mówi¹ Litwini o pisaniu.
Z rosyjskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski
Wiersze z antologii pt. Pokonywanie granic.
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MARYJA MARTYSEWICZ

Barbara Radziwill/s Liverjournal
(Urywki z internetowego dziennika
Barbary Radziwi³³ównej)
5.
To ju¿ koniec  siekierka siêgnê³a pnia.
W ¿y³ach rozp³ynê³a siê krew zatruta.
Rozpacz niebywa³a po ziemi mnie gna,
z ka¿dym ruchem wiêdnie podró¿y ruta.
Noc, rozpoczêta w przedziale lektura 
Niedoczytane do koñca kochanie
Ksi¹¿ka  niczym wiat³o, szkoda do jutra
w samym rodku raptem przerwaæ czytanie.
Ciekawa jestem, czy bracia odwiedz¹,
Zanim ucinie mi pier zimny kamieñ?
Ten, co nie stanie nad mogi³¹ nigdy,
pe³en ¿alu nie zapomni mnie za nic.
Oto i wszystko  Pan Bóg nacisn¹³ Shift.
Dalej  l¿ej. Nie strasz¹ wiêcej mêki,
jakby mama przed wsiadaniem do windy
z wózka mnie bra³a ostro¿nie do rêki.
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I Autobahn, w szronie po³yskuj¹cy
dziesiêcioma ostrymi brameczkami:
 Przepraszam, jak dojechaæ do granicy?
 To do Golgoty zjazd. Do Grodna dalej.
 Dzieñ dobry.
Rajska stra¿ graniczna.
Poproszê pañstwa paszporty,
otworzyæ na zdjêciach.*
 Mamusiu, dlaczego
oni mówi¹ Dzieñ dobry,
noc przecie¿ i ciemno?
 A u nich, córeczko,
jak w dzieñ, zawsze wiat³o.
Wilno 1551
***
Íà Áåëàðóñi Áîã æûâå Ó. Êàðàòêåâi÷
..
Â äåðåâíå Áîã æèâeò íå ïî óãëàì È. Áðîäñêèé

Dwa brzegi rzeki i droga, i pagórki.
Przywioz³am ci koszulê wojskow¹  no j¹
na zdrowie, mój wszechmog¹cy Bo¿e siwiutki,
na staroæ zamieszka³y na Bia³ej Rusi
Cierpliwy pszczelarzu  mój pastoralny Panie,
rój trosk wioskowych zako³ata³ w Twej g³owie:
po spe³nieniu najpierwszego ze swych marzeñ,
co jak miód s³odkie, chronisz ule swoje.
Panie Bo¿e, Ty splatasz cebulê w wianki
i pszczó³ki, ca³uj¹c sadzasz sobie na jêzyku.
Przebacz nam pró¿noæ i impet miejski,
jak przebaczamy winowajcom naszym winy.
Przebacz nacjonalicie, który mówi: zd³awimy.
Jego has³a ton¹ w gwarzeniu pszczó³ twoich:
* pisane po polsku
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Taki jest, taki siê narodzi³, my siê go trzymamy
wszyscy i grup wiêkszych nie tworzymy ni¿ trójki.
Przebacz feministce, która mê¿czyznami gardzi
i swych poñczoch b³êkitem konkuruje z niebiosami.
Przebacz jej, ja te¿ do niej podobna jestem:
Nie gniewaj siê na g³upi¹, mój Bo¿e patriarchalny.
Przebacz antyglobalicie, co rêk¹ dzieciêc¹
³aduje w siebie puszkê coli i hamburger podwójny.
Przebacz nam wszystkim, bo to wcale nie na wieki,
to tylko na chwil parê do pocz¹tku wojny.
Z bia³oruskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski

Wiersze z antologii pt. Pokonywanie granic.
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DMITRO £AZUTKIN

***
wiedeñskie krzes³o
wyprodukowano w Mo³dowie
chiñski czajnik
za osiem dolarów
w podrêczniku historii
¿adnego bia³ego wiersza
jak siê im uda³o tak chytrze
wszystko zrymowaæ?
a gwiazdy przek³utymi jêzykami
rozci¹gaj¹ siê
jakby nic siê nie sta³o
jakby nikt nigdy nikogo
a ty jeszcze stoisz z biletem w rêku
z biletem na poci¹g co odjecha³
a ty jeszcze zrywasz jab³ka
co wygl¹daj¹ na zielone
a ty jeszcze mówisz do ciany
a ona  nic nadzwyczajnego  s³ucha
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Elegia przygraniczna
mokra glina
tak miêkka ¿e mo¿na z niej ulepiæ rybie serce
most jakim samochody
przewo¿¹ têsknotê za wiatem o czym zawiadczaj¹ celnicy
¿e ona naprawdê istnieje
i ¿e za to trzeba p³aciæ
ile¿ mi³oci mieci siê
w krótkim oczekiwaniu na wiat³ach
w budce telefonicznej
której d³ugo szuka³
i nareszcie j¹ znalaz³ przy nocnym minimarkecie
na skraju stacji benzynowej
ptaki nad ni¹ zaczynaj¹ ju¿ ha³asowaæ
a niebo nape³nia siê ró¿owym kremem
przekroczy³a granicê ¿eby siê wyzwoliæ
wygada³a wszystkie pieni¹dze
i jestem pewien ¿e umylnie
bo nie masz wiêcej s³ów
wysokie sosny
powstrzymuj¹ przeci¹gi
cichnie wiatr
historia siê nie zaczê³a
zwa¿  historia siê nie zaczê³a jeszcze
kierowcy tirów kupuj¹ papierosy
cicho gwarz¹c pomiêdzy sob¹
jakby nie by³o niczego dro¿szego nad ich samotnoæ podró¿y
w tutejszym hotelu
jest tylko zimna woda
wystarczy jej dla wszystkich
T³umaczy³ z ukraiñskiego: Romuald Mieczkowski
Wiersze z antologii pt. Pokonywanie granic.
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MILOSZOVIANA
MÓJ POETA (2)
Barbara Gruszka-Zych
Z ró¿ami wêsz¹cymi na drodze

