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OD REDAKTORA:
SPRÓBUJMY RAZEM OCALIĆ „ZNAD WILII”
Kiedy się robi pismo o profilu „Znad Wilii”,
a więc „niszowe”, liczyć się trzeba z konsekwencjami. I najlepiej traktować to jako pełną ryzyka
pasję. Nietypową raczej dla polskich periodyków
poza granicami Polski, bo z dociekaniami również
o charakterze naukowym i twórczym, w dodatku
o parametrach bogato ilustrowanej książki.
Ktoś ma ją scalić, nie mówiąc o doborze i
opracowaniu materiałów, przygotowaniu ich do
druku. Po wydrukowaniu numeru praca nie ustaje
– pismo ma dotrzeć do czytelnika. Dopiero kiedy
w przygotowaniu jest kolejna edycja kwartalnika,
a od Państwa zaczynają płynąć sygnały z oceną artykułów i komentarzami
– wiem, że można podążać dalej. Pojawia się wtedy również świadomość,
że tak tworzona kronika naszej obecności w tym regionie Europy została
trochę powiększona, a niektóre tematy wniosły nowe światło, zostawiając swój liczący się ślad. Ku pożytkowi czasem badaczy – lista, w której
powołują się oni na „Znad Wilii” liczy tysiące odsyłaczy źródłowych.
W ciągu niemal ćwierćwiecza czasopismo pozostaje w polu zainteresowania również litewskich środowisk akademickich i twórczych, spotyka się z
życzliwą oceną w różnych zakątkach Polski, w chwili obecnej jest prenumerowane przez niektóre prestiżowe biblioteki w USA, Kanadzie, Niemczech
czy Anglii – bynajmniej nie tylko wśród Polonii (patrz wykaz na s. 107).
Praca skierowana pod kątem odbudowy inteligencji polskiej na Wschodzie i dla jej potrzeb, na promocję naszej kultury na Litwie i w regionie
nie idzie na marne. Wydawałoby się – pismo o rodowodzie niepodległościowym, bardzo oszczędnie wydawane (oszczędniej już nie można!),
przy funkcjonowaniu klarownych mechanizmów konkursowych podczas
zgłaszania wniosków, może liczyć na wsparcie. Pod koniec kwietnia 2013
roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poprzez Fundację „Pomoc
Polakom na Wschodzie” dokonało dofinansowania mediów polskich na
Litwie. Kwartalnikowi „Znad Wilii” przyznano 1.000 PLN (ok. 800 litów).
W skali rocznej. Żeby nie było wątpliwości, napiszę słownie: jeden tysiąc
złotych polskich. Na jeden numer przypada 250 PLN, na jeden miesiąc
pracy – 83,33... Suma roczna dla redakcji nie stanowi minimalnego wyposażenia miesięcznego jednej osoby.
Nie wiem, czy ukazałby się ten numer, gdyby nie wsparcie w krytycznym momencie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie. Na
pokrycie jedynie części kosztów, związanych z drukiem. Nie pozwala to
7
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„załatać” inne wydatki – druk to mały wycinek potrzeb redakcji. Dlatego
powstaje pytanie: jakie kryteria należy spełnić, aby w przyszłości mieć
szansę zwrócenia uwagi na ten tytuł – przecież nie wszyscy składający
wnioski otrzymują wsparcie w takich wymiarach. Nie wszyscy mają dziś
grać i śpiewać, realizować siebie jedynie w Internecie.
Obawiam się, iż brak zrozumienia wobec tych, co stawiają sobie
inaczej poprzeczkę, a więc wobec badaczy i naukowców, twórców, pisarzy polskiego pochodzenia – powiedzmy górnolotnie – polskich elit na
Wschodzie, będzie miał fatalne żniwo. Już teraz widać gołym okiem, iż
ambitniejsze działania przegrywają nieraz z dofinansowywaną amatorszczyzną. W rezultacie inteligencja polska, nie mając możliwości budowania
sobie odpowiedniego zaplecza, w tym prasowego, może się izolować – w
kompleksie wobec mediów w krajach swego zamieszkania, jak i wobec
mediów w Polsce, gdzie w przypadku ostrej konkurencji zarobkowej
wśród dziennikarzy nie ma szans zaistnieć tekst np. Polaka litewskiego, nie
mówiąc już o wierszu czy recenzji. Właśnie na wsparcie takiej aktywności
i kreatywności jest skierowana nasza praca.
Brak wsparcia dla podobnych działań jest bardzo czytelnym znakiem, że media polonijne (pozostaję czasami przy tym określeniu, choć
jest ono nieadekwatne i umowne, ale odzwierciedla lepiej stylistykę i
formę tego rodzaju mediów) na Wschodzie, mają same zadbać o siebie.