©Marek Piekara

Z czasem moje kontakty z Mi³oszem sta³y
siê czêstsze. Spotyka³am
go podczas promocji
jego kolejnych ksi¹¿ek w
Dworku Myliwego 
siedzibie wydawnictwa
Znak w Krakowie.
Zwykle, z kupion¹ popiesznie ró¿¹ w rêce,
szuka³am go po pokojach. Kilka razy zasta³am  Zawsze dobrze pani ¿yczy³em, proszê o tym nie
zapominaæ  mówi³ Czes³aw Mi³osz. Na zdjêciu  z
zupe³nie trzewego z kie- autork¹ publikacji. Jesieñ 2001, w mieszkaniu na
liszkiem ¿ytniej (mo¿e Bogus³awskiego
by³ te¿ gdzie obok jego
ulubiony led?), otoczonego t³umem rozdyskutowanych wielbicieli.
To by³y wiêtowania wydañ ¯ycia na wyspach, Antologii osobistej,
Wypisów z ksi¹g u¿ytecznych. I s³ynna dyskusja, która przesz³a do historii, jako wa¿ny punkt odniesienia do odwiecznego pytania Unde
malum? (Sk¹d z³o?). Potem zaczê³y siê krakowskie Spotkania Poetów
Wschodu i Zachodu (by³ ich pomys³odawc¹ i duchowym patronem
przyje¿d¿aj¹cych). W kolejnych latach zosta³y przemianowane na Letni¹ Szko³ê Poetyck¹. Podobne szko³y dla studentów amerykañskich
uczelni od lat organizowane s¹ w wielu miastach uniwersyteckich 
Oksfordzie, Pary¿u, Rzymie, a bli¿ej  w Pradze i Petersburgu. Przez
ca³y lipcowy tydzieñ, zainteresowani polsk¹ poezj¹ studenci ze Stanów
mieli mo¿liwoæ obcowania z nasz¹ literatur¹, spotykali siê z ulubionymi twórcami, prezentowali swoje wiersze. Adam Zagajewski, wyk³adowca uniwersytetu w Houston, wspó³organizator Szko³y mówi³, ¿e
dla jego teksañskich studentów Czes³aw Mi³osz jest postaci¹ prawie
mityczn¹, ¿e jego twórczoæ przyci¹ga.
 Musielimy w Houston rozpisaæ konkurs, ¿eby sprawiedliwie roz114
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dzieliæ te kilkanacie miejsc na stypendium do Polski  opowiada³. 
Jedna ze studentek, s³ysz¹c, ¿e je dosta³a, pop³aka³a siê z radoci.
Podczas tych spotkañ Profesora zawsze otacza³y poetki przyjezdne
(miêdzy innymi urodziwa, d³ugow³osa, szczup³a Jane Hirshfield, buddystka z Kalifornii) i tutejsze. Z Jane Hirshfield jako przypad³ymy
sobie do gustu. W³anie w 2002 roku latem umówi³ymy siê na rozmowê, w której towarzyszy³a nam t³umaczka wydawnictwa Znak. Nawi¹za³am do wstêpu, jaki Czes³aw Mi³osz napisa³ do zbioru jej wierszy
Uwa¿noæ, opublikowanego w³anie wtedy w Polsce. Wspomina³ w
nim, ¿e byli s¹siadami nad Zatok¹ Kalifornijsk¹.
 Pozna³am go w 1986 roku, kiedy Robert Hass i jego ¿ona Brenda
Hilman urz¹dzali piknik na Angel Island, jednej z wysp w Zatoce San
Francisco  opowiada³a mi Hirshfield.  Brenda powiedzia³a mi przed
tym spotkaniem, i¿ wszyscy tak strasznie podziwiaj¹ Mi³osza, ¿e boj¹
siê z nim rozmawiaæ i prosi³a, ¿ebym zaczê³a z nim rozmowê. Ja równie¿ by³am pod ogromnym wra¿eniem, ale spróbowa³am. Razem z
Czes³awem i jego przysz³¹ ¿on¹ Carol poszlimy na spacer wokó³ wyspy i rozmawialimy. A w kilka miesiêcy póniej, którego ranka zadzwoni³ telefon. To by³ Mi³osz... Zaprosi³ mnie na kolacjê i tak zaczê³a
siê nasza przyjañ. Jednym z ulubionych zajêæ, jakim oddawa³am siê z
Czes³awem, by³o wspólne przesiadywanie na tarasie jego domu w Berkeley, sk¹d rozci¹ga siê rozleg³y widok na Zatokê. Wyjania³am mu
humorystyczne rysunki z New Yorkera. Oczywicie, odbywalimy
te¿ rozmowy na powa¿niejsze tematy. Nie potrafiê powiedzieæ, ile dla
mnie znaczy to, ¿e popar³ wydanie moich wierszy w waszym kraju i
opatrzy³ je wstêpem.
Kiedy zapyta³am j¹, który z wierszy Mi³osza jest jej najbli¿szy, najpierw odpowiedzia³a ogólnikowo, ¿e ceni ich bardzo wiele, ale po chwili
zastanowienia wskaza³a na Zimê z tomu Nieobjêta ziemia.
 To tekst g³êboki i czu³y, przemawia do mnie podczas ka¿dej lektury  opowiada³a.  Pocz¹tek jest refleksyjny, spokojny  mówi o rozpalaniu kominka, o czytaniu nekrologu. rodek okreli³abym jako szorstki, nie jest w ¿adnym razie liryczny  traktuje o okropnociach XX
wieku: chaosie, krwi, popio³ach. Zakoñczenie  to wyraz mi³oci do
wiata i jego piêkna: Niech bêd¹ wiecznie m³ode sezony ziemi. Ten wiersz
urzeka mnie, bo potrafi obj¹æ ca³e okropieñstwo wiata, a jednoczenie
afirmuje go. Czytaj¹c go, uczymy siê, jak byæ cz³owiekiem.
Dobrze pamiêtam pierwsze Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu,
kiedy do twórców, podpisuj¹cych ksi¹¿ki w kawiarni u Noworolskiego w Sukiennicach, ustawi³y siê kolejki, jak po pomarañcze w czasach
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komunizmu. To wtedy podsuwa³am Poecie wszystkie jego ksi¹¿ki, jakie mia³am, prosz¹c o dedykacje dla moich bliskich, w pierwszej kolejnoci dla synów  Tymka i B³a¿eja.
 Nigdy nie piszê imion, dla pani robiê wyj¹tek  podkreli³. Z czasem siê okaza³o, ¿e tych wyj¹tków by³o coraz wiêcej, bo wpisuj¹c mi
do ka¿dej nowej ksi¹¿ki dedykacjê, zawsze umieszcza³ moje imiê. W
2000 roku na Spotkaniach siê nie pojawi³, bo zdrowie nagle mu siê
pogorszy³o. By³ jednak poprzez swoje wiersze. Na pocz¹tku z tamy
us³yszelimy niecodzienne nagranie: p. Jerzego Turowicza (redaktora
naczelnego Tygodnika Powszechnego), mówi¹cego Piosenkê o koñcu
wiata Mi³osza. Póniej teksty Noblisty przedstawiali Adam Zagajewski
i Bronis³aw Maj. Do kocio³a w. Katarzyny wielu m³odych przysz³o
w³anie na Mi³osza. Pod nieobecnoæ Autora, na nowo, bardzo wyrazicie brzmia³y wiersze o dniu takim szczêliwym, ³opianie i belladonie. ¯arliwe wyznania mi³oci do wiata, pe³ne dystansu i pokory wobec przemijania.
Punktem sta³ym Letniej Szko³y Poetyckiej by³y dyskusje w wype³nionej po brzegi przez miêdzynarodowych studentów sali wydzia³u
polonistyki przy Go³êbiej 18 w Krakowie. Du¿ym zainteresowaniem
nie tylko uczestników Summer Poetry Seminar cieszy³o siê spotkanie z
Czes³awem Mi³oszem, prowadzone przez poetów amerykañskich 
Edwarda Hirscha (miêdzy innymi cz³onka Amerykañskiej Akademii
Sztuki i Literatury) i Roberta Hassa (przez dwa lata piastuj¹cego godnoæ Poety-Laureata Biblioteki Kongresu) latem 2002 roku. Mi³osz,
zapytany wtedy, czy trudno byæ Polakiem, stwierdzi³, ¿e to ciê¿ka praca.
 Zreszt¹, z tym bywa ró¿nie  mia³ siê, udzielaj¹c wyjanieñ jakiej studentce.  Kiedy wydam co, co siê nie wszystkim podoba,
nazywaj¹ mnie szowinistycznym, litewskim nacjonalist¹. Pisarze polscy zawsze jako byli zaanga¿owani w walkê o niepodleg³oæ. W tym
przypominamy trochê Irlandczyków. Ale przecie¿ James Joyce, który
ucieka³ od tej powinnoci, paradoksalnie uniemiertelni³ Dublin w wiatowej literaturze. Podobnie nasz Gombrowicz  uciek³ od tego przymusu do Argentyny.
O religijnoci Mi³osz mówi³, ¿e to kwestia bardzo intymna. ¯e wci¹¿
powraca pytanie, jak Bóg-Kreator móg³ stworzyæ wiat, w którym istnieje z³o. Kiedy zapytano go: Co jest wa¿niejsze: twórczoæ czy ¿ycie?,
przypomnia³ ostatnie miesi¹ce Mickiewicza:
 Poeta umar³ w Konstantynopolu, organizuj¹c Legion Polski, który
mia³ walczyæ z Rosj¹ w czasie wojny krymskiej. Zaj¹³ siê dzia³alnoci¹
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spo³eczn¹, zarzuci³ pisanie. Bo zawsze istnieje dylemat: czy pisaæ, czy
¿yæ? A w koñcu cz³owiek pisze i czuje siê obrzydliwie  mia³ siê.
Przypomnia³, ¿e jêzyk francuski by³ kiedy jêzykiem d¿entelmenów. 
Pierwotnie jêzykiem europejskim by³a ³acina, potem jej naturalnym przed³u¿eniem sta³ siê francuski. Kiedy po wojnie w 45 roku Francja przesta³a byæ centrum ¿ycia kulturalnego, wszyscy zaczêli siê uczyæ angielskiego.
Wróci³ pamiêci¹ do swoich szkolnych czasów. Opowiada³, ¿e jego
profesor ³aciny pisa³ na tablicy ³aciñsk¹ sentencjê albo jaki d³u¿szy
fragment, a potem uczniowie musieli udoskonalaæ jej polskie t³umaczenie. Ka¿dy dok³ada³ swoj¹ cegie³kê.
 Tak¹ sam¹ technikê stosowa³em podczas uk³adania antologii poezji polskiej w Stanach, prosz¹c swoich kolegów o pomoc  podkrela³.
 Jaki Pan by³, kiedy mia³ 25 lat?  zapyta³ po angielsku jaki z
wygl¹du dwudziestopiêciolatek.
 Jak by³em m³ody  by³em zbuntowany i nieufny. Teraz, kiedy
mam 92 lata, te¿ jestem zbuntowany i nieufny. Nie pozna³em odpowiedzi na wiele wa¿nych pytañ.
W czasie poetyckich rozmów okaza³o siê, ¿e to dziêki Mi³oszowi
zacz¹³ w Stanach funkcjonowaæ termin polska szko³a poezji. Niektórzy tamtejsi poeci, podobnie jak Autor tomiku To (ale na swój sposób),
poszukuj¹ w wierszach drugiego dna rzeczywistoci, tego, co jest ukryte
pod podszewk¹ wiata.
 Wydaje siê, ¿e polsk¹, a tak¿e irlandzk¹ poezjê Amerykanie uwa¿aj¹ za najwartociowsze zjawiska w wiatowej literaturze  mówi³
Bronis³aw Maj.
 Niezwyk³e jest to, ¿e wasza literatura przetrwa³a tyle lat niewoli,
¿e wysz³a zwyciêsko z traumy wojen, ¿e traktuje o sprawach istotnych
 stwierdzi³a Jane Hirshfield.
Na ostatnie Summer Poetry Seminar z udzia³em Profesora w 2003
roku dojecha³am, o ma³o nie spóniaj¹c siê, prosto z Zakopanego. By³
upa³, powietrze prawie parzy³o, a Profesor ze swad¹, bardzo dowcipnie rozmawia³ z zebran¹ m³odzie¿¹. Na koniec rzuci³a siê mu na szyjê i
d³ugo ca³owa³a w policzki jaka drobna Japonka. Przyjmowa³ jej ho³dy
z widoczn¹ przyjemnoci¹. Ze mn¹ przywita³ siê ju¿ po wyjciu na
zewn¹trz: Dzieñ dobry, pani. Co s³ychaæ?. W ciemnych okularach, z
krótk¹ bródk¹, lekko podtrzymywany za ³okieæ przez swoj¹ sekretarkê
i majordomusa w jednej osobie  Agnieszkê Kosiñsk¹. Wcale niespocony w takim upale.
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Zauwa¿y³am, ¿e od jakiego czasu Mi³osz jako nie bardzo chcia³
siê ze mn¹ umówiæ na wywiad. Preferowa³ rozmowy zwyczajne, prywatne, które faktycznie by³y szczególne.
Bako, Profesor sytuuje Ciê bardziej po stronie poezji ni¿ ¿urnalistyki, a ju¿ szczególnie ceni sobie kontakt, ¿e tak powiem domowy,
pewnie nie chce z tego robiæ od razu ¿urnalistyki w³anie. Ceni Twoj¹
aktywnoæ (...) zapewniam Ciê, to jest jako wy¿sze, zreszt¹ mylê, ¿e to
czujesz  pisa³a do mnie Agnieszka Kosiñska w odpowiedzi na e-maila,
w którym narzeka³am, ¿e mój Poeta nie kwapi siê, ¿eby udzieliæ
wywiadu. Pozostalimy wiêc przy spotkaniach domowych. Dla mnie
najcenniejsze by³o to, ¿e on, uznany i wielbiony, powiêca³ tak wiele
czasu moim wierszom i codziennym, drobnym sprawom. Nie kalkulowa³, ¿e w chwilach, spêdzonych z nieznan¹ dziewczyn¹ (gdy siê poznalimy, by³am jeszcze ca³kiem m³oda) z Czeladzi, móg³by sam co
napisaæ, przeczytaæ, czy po prostu odpoczywaæ. Z autentycznym zainteresowaniem i przejêciem czyta³ moje teksty, a potem d³ugo o nich
ze mn¹ rozmawia³.
Gospodarz w koszuli w kratkê
18 sierpnia 1999 roku. Tym razem przysz³am z dwoma bukietami 
nasturcji i georginii. W drzwiach Gospodarz. W przewiewnej koszuli w
kratkê, bo dzi po kilkunastu dniach ch³odnych, znowu przyszed³ upalny.
 Witam pani¹  szeroko roz³o¿y³ ramiona, a ja, skrêpowana, nie
skorzysta³am z tego zaproszenia. Poda³am mu bukiet z przewag¹ nasturcji, jakbym wrêcza³a zapowiedziane wczeniej odznaczenie, trochê
sztywno, omijaj¹c jego serdeczn¹ d³oñ. Za chwilê wesz³a ¿ona. Rozemiana poda³a mi rêkê.
 Halo, Carol  przywita³am j¹ z radoci¹. Ale znów ze zdenerwowania ominê³am zaproszenie do ucisku. ¯ona Poety zaprowadzi³a nas
do znajomego pokoju z kanap¹, nakryt¹ pledem. Na sekretarzyku pali³a
siê lampka, chocia¿ by³o jasno, druga po po³udniu.
 Przysz³a pani do starego cz³owieka  Mi³osz zatoczy³ lask¹ pó³okr¹g,  który dobija do dziewiêædziesi¹tki
 Dla niektórych to podobno najlepszy wiek  umiechnê³am siê.
 A kto tak pani mówi³?
 Matka Krzysztofa Zanussiego, znacznie starsza od Pana...
 Kto?  zapyta³.
 Matka re¿ysera, Wanda Zanussi. Mówi³a, ¿e to czas najwiêkszej
harmonii w ¿yciu, tyle siê przedtem wycierpia³a...
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 Ale ja nie s³yszê i na oczy nie widzê...
 To mo¿e jakie krople...
 Gdzie tam krople, to staroæ! Ci, co maj¹ mocne serce, musz¹ siê
d³ugo mêczyæ.
 Jeli Pan ma tylko te dwie dolegliwoci, to nie jest le  nachyli³am siê do jego ucha.
Poeta siê rozemia³, ja te¿.
 A jak tam dzieci?  wypytywa³.
 Teraz s¹ w sanatorium w Istebnej z dziadkiem.
 No tak, to ten l¹sk... A ile maj¹ lat?
 Dziesiêæ i trzynacie starszy.
 To najtrudniejszy wiek  dorastanie. Ale podobno jeszcze gorzej
jest z córkami... Choæ ja nie mia³em córki...  popatrzy³ na mnie zza
okularów.  Ale podobno kobiety maj¹ ze sob¹ wiêkszy kontakt...
 To niewiadomo. Przynios³am Panu nowe wiersze  trochê nachalnie wyci¹gnê³am zielon¹ teczkê.
 Proszê pokazaæ.
Zmieni³ okulary, wzi¹³ plik kartek do rêki, opar³ siê o poduszki, a¿
by³o widaæ, jak wystaje jego doæ wydatny, kraciasty brzuch. Przeczyta³ pierwszy erotyk:
***
le¿elimy utrzymuj¹c wiat w trwaniu
stolik malowane fili¿anki drzwi
a w nich zamek z kluczem
nie chcia³o siê poruszyæ nawet jêzykiem
¿eby wylizaæ siê z tego szczêcia
Popatrzy³ na mnie, jakby mu uby³o piêædziesi¹t lat. M³ody mê¿czyzna, nie mia³ zmêczonej twarzy, tylko te uwolnione oczy, wyzywaj¹cy
blask, lekkie zdziwienie, ¿e tak otwarcie piszê o tak intymnym. A mo¿e
¿al, ¿e gdyby mia³ mniej lat, ³atwiej by mu przychodzi³o komentowaæ
takie wiersze. By³a te¿ w tym spojrzeniu jaka zaczepka m³odego mê¿czyzny, któremu kazano siê przebraæ w staroæ. I jakby s³owa: Jeli
pani tak widzi to wszystko, to zmienia postaæ rzeczy, jestemy przez
chwilê za jedn¹ szyb¹, oddzieleni od reszty. Ja od dawna to wszystko
wiem, ale ¿e pani te¿... Niez³a z pani babka, skoro tyle z tego pani
zapisa³a  milcza³ Mi³osz. Us³ysza³am g³êbokie westchnienie przy odk³adaniu pierwszej kartki. Nerwowo mia³am siê w z³o¿one d³onie i
odpowiada³am umiechem. Nagle z petentki, czekaj¹cej na ocenê tek119
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stów, zamieniona w kobietê.
Teraz kolej na wiersz poda³am tacie ciasto. Poeta umiechn¹³ siê.
 Pani teraz pisze inaczej, odesz³a pani od subiektywnego widzenia
wiata do obiektywnego. Tu pojawiaj¹ siê rzeczy.
 Tak  potwierdzi³am  szczegó³y, detale.
 Tak  patrza³ na mnie.  To jest co innego ni¿ emocje, skupianie
siê na sobie. Co pani myli?
 Nie wiem  przyzna³am.  To tak¿e przez Pana, Pan mi zwróci³
uwagê na szczegó³y.
Przeczyta³ uwa¿nie klasztor kontemplacyjny sióstr klarysek.
 To jest w³anie to: woda, obmywaj¹ca ofiarne bulwy, ogieñ gazowego piecyka. To s¹ przedmioty, konkrety, trés interessant, tak... A to
jakie ³adne  zatrzyma³ siê przy prawie haiku o b³yskawicach, robi¹cych zdjêcia burzy. Czyta³ g³ono kolejne miniatury: dywan przy³o¿y³
ucho do pod³ogi.
 Takie mieszne, niewa¿ne...  mówi³am pod nosem, zawstydzona
pochwa³ami.
 Ale ³adne  powiedzia³ g³osem, nie znosz¹cym sprzeciwu.  krople poziomek na zboczu  bene  mówi³ po swojemu.  A te osty, to ju¿
perwersja  zachichota³ i odczyta³ g³ono: s³ychaæ zapalony silnik wierszczy.
Kolejna kartka.
 barany becz¹/ g³osami mê¿czyzn i m³odzieñców/ pastwisko w zamkniêtym tirze/ stoi pod mostem czekaj¹c na przejazd/ krew wyp³ywa
czerwonym wiat³em migaczy, to bardzo interesuj¹cy pomys³  stwierdzi³, pochylaj¹c siê nad krótkim wierszykiem  tylko wywód niejasno
przeprowadzony, interesuj¹ce... W ekspozycji wpadaj¹ w oko te æmy
serwetek...  wy³awia³ ciekawe dla niego fragmenty. Przeczyta³ wiersz
powtórnie, zwróci³ uwagê na pointê, wybuchn¹³ g³onym miechem.
 Niech pani wyda ksi¹¿kê  popatrza³ na mnie.
I wiersz Praga. Stara³am siê zgadywaæ, co czyta, bo siedzia³ na
przeciw mnie, zas³aniaj¹c twarz kartkami.
 Bardzo mia³y wiersz  popatrzy³ na mnie z uznaniem.  To lepsze
od uczuæ. A kto to jest Jose Carreras?  zapyta³, czytaj¹c kolejny tekst,
w którym pojawi³o siê to nazwisko. Wyjani³am, ¿e to jeden ze wiatowej s³awy tenorów, ¿e Pavarotti da³ koncert podczas niedawnego zaæmienia s³oñca na Wêgrzech, a ja zrobi³am sobie w tym czasie domowe s³uchanie Carrerasa.
¯onê malarza przeczyta³ dwa razy.
 A to Saskia...  umiechn¹³ siê nagle do bohaterki wiersza, jak do
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znajomej.  ju¿ od kilku wiosen szukam z³otego krzy¿yka w ogródku 
to bardzo osobisty wiersz  powiedzia³.
Teraz kolej na wiersz o Krakowie.
 Napisa³am go po wizycie u Pana w zesz³ym roku...  spróbowa³am wprowadziæ go do lektury.
***
nied³ugo po hejnale wyz³acaj¹cym
pêdzlem tr¹bki korony mariackich wie¿
z bukietem kwiatów który szed³ przed nami
zamiast psa wêsz¹c do których drzwi wejæ
odwiedzilimy Mi³osza w³anie koñczy³ obiad
¿ona Carol posadzi³a nas na kanapie
bli¿ej prawego ucha poety jeszcze nieobecnego
bo obecna by³a cisza zielonego aksamitu
gospodarz przyszed³ w miêkkich pantoflach
powinien mieæ dla mnie miêksze serce
a nie m³odym g³osem zamykaæ mi usta
bezczelnie milczeæ na moje pytania
potem w katedrze wawelskiej o ma³o nie wpadlimy
do uchylonej krypty z grobami wieszczów
by³ lub i piewano mi³oæ nie zazdroci
obok siebie okryci marmurem jak czuprynami w³osów
bo jeden czarn¹ a drugi br¹zow¹ p³yt¹
le¿eli poeci zazdroni o pamiêæ potomnych
teraz wrzuceni do jednego kot³a piwnicznych ciemnoci
potê¿niejsi od ka¿dego z ¿yj¹cych
w zbroi pomników z insygniami z³o¿onych koci
w przeje¿d¿aj¹cym pod wzgórzem aucie mignê³y mi
jak wiewiórka loki kole¿anki t³umaczki wierszy na w³oski
do której niedawno napisa³am list
i tak niespodziewanie nadesz³a odpowied
na peronie do Katowic
czeka³ jak kropka do literackich wydarzeñ
dyrektor Znaku który powinien siê nimi zainteresowaæ
zamkn¹æ w solidnej ok³adce ¿eby bezkarnie
nie wychodzi³y na wiat³o dzienne dra¿ni¹c czytelników
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 Niemo¿liwe, jak to pani tak w³anie zapamiêta³a...  mia³ siê przy
linijkach o sobie  A jacy to wieszczowie le¿¹ na Wawelu?  spyta³.
 Mickiewicz i S³owacki.
 Wiedzia³em, ¿e S³owacki, ale ¿e Mickiewicz...
 Co tam jego jest, stoi katafalk... Przecie¿ przeniesiono jego prochy z cmentarza Montmorency...  zaczê³am mieæ w¹tpliwoci.
Mi³osz przeczyta³ g³ono koñcówkê.
 Kto to by³ na peronie, Jerzy Illg?  zamia³ siê.
 Tak, on ...  te¿ zaczê³o mnie to mieszyæ.
 Oboje jestecie z Katowic. Znacie siê?
 Trochê, spotykamy siê na ró¿nych imprezach...  wymrucza³am.
 Niech pani wyda tê ksi¹¿kê  powtórzy³.  A komu wyla³o siê
mleko?
 Mojemu synowi B³a¿ejowi  popieszy³am z informacj¹.
 A dlaczego jêzyk kota odbija w nim lad muszli?  docieka³.
 Bo kot ma jêzyk z takimi wybrzuszonymi ¿y³kami i jak dotyka
wylanego mleka, to zostawia mozaikê, lad...  wyjani³am.
 To skomplikowane...
 Trzeba znaæ siê na kotach...  powiedzia³am.
 Dobry wiersz dzisiaj na³o¿y³am mê¿owi obiad  Mi³osz siê mia³. 