W przypadku „Znad Wilii” wpływy własne nie pozwalają na utrzymanie
tytułu. Jeszcze gorzej mają pozostałe media polskie na Litwie, gdyż ich
koszty własne są znacznie wyższe. Wpływy z dystrybucji, ogłoszeń i
reklam, sponsoringu, nawet jeśli chodzi o media „masowe”, są mizerne – ów „masowy” podmiot polonijny ma zwykle nakłady malutkie.
Nawet w Polsce redakcje tytułów czasopism kulturalnych, w tym tych,
którym udało się zorganizować odpowiednie zaplecze, wraz z działami
marketingu i reklamy, nakłady miewają też nieduże. Pojawia się i inne
niebezpieczeństwo – w skomplikowanej sytuacji mniejszości polskiej
na Wschodzie na wsparcie dziś liczyć mogą jedynie te media, które
„walczą” bądź „bawią”.
Co więc robić? Myślę, iż nadal i mimo wszystko należy dbać o zachowanie swojego oblicza. Informacja chadza różnymi drogami i w różnych
językach przemawia. Ważna jest praca dla określonego kręgu odbiorców,
wytworzonego w ciągu lat środowiska, w dużym stopniu opiniotwórczego,
życzliwego dla normalizacji sytuacji mniejszości polskiej w regionie i
stawiającego na jej edukację, otwarcie się i partnerstwo.
Apeluję do Czytelników „Znad Wilii”, abyśmy razem spróbowali zrobić
jeszcze jeden krok ku niezależności materialnej – poprzez zwiększenie
subskrypcji. Mam nadzieję, nie jest to wołanie retoryczne – choć ci, którzy
czytają te słowa, często prenumerują pismo. Również dla wsparcia podob8
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nych inicjatyw. Obliczyłem, że wystarczy ok. 400 nowych prenumerat (do
obecnej subskrypcji), ażeby pozyskać taką niezależność. Na pewno w skali
Litwy i Polski, w mniejszym stopniu dla czytelników polskojęzycznych
w innych krajach o takich zainteresowaniach, nie jest to dużo. Wystarczy,
by część z nich zainteresowała jeszcze parę osób, biorąc oczywiście pod
uwagę tematykę i profil pisma. A ileż to instytucji, bibliotek i ośrodków,
mających niekiedy współpracę ze wschodnimi sąsiadami Polski, mogłoby
zadbać o prenumeratę pisma?
Spróbujmy razem ocalić „Znad Wilii”, po prostu czytając czasopismo.
Romuald Mieczkowski

W NAJBLIŻSZYCH
NUMERACH:
u 2013 – Rokiem Powstania Styczniowego. Nieznane i mało znane
karty z powstania na Litwie – materiały konferencji XX Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą”
u Wiersze uczestników festiwalu po polsku i po litewsku
u 300-lecie urodzin Kristijonasa Donelaitisa
u 25 lat temu powstał magazyn polski w Telewizji Litewskiej
u Wokół Oskara Miłosza: Prorok z Wilna – prof. Marian
Zdziechowski
u Józef Piłsudski i rozterki Michała Romera
u Aleksy Seliwaczew – wileński nauczyciel Michała Bachtina
u O fascynacjach ks. prałata Tadeusza Krahela
u Z barwnych dziejów gastronomii Wilna – kawiarnie i restauracje
epoki socjalizmu
u Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku
(alfabetyczny cykl w odcinkach)
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Mam przed sobą jedną z książek Marka
Skwarnickiego – Jan Paweł II. Pozdrawiam
i błogosławię. Listy prywatne papieża. Sprezentował mi ją, z serdeczną dedykacją, w
pobliżu Rynku w Krakowie, w drodze do
kawiarni „nowa Prowincja”, 8 listopada 2005
roku. Akurat wtedy skądś szedł i nie miał
nowo wydanej książki ze sobą, wszedł więc
do księgarni, by zdjąć ją z półki i mi dać. Od
razu, „na gorąco” też podpisał mi ją. Miałem przyjemność omówić książkę na łamach
„Znad Wilii”, przytaczając „wątki litewskie”
w korespondencji papieża do Skwarnickiego.
Kiedy poznaliśmy się, od razu kazał do
W Klasztorze Bazylianów. 2005
siebie mówić na ty, powołał się na rodowody wschodnie, ojca oficera Wojska Polskiego z Grodna, gdzie przyszedł
na świat, a w dodatku – na żonę wilniankę. Zresztą przed wspomnianym
spotkaniem z Zofią, z domu Korbutt, urodzoną na Antokolu, w 2005 roku
był moim gościem, podczas XII Międzynarodowych Spotkań Poetyckich
„Maj nad Wilią”. Akurat wtedy ukazała się jego inna książka – Mój Miłosz,
którą prezentował podczas festiwalu w Wilnie. A Czesława Miłosza poznał
jeszcze przed Noblem, podczas podróży do USA, wymieniał z nim listy.
Przeprowadziłem wtedy i wydrukowałem ciekawą rozmowę z Markiem
(Miłosz w Wilnie oczekiwał cichego pobratymstwa, ZW 3/23-2005), w
której m.in. przedstawił rozterki noblisty po jego wizytach w mieście jego
młodości. Żona Marka w Szetejniach zerwała kilka kłosów i po powrocie
do Krakowa wręczyła je Miłoszowi. Wisiały u poety na ścianie jako
„drogi symbol rodzinnych stron”.
Marek Skwarnicki m.in. mi wtedy
powiedział:
Zrozumiałem, dlaczego Miłosz
po pobycie w Wilnie był czymś
urażony. Nie śmiałem pytać, czym.
Wiedziałem jednak, że coś go boli.
Myślę, że poeta spodziewał się innego stosunku Litwinów do Pola- Marek Skwarnicki podpisuje mi swoją
ków. Kiedy tu przybył, znany i pełen książkę w Krakowie. 8 listopada 2005

10

Romuald Mieczkowski

©Wojciech Kowalczyk

©Romuald Mieczkowski

chwały, jemu wcale
nie był potrzebny ten
wielki entuzjazm, z
jakim go witano,
jemu potrzebne było
ciche pobratymstwo
Litwinów i Polaków.
Podczas tamtego
„Maja nad Wilią”
udało się jeszcze
wejść do pustej Celi
Konrada, przed remontem, a właści- W Polskiej Galerii Artystycznej, wśród innych krakowie przed jej znisz- wian, z lewa – Bogusław Żurakowski, ówczesny prezes
czeniem i likwidacją. Krakowskiego Oddziału SPP, na pierwszym planie – ZoMarek był wzruszo- fia Skwarnicka, w głębi – Jacek Lubart-Krzysica. 2005
ny, gdy czytał swoje wiersze w takiej scenerii. Miał też spotkanie z polonistami na Uniwersytecie Wileńskim.
Po spotkaniach poetyckich Skwarniccy pozostali w Wilnie jeszcze przez
tydzień i było niemało okazji, by się lepiej poznać. Marek wspominał, jak z
rodzicami przyjeżdżał do Wilna z Grodna w dzieciństwie, które potem już
upływało w okupowanej Warszawie. Był członkiem Szarych Szeregów, z
matką wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, pracował
potem w gospodarstwie rolnym.
Nie będę wspominał bogatego życiorysu Marka Skwarnickiego, wymieniał Jego równie wielkiego dorobku. Na szczególną uwagę zasługuje jednak
Jego przyjaźń z Karolem Wojtyłą. Po wybraniu go na papieża towarzyszył
Janowi Pawłowi II w podróżach reporterskich. Ojciec Święty poręczył Mu
opracowanie swoich poezji (Renesansowy Psałterz), a w 2002 roku zaprosił
do Watykanu, by omówić ostateczną redakcję Tryptyku Rzymskiego.
Z Markiem poznała mnie poetka
Barbara Gruszka-Zych. W Krakowie
spotykałem się z
Nim parę razy, natomiast utrzymywaliśmy stałą łączność
przez Internet, rozmawialiśmy telefonicznie. Od 2005 piPo debatach w Wilnie, z lewa – Zofia Skwarnicka. 2005 sał do „Znad Wilii”
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– w cyklu Znad Wisły.
O tym jak, z krakowskiej perspektywy widać sprawy Polaków,
którzy pozostali na
Wschodzie, wspominał rodzinne Grodno.