nasza sala muzealna te¿  pokaza³ kartkê i powiedzia³  Trés interessant.
Wreszcie krótki wiersz:
przed odjazdem poci¹gu
w second handzie
chcia³am kupiæ u¿ywan¹ sukienkê
z któr¹ jaka dziewczyna odda³a
szalone lato
 Co to znaczy?  pokaza³ na second hand.
 Sklep z u¿ywan¹ odzie¿¹, z drugiej rêki...
 Ja to rozumiem, ale walczê z obcym s³ownictwem...
 Ale u nas tak siê te sklepy nazywaj¹, ludzie je tak rozpoznaj¹.
 To bardzo interesuj¹cy pomys³ na d³u¿szy wiersz, to w³anie w
rzeczy  sukience, jaka dziewczyna przekaza³a lato, mo¿emy siê tylko
domylaæ, jakie by³o szalone. Bardzo ciekawe, jak przedmioty przenosz¹ jakie historie, uczucia.
 Zawsze, kiedy kupujê u¿ywany ciuch, to mylê, co w nim prze¿y³
kto przedtem. Sama przecie¿ potem dopisujê mu te¿ jak¹ historiê.
 To wa¿ne  w przedmiotach odbijaj¹ siê tak¿e ludzie, to cenne...
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Ale: królewskie jab³ka kolan upuciæ  popatrzy³ na mnie.  To zbyt
wyszukane. Czyta³a pani moje Abecad³o wtóre?
 Mam Pana prawie wszystkie ksi¹¿ki, oprócz Abecad³a.
 No, to we wtórym, a nie w Abecadle Mi³osza, pochwali³em
tego, jak on siê nazywa, Szubera?
 Tak, Janusz Szuber...
 Za to, ¿e operuje szczegó³em.
Wróci³ do czytania i westchn¹³, jak na pocz¹tku. Zajrza³am mu przez
ramiê.
 Moja mama powiedzia³aby, ¿e to nieskromne  przerwa³am lekturê, widz¹c erotyk.
Zamialimy siê. Pokaza³ mi kartkê i znów wtr¹ci³ po francusku to
swoje trés interessant.
 Ta ¿mija szosy intryguje  dopowiada³.  4-kilogramowy arbuz...
 kiwa³ nad czym g³ow¹.
 Nie podoba siê Panu?  zapyta³am, nastawiona na krytykê.
 Podoba mi siê  rozemia³ siê i popatrzy³ z uznaniem.  No, to ma
pani ksi¹¿kê. A co to za ksi¹dz profesor z wiersza o rozmowie pani taty
z profesorem?
 Ten sam z Louvain, na tamtejszym uniwersytecie wyk³ada egzegezê Nowego Testamentu i grekê, jest powa¿nym profesorem, a kiedy
przyje¿d¿a do Polski, to przywozi mi swoje wiersze, dopiero tu siê do
nich przyznaje.
 A jak siê pani ¿yje wród tych... (tu pada okrelenie, którego nie
dos³ysza³am, ale zrozumia³am, ¿e chodzi o ksiê¿y).
 Czasem potrafi¹ zniechêciæ do Boga, a czasem wrêcz przeciwnie
 odpowiedzia³am.
 Tak, oni mnie niekiedy denerwuj¹, gdy bior¹ udzia³ we wszystkich tych uroczystociach, wszêdzie musz¹ byæ. Nie rozumiej¹, ¿e to
ludzi denerwuje. Wró¿ê Polsce wzrost nastrojów antyklerykalnych...
 Niestety, ja te¿, ale ju¿ ¿emy przez to przechodzili.
 I bardzo le, ¿e jedynym oponentem strony kocielnej jest ten
cham, bo inaczej siê nie da powiedzieæ, Urban z Nie  kontynuowa³
wywód.  Brakuje normalnej rozmowy, tak, jak mówi³ Turowicz: chêtnych do m¹drej rozmowy jest mo¿e 20 procent katolików. Dlatego tak
niewielu czyta Tygodnik... Denerwuje mnie zbitka Polak-katolik,
zw³aszcza u¿ywana na Zachodzie...
 ...to sugeruje, ¿e wiat sk³ada siê z prostych schematów...  dopowiedzia³am. I doda³am, ¿e w³anie robiê cykl rozmów o polskim
Kociele.
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 Mo¿e Pan te¿ da³by siê namówiæ?  zapyta³am. Pokiwa³ przecz¹co g³ow¹.
 To by³by kij w mrowisko... I tu, i w ogóle. Choæ ju¿ w³o¿y³em kij,
bo wydajê zbiór wypisów z okresu miêdzywojennego Wyprawa w dwudziestolecie.
 A tam jest sporo takich rzeczy  zauwa¿y³am.
 Tam jest du¿o ró¿nych rzeczy  rozemia³ siê,  tak¿e o hierarchach.
Jeszcze rozmieszy³ go mój wiersz o gocinie u sióstr klarysek w
Starym S¹czu.
 Zabawne.
 Te siostry mnie tak przyjê³y  opowiada³am.  Piercienia w.
Kingi nie pokaza³y, ale ugoci³y pysznym obiadem, go³¹bkami ze skwarkami, które b³yszcza³y, jak oczy piercionków.
 Pani ma du¿o o tych klaryskach  popatrzy³ z uwag¹.  przez
siedem wieków mruga do nich oczkiem kobiety...  odczyta³ pointê wiersza, która mówi o piercieniu w. Kingi.
 No tak, bo siostry przechowuj¹ piercionek kobiecy i same pod
habitem s¹ kobietami.
 Niech pani napisze taki komentarz, co tam jest w klasztorze i tak
dalej. Najpierw pani pisa³a dobrze, potem posz³a pani w uczucia i by³a
tendencja spadkowa, a teraz znowu dobrze.
Tradycyjnie na koniec zrobilimy sobie zdjêcia. Wyci¹gnê³am Carol
z sypialni, gdzie rozmawia³a z Agnieszk¹ Kosiñsk¹, i poprosi³am o pozowanie z mê¿em. Potem przysz³a kolej na mnie.
 Smile  zachêca³a ¿ona Poety.
Umiechnê³am siê, nie wiem, czy Mi³osz te¿, jak zwykle zas³oni³am
go w kadrze.
Poeta poda³ mi otwart¹ swoj¹ Antologiê osobist¹ ze wie¿o wpisan¹ dedykacj¹. Zamknê³am j¹ bez czytania.
 A kiedy bêdzie Pan w Katowicach?  nachyli³am siê do ucha.
 Chyba we wrzeniu, bo Tosza (ówczesny dyrektor Teatru l¹skiego  przyp. autorki) zabiega.
 To proszê mnie odwiedziæ  zaprosi³am go. Mi³osz umiechn¹³
siê, poda³ mi dwa razy rêkê, odprowadzi³ do drzwi, ju¿ mniej wylewny,
jak ja na pocz¹tku. Uniós³ rêkê na po¿egnanie, jakbym odje¿d¿a³a poci¹giem. Dopiero na ulicy zajrza³am ciekawa, co mi napisa³. Trudno
odczytaæ, bo rêka, prowadz¹ca pióro, trochê zjecha³a w dó³ kartki.
Jednak postawi³em na pani¹. Czes³aw Mi³osz. 18 sierpnia 1999 roku.
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Cukierki dla pana mam...
27 lipca 2000 roku. Tradycyjnie latem ta sama droga na ulicê Bogus³awskiego. Audiencja u Mistrza  tak to zawsze traktujê.
Mimo, ¿e dla dodania otuchy Agnieszka Kosiñska mówi³a mi wczeniej przez telefon: Profesor ciebie lubi, dobrze ocenia twoje tomiki,
jak siê jest dzieckiem szczêcia, nie ma siê czego obawiaæ  to jednak
mam tremê.
Przez domofon powita³a mnie Carol. Otwar³a tak¿e ona i z umiechem przyjê³a fioletowe astry. Chcia³am jej te¿ daæ czekoladki w niebieskim pude³ku, ale zaprotestowa³a: Nie, Czeslaw.... I w³anie pan
Czes³aw wyszed³ z telefonem przy uchu:
 Adam Zagajewski dzwoni  zwróci³ siê do ¿ony.  A witam pani¹
 umiechn¹³ siê, wyci¹gn¹³ rêkê, poca³owalimy siê w policzek.  Nie
jem cukierków.
 To bêdzie mia³ Pan czym czêstowaæ swoje wielbicielki  za¿artowa³am. Zaprosi³ mnie do du¿ego pokoju na wprost wejcia.
 Powiêkszylimy mieszkanie  wskaza³ rêk¹ parkiet, szerok¹ niebiesk¹ kanapê, bia³e skóry na pod³odze. Usiad³am na kanapie, on szed³
bez laski, powoli zasiad³ pod znajom¹ lamp¹ z oszronionym aba¿urem.
Zapyta³am go o wiersze, które mu wys³a³am w zesz³ym tygodniu.
 Przeczyta³em je bardzo uwa¿nie, widzê dobr¹ ewolucjê pani pisania, odejcie od siebie samej na rzecz skupienia siê na szczegó³ach 
mówi³ z delikatnym umiechem spod tej swojej lampy. Chcia³am, ¿eby
pomóg³ mi w dokonaniu wyboru, ¿eby nie by³o czego gorszego poród dobrych tekstów.
 Pani mnie traktuje jak Boga  stwierdzi³.  A przecie¿ sam mam
problemy z tym, co wyrzuciæ, co zostawiæ. Trzeba samemu zdecydowaæ, bo jak robi to kto inny  to jest ogromna odpowiedzialnoæ. Jak
sk³adam tom, to wci¹¿ siê zastanawiam, co jest w nim do zostawienia.
I wreszcie dajê spokój. Trzeba zamkn¹æ jak¹ czêæ ¿ycia, odejæ kilka
kroków dalej i zgodziæ siê na to, ¿e taki wtedy by³em, zostawiæ to.
 Spojrzeæ, jak na przesz³oæ...
 Tak w³anie, ka¿dy z nas musi sam podj¹æ to ryzyko. Czy jak
bym pani powiedzia³, ¿eby pani przesta³a pisaæ, to by mnie pani pos³ucha³a?
 Nie  odpowiedzia³am zgodnie z prawd¹.
 No widzi pani, tak w³aciwie oceny nie maj¹ znaczenia.
Przerwali nam mê¿czyni, wnosz¹cy stylow¹, odrestaurowan¹ komódkê. Ustawiali j¹ pod cian¹ pokoju. Carol, która ich wprowadzi³a,
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poinformowa³a mê¿a, ¿e wróci za godzina. Wiêc tym razem wczeniej, nie tradycyjnie na koñcu, pstrykalimy sobie zdjêcia do mojej
kolekcji. Widaæ, ¿e mam powa¿n¹ minê, choæ ¿ona Mi³osza (te¿ ju¿
tradycyjnie) zachêca³a do umiechu. Poeta wyprostowa³ siê pod t¹
lamp¹, wci¹gn¹³ brzuch.
 Gdzie pani wydaje ten tomik?  zapyta³ po ca³ym zamieszaniu.
Opowiedzia³am mu, ¿e ostatecznie wydam w wydawnictwie prywatnym w Katowicach (tomik ukaza³ siê nak³adem wydawnictwa Parol
w 2000 roku).
 A ma pani tytu³?  umiechn¹³ siê.
 W³anie nie mam...
 Teraz siê nad tym zastanowimy...  zacz¹³ przegl¹daæ wiersze. 
w kolanach  rozemia³ siê.  To pierwsze, co znalaz³em w wierszu
ekspozycja. Albo æmy serwetek  to bardzo ³adne jest.
mialimy siê razem.
 Albo jej plecy  patrza³ szeroko otwartymi oczami, z tym swoim
zabójczo mêskim umiechem.  Napisa³em taki wiersz o plecach modelki Degasa, w Odrze og³oszony. Albo zimna przek¹ska. To by by³o
dopiero  mialimy siê niepohamowanie.
 Nie wiem tylko, czy kto by kupi³ tomik z takim tytu³em  w¹tpiê.
 A mo¿e ten fragmencik w kolanach?  pytam.
 S³abo to siê czasem robi w kolanach  znów wybuchn¹³ miechem Mi³osz.  Gdyby to nie by³o s³owo obcego pochodzenia, to bym
da³ second hand, ale tak nie mo¿na, ba³bym siê. Ludzie nie maj¹ odpowiedzialnoci za jêzyk, na przyk³ad, takie s³owo relacja, po co tak
mówiæ?
 To wszystko wynika ze zjawiska frekwencyjnoci pojawiania siê
s³owa w jêzyku, ludzie wol¹ pos³ugiwaæ siê nim czêciej, bo inni to
robi¹  mówiê.
Nachyla³ siê pod lamp¹ nad moimi kartkami. wiat³o owietla³o
mu z góry krzaczaste brwi, jak strzêpki waty, takie zupe³nie niepotrzebne ozdoby nad oczami, trochê miko³ajowe dodatki. Czyta³ dalej.
 A mo¿e brakuje tylko skrzyde³? Do ekstazy ich brakuje...  patrzy³
prowokuj¹co.  Brakuje tylko skrzyde³, co?  i znowu mialimy siê
g³ono.
 Albo strzelisty akt owocu?  zapyta³ znad kartki.
 Ale ja siê nazywam Gruszka, móg³by byæ niez³y ¿art.
 No tak, to bymy dali im siê pomiaæ  przyzna³.
 Czy nie uwa¿a Pan, ¿e ten kawa³ek tekstu jest zbyt przegadany?
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 zapyta³am o fragment wiersza liwki, bo kiedy niedawno, zbieraj¹c
wiersze do tomiku, prosi³am o radê moj¹ przyjació³kê, wybitn¹ poetkê, podkreli³a ¿e czego tu za du¿o. Poeta uwa¿a³ inaczej, wydawa³o mu siê, ¿e wszystko jest na swoim miejscu (Ju¿ kilka razy zdarzy³o mi siê, ¿e osoby, których zdanie bardzo ceniê, wyg³asza³y sprzeczne opinie na temat tego samego utworu. Fascynowa³o mnie, w jak
ró¿ny sposób go czyta³y, ¿e co innego rzuca³o im siê w oczy. To
pokazywa³o, jak du¿e jest pole manewru konstrukcji potencjalnego
tekstu).
Pokaza³am mu wiersz o nim:
 Czy kto o Panu powiedzia³ Czes³aw Mi³oæ?
 Tak?  przeczyta³ wiersz. Potem opowiedzia³am mu ca³¹
anegdotê, jak córka mojej kole¿anki Joli, kilkuletnia Ejlinka, widz¹c Poetê na zdjêciu w moim pokoju, powiedzia³a o nim  Czes³aw Mi³oæ.
 Bardzo to dla mnie mi³e  ucieszy³ siê. I jeszcze jeden wiersz
wpad³ mu w rêce: na odleg³oæ. Tam znajduje fragment, w którym
do rozmowy przez telefon z nieznajomym mê¿czyzn¹ zapinam kolczyki.
 Niech pani da tytu³ Zapinaj¹c kolczyki  powiedzia³ ju¿ zdecydowany.
 Tak, ale to takie babskie, to takie podk³adanie siê z t¹ ca³¹ kobiecoci¹.
 No, to co? Pawlikowska te¿ by³a kobieca. wirszczyñska  jestem dumny, ¿e o niej napisa³em. Niech tak pani zatytu³uje i zdejmie
ca³kowicie przy³bicê.
 Ale ja za te wiersze ca³y czas musia³am p³aciæ.
 Musia³a pani p³aciæ, a jak?  zapyta³. S³uchaj¹c moich zwierzeñ,
nic nie mówi³, tylko nerwowo mruga³ oczami. Lata³y mu te brwi, jak
ma³e zwierz¹tka, na czole. Sama te¿ by³am zdenerwowana w³asn¹ spontaniczn¹ opowieci¹-zwierzeniem.
 Czyta³am Pana wiersz o spacerze na plantach w Zeszytach Literackich  zmieni³am nagle temat.
 Jakim spacerze? To by³ bieg, sen, wszystko dzia³o siê we nie...
Wstaj¹c, poinformowa³am Poetê, ¿e w Tygodniku Powszechnym
czekaj¹ na druk moje wierszyki.
 To niech pani im powie, ¿eby dopisali tytu³ tomiku Zapinaj¹c
kolczyki. Bêdzie dobrze  umiechn¹³ siê i odprowadzi³ mnie do drzwi.
Wiersz o zapinaniu kolczyków:
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na odleg³oæ
kiedy kolejny raz dzwoni³am do starszego syna
który razem z innymi kolonistami wyszed³ wieczorem
k¹paæ siê w ciep³ym morzu w Jastrzêbiej Górze
us³ysza³am ju¿ znajomy g³os gospodarza budynku
mo¿e ja opowiem pani jak tu jest bo syn jeszcze nie wróci³
powiedzia³ troszcz¹c siê o moje wydatki za telefon
poczu³am ¿e powinnam zmieniæ bluzkê zapi¹æ kolczyki
nie wypada w domowym stroju rozmawiaæ z mê¿czyzn¹
który na tak¹ odleg³oæ zobaczy³ ¿e jestem kobiet¹
Pozwala brodzie rosn¹æ
Jesieñ 2001 roku. Jak zwykle, przed wejciem do Mi³oszów, czu³am
nag³e zdenerwowanie. I tak po cichu, zamiast wchodziæ, chcia³abym ju¿
wychodziæ. Ale za póno  drzwi otwarte. Umiechy, jak zawsze. Tym
razem gospodarze miali siê jeszcze z moich dwóch kurtek, jednej polarowej, w³o¿onej pod skórzan¹. Wygl¹da³o to tak, jakbym mia³a ich co
najmniej kilka sztuk i nie mog³a skoñczyæ siê rozbieraæ.
 Zimno  powiedzia³am. Ale w mieszkaniu ciep³o. I oni ciepli. Ich
sposób trzymania r¹k, dotykania ramion, jakby chcieli zapamiêtaæ ka¿dy swój gest. Jakby ka¿de ich dotkniêcie by³o ostatnim i trzeba by³o je
wiêtowaæ, celebrowaæ z uczuciem, z jakim namaszczeniem, czu³oci¹. Ich objêcia, spojrzenia na wagê z³ota. Usiedlimy. Carol zapyta³a
mê¿a, a potem mnie:
 Cappuccino?
I po chwili na blacie niskiego stolika pojawi³y siê dwa ceramiczne
kubeczki. ¯ona Poety zajrza³a do nas jeszcze na chwilê, ubrana, jak do
wyjcia, i zakomunikowa³a, ¿e wybiera siê na zakupy. Zatrzyma³am j¹
na chwilê i tradycyjnie poprosi³am o zrobienie zdjêæ. Pozowalimy
do fotografii, ale lampa b³yskowa nie zapali³a siê, jakby chc¹c przerwaæ ten ³añcuch zdjêæ, dokumentuj¹cych nasze spotkania. Moja beherovka, przywieziona z zaolziañskiego Jab³onkowa, zosta³a przyjêta
z umiechem. Wspomnia³am o swoim telefonie z Zaolzia, z budki telefonicznej w Górnej £omnej, tu¿ przy granicy ze S³owacj¹, z której
sk³ada³am Profesorowi ¿yczenia urodzinowe, patrz¹c na szczyt £omnicy. Zachwyca³am siê kocio³ami i kamieniczkami O³omuñca, do którego trafi³am na kilka dni. Mi³osz pamiêta³, ¿e mieszka tam jego t³umacz.
Ale nie móg³ sobie przypomnieæ nazwiska. Póniej domyli³am siê, ¿e
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to Vaclaw Burian. W uszach Poety dostrzeg³am przezroczysty plastyk
aparatu s³uchowego. Ale zaraz wpad³am na jego ciep³e spojrzenie. Zobaczy³am te¿, ¿e mój Poeta zapuci³ interesuj¹c¹, artystyczn¹ bródkê.
Wydawa³ siê w niej bardziej niedba³y, nonszalancki wobec staroci i
mierci. Móg³ sobie na to pozwoliæ, mia³ w koñcu dziewiêædziesi¹t lat.
Zapyta³am o brodê, sk¹d ten pomys³.
 Co jaki czas pozwalam jej rosn¹æ  wyjani³.  Nie wracam do
Ameryki, bo nie mam tam specjalnie co robiæ. Kiedy, tak, jak pani,
jedzi³em na spotkania autorskie, to by³ mój sposób zarobkowania. Teraz nie mam powodu, mam du¿o czasu dla siebie, piszê. Skoñczy³em
Traktat Teologiczny, wyjdzie w Kontrapunkcie i drugi poemat  w
Kwartalniku Artystycznym.
Wspomnia³am o wojnie amerykañskiej, a on na to, ¿e w Stanach ma
rodzinê, najbli¿szych. Przyjechali ostatnio na jego dziewiêædziesi¹te
urodziny. Kaza³ mi przynieæ ze sto³u nowe ksi¹¿ki. Zamiast nich trafi³am na czyste zeszyty do pisania wierszy i jakie szczotki nowego
wydawnictwa. W koñcu sam znalaz³ ksi¹¿ki pod szklanym blatem stolika. Proza, eseje i gruby wybór wierszy, od Poema naiwne do 2001
roku, wydane w Stanach.
 Trzeba siê by³o nat³umaczyæ, to dzie³o ¿ycia  pogratulowa³am
mu. Po¿ali³am siê, ¿e o moim tomiku Zapinaj¹c kolczyki nie napisali.
 I w Odrze te¿ nie?  by³ rozczarowany.  Ale zawsze mówiê, ¿e
dobry tytu³ wymyli³em  rozemia³ siê. Zapyta³ o dalszy ci¹g moich problemów osobistych, o których opowiada³am mu podczas ostatniej rozmowy.
Wszystko dok³adnie pamiêta³. Zapewni³, ¿e mi wspó³czu³, myla³. By³am
zdziwiona, ¿e zajmowa³ sobie g³owê tyloma niewa¿nymi moimi sprawami.
Jak kto bardzo bliski i ¿yczliwy. Zapyta³ o wiersze, w którym id¹ kierunku.
Odpowiedzia³am, ¿e s¹ coraz prostsze, ¿e chcia³abym ukryæ w nich p³eæ.
 Ale przecie¿ jestemy mê¿czyzn¹ i kobiet¹  zauwa¿y³.  Od zawsze istnieje poezja tzw. kobieca, nie ma siê co wstydziæ.
Przypomnia³ Annê wirszczyñsk¹.
 To dzielna kobieta, by³a sanitariuszk¹ w czasie Powstania Warszawskiego, póniej walczy³a o prawa kobiet, bo przecie¿ w Polsce
panuje patriarchat. Ona domaga³a siê, ¿eby kobiety nie by³y maltretowane przez mê¿czyzn, spychane na margines. W tomie Jestem baba
uwieczni³a los kobiet proletariackich, których mê¿owie pracuj¹, pij¹ i
bij¹. Szkoda, ¿e te wiersze s¹ niedoceniane przez mêsk¹ krytykê. Dopiero po szeædziesi¹tce zaczê³a pisaæ erotyki. Najpierw to by³a chuda,
szara myszka, potem potê¿na kobieta-lew...
Powiedzia³, ¿e niedawno pracowa³ nad recenzj¹ zbioru Julii Hartwig:
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 To dobre wiersze, bo przejmuj¹co mówi¹ o stracie  opowiada³. 
Ja w recenzji w Tygodniku przytoczy³em przejmuj¹ce cytaty z nich.
Szuka³ u mnie aprobaty. Jak by by³o dla niego wa¿ne, ¿e zgadzam
siê z jego opini¹. Przypomnia³am wiersze Wis³awy Szymborskiej.
 Tak, Wis³awa ci¹gle pisze, bêdzie pisaæ.
Zapyta³ o moj¹ pracê. Podkreli³, ¿e to wa¿ne, ¿eby mieæ sta³y punkt
finansowego zaczepienia. Rozmawialimy o tekstach krótkich. On, ¿e
mistrzostwem dla dziennikarza jest napisanie krótkiego tekstu. Ja, ¿e
musia³aby byæ to genialna informacja, komentarz, albo felieton.
Rozgrza³o nas cappuccino. Za plecami ¿ó³ta chryzantema w doniczce i ciep³o, bo Carol starannie zamknê³a drzwi. Poeta patrzy³ na
mnie miêdzy s³owami. Z uwag¹ zatrzyma³ siê na bluzce z ró¿¹ na piersiach. Na koniec, kiedy ju¿ zbiera³am siê do wyjcia, powiedzia³:
 Wie pani, ¿e zawsze dobrze o pani mylê.
 Wiem, bo ja o Panu te¿.
¯egna³ mnie po angielsku, ¿ycz¹c szczêcia.
 Zawsze dobrze pani ¿yczy³em, proszê o tym nie zapominaæ 
powtórzy³ po polsku.  Martwi³em siê o pani¹.
Zapewni³ o dobrych uczuciach, wyci¹gaj¹c rêce. Zrobi³o mi siê ciep³o. Z takim zapasem serdecznoci nie mo¿na chodziæ smutnym. I
przecie¿ to nie zginie, gdzie w niebie spotkam serdecznego Mi³osza.
Jeli kto jest dla mnie tak ¿yczliwy na ziemi, to musi taki byæ te¿ i po
drugiej stronie. On, nieustannie w¹tpi¹cy, zapewni³ mnie o istnieniu
nieba, da³ mi wejrzeæ w drug¹ przestrzeñ.
 Choæbymy siê ju¿ nie spotkali, to spotkamy siê tysi¹c razy 
wspomina³am to po¿egnanie, tego samego dnia, przed zebranymi na
moim wieczorze autorskim w krakowskiej kawiarni Pod Gruszk¹.
Cdn.
Barbara Gruszka-Zych
Pocz¹tek  Znad Wilii, nr 1/29. Wspomnienia uka¿¹ siê w najbli¿szym czasie
w postaci ksi¹¿kowej, nak³adem Wydawnictwa Videograf II w Katowicach.
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GDZIE MIESZKALI PI£SUDSCY W WILNIE?
Mieczys³aw Jackiewicz

©Romuald Mieczkowski

W grudniu 2007 roku minie 140-rocznica urodzin Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego. Z tej okazji zwiêkszy siê zapewne zainteresowanie spo³eczeñstwa polskiego jego osob¹, pochodzeniem oraz rodzin¹. Wiadomo
powszechnie, ¿e przysz³y marsza³ek Polski urodzi³ siê 5 grudnia 1867
w Zu³owie, maj¹tku matki, po³o¿onym w powiecie wiêciañskim, na
Wileñszczynie. Tam przebiega³o jego wczesne dzieciñstwo do jesieni
1874 roku, kiedy to dwór i zabudowania zu³owskie sp³onê³y. Ziuk mia³
7 lat, kiedy rodzina przeprowadzi³a siê do Wilna.
W³aciwie wileñskie mieszkania Pi³sudskich zosta³y ju¿ opisane, o
tym pisa³ w Wilnie Jerzy Surwi³o, by³y te¿ i inne opracowania, jednak¿e
niezbyt dok³adne. Najbardziej wiarygodne adresy mieszkañ Pi³sudskich
w Wilnie poda³ w 1935 roku Boles³aw Wit wiêcicki, który z sêdziwym wówczas Zygmuntem Nagrodzkim, przyjacielem Marsza³ka z lat
dziecinnych i z okresu jego m³odoci, dok³adnie obejrza³ wszystkie
mieszkania wileñskie rodziny Pi³sudskich i opisa³ w reporta¿u, wydanym w 1936 w broszurce pod tytu³em Wilno w promieniach serca Wielkiego Marsza³ka. Reporta¿ z zapomnianych domów Mi³ego Miasta.
Posi³kuj¹c siê reporta¿em wiêcickiego, który zapewne jest najbardziej
wiarygodny, proponujê przypomnienie tych miejsc.

Ulica Trocka (Trakø); Ulica Tatarska (Totoriø), w samym sercu ródmiecia, do dzisiaj zachowa³a nisk¹ zabudowê domów,
sporód których wiele nowi w³aciciele nie
dali rady dotychczas odnowiæ
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Pierwsze wileñskie mieszkanie Pi³sudskich, wynajête jesieni¹ 1874,
zajmowa³o ca³e piêtro przy ul. Trockiej nr 20 (numeracja sprzed II
wojny wiatowej). wiêcicki pisze:
Dom ten podówczas, a i przez kilka dziesi¹tków lat póniej, nale¿a³
do gen. Szarskiego, który cieszy³ siê jakoby w Wilnie dobr¹ opini¹ i po
spensjonowaniu piastowa³ godnoæ ³awnika miejskiego. Pan Nagrodzki, starszy o dwa lata od Marsza³ka, mia³ wówczas dziewiêæ lat i mieszka³ jeszcze w domu rodzicielskim w Zu³owie. Nie dziwmy siê przeto, ¿e
specjalnych wspomnieñ z tego starego, zaniedbanego dzi domu nie
ma. U Pañstwa Pi³sudskich bywa³ tu jednak jako goæ Bronisia i Ziuka
i spêdza³ czas na zabawach dziecinnych.
To mieszkanie Pi³sudskich znajdowa³o siê od podwórza:
Przez bramê, nad któr¹ wisi wytarty brudny szyld Wanny  wchodzimy na ma³e kwadratowe podwórko. Pierwszy charakterystyczny szczegó³, jaki rzuca siê w oczy, to lipy. Stoj¹ tu jeszcze trzy drzewa  przez
których licie przenikaj¹ jako dziwnie z³ociste promienie majowego
s³oñca, o¿ywiaj¹c mroczne, typowe podwórko. A owó¿ drugi szczegó³ w
stylu tego rodzaju domów wileñskich: zewnêtrzne ¿elazne schodki, prowadz¹ce do kuchni przez drewnian¹ sionkê. W dawnym  sprzed szeædziesiêciu lat  mieszkanku ( ) zmieniæ siê musia³o oczywicie bardzo
wiele. Niezmienione s¹ tylko chyba pod³ogi i wykroje okien. W³acicielka domu i mieszkania  p. Kantorowiczowa  z za¿enowaniem stwierdza to, co nie podlega dyskusji: Tak, to tu naprawdê mieszka³ Pan
Marsza³ek. Wnêtrze jest na ogó³ ³adne, da³oby siê wyzyskaæ na siedzibê strzelczyków, albo nawet jakiego przedszkola. ( ) W tym mieszkaniu póniejszy Wódz Narodu zacz¹³ niew¹tpliwie czuæ pierwsze marzenia o walce z caratem,
doznawszy pierwszej, zapamiêtanej na ca³e ¿ycie
goryczy, jako pocz¹tkuj¹cy uczeñ Pierwoj Wilenskoj Gimnazii, do której wst¹pi³, jak wiadomo,
w 9-tym roku ¿ycia.
Jesieni¹ 1877 ojciec
Marsza³ka postanowi³
zmieniæ mieszkanie i rodzina przeprowadzi³a siê Kamienica przy przedwojennej ul. w. Anny 2
do domu przy ul. w. (Maironio 4) dzi nale¿y do zespo³u obiektów
Anny 2 (dzi Maironio 4), Akademii Sztuk Piêknych
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Za murem, przy ul. Bakszta (Bokto), mieszkali Pi³sudscy; Nieopodal jeden z
kolejnych ich adresów - ul. Mi³osierna (Iganytojo  Zbawiciela), na pocz¹tku
której mieci siê PGA Znad Wilii

który na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych wybudowa³ genera³ rosyjski
Geller, jak pisze wiêcicki, zu¿ytkowuj¹c na budowê ceg³ê ze starej,
zniesionej wówczas, dzwonnicy przy kociele Bernardyñskim. W tym
mieszkaniu, w domu, nale¿¹cym wtedy do Zejdlera, Pi³sudscy mieszkali tylko rok, natomiast dom znany by³ w Wilnie, zw³aszcza na pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku, poniewa¿ w latach 1931-1935 mia³ tu
swoj¹ siedzibê BBWR  Bezpartyjny Blok Wspó³pracy z Rz¹dem, ponadto 19 marca 1934 roku Legionici i Peowiacy zawiesili na nim pami¹tkow¹ tablicê, powiêcon¹ Marsza³kowi. Tablica nie zachowa³a siê,
choæ treæ jej podaje Jerzy Surwi³o: W tym domu mieszka³ w latach
1877-1878 Józef Pi³sudski. 19 marca 1934 r.  Legionici.
Wed³ug Nagrodzkiego, trzecie mieszkanie Pi³sudskich znajdowa³o
siê w oficynie domu Sobotkowskiego przy ul. Zygmuntowskiej (dzi
Þygimantø). Oficyny tej nie by³o ju¿ w 1935 roku. Pi³sudscy mieszkali tam bardzo krótko.
Z ul. Zygmuntowskiej przenieli siê na Baksztê 14 (Bokto wed³ug
przedwojennej numeracji), do domu Hausztejna, w³aciciela, pochodz¹cego z starej ziemiañskiej rodziny. By³ to tzw. dom za murem.
Oto jego opis, dokonany przez wiêcickiego:
Dom jest schludnie utrzymany przez spadkobierców dawnego w³aciciela. Z ³adnej kolumnowej werandy roztacza siê wspania³y widok
na rzucon¹ na wprost w dole czarn¹ wstêgê Wilenki, na ca³e Pop³awy i
czêæ Rossy, z imponuj¹c¹ budowl¹ barokowego kocio³a Misjonarzy
na pierwszym planie. Przed werand¹ z ty³u domu stoi ciêty pieñ gruszy.
Jaka babuleñka  jak siê okazuje, dozorczyni  wskazuje mi na ten
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pieñ i mówi z przekonaniem:
 Panoczku, ta grusza, to posadziwszy sam pan Pi³sudski, jak by³
dzieckiem.
 A sk¹d wiecie o tym, mo¿e pamiêtacie?
 Widzieæ to ja nie mog³a, bo tu jeszcze nie ¿y³a, lecz na pewno
wiem, ¿e to On, bo o tym pañstwo mówili.
Grusza ciêta zosta³a zaledwie przed dwoma laty, gdy¿ by³a ju¿ schorza³a i sta³a siê nieu¿yteczn¹. Pamiêæ o niej jednak, jak widzimy, jest
kultywowana przez ludzi z Bakszty, którzy wi¹zaæ z jej pniem bêd¹ wspomnienia o Panu Pi³sudskim.
Mia³ on ju¿ 15 lat i chodzi³ do V klasy gimnazjum. W tym domu
Ziuk i Broni za³o¿yli tajn¹ bibliotekê polsk¹ pod nazw¹ Spójnia, odbywa³y siê tu zebrania m³odzie¿y, m.in. uczestniczyli w nich Witold
Przegaliñski i Wac³aw Nowicki.
St¹d rodzice Marsza³ka wiosn¹ 1881 przenieli siê do mieszkania w
domu nr 12, przy tej¿e ulicy Bakszta. Dom ten w okresie miêdzywojennym nale¿a³ do Towarzystwa Dobroczynnoci, a w czasach m³odoci Pi³sudskiego  do Lachowicza.
Okala go taki sam wysoki mur  pisze wiêcicki  taka sama wprowadza nas do podwórza brama, lecz wra¿enie sprawia jakie przykre.
Mieszkanie na piêtrze, zajmowane ongi przez rodziców Marsza³ka, sk³ada siê z kilku (zdaje siê
szeciu) du¿ych pokoi, stoj¹cych
od szeregu lat pustk¹. Zwiedza³em go ju¿ przedtem parokrotnie,
nie mog¹c wyjæ z podziwu, dlaczego wraz z ca³¹ posesj¹ jest
tak straszliwie opuszczony i zdewastowany. Dom wsparty jest na
wysokiej icie monumentalnej
podmurówce i zachowa³ icie
dawny zewnêtrzny wygl¹d, a niew¹tpliwie i dawny uk³ad wnêtrza. Dozorca prowadzi nas starowieckimi szerokimi schodami
na górê, a nastêpnie przez amfiladê czworok¹tnych sal na ob- Kamienica na skrzy¿owaniu ul. Dominiszern¹, kryt¹ ze wszystkich stron kañskiej 9 (Dominikonø) z Zau³kiem Doczarno-brunatnymi od staroci minikañskim (dzi Stikliø  Szklanym)
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deskami, werandê, robi¹c¹ wra¿enie przybudówki, zwisaj¹cej na
uboczu tego samego, na
którym stoi dom Hausztejnów, nadwilejskiego
wzgórza. Z werandy roztacza siê ten sam widok,
o którym wspomnia³em
przy zwiedzaniu poprzedniego domu.
Z ulicy Bakszta do ul.
Mi³osiernej (dzi Iganytojo  Zbawiciela), a w
czasach m³odoci Marsza³ka  Spaskiej  bardzo blisko. Pi³sudscy
wynajêli obszerne mieszkanie w domu ¯yda Solca. By³o to szóste mieszkanie Pi³sudskich w Wilnie. Tu 2 wrzenia 1884
roku zmar³a matka J. Pi³- Jako Marsza³ka podejmowano Józefa Pi³sudsudskiego, Maria z Bille- skiego w ówczesnym Pa³acu Reprezentacyjnym
wiczów Pi³sudska, i st¹d  dzi Pa³ac Prezydenta Litwy. Na zdjêciach 
widok od frontonu, u do³u  na po³udniow¹
zawieziono cia³o do Su- fasadê budowli i plac od strony wewnêtrznej
gint, gdzie w rodzinnym
grobie Micha³owskich zosta³a pochowana.
Marsza³ek nie lubi³ tej ulicy  pisze wiêcicki  gdy¿ dra¿ni³a Go
jej narzucona nazwa, dra¿ni³ go i oburza³ widok z okien mieszkania na
cerkiew, zainstalowan¹ w zrabowanym budynku uniwersyteckim (chodzi o sobór Przeczystej Bogarodzicy). Dom ten, w którym zgas³o ¿ycie
najzas³u¿eñszego na przestrzeni ca³ej naszej historii mê¿a stanu i wodza, uleg³ widocznie jakim od zewn¹trz przeróbkom, gdy¿ w pierwszym
momencie szanowny mój przewodnik (Zygmunt Nagrodzki) waha siê w
wskazaniu mi mieszkania, w którym dotkn¹³ Marsza³ka i ca³¹ Jego
rodzinê ten bolesny cios. Lecz oto zjawia siê przed nami obecny w³aciciel domu, p. Abram Sumieliski, który dowiedziawszy siê, co nas sprowadzi³o na ogl¹danie jego nieruchomoci, zaleca nam odwo³aæ siê do
pomocy najstarszego lokatora, gdy¿ ten wszystko wie o pañstwach
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Pi³sudskich. W lad za nim zbli¿a siê do nas ów najstarszy lokator
kamienicy.
 Co, panowie, na konto pañstwa Pi³sudskich? Ja wim, co uni tam
zamieszkiwali  wskazuje nam poznane ju¿ przez pana Nagrodzkiego
okna bardzo wysokiego parteru, wychodz¹cego na murawjewsk¹ cerkiew (chodzi o to, ¿e w latach 1865-1866 na rozkaz M. Murawjowa
zbudowano wed³ug projektu Aleksandra Riezanowa i Niko³aja Czagina
now¹ cerkiew w stylu gruziñskim, która otrzyma³a imiê Przeczystej
Bogarodzicy i sta³a siê soborem).
 A sk¹d pan to wie?  rzucam mu pytanie.
 Sk¹d ja wiem? Nazywam siê Noal Bisuñski. Ja tu ju¿ wiêcej jak
piêædziesi¹t lat mieszkam. Dawniej, to ja mia³ tu na rogu restauracjê, a
teraz trzymam piwiarniê.
Z mieszkania przy d. Mi³osiernej wysz³a za m¹¿ Zofia Felicja Pi³sudska (1865-1935) za lekarza wojskowego Boles³awa Kadenacego. Przez
ca³e ¿ycie mieszka³a w Wilnie, zmar³a w Warszawie 3 lutego1935 roku,
pochowana na Cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie, obok grobu mê¿a.
Siódme mieszkanie Pi³sudskich w Wilnie wynaj¹³ ojciec Marsza³ka
w naro¿nej kamienicy Girguzina przy ul. Dominikañskiej (wg J. Surwi³y jest to obecnie Dominikonø nr 9/1) i zau³ku Dominikañskim (obecnie
róg Stikliø). Antanas Rimvydas Èaplinskas, autor kilku ksi¹¿ek o wileñskich ulicach w jednej z nich  Vilniaus gatviø istorija (Vilnius 1998
 Historia ulic wileñskich), podaje, ¿e w XVII stuleciu budynek nale¿a³
do Bodawskiego, nastêpnie by³ w³asnoci¹ nowicjatu o.o. jezuitów, póniej w³acicielami byli dominikanie, którzy w 1775 dom sprzedali kotlarzowi Trapowi, w 1806 w³acicielem by³a ju¿ niejaka Pietkiewiczowa,
a w 1837  Kuliñski, który w po³owie XIX w. budynek zrekonstruowa³. Èaplinskis nie wymienia Girguzina, który jakoby mia³ byæ w³acicielem tego domu.
Na tej samej ulicy  wspomina Zygmunt Nagrodzki,  prawie naprzeciwko domu Girguzina, zamieszka³a w mê¿owskim domu p. Zofia,
spêdzaj¹c tam miesi¹ce zimowe, lato za w willi na Belmoncie.
W domu naro¿nym przy ul. Nowogródzkiej (Naugarduko) i Makowej (Aguonø) mieszka³a Stefania Lipmanówna, ciocia m³odych Pi³sudskich, a w³aciwie przyjació³ka rodziny, wnuczka jednego z Billewiczów. Tutaj, jak wspomina Nagrodzki, w 1887 zosta³ aresztowany
Józef Pi³sudski  jako podejrzany o udzia³ w spisku na cara, st¹d wywieziony zosta³ na Syberiê. O tym, ¿e Pi³sudscy mieszkali przy ul. Dominikañskiej i o mieszkaniu Lipmanówny przy Nowogrodzkiej, w 1935
roku mieszkañcy tych domów ju¿ nic nie wiedzieli. Nie by³o tam ju¿
136