Wydrukowałem Jego
felietony: Nowe Wilno, Kraków Jesienią,
Chrystus Frasobliwy,
Upalne lektury, Książki w Starym Krakowie,
Świątecznie, Wilno z
Wśród uczestników „Maja nad Wilią”. Od lewa – Wa- Krakowem w Unii,
cław Turek, z prawa – wietnamski poeta Lam Quang Ekspansja strefy kinMy i wilnianin Wojciech Piotrowicz. 2005   
dziuka, Jamniki i jubileusz, Tęsknota za Grodnem, Jak jest naprawdę, Żony kresowianki…
W czasie, kiedy Litwa przystępowała do Unii Europejskiej, zamieściłem jego wiersz Nostalgia, pisany w Druskienikach, gdzie z tarasu kawiarni
o takiej nazwie widać było trzy cmentarze – prawosławny, katolicki i
wojskowy – z sowiecką gwiazdą na każdym grobie. Skwarnicki-poeta
pytał: czy o taką właśnie unię walczyli wszyscy zmarli. Zamieściłem też
fragment Jego pięknego poematu pt. Drzewo. Wtedy to, zimą 2009 roku,
w załączeniu do niego napisał mi bardzo wzruszające słowa, niejako
pożegnalne:
Romku, drogi! Niestety nie mogę ze względu na oczy napisać to, co
chciałem na 20-lecie „Znad Wilii” przesłać. Dzisiaj nie stać mnie na nic
innego, jak na posłanie tego, o czym już pisałem. Sens wydawania pism
kulturalno-literackich polega na pielęgnowaniu własnego języka, ojczystej
kultury. A polszczyzna to ojczyzna. Ojczyzny pokrywają się w zasadzie
o granice. Gdy tego nie ma, pozostaje piękno, zachowane w rodzimym
piśmiennictwie. Dumny jestem, że mogłem u Was drukować.
Potem przysłał mi już tylko jeden felieton – Tęsknota za Niemnem.
Właśnie: pełen tęsknoty. Nie szczędził w nim znowuż dobrych słów naszemu pismu. Był to początek roku 2010. Do końca swoich dni pozostał
zatroskany naszymi sprawami.
Romuald Mieczkowski
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ARTYSTA ŻYCIA ZNAD RZEKI
Dariusz Pawlicki
Tyle słyszymy, ile mamy w sobie.
Andrzej Strumiłło, Factum Est

Siedząc w kamiennej altanie, porośniętej bujnym dzikim winem,
piliśmy herbatę. Na drewnianym stole, obok dzbanka z herbatą, stały
szklanki i spodki z konfiturą z czarnej porzeczki. Spomiędzy zwisających
pędów wina widać było okazałe drewniane domostwo, nawiązujące swym
wyglądem do polskich dworów szlacheckich, a także prawie już ukończony budynek galerii, część domu dla gości i narożnik jednej z dwóch
stajni. Widoczny był także modrzew o imponującym obwodzie pnia,
kilkanaście dorodnych, starych lip i świerków, część ogrodu ozdobnego
i sadu, fragmenty niewysokiego muru, zbudowanego z kamieni polnych,
otaczającego wspomniane obiekty.
Całą posiadłość, od zachodu, łagodnym łukiem opływa Czarna Hańcza.
Przebieg jej koryta wyznaczają kępy bądź szpalery olch i brzóz, widoczne
z miejsca, gdzie siedzieliśmy.
Nasze kubki smakowe zajęte były herbatą i konfiturą, a myśli – rozmową o niedawno wydanych dziennikach, zatytułowanych Factum est,
autorstwa mego siwobrodego i siwowłosego gospodarza, obejmujących lata
1979-2005. Sporo czasu poświęciliśmy również mającemu mieć miejsce
już wkrótce otwarciu galerii, której powstanie było wynikiem jego starań.
Od pewnego czasu towarzyszyły nam trzy żurawie. Wysoko nad nami
majestatycznie zataczały szerokie koła. Raz po raz rozlegał się ich charakterystyczny, przejmujący krzyk. Miało się wrażenie, że żegnają się z
tym, konkretnym miejscem. Bo i zbliżała się pora ich odlotu. Był to bowiem koniec września. Do tego nadchodzący z wolna zmierzch nastrajał
do snucia myśli nie tylko o rozstaniach, ale i o sprawach ostatecznych. I
spoglądając na siedzącego przede mną Andrzeja Strumiłłę, bo to on był
gospodarzem tego pięknego miejsca, mogłem domyślać się jego myśli,
przynajmniej tych niektórych. Tym bardziej, iż przebywałem z człowiekiem, który wiele widział, wiele spraw przemyślał, wiele też zdziałał, i
to nie tylko w sztuce.
Wiosną 2010 roku, po raz kolejny (może dwudziesty piąty) poszedłem
do Maćkowej Rudy, przez wsie Jeziorki i Budę Ruską. Było późne, zimne
popołudnie. Zieleni dookoła wciąż było bardzo niewiele.
Andrzeja Strumiłłę zastałem w ogrodzie, gdy – nie zważając na deszcz,
13
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Domostwo prof. Andrzeja Strumiłły (i on sam) – od strony Czarnej Hańczy

sadził bratki. Pomogłem mu wyjąć z samochodu kilka worków owsa.