Mieczys³aw Jackiewicz

©Romuald Mieczkowski

wiadków, s¹siadów Pi³sudskich i Lipmanówny,
która zmar³a w 1910 i zosta³a pochowana na Rossie.
Ojciec Marsza³ka z
m³odszymi dzieæmi zamieszka³ póniej przy ul.
Tatarskiej (wg J. Surwi³y
 Totoriø 22), w domu
Czasznickich.
By³ to parterowy,
czerwn¹ kryty dachówk¹,
d³ugi budynek, zajmuj¹cy
plac, podzielony dzi (w
1935 roku) na dwie posesje. Po³owa tego domu 
pisze wiêcicki  zachowa³a swój charakter i sta- Kolumnada zabudowañ gospodarczych dawnowi w³asnoæ znanej dzia- nego Pa³acu Reprezentacyjnego
³aczki spo³ecznej p. Makowskiej. Jest to dom, oznaczony nr 20. Na miejscu dawnego jego przed³u¿enia stoi dwupiêtrowa brzydka kamienica, oznaczona numerem 22.
 Wejcie do mieszkania ojca Marsza³ka  wskazuje p. Nagrodzki 
prowadzi³o przez tê sam¹ bramkê pozosta³ej po³owy domu.
 By³o tu kiedy znacznie ³adniej  robi uwagê mój szanowny przewodnik. Tam, wskazuje na przybudówkê, star¹ sieñ w kszta³cie jakiego gigantycznego ula  by³o g³ówne wejcie.
 W mieszkaniu tym nieraz bywa³em. Tu zainstalowa³ siê na jaki
czas po powrocie z Syberii Józef Pi³sudski.
Nagrodzki opowiedzia³ nastêpuj¹c¹ historiê, wi¹¿¹c¹ siê z tym mieszkaniem:
Raz, gdy z Marsza³kiem bylimy zajêci redagowaniem prospektu na
wchodz¹ce wtedy w mod³ê mleko sterylizowane dla dzieci (Nagrodzki
w tym czasie otworzy³ nowoczesn¹ mleczarniê na Belmoncie)  przyszed³ prystaw (komisarz policji), maj¹cy pod swoim dozorem Marsza³ka. Prystaw robi³ wra¿enie serdecznego i wyranego przyjaciela swojego padnadzornowo  zabawi³ dobr¹ godzinê, a wychodz¹c mocno
ucisn¹³ rêkê Marsza³ka i owiadczy³: Pagawarit s wami minutku,
eto odno nas³a¿dienije. Zgodzi³em siê z t¹ opini¹ prystawa najzupe³137
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niej, gdy¿ opowiadania Marsza³ka z czasów Jego pobytu na Syberii
by³y ogromnie ciekawe i opowiedziane w sposób czaruj¹cy.
Nagrodzki wspomnia³ o jeszcze jednym mieszkaniu Józefa Pi³sudskiego w Wilnie, by³o ono przy ul. Wi³komierskiej 1 (Ukmergës), gdzie
Marsza³ek zamieszka³ z m³od¹ ¿on¹ Mari¹ z Koplewskich Juszkiewiczow¹. Nie wiadomo dok³adnie, jak d³ugo Pi³sudscy tam mieszkali.
Natomiast czasowo przebywa³ w willi siostry Zofii przy ul. Dar na
Belmoncie (dzi wg Surwi³y  Belmonto 20), przebywa³ w domu Rymkiewiczów przy ulicy wiêciañskiej (obecnie Ðvenèioniø 2). Ju¿ w
wolnej Polsce Marsza³ek bywa³ u brata w domu przy ul. Portowej i
bêd¹c w Wilnie mieszka³ w Pa³acu Reprezentacyjnym (obecnie Pa³ac
Prezydenta RL).
Józef Pi³sudski by³ mocno uczuciowo zwi¹zany z Wilnem, tu przebiega³o jego dzieciñstwo i m³odoæ, z tego miasta rozpocz¹³ trudn¹
drogê rewolucjonisty i dzia³acza niepodleg³ociowego; tutaj czêsto przebywa³ jako wódz naczelny i Marsza³ek Polski. Nic wiêc dziwnego, ¿e
Wilno by³o i pozosta³o dlañ i dla innych Mi³ym Miastem.
Mieczys³aw Jackiewicz
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GREGOR VON REZZORI  NA ZIELONEJ BUKOWINIE
Tadeusz Zubiñski
Tytu³ szkicu pobrzmiewa nostalgicznie, cokolwiek
skocznie, po klezmersku, równie¿ nieco cynicznie,
zwa¿ywszy zapaæ obecnej Bukowiny. Rezzori by³
wytworem wiata, który przemin¹³, markowym produktem owych dobrych, starych czasów galicyjskich,
zmitologizowanych na naszym gruncie w ostatnim
rzucie przez Andrzeja Kuniewicza. Ach, kiedy ten
wiat by³ i piêkny, i sensowny  wzdychamy  dzisiejsze czasy gasz¹ nasz entuzjazm, stawiaj¹c na bacznoæ: mity, z³udzenia, bzdura, iluzja, mrzonka.
Zgoda, by³ tak¿e Rezzori fabrykantem mitów, kustoszem naszych
(nie zawsze wyartyku³owanych) marzeñ i têsknot, wskrzesicielem archetypów, swoistym kronikarzem Ikarii znad Prutu i miasta zaczarowanego  Czerniowiec. Tak¿e w pewnym stopniu mistyfikatorem, bo
komponowa³ wiadomie i kreacyjnie mity o urodzie wprost bajkowej,
acz barokowej w formie, o wielow¹tkowej fakturze, tyle¿ gorzkiej, co
prowokuj¹cej.
Najkrótsza z mo¿liwych biografii, a mia³ j¹ wyj¹tkowo powik³an¹, i
w tej mierze koloryzowa³ na potêgê, g³osi, ¿e Gregor von Rezzori, prawdziwe nazwisko dArezzo1, gdy¿ przodkowie twórcy Gronostaja z Czernopola wywodzili siê z Sycylii  st¹d taka piewnoæ frazy w jego
prozie  urodzi³ siê na Zielonej Bukowinie. Rodzina w po³owie XVIII
wieku poprzez pó³nocne W³ochy, wówczas czêæ Austrii, przyby³a do
Wiednia. Dziadek Gregora, architekt, zas³u¿y³ siê w s³u¿bie cesarzowi,
rodzina przenios³a siê do Czerniowiec z koñcem wieku XIX. Tu (niem.
Czernowitz) siê urodzi³ przysz³y autor arcydzie³a 13 maja 1914, jako
syn urzêdnika c.k, wysokiej rangi, bo radcy dworu. Lokalizacja miejsca urodzenia literacko znakomita, bo Czerniowce nale¿a³y przed I wojn¹
do monarchii habsburskiej, a po jej zakoñczeniu  do Rumunii, wiêc
nast¹pi³o w tym miecie i jego okolicach skrzy¿owanie kultur, jêzyków, obyczajów, swoista karczma zajezdna, bazar literackich tematów, gniazdo mitów.
1

Wystêpowa³ te¿ pod rozbudowanym nazwiskiem Gregor von Rezzori dArezzo
139

POGRANICZA

Wczesn¹ m³odoæ Rezorri spêdzi³ w Rumunii,
w Czerniowcach i Bukareszcie, uczêszcza³ do szkó³
w Kronstadt (rum. Cluj), w Siedmiogrodzie, w
Fürstenfeld w Styrii. W Wiedniu mieszka³ i biesiadowa³, jednoczenie studiuj¹c architekturê i medycynê. Z kolei w Leoben studiowa³ budownictwo.
Przerwa³ studia, aby w Rumunii odbyæ s³u¿bê wojWspó³czesny herb skow¹. Po czym przez cztery lata w Bukareszcie
miasta Czerniowce
kszta³ci³ siê w zakresie malarstwa i rysunku, w stolicy Rumuni, która wtedy wiêcej ni¿ dzi znaczy³a na mapie kulturalnej
Europy  pracowa³ jako wziêty karykaturzysta, ale absolutorium uzyska³ na Akademii Sztuk Piêknych w Wiedniu.
Wiele frontów otwiera³, mniej koñczy³, mo¿e konsekwencja nie by³a
jego determinuj¹c¹ zalet¹, ale w jednym by³ konsekwentny totalnie: w
mi³oci do by³ej Bukowiny. Formalnie do roku 1940 by³ Gregor von
Rezzori obywatelem rumuñskim, potem nie z w³asnej woli  poddanym sowieckim, a nastêpnie  ju¿ z wyboru, przez ponad 40 lat 
bezpañstwowcem, dopiero w roku 1984 przyj¹³ obywatelstwo austriackie. Nagabywany o przynale¿noæ pañstwow¹ albo to¿samoæ narodow¹, odpowiada³ bez zaj¹kniêcia  zawsze czu³em siê i czujê Austriakiem. Dodajmy  Austriakiem w wymiarze by³ej CK, monarchii.
Identycznie odczuwa³ swoj¹ habsbursk¹ to¿samoæ starszy o jedno
pokolenie Józef Roth. Kocha³ Wiedeñ, uwa¿a³ to miasto za najpiêkniejsze z miast, w których mówi siê po niemiecku. By³ Europejczykiem z
domu, ze szkó³, z powietrza wreszcie  jak siê mówi³o na Kresach 
wyniós³ doskona³¹ znajomoæ kilku jêzyków, ale pozosta³ outsiderem,
nie og³asza³ gromkich manifestów, nie przypisa³ siê do ¿adnej modnej
szko³y literackiej.
Trwa³ na uboczu, samorodny, pisz¹cy po niemiecku, choæ by³ od
roku 1958 cz³onkiem PEN Clubu RFN. Po krótkim wiedeñskim epizodzie, w roku 1938, przyby³ do Berlina i tu zacz¹³ pisaæ. Debiutowa³
powieciami odcinkowymi jeszcze przed wojn¹, dla magazynu Berliner Illustrierte. Te trzy powieci, wybitnie rozrywkowe, zupe³nie neutralne w wymowie ideowej to  Flamme, die sich verzehrt (1939),
Rombachs einsame Jahre (1944) i Rose Manzani (1944). Na tyle neutralne, ¿e po wojnie nikt siê go nie czepia³. Swoje prze¿ycia z okresu
berliñskiego wykorzysta³ w opublikowanej w latach 50. ksi¹¿ce pod
wieloznacznym i archaizuj¹cym tytu³em Edyp zwyciê¿a pod Stalingradem, maj¹cej charakter rozrachunku z niemieckimi elitami intelektualnymi w przededniu wybuchu wojennego kataklizmu, które dog³êbnie,
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bo od do³u pozna³, pracuj¹c jako goniec, korektor dziennikarz, spiker.
Od roku 1948 by³ etatowo zatrudniony w rozg³oni NWDR w Hamburgu, póniej wspó³pracowa³ z t¹ rozg³oni¹, jako wolny strzelec.
To na falach eteru tej rozg³oni w programie nocnym rozpocz¹³
snuæ swoje opowieci z Maghrebinii  Maghrebinische Geschichten.
Zacz¹³ wprowadzaæ najpierw radios³uchaczy, a nastêpnie czytelników
w zachwycaj¹c¹ legendow¹ rzeczywistoæ. Fantazyjne bajkowe gawêdy o rozbójnikach, cadykach, szalonych hrabiach, przemytnikach,
popach, chasydach, filozofach-w³óczêgach, wydumanych skarbach,
zupe³nie realnych zjawach, dziwnych na wpó³-azjatyckich obyczajach
i jeszcze dziwniejszych ludziach w ich najlepszych czasach, umiejscowionych w jakie bli¿ej niezdefiniowanej ba³kañskiej krainie. W formie ksi¹¿kowej te gawêdy wysz³y, jako Magrebiñskie opowieci, w
roku 1952, przynosz¹c autorowi s³awê umiarkowan¹, ale znaczne pieni¹dze. Powiada siê, ¿e wszyscy pisz¹cy czerpi¹ ze ród³a opowieci
ludowych, jedni ³y¿k¹  ci s¹ zaledwie literatami, pisz¹ z literatury,
drudzy  wiadrem, ci s¹ ju¿ pisarzami i pisz¹ z ¿ycia. Rezzori nale¿a³ do
tych drugich. Przetwarza³ w³asne ¿ycie, zas³yszane ¿ycie innych, wspomnienia bliskich, opowieci z dzieciñstwa, mity i legendy rodzime dla
okolic Czerniowiec w literack¹, wielobarwn¹, wielowymiarow¹ materiê, maj¹c¹ wiele istotnych filiacji do Rêkopisu, znalezionego w Saragossie Jana Potockiego.
Niespokojny duch  mieszka³ kolejno w Monachium, i pod Monachium, w Pary¿u  aby od roku 1960 zamieszkaæ w Toskanii, w Santa
Maddalena Donnini pod Florencj¹. W tym okresie rozpocz¹³ siê nowy
epizod w jego ¿yciu: film, a dok³adniej aktorstwo, wystêpowa³ w szeregu g³onych filmów, wiêkszoæ z nich ze zrozumia³ych wzglêdów
nie dotar³a na nasze ekrany. Pisa³ te¿ scenariusze, s³uchowiska radiowe, recenzje. Z swojego pierwszego ma³¿eñstwa z Prisk¹ von Tiedemann mia³ trzech synów, drugie ma³¿eñstwo  z malark¹ Hann¹ Axmann,
okaza³o siê bezdzietne, wkrótce siê rozwiód³. W roku 1967 o¿eni³ siê z
Beatrice Monti della Corte, która w Mediolanie prowadzi³a Galleriê dell
Ariete, lansuj¹c¹ sztukê nowoczesn¹. Pod wp³ywem tak wyrafinowanej ¿ony sam Rezzori rozpocz¹³ intensywne kolekcjonowanie dzie³ sztuki,
swoje prywatne zbiory, ocenianie przez znawców, jako wysmakowane, umieci³ g³ównie w swej kunsztownej wilii pod Florencj¹.
Gregor von Rezzori zmar³ w 23 kwietnia 1998 w Toskanii, gdzie w
ostatnich latach ¿ycia namiêtnie oddawa³ siê hodowli królików i mopsów oraz propagowaniu ideologii ekologicznej, przestrzega³ przed galopuj¹c¹ degradacj¹ rodowiska. Obawia³ siê bardziej zanieczyszczeñ,
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spowodowanych przez cywilizacjê postindustrialn¹ ni¿ grozy przereklamowanej bomby atomowej. Na konferencji obroñców rodowiska
w Wiedniu grzmia³: katastrofa ekologiczna ju¿ siê rozpoczê³a. Europa
zanik³a. To, co rozumiemy pod pojêciem Europy, nie istnieje.
Jako pisarz, wyzuty z ojczyzny, tym samym pozosta³ okaleczonym, w skutek tego sta³ siê pisarzem mitotwórczym, bo bukowiñskim,
pisz¹cym po niemiecku, tak bym go okreli³, zreszt¹ on sam tak siê
widzia³. Têskni³ do swojej Bukowiny. A têskniæ i rozpaczaæ mia³ do
czego. Gdy¿ Czerniowce Rezzoriego, to nie tylko jeszcze jeden przypadkowy punkt na peryferiach mapy, ale co znacznie wiêcej, kosmos
albo przynajmniej próba kosmosu? Ma³y, ale jak¿e kompletny wiat,
w³asny dla tego regionu sposób akceptacji ¿ycia, afirmacja ³adu przestrzeni i ró¿norodnoci rodowisk ludzkich, przyrodniczych, krajobrazowych, jaki sta³ siê dzie³em i zas³ug¹ stuleci. Opisywana przez pisarza
Bukowina pojawia³a siê u niego pod literackimi nazwami Magrebinu,
Magrebiany, Teskowiny, w barwnych, ze swad¹ napisanych, nieco
nostalgicznych, nieco demaskatorskich tekstach, zawsze nasyconych
w¹tkami autobiograficznymi, podprawionych przekor¹, melancholi¹,
ironi¹ i gorycz¹. Sposób, w jaki Rezzori pos³uguje siê powieciow¹
form¹, jest wirtuozerski, chocia¿ wymaga od czytelnika du¿ego oczytania w dobrej literaturze. Dopracowa³ siê w³asnej konwencji, nastêpstwa akcji kreowa³ lunie, w zasadzie narrator wystêpuje w pierwszej
osobie obu liczb, ale zawsze pozostaje wycofanym, jest bardziej obserwatorem ni¿ uczestnikiem. Tym, który przekazuje opowieci, zas³yszane ni¿ relacjonuje wypadki widziane naocznie. Opowieci Rezzoriego s¹ obficie inkrustowane dygresjami, wstawkami, chronologia
jest p³ynna, faktura zbli¿a siê do eseju, gawêdy.
Oczywicie, naj³atwiej wpisaæ Rezzoriego do pojemnego nurtu
modernistycznej powieci austriackiej, tych nonych autorów  osieroconych, piewców mitu habsburskiego, których najwa¿niejszym
prze¿yciem i tworzywem sta³o siê jedno wydarzenie historyczne: rozpad idyllicznie obrazowanej monarchii,
zawsze dobrotliwego cesarza: AustroWêgier.
Jednak w miêsistej prozie Rezzoriego
jest co wiêcej i znacznie smaczniej z materia³u gadek, poczêtych na kole wonicy, na ³awie w gwarnej karczmie, ni¿
ch³odnych obserwacji i dywagacji, wyStary teatr w Czerniowcach
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Tadeusz Zubiñski

wanego psychoanalityka, b¹d wydumanych przy
wielkomiejskim stoliczku w modnej kawiarni w mi³ym przyjació³ gronie. Pierwsza i determinuj¹ca zasada w rozpoznaniu wybitnej literatury powiada: nie
ma wybitnego pisarza bez arcydzie³a. Arcydzie³em
Rezzoriego jest Gronostaj z Czernopola. Czernopol, przywo³any w tytule, to Czerniowce, a owym
Gronostajem jest g³ówny bohater, major huzarów
Miko³aj Tildy. Major Tildy jest postaci¹ tyle¿ krwist¹,
co liryczn¹, wyranie zagubion¹ w czasach akcji po- Za czasów Rezzowieci. Jego brawurowe i nie na te czasy wyst¹pie- riego by³ to Uninie w obronie czci kobiety, a w³aciwie dwóch bli- wersytet im. Franciszka Józefa
skich mu kobiet, zaprowadzi go do domu wariatów
i w konsekwencji  do mierci, gdy¿ gronostaj umiera, kiedy na jego
futrze pojawi siê plama  tak przynajmniej poucza³ w swym Bestiariuszu Didymos z Antiochii. Nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ, ¿e gronostaj, jako zwierzê o niezm¹conej bia³ej sierci, symbolizuje niewinnoæ,
na portretach pojawia siê jako oznaka mêstwa osoby portretowej. Powieæ Rezzoriego, jak ka¿de arcydzie³o, domaga siê osobnej bardzo
rozbudowanej analizy, st¹d by³oby grub¹ niezrêcznoci¹ opisywanie
w³asnymi s³owami, o czym to arcydzie³o dok³adniej traktuje, co autor
mia³ na myli, jaki komunikat wystosowa³ do czytelnika, i pokusiæ siê
w paru s³owach oceny formy, w jakiej tego dokona³. Druga zasada
przestrzega: arcydzie³a nale¿y czytaæ wielokrotnie i w ró¿nych okresach ¿ycia  wy³¹cznie na w³asny rachunek, gdy¿ wtedy zawsze odnajdziemy w nich co osobistego dla siebie, co nowego i o¿ywczego,
co, do czego inni nie dotr¹, pomin¹ b¹d zlekcewa¿¹.
Filosemickie i nag³onione medialnie Pamiêtniki antysemity ju¿ tak
nie w¿ynaj¹ siê w pamiêæ, s¹ interesuj¹ce w warstwie dokumentalnej,
ale nie s¹ arcydzie³em, w tym przypadku dojrza³y Rezzori bawi siê 
bawi w dobrym znaczeniu tego pojêcia  konwencj¹, p³awi siê w publicystce, dokonuj¹c gorzkich ocen i bezlitosnych rozrachunków z przesz³oci¹. Po prostu tak zaanga¿owan¹ ksi¹¿kê mog³oby napisaæ paru
innych pisarzy, wywodz¹cych siê z tamtych stron, ale bezsprzecznie
Gronostaja z Czernopola nie by³by w stanie napisaæ nikt inny, i to na
nasze czytelnicze szczêcie!
Musimy sobie zdawaæ sprawê, czym by³y tamte Czerniowce. Miejscem niezwykle literacko p³odnym, mitotwórczym, gdy¿ ark¹ narodów, fascynuj¹cym, buzuj¹cym tyglem emocji, obyczajów, religii, pejza¿y. W miecie mieszkali: Niemcy, Polacy, Wêgrzy, Rusini, Rumuni,
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Ormianie, Cyganie, S³owacy. Dla ¯ydów Czerniowce sta³y siê ma³¹
Jerozolim¹ nad Prutem  do cadyka2 w pobliskiej Sadagórze ci¹gnê³y
pielgrzymki chasydów z ca³ej Europy i ci¹gnêli te¿ ¿ydowscy intelektualici, tacy, jak Martin Buber, co prawda, jako dziecko, ale wra¿enie
pozosta³o na ca³e ¿ycie. Niby peryferie monarchii, kresy, ale jaka¿ ¿yzna
gleba! St¹d wywodzi³o siê bardzo wielu znacz¹cych twórców: Rose
Ausländer, Selma Meerbaum-Eisinger  poetki zag³ady, poeta-gigant
bólu Paul Celan. Inni twórcy, zwi¹zani z Bukowini¹, b¹d na niej urodzeni, to Heinrich Stiehler, Ilana Shmueli, Josef Burg, Margit BartfeldFeller, Mariana Hausleitner, Georg Drozdowski, Armin Eidherr, K. E.
Franzos, Günther Guggenberger, Josef Rudel, Gabriele Kohlbauer, Sergij
Osatschuk, Gaby Coldewey, Leo Katz, Siglinde Bolbecher, Rosa Roth
Zuckermann, Peter Rychlo, Walter Engel, Amy Colin, Edith Silbermann,
Elieser Steinbarg, Andrei Corbea.
Stolica Bukowiny, architektonicznie urokliwa, krajobrazowa arkadia, przyklejone przewrotnie na tym gorszym  górzystym brzegu Prutu  Czerniowce (rum. Cernãuþi, niem. Czernowitz), z lokacj¹, powiadczon¹ w roku 1408, ponoæ wczeniej odnotowane za czasów
Kazimierza Wielkiego, od razu wa¿ny punkt na szlaku handlowym,
wówczas pod panowaniem w³adców Mo³dawii. Miasto za rz¹dów tureckich podupad³o, do Polski nale¿a³o w latach 16871699, odzyska³o
si³y i znaczenie po roku 1774, kiedy zosta³o wcielone do Galicji, a swój
rozkwit rozpoczê³o w roku 1849, kiedy to zosta³o podniesione do rangi
stolicy ksiêstwa Bukowiny, jako 13 kraju koronnego.
Wtedy to sto³eczno-ksi¹¿êce Czerniowce, zwane Ma³ym Wiedniem,
sta³y siê centrum handlowym, przemys³owym, siedzib¹ Sejmu Krajowego, od roku 1875  Uniwersytetu im. Franciszka Józefa, wczeniej powsta³y w Czerniowcach cenione seminarium nauczycielskie, liczne szko³y
rednie, biskupstwa katolickie i prawos³awne, teatr polski, w którym wystêpowa³a m³odziutka Helena Modrzejewska, naturalnie na ca³oæ obyczajowo i anegdotycznie rzutowa³ du¿y garnizon wojska. Praktykowano tolerancjê, w tej rodkowoeuropejskiej Szwajcarii, np. na pocz¹tku XX wieku
do pracy w ratuszu nie przyjmowano nikogo, kto by nie zna³ przynajmniej
trzech jêzyków: niemieckiego, rumuñskiego, rusiñskiego (ukraiñskiego).
W roku 1910 Czerniowce liczy³y oko³o 85 tysiêcy ludzi, czyli sporo albo 
lepiej powiedzieæ  w sam raz na ludzk¹, dzi nam niedostêpn¹, miarê. Po
I wojnie wiatowej miasto wesz³o w sk³ad Rumunii, 30 czerwca 1940
Najs³ynniejszym cadykiem z dynastii sadagorskiej by³ rabbi Abraham Jakub (?1883), nazwisko rodzinne Friedmann.
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zosta³o zaanektowane przez ZSRR, obecnie spadkowo znajduje siê w granicach Ukrainy.
Twórczoæ Rezzoriego prze¿ywa na Zachodzie znacz¹cy renesans,
w miarê umiarkowany u nas. Mnie do Rezzoriego przekona³ p. Jerzy
Lisowski, który jako pierwszy na szerszym forum zarekomendowa³
Gronostaja z Czernopola.
Prace literackie Rezzoriego  podaje tytu³y w jêzyku orygina³u i
daty pierwodruku:
1952  Maghrebinische Geschichten; 1954  Ödipus siegt bei Stalingrad; 1958  Ein Hermelin in Tschernopol; 1962  Der Idiotenführer
durch die deutsche Gesellschaft (trzy tomy, z rysunkami autora);
1963  Bogdan im Knoblauchwald. Ein maghrebinisches Märchen;
1967 1001 Jahr Maghrebinien;
1976  Der Tod meines Bruders Abel. Roman; 1978  Greif zur
Geige, Frau Vergangenheit; 1978  Sherrytime; 1978  In gehobenen
Kreisen; 1979  Memoiren eines Antisemiten; 1986  Kurze Reise übern
langen Weg; 1989  Blumen im Schnee; 1991 Über dem Kliff; 1994 
Greisengemurmel (autobiografia);
1994  Der Schwan; 1996  Italien  Vaterland der Legenden, Mutterland der Mythen; 1997  Mir auf der Spur; 1997  Frankreich:
Gottesland der Frauen und der Phrasen.
Wa¿niejsze filmy z jego udzia³em:
Vie Privée, Viva Maria (partnerowa³ Brigitte Bardot i Jeanne Moreau). Swoj¹ filmow¹ przygodê opisa³ z du¿¹ dawk¹ autoironii w ksi¹¿ce
Die Toten auf ihre Plätze i Umarli, proszê na plan. Mo¿e historycy kina
lat 60. zainteresowaliby siê t¹ ostatni¹ pozycj¹  warto, bo to te¿ kopalnia wiadomoci, anegdot i obserwacji rzadkiej urody i wyj¹tkowej przedmiotowej celnoci.
Tadeusz Zubiñski
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Kwiecieñ
l 2 kwietnia Wilno uczci³o drug¹ rocznicê mierci papie¿a Jana
Paw³a II.
l 2 kwietnia odby³o siê spotkanie Litewskiej Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców z redaktorem naczelnym Kuriera Wileñskiego.
Redakcja zosta³a oskar¿ona za prowokacjê oraz pod¿eganie do niezgody z powodu zamieszczenia na ³amach dziennika referatu dra Krzysztofa Buchowskiego z Instytutu Historii w Bia³ymstoku pt. Jak Polak
widzia³ Litwina w okresie miêdzywojennym. Redakcja nie zgodzi³a siê z
zarzutami. Obie strony pozosta³y przy swojej opinii.
l Litewscy politolodzy twierdz¹, ¿e na Litwie wzrasta informacyjny wp³yw Rosji.
l Parlamentarzyci Litwy i Polski potêpili represje wobec uczestników demokratycznej akcji protestu oraz ³amanie praw cz³owieka na
Bia³orusi.
l Samorz¹d Wilna og³osi³ kwiecieñ miesi¹cem porz¹dkowania i
zazieleniania stolicy.
l Zanieczyszczenie w miastach kraju w ostatnich tygodniach przekracza³o dozwolone normy.
l Sejmowy Komitet Praw Cz³owieka owiadczy³, ¿e Litwa nie jest
gotowa do obrony Litwinów, którzy polubili obcokrajowców.
l 10 kwietnia z kilkugodzinn¹ wizyt¹ przebywa³ prezydent Polski
Lech Kaczyñski. Z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem omówi³
aktualne kwestie polityki zagranicznej, wspó³pracê w dziedzinie energetyki i in.
l Kierownictwo oddzia³em wywiadu sztabu wojskowego UE obj¹³
litewski genera³ Gintaras Bagdonas.
l 12 kwietnia premier Litwy Gediminas Kirkilas uda³ siê z dwudniow¹ wizyt¹ na Ukrainê.
l W samorz¹dzie miasta Wilna zosta³a podpisana umowa o utworzeniu koalicji, w sk³ad której wesz³a Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.
l 12 kwietnia pomnik Jana Paw³a II stan¹³ przed wi¹tyni¹ Bo¿ego
Mi³osierdzia w Kowalczukach.
l 14 kwietnia w Wilnie zosta³y zorganizowane targi pracy Mieszkaj
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i pracuj na Litwie, których celem by³o zachêcenie do powrotu tych,
którzy wyjechali do pracy za granicê.
l W dniach 18-19 kwietnia w Wilnie odby³o siê seminarium NATO
Ograniczenie broni masowej zag³ady oraz informacji na temat jej szerzenia: jakie dodatkowe kroki nale¿y podj¹æ.
l W dniach 25-28 kwietnia w centrum wystawienniczym Litexpo
odby³y siê targi budowlane Resta 2007 z udzia³em wystawców z
Polski.
l Rz¹d i Sejm przygotowa³y poprawki do Ustawy o pisowni nazwisk, na mocy których w nazwiskach zezwolono u¿ywaæ ³aciñskich
liter x, q, w.
l W rafinerii Maeikiø nafta, zarz¹dzanej przez polski koncern
PKN Orlen, sformu³owano zarzut, ¿e pracownicy Litwini czuj¹ siê
dyskryminowani ze wzglêdu na ni¿sze p³ace w porównaniu z pracownikami z Polski.
Maj
l 1 maja w Niemenczynie odby³ siê miêdzynarodowy bieg, powiêcony uczczeniu Konstytucji 3 Maja. W imprezie wziêli udzia³ uczestnicy z Litwy, Polski, Bia³orusi, Czech i £otwy.
l 3 maja Litwa i Polska po raz pierwszy wspólnie obchodzi³y rocznicê Konstytucji 3 Maja. W Sejmie za pomoc¹ telemostu odby³a siê
uroczysta akademia z parlamentem polskim pt. Wspólna przesz³oæ,
wspólna przysz³oæ: od pierwszej konstytucji europejskiej do wspólnej
przysz³oci w Europie. Uroczystoci odby³y siê równie¿ na wileñskim
cmentarzu Rossa.
l W narodowym planie wprowadzenia na Litwie euro nie ma konkretnej daty.
l W maju w Watykanie prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa przyj¹³
papie¿ Benedykt XVI.
l Zamówione przez Ministerstwo Owiaty i Nauki Litwy dochodzenie ujawni³o, ¿e na Wileñszczynie wiele problemów, dotycz¹cych
owiaty, postrzega siê przez pryzmat narodowociowy.
l Zainicjowana na Litwie akcja Bia³a fala ma na celu przejrzyst¹
praktykê biznesu oraz rezygnacjê z wyp³aty wynagrodzeñ w kopertach.
l Wed³ug sonda¿u, przeprowadzonego przez niezale¿n¹ amerykañsk¹ organizacjê pozarz¹dow¹ Freedom Mouse, litewskie media
nale¿¹ do jednych z najbardziej wolnych w Europie Wschodniej.
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Spó³ka ubezpieczeniowa PZU Lietuva postawi³a przed sob¹
ambitne plany zdobycia pozycji lidera na rynku litewskim.
l Na Litwie nie s³abnie fala migracji. W kraju obecnie zamieszkuje
jedynie 3 mln 380 tys. osób.
l W dniach 8-10 maja w Wilnie odby³o siê spotkanie grupy roboczej zachowania spucizny w ramach projektu INTERREG III B, z
udzia³em uczestników z Litwy, Polski, Niemiec, £otwy i Estonii.
l Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie zosta³o uznane za najlepsz¹ szko³ê w rejonie wileñskim.
l 10 maja odby³a siê rekrutacja kandydatów na studia wy¿sze w
Polsce. 40 osób rywalizowa³o o 20 stypendiów.
l Najaktywniejszym krwiodawcom oraz wielodzietnym matkom
Rz¹d zaproponowa³ przyznaæ emerytury pañstwowe.
l 16 maja w Wilnie zosta³ ods³oniêty pomnik s³ynnego lekarza Cemacha Szabada, który by³ prototypem bajkowego doktora Ojboli.
l Litwa pod wzglêdem konkurencyjnoci w 2007 wród 55 krajów plasuje siê na 31 pozycji.
l W roku poprzednim na Litwie odnotowano o 1,3 tys. lubów
wiêcej, przyrost naturalny pozostaje jednak nadal niski.
l 15 maja Litwê odwiedzi³ sekretarz generalny Interpolu Ronald
Noble, którego celem by³a ocena mo¿liwoci zorganizowania tu konferencji Interpolu regionu europejskiego.
l Instytut Monitoringu Praw Cz³owieka w swoim raporcie stwierdzi³, ¿e na Litwie coraz czêciej s¹ ³amane prawa cz³owieka.
l 18 maja na Litwê przyby³y relikwie w. Teresy od Dzieci¹tka
Jezus, które by³y czczone do pocz¹tku lipca.
l 24 maja przy gmachu Sejmu RL odby³ siê wiec mieszkañców
Wilna i Wileñszczyzny, domagaj¹cych siê zwrotu ziemi prawowitym
w³acicielom.
l Analitycy duñskiego banku Danske Bank przestrzegaj¹, ¿e z
powodu du¿ego tempa rozwoju ekonomicznego gospodarce Litwy grozi
przegrzanie.
l 24 maja w Wilnie wystartowa³y miêdzynarodowe zawody baloniarskie Statoil Cup 2007  10 lat Centrum Baloniarstwa, z udzia³em
uczestników z Litwy i Polski.
l 26 maja z pierwsz¹ oficjaln¹ wizyt¹ na Litwê przyby³ cesarz
Japonii Akihito z ma³¿onk¹.
l Na Litwie powsta³ pierwszy dom opieki dla ksiê¿y w sêdziwym
wieku. Dom opieki zosta³ za³o¿ony w Wy³kowyszkach.
l
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Czerwiec
l W opinii wiêkszoci przedsiêbiorców litewskich, nieprzychylne
publikacje w mediach mog¹ przyczyniæ siê do upadku ich dzia³alnoci
gospodarczej.
l 1 czerwca Szkole redniej im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie nadano status gimnazjum.
l Litwa i Polska wznowi³y dzia³alnoæ utworzonej w 1997 i niedzia³aj¹cej w ci¹gu ostatnich szeciu lat rady wspó³pracy rz¹dów obu krajów.
l Na rzece Wilia zostanie utworzony turystyczny szlak wodny z
portem zimowym i szecioma przystaniami.
l 5 czerwca Sejm RL zaaprobowa³ poprawkê konstytucyjn¹, przewiduj¹c¹ bezporednie wybory merów miast i rejonów.
l Na Litwie oko³o 80 proc. emerytów, chc¹c mieæ wiêksze dochody, pracuje.
l Sejmowy Komitet Owiaty, Nauki i Kultury wyrazi³ zaniepokojenie w zwi¹zku z domnieman¹ dyskryminacj¹ dzieci litewskich emigrantów w szko³ach Irlandii, gdzie im rzekomo zabrania siê rozmawiaæ
ze sob¹ po litewsku.
l 7 czerwca w Wilnie odby³o siê spotkanie kardiologów krajów
ba³tyckich oraz Austrii.
l Ponad 60 proc. mieszkañców kraju opowiada siê za podwójnym
obywatelstwem.
l 12 czerwca ks. Pra³at Józef Obrêbski obchodzi³ 75-lecie wiêceñ
kap³añskich.
l 12 czerwca z krótk¹ wizyt¹ na Litwie w sprawie utworzenia w
Wilnie filii Uniwersytetu Bia³ostockiego przebywa³ minister owiaty
Polski Roman Giertych. Na powo³anie filii rz¹d RL wyrazi³ zgodê na
posiedzeniu 19 czerwca.
l 13 czerwca w Ministerstwie Owiaty i Nauki odby³a siê prezentacja wyników badañ o stanie nauczania w rejonie wileñskim. Po raz
kolejny samorz¹dowi rejonu zarzucono, ¿e dyskryminuje szko³y litewskie, a faworyzuje polskie.
l W Kownie zarejestrowano now¹ Partiê Emerytów.
l 17 czerwca w Trokach zakoñczy³o siê dwudniowe wiêto redniowiecza, w ramach którego odby³ siê turniej rycerski, wystêpy zespo³ów folklorystycznych, popisy garncarzy, kowali.
l Wed³ug danych wiatowej Rady Z³ota, pod wzglêdem oficjalnych zapasów tego kruszca Litwa plasuje siê na 75 miejscu sporód
112 pañstw wiata.
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22 czerwca z inicjatywy Universitas Studorum Polona Vilnensis
rozpoczê³a siê XI Konferencja Nauka a jakoæ ¿ycia. Tematem  Dziedzictwo, globalizacja i przysz³oæ.
l Litwa zainicjowa³a trójstronne porozumienie z Rosj¹ i Bia³orusi¹
w sprawie wspólnych wysi³ków na rzecz ochrony Niemna, który przep³ywa przez trzy pañstwa.
l W Wilnie ods³oniêto pomnik znanego pisarza Romaina Gary, który kilka lat spêdzi³ w tym miecie.
l

W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
Wystawy
l 5 maja Polska Galeria Artystyczna obchodzi³a swoje 12-lecie. Z
tej okazji otwarto wystawê obrazów Jeleny Blizninej Retrospektywa.
l 16 maja w Polskiej Galerii Artystycznej odby³o siê otwarcie wystawy Ireneusza Betlewicza pt. Debaty. Artysta maluje piórkiem, trzymanym w ustach.
l W ramach spotkañ poetyckich Maj nad Wili¹ w Instytucie
Polskim w Wilnie oraz Polskiej Galerii artystycznej zosta³y otwarte wystawy fotograficzne powiêcone braciom Józefowi Mackiewiczowi oraz
Stanis³awowi Catowi Mackiewiczowi.

Muzyka, film, teatr
l W dniach 20-26 kwietnia w ramach VII Tygodnia Polskiego,
zorganizowanego przez Instytut Polski w Wilnie, publicznoæ mia³a
okazjê zapoznaæ siê z najnowszymi osi¹gniêciami kina polskiego oraz
klasyk¹ filmow¹. Goæmi festiwalu byli Gra¿yna Kolska-B³êcka oraz
Jerzy Radziwi³³owicz.
l 22 kwietnia w Wilnie odby³ siê XIV Festiwal Kultury Polskiej
Pieñ znad Wilii, zorganizowany przez Centrum Kultury Polskiej im.
Stanis³awa Moniuszki.
l 21 kwietnia w rudziskiej Szkole redniej odby³ siê VIII Festiwal
Piosenki Polskiej Rudziszki 2007. Grand Prix zdoby³a maturzystka
miejscowej szko³y Elina Wilczewska.
l 6 maja w Wilnie z koncertem wyst¹pi³ zespó³ Kombi.
l 6 maja odby³ siê XIV Festiwal Dzieci i M³odzie¿y Muzycznie
Uzdolnionej im. Stanis³awa Moniuszki.
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18 maja w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³a siê premiera
spektaklu Zabawa wg S³awomira Mro¿ka w wykonaniu Polskiego Teatru w Wilnie Studio.
l 20 maja w wileñskim kociele w. Janów odby³ siê koncert,
powiêcony pamiêci Jana Paw³a II. Organizatorem imprezy by³ Jan
Milun, dyrektor Stowarzyszenia Muzycznego im. Stanis³awa Moniuszki w Bostonie, urodzony na Ziemi Wileñskiej.
l 27 maja w Niemenczynie odby³ siê po raz XVIII Miêdzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej Kwiaty Polskie.
l 9 czerwca w Wilnie w ramach obchodów 15 rocznicy za³o¿enia
polskiej rozg³oni Znad Wilii odby³a siê Gala Piosenki Biesiadnej Co
nam w duszy gra.
l 21 czerwca kwartet Altra Volta z Polski zainaugurowa³ cykl
koncertów letnich, organizowanych przez Instytut Polski w Wilnie w
Muzeum Adama Mickiewicza.
l

Literatura
l W dniach 28 maja  1 czerwca po raz XIII odby³y siê Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹, powiêcone braciom
Mackiewiczom  Józefowi oraz Stanis³awowi Catowi. W imprezie wziêli
udzia³ poeci i naukowcy z Litwy, Polski, Niemiec, Ukrainy. Tradycyjna
majówka odby³a siê tym razem w Czarnym Borze

Opracowa³a: Teresa Dalecka
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LISTEM, FAKSEM, E:MAILEM
PROPOZYCJA WSPÓ£PRACY
Skoñczy³em w³anie pisanie referatu o Wilnie, Wileñszczynie i Kowieñszczynie w pónej twórczoci Czes³awa Mi³osza. Bardzo serdecznie pragnê Panu raz jeszcze podziêkowaæ za nades³ane numery
Znad Wilii, bardzo mi pomog³y one w pisaniu artyku³u. Pismo jest
ciekawie redagowane, widzê, ¿e wk³ada Pan bardzo du¿o pracy w przygotowanie szaty graficznej i kompozycji ca³oci. Po wyg³oszeniu referatu w Olsztynie i ewentualnych zmianach czy dopiskach, przelê Panu
mój tekst do wgl¹du. Mo¿e uda³oby siê go (przynajmniej w jakiej czêci) wydrukowaæ na ³amach wileñskiego pisma? By³bym niezmiernie
usatysfakcjonowany!
Dla mnie dwa polskie miasta kresowe s¹ wiête i mityczne: w
Wilnie mieszka³a i studiowa³a w latach 30. XX ubieg³ego wieku moja
babcia Janina (matka mojego ojca), natomiast we Lwowie studiowa³a
polonistykê na Uniwersytecie Jana Kazimierza moja druga babcia, zestrony mamy (pochodzi³a ze Stanis³awowa). Serdecznie pozdrawiam!
Marek Bernacki
Bielsko Bia³a, Polska
DO WILNA, W MAJU
¯a³ujê, ¿e w maju, kiedy na Litwie króluje poezja (choæ na pewno
dzieje siê tak nie tylko w maju, choæby za spraw¹ pamiêci o Mickiewiczu czy Mi³oszu), nie mogê dotrzeæ do Wilna, aby przyjrzeæ siê  choæby
z daleka  tej piêknej imprezie. Zapozna³em siê dok³adnie z programem
spotkañ poetyckich i bardzo mnie on zainteresowa³. Przede wszystkim
ze wzglêdu na tegoroczn¹ konferencjê.
To wspaniale, ¿e przypominacie nazwiska zas³u¿onych nie tylko dla
Wilna ludzi, ¿e staracie siê, a¿eby ich twórczoæ by³a wiêcej znana, ¿e
inspirujecie sw¹ dzia³alnoci¹ innych. To niezwyk³e, ¿e w warunkach
mniejszoci potraficie tak owocnie dzia³aæ!
Planujê ju¿ teraz przyjazd do Wilna pod k¹tem Maja nad Wili¹. Z
najlepszymi pozdrowieniami
Robert Kaczmarek
Warszawa, Polska
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WIERSZE Z PODBRODZIA
O tym, ¿e Pan ciekawi siê ludmi, pisz¹cymi wiersze, dowiedzia³am
siê od Katarzyny Maciusowicz, która mia³a przyjemnoæ poznaæ Pana.
Wiersze piszê od dzieciñstwa, bez poezji nie wyobra¿am swego istnienia, chocia¿ jestem tylko amatork¹.
Urodzi³am siê w 1976 roku w Podbrodziu. Tu uczêszcza³am do
polskiej szko³y podstawowej przy szkole-internacie (innej szko³y polskiej nie by³o), tu zrobi³am maturê. Potem studiowa³am w Polsce, ukoñczy³am Kolegium Nauczycielskie w Ostro³êce. Obecnie pracujê w Domu
Dziecka w Podbrodziu, jestem wychowawczyni¹.
W naszej rodzinie wszyscy kochaj¹ poezjê  dwie starsze siostry,
tata (Henryk Szylkin, poeta, mieszkaj¹cy w Polsce, jest jego bratem).
¯adne wiêto nie obchodzi siê u nas bez wierszy, inscenizacji, piosenek, u³o¿onych przez nas samych.
Piszê wiersze o ró¿nej tematyce, w tym oddzieln¹ czêæ zajmuj¹
wiersze dla dzieci. Chcia³abym z nimi dotrzeæ do dzieci przedszkoli
polskich oraz uczniów klas pocz¹tkowych. Moim zdaniem (co wynika
z mego dowiadczenia), wiersze te s¹ zrozumia³e i ³atwe dla dzieci, bo
s¹ okazjonalne, opowiadaj¹ o rodzinie, o zwierzêtach, przyrodzie itp.
Kilka piosenek z moimi tekstami piewa nasz podbrodzki zespó³ ¯ejmiana.
Nie zapominaj
Nie zapominaj swoich korzeni,
Sk¹d babcia, dziadek, gdzie chata sta³a.
Przejd¹ lata i wszystko siê zmieni,
Ale w sercu tliæ bêdzie ta iskra ma³a.
Tam by³a studnia, a tam stodo³a,
T¹ drog¹ ojciec po wodê chodzi³,
On jeszcze s³yszy, jak babcia wo³a:
W³ó¿ czapkê, synku, bo niepogoda
A tam, za p³otem, by³ dom wujaszka...
Niczego nie ma i tylko s³ychaæ wiosn¹
G³os s³owika, wiejskiego ptaszka.
I bzy, jak dawniej, tu jeszcze rosn¹.
Maria Jakubowska
Podbrodzie, Litwa
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Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Selim Chazbijewicz  ur. 17 listopada 1955 w Gdañsku. Dr hab., profesor
Uniwersytetu Warmijsko-Mazurskiego w Olsztynie i EUHE w Elbl¹gu, prezes Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, do 2003  imam gminy muzu³mañskiej w
Gdañsku. Wywodzi siê z Tatarów polsko-litewskich. W 1980 ukoñczy³ studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdañskim. W 1991 zrobi³ doktorat na Wydziale Nauk
Spo³ecznych UAM w Poznaniu. Jest autorem omiu tomików poetyckich, z których
najnowszy  Hymn do Zofii  ukaza³ siê w 2005. Opublikowa³ równie¿ wiele prac,
zwi¹zanych z kultur¹ i dziejami Tatarów polskich, litewskich oraz krymskich  m. in.
Tatarzy Krymscy. Walka o naród i woln¹ ojczyznê (2001). Cz³onek Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, w latach 1986-1991 redaktor naczelny kwartalnika ¯ycie Muzu³mañskie  pisma polskich muzu³manów. Obecnie (od 1994) redaktor naczelny Rocznika Tatarów Polskich. Wspó³za³o¿yciel Zwi¹zku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (1991), od 1999  prezes Rady Centralnej ZTRP. O 1998 wspó³przewodniczy
Radzie Wspólnej Katolików i Muzu³manów. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Teresa Dalecka  ur. w 1973 w Wilnie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. W roku 1997 zaczê³a pracê w redakcji dwutygodnika Znad Wilii, w
tym samym roku zosta³a zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wileñskiego, ale i po póniejszym odejciu z redakcji nie przerwa³a wspó³pracy z
czasopismem.
Autorka ksi¹¿ki Dzieje polonistyki wileñskiej 1919-1939. Przek³ada literaturê
litewsk¹ na jêzyk polski.
Barbara Gruszka-Zych  ur. w 1960 w Czeladzi, gdzie mieszka. Skoñczy³a
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie l¹skim. Studiowa³a te¿ teologiê. Poetka, reporterka, dziennikarz tygodnika Goæ Niedzielny.
Autorka tomików poetyckich: Napiæ siê pierwszej wody; Teren prywatny; Nic
siê nie sta³o (dwa wydania); Pali siê mój próg; Zapinaj¹c kolczyki; Podró¿ drug¹
klas¹; Sprawdzanie obecnoci; Miegu su tavimi po oda (piê z tob¹ pod skór¹  po
litewsku i polsku), Ile kosztuje ³¹ka; a tak¿e ksi¹¿ek Ma³o obstawiony wiêty.
Cztery reporta¿e z Bratem Albertem w tle; Zachowaj jako....
O jej twórczoci pisali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Czes³awa Mi³osz.
Stypendystka wiedeñskiej fundacji Janineum i Fundacji Jana Paw³a II w Rzymie.
Laureatka nagród literackich. W 2005 roku Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie przyzna³a jej nagrodê, jako dla najlepszej dziennikarki polskiej, pisz¹cej o
rodakach na Wschodzie (na Litwie, Bia³orusi, Ukrainie, w Kazachstanie).
Kazimierz Ivosse  emigracyjny pisarz, poeta i publicysta. Nale¿y do Zwi¹zku Pisarzy Polskich za Granic¹, z siedzib¹ w Londyn, Polskiego Stowarzyszenia
Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie (APAJTE, Pary¿) i Stowarzyszenia
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Autorów i ich Przyjació³ w Lubece (Lübecker Autorenkreis und seine Freunde e.V.).
Wyda³ powieci: Zanim zabrzmi cisza; Obcy; Siódmy dzieñ wiêciæ; Garæ
nieba, garæ piek³a; Przeminê³o, odesz³o w milczeniu; Tak daleko drugi brzeg;
Rzeka ludzi szczêliwych; Z³oty kociotrup; Claudene; Kamienica pod czternastk¹;
Opowiem to jeszcze raz. Jest autorem tomików wierszy oraz fraszek: Odejcia i
powroty; Fremd in Deutschland (Obcy w Niemczech); Dezember Gedichte (Wiersze
grudniowe)  te dwa ostatnie w wersji polsko-niemieckiej, zbioru 100 fraszek.
Autor sztuk teatralnych i s³uchowisk radiowych. Wspó³praca z pras¹ polonijn¹,
m.in. z londyñskim Dziennikiem Polskim, parysk¹ Teczk¹, hamburskim Kurierem. Publikuje w prasie katolickiej. Zajmuje siê krytyk¹ literack¹, a tak¿e twórczoci¹ plastyczn¹ (w Niemczech mia³ osiem wystaw indywidualnych).
Mieszka w Oldenburgu, choæ ostatnio wiêcej czasu spêdza w Jaros³awiu na
Podkarpaciu.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. w 1931 w Bokszyszkach na Wileñszczynie. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Na Uniwersytecie
Warszawskim ukoñczy³ filologiê rosyjsk¹. Pracowa³ w szkolnictwie, od 1973 by³
pracownikiem naukowym w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, za od
1988  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor. W l. 19982002 by³ konsulem generalnym RP w Wilnie. Obecnie  na emeryturze.
Prof. Mieczys³aw Jackiewicz jest tak¿e t³umaczem literatury rosyjskiej, litewskiej i bia³oruskiej. Opublikowa³ m. in. kilka antologii, przewodnik Wileñska Rossa,
pracê Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, napisa³ tekst do
albumu fotograficznego ze wspomnieniami Tadeusza Konwickiego Wilno (Vilnius),
który ukaza³ siê w trzech jêzykach  po litewsku, polsku i angielsku. Opracowa³
s³ownik biograficzny Polacy na Litwie. 1919-2000 (dwa wydania), a tak¿e szereg
prac, dotycz¹cych Wilna i Litwy.
Georgij Jefremow  ur. w 1952 roku w Moskwie, w rodzinie nauczyli jêzyka
rosyjskiego. Kszta³ci³ siê w specjalnej moskiewskiej szkole fizyczno-matematycznej, nastêpnie w Instytucie Pedagogicznym (dzi Uniwersytet Pedagogiczny) w
Wilnie. Poeta, t³umacz, publicysta. Debiutowa³ w 1970. T³umaczy³ na rosyjski
m.in. Maironisa, Justinasa Marcinkevièiusa, Marcelijusa Martinaitisa, Czes³awa
Mi³osza, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, Kiplinga, Boba Dylana. Autor szeciu
zbiorów poezji i ksi¹¿ki publicystycznej My ludi drug drugu (My ludzie nawzajem
sobie, Moskwa, Wyd. Progress, 1991), opowiadaj¹cej o wydarzeniach na Litwie
w l. 1988-1991. Uczestnik piewaj¹cej rewolucji, cz³onek Rady Sejmu Sajudisu
w l. 1988-1989. Wydawca i redaktor gazet Wozro¿dienije (Odrodzenie) i Sog³asije (Zgoda). Jeden z wydawców i dyrektor wydawnictwa Wiest (Wieæ,
1986-1996). Wyk³adowca Moskiewskiego Instytutu Literatury, prowadzi³ seminaria t³umaczy z jêzyka litewskiego (1991-1996).
Antanas A. Jonynas  ur. 26 listopada 1953 w Wilnie. Studiowa³ lituanistykê
na Uniwersytecie Wileñskim, pracowa³ w wydawnictwie Vaga. Autor dziesiêciu
zbiorów wierszy, debiutowa³ tomikiem wierszy Metai kaip strazdas (Rok jak drozd,
1977), za tomik Krioklys po ledu (Wodospad pod lodem) w 1997 przyznano mu
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litewsk¹ Nagrodê Jaæwingów. T³umacz poezji, prozy i sztuk teatralnych z niemieckiego, ³otewskiego, rosyjskiego, ukraiñskiego i in.; przet³umaczy³ m. in. Fausta J.
W. Goethego. Laureat Nagrody Wiosny Poezji i Litewskiej Nagrody Narodowej w
dziedzinie literatury (obie w 2003). Autor tekstów popularnych piosenek, wspó³twórca poetyckich happeningów.
Eugeniusz Kurzawa  ur. 3 stycznia 1954. Poeta, dziennikarz, redaktor ksi¹¿ek i wydawnictw. Mieszka na wsi Wilkanowo pod Zielon¹ Gór¹, gdzie wespó³ z
¿on¹ Lidi¹ od 1993 prowadzi Ogród Sztuk. Autor zbiorów i tomików wierszy,
t³umaczonych na jêzyk litewski, niemiecki, angielski i bia³oruski.
Ponadto wyda³ S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny, wspólnie z Andrzejem Strumi³³¹ Kultura i rodowisko. Spotkania 1977-1990, tak¿e szkice
prasoznawcze nt. prasy lokalnej, opracowania legend, liczne pozycje redakcyjne.
Wydaje w nak³adzie 49 egz. prywatne pismo Komunikaty 2 (www.ogrodsztuk.webpark.pl).
Dmitro £azutkin  ur. w 1978 roku w Kijowie. Absolwent Ukraiñskiego
Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Kijowie. Laureat konkursów poetyckich oraz Nagrody im. B. I. Antonicza Powitanie ¿ycia (2000). Autor tomików
poetyckich Dachy (2003), S³odycze dla p³azów (2004), Papryka marzeñ (2006)
traw¹ napchane wiête krowy (2006). Uczestnik miêdzynarodowych festiwali Bienale Poetów w Moskwie-2003 i Sintezija (Wilno-Kijów, 2006-2007), stypendysta Ministra Kultury RP w ramach programu Gaude Polonia (2004).
Nikola Madzirov  ur. w 1973 w Strumicy w Macedonii. Poeta, prozaik,
eseista i t³umacz. Autor dwóch tomików wierszy Zamkniêty w miecie (1999) i
Asfalt, a niebo (2003). Pierwszy przyniós³ mu nagrodê Studentki zbor za debiut.
Na podstawie jego wierszy nakrêcono filmy krótkometra¿owe w Sofii i Zagrzebiu.
Za ksi¹¿kê Gdzie Donik¹d by³ nominowany do presti¿owej nagrody literackiej im.
Braci Miladinov. Jest przedstawicielem Macedonii w po³udniowoeuropejskim zrzeszeniu literackim Litkon, redaktorem internetowego magazynu literackiego Blesok (B³ysk), wspó³pracuje w projekcie miêdzynarodowym Lirikline. By³ t³umaczony m.in. na angielski, duñski, holenderski, serbski, chorwacki, japoñski.
Maryja Martysewicz ur. w 1982 w Miñsku. Absolwentka, a obecnie aspirant
Wydzia³u Filologicznego Bia³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu. W 2005 zakoñczy³a studia filozofii i literatury w Kolegium Bia³oruskim.
Poetka, eseistka, t³umaczka. Ukaza³y siê jej przek³ady literatury angielskiej
(Edward Lear), polskiej (Konstanty Idelfons Ga³czyñski, Boles³aw Lemian), rosyjskiej (Josif Brodski), ukraiñskiej i czeskiej. Mieszka w Miñsku.
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Redaktor i poeta, animator kultury. Ostatnia ksi¹¿ka Zbudowaæ ³ód (Toruñ, 2006). Pisze te¿ pod pseudonimem
Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl i kwartalnik@centras.lt
Anatol Niechaj  poeta i t³umacz poezji polskiej, wspó³redaktor Gazety
Petersburskiej. Autor przek³adów na rosyjski Adama Mickiewicza, Wis³awy Szym156

borskiej, Czes³awa Mi³osza, Konstantego I. Ga³czyñskiego, Jana Sztaudyngera,
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Agnieszki Osieckiej i in. w serii Biblioteczka lektur polonijnych. Autor ksi¹¿ki ladami Mickiewicza po Petersburgu oraz
informatora Miejsca polskiej pamiêci narodowej w Petersburgu w serii Polonica
Petropolitana, wydawanej przez Konsulat Generalny RP.
Odznaczony nagrod¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Mieszka w Petersburgu.
E-mail: anekhai@poczta.ru oraz apn01@mail.ru
Janina Osewska  debiutowa³a w 1996. Pierwszy tomik poezji pt. W stronê
ciszy opublikowa³a w 2003. Wiersze m.in. zamieszcza w: Toposie, Jaæwie¿y,
Gazecie Wspó³czesnej, almanachach i antologiach oraz w Przegl¹dzie Augustowskim, z którym wspó³pracuje.
Jest dwukrotn¹ laureatk¹ pierwszych edycji (2005 i 2006) Miêdzynarodowego
Konkursu Poezji, organizowanego przez Polish American Poets Academy w New
Jersey. Uczestniczy³a w I Zlocie Poetów w Walington w New Jersey. Wkrótce
uka¿e siê jej drugi tomik.
Uprawia te¿ fotografiê. Autorskie wystawy to m.in.: Okruchy i Nowy Jork w
tryptykach. Mieszka i pracuje w Augustowie.
Alicja Ryba³ko  ur. w 1960 w Wilnie, poetka, i t³umaczka. Absolwentka
biologii Uniwersytetu Wileñskiego (1983). Doktorat z dziedziny cytogenetyki.
Przez wiele lat pracowa³a w Centrum Genetyki Cz³owieka w Wilnie, obecnie  w
uniwersyteckiej klinice Charité w Berlinie. Mieszka w Niemczech (Münster) od
1999, m¹¿ Frank Brunsmann, dzieci Witold i Natalia.
Autorka piêciu tomików wierszy oraz polsko-litewskiego wyboru wierszy.
T³umaczy³a z litewskiego (wybory wierszy M. Martinaitisa, V. Blo¿e, G. Grajauskasa; powieci J. Kunèinasa , R. Ðerelytë; antologiê wspó³czesnej literatury litewskiej Sen Mendoga) oraz ze szwedzkiego (wybór wierszy E. Södergran). Publikacje
w prasie polskiej na Litwie, w Polsce i w Niemczech: ponad 450 wierszy, ok. 120
felietonów, reporta¿y i recenzji.
Daniel Ratz  poeta, prozaik z Polski. Przebywa³ przez pewien czas w Niemczech, obecnie zamieszka³y w P³ocku. Jest czêstym gociem na Litwie  w Druskienikach i w Wilnie.
Mateusz Pieni¹¿ek  ur. w 1952 w Przeworsku, autor kilkunastu tomów
wierszy i lirycznych zbiorów wierszy dla dzieci, jak równie¿ legend i bani.
Jest te¿ autorem tekstu i kompozytorem (Pastora³ek z Zielonego Wzgórza,
p³yta CD) oraz organizatorem recitali autorskich w³asnych piosenek.
Doktor nauk humanistycznych.
Marek Skwarnicki  ur. w 1930 w Grodnie, w rodzinie zawodowego oficera.
Jego dzieciñstwo up³ynê³o w okupowanej Warszawie, by³ cz³onkiem Szarych Szeregów, z matk¹ wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, potem
pracowa³ w gospodarstwie rolnym.
Poeta i publicysta (w l. 1958-1994 cotygodniowy felieton w Tygodniku Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. Zna³ Czes³awa Mi³osza. W Kra157
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kowie 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 potem opracowanie swoich poezji (Renesansowy Psa³terz), a w 2002 zaprosi³ do Watykanu, by podyskutowaæ o ostatecznej
redakcji Tryptyku Rzymskiego.
Wyda³ kilkanacie tomów poezji, powieci i opowiadania, antologiê swych
felietonów, szereg ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN-Klubu i SPP. Mieszka
w Krakowie.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, tùumacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis.
Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie. Napisa³ powieæ sensacyjn¹ Tajemnica, a ostatnio wybór szkiców ba³tyckich pt. Ciche kraje (2006).
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im.
Stefana ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.
UZUPE£NIENIA
Niestety, przy sk³adaniu nr 1/29 Znad Wilii nie dopatrzy³em braku notki
biograficznej Romualda Karasia, którego wiersz pt. Demon na s. 100 zosta³ do³¹czony w ostatniej chwili. Autora przepraszam  R.M.
Romuald Kara  ur. 8 lutego 1935 w Tomaszowie Lubelskim. Publicysta,
reporta¿ysta, pisarz, cz³onek redakcji m.in. Literatury i Przegl¹du Tygodniowego. Za³o¿yciel i wydawca Oficyny Literatów i Dziennikarzy Pod wiatr w Warszawie, twórca serii Biblioteczka Wileñska (56 pozycji, w tym wiersze polskich
poetów Wilna, prace o charakterze naukowym) oraz Antologii Wileñskiej (t. 1-4,
1996-2001), prezentuj¹cej dzieje pimiennictwa dawnych ziem WKL. Autor reporta¿y na tematy spo³eczne (zbiory Pu³awy, rozdzia³ drugi, 1967; Tajemnice prowincji, 1981; Dom nad Marych¹, 1986), opowieci o Kazachstanie i Armenii (Kumys na
deser, 1969 i Szukam raju, 1975), reporterskiej relacji Himalajska tragedia (1976)
i Ostatni odruch  o dramatycznych wydarzeniach w ¿yrardowskich zak³adach
w³ókienniczych, reporta¿u Nazywam siê Pekosiñski, utworu dramatycznego Bezimienny  o losach dzieci, uratowanych z niemieckich obozów koncentracyjnych,
zrealizowanego wspólnie z córk¹ Agnieszk¹ filmu pt. Inny. ¯ycie Witolda Hulewicza
(2002), s³uchowisk, scenariuszy telewizyjnych i filmowych. Pomys³odawca i inicjator przyznawania corocznej Nagrody im. W. Hulewicza.
Uczestnik wiêkszoci Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj na Wili¹.
Mieszka w Warszawie.
W recenzji na ksi¹¿kê Byæ Polakiem na Litwie (Przeczytane, s. 134), autorstwa
Aleksandry Niemczykowej, zabrak³o nastêpuj¹cego odnonika do tej pozycji:
Maciej Mieczkowski, Byæ Polakiem na Litwie, Oficyna Literatów i Dziennikarzy Pod Wiatr (pod patronatem Instytutu Ksi¹¿ki), Warszawa 2006, s. 96.
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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) 212300; tel. w Polsce:(048) 508764030
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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  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
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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 oraz Konsulatowi RP.