Przy okazji wspomniał, że w tym roku dziesięć hektarów ziemi obsieje
nieselekcjonowanym ziarnem owsa, bo tylko na taki go stać, ze względu
na bardzo znaczny wzrost ceny selekcjonowanego. A owies był mu potrzebny w związku z prowadzoną hodowlą koni arabskich.
– Pada coraz bardziej – stwierdził poprawiając kapelusz. – Zapraszam
więc na herbatę. Ogrzejemy się też, bo jest wręcz zimno.
Picie herbaty w dużej kuchni bądź pracowni gospodarza, jest zarówno ceremonią, jak i tradycją tego domu. Podaje się ją z domowej roboty
konfiturami (najczęściej z czarnej porzeczki), często z ciastem (nie zawsze
własnego wypieku); pije się i spożywa nieśpiesznie, nieśpiesznie też rozmawia. Tematy tych rozmów są rozmaite. Tamtej zimnej wiosny herbatę
piliśmy w pracowni. A obok szklanek i spodków z konfiturami Andrzej
Strumiłło położył pokaźnych rozmiarów tom (bardzo ciężki za sprawą 552
stron papieru kredowego), opatrzony tytułem Księga Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Ten zbiór esejów, napisanych przez Białorusinów, Litwinów
i Polaków, a odnoszących się do historii, jak i wyobrażeń na temat nieistniejącego od przeszło dwóch wieków państwa, powstał z inicjatywy
Czesława Miłosza, Tomasa Venclovy i właśnie Andrzeja Strumiłły. Ten
ostatni jest też autorem ogólnej koncepcji Księgi, napisał do niej Wstęp,
opatrzył ją przebogatą ikonografią.
Tak jak zwykle towarzyszyły nam psy, bo one są tu zawsze. Noszą
przy tym oryginalne imiona np.: Atena, Piątek, Snopek.
Był czas, nie tak znowu odległy, kiedy w twórczości plastycznej Andrzeja Strumiłły moją uwagę najbardziej przyciągały rysunki. Nie wykluczam jednak i takiej możliwości, a gdy piszę te słowa, uważam to za
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bardzo prawdopodobne, iż było to wynikiem zasłyszanych opinii na temat
dokonań artystycznych Strumiłły. Będąc młodym człowiekiem, byłem bowiem podatny, co nie jest niezwykłe, na opinie innych. A moje subiektywne
ocenianie spraw, także tych – dotyczących sztuki, było, mniej lub bardziej,
ale utajnione. Lecz gdy także w tej dziedzinie nabrałem zdecydowanie
większej śmiałości, stwierdziłem, iż jednak bardziej podziwiam malarskie
osiągnięcia (nie te jednak ocierające się o abstrakcję) bohatera niniejszego
szkicu. Ten podziw wynika z oryginalności świata, stwarzanego pędzlem
i farbami: postaci i zdarzeń, w które są one uwikłane, zestawień barwnych
plam. Ale Strumiłłowe wizje malarskie nie pozwalają, tak po prostu,
przejść obok nich. I to również dlatego, że zajmują tak duże płaszczyzny.
Bo o ile rysunki tego artysty, utrwalające fragmenty pejzażu, budowle,
elementy architektury, są rozmiarowo typowe, ot, zajmują płaszczyznę
standardowej kartki czy jej część, to powierzchnia obrazów prawie zawsze jest znaczna. Ale inaczej być nie może – tak wiele bowiem muszą
one pomieścić. Nie można w ich przypadku, moim zdaniem, mówić o
pięknie w typowym rozumieniu tego słowa (takie będziemy napotykać w
rysunkach Strumiłłowych). Takim, jakie cechuje, na przykład, malarstwo
Leona Wyczółkowskiego, bądź holenderskie malarstwo rodzajowe XVII
wieku. Nie widziałem chyba obrazu Andrzeja Strumiłły, który powiesiłbym na ścianie pokoju, będącego moim miejscem pracy, miejscem lektur
i słuchania muzyki (nie wykluczam jednak możliwości, że takowy istnieje). Za dużo zawartych jest w nich emocji, za dużo na nich się dzieje. W
rezultacie – nazbyt przykuwają uwagę.
Nie są przy tym, w żadnym razie, rodzajem malarstwa, chcącego naśladować fotografię. Operują bowiem środkami, które istnieją wyłącznie
w malarstwie, w tym wypadku olejnym. Lecz nie są to prace, na które
można tylko patrzeć. Na dodatek, aby w pełni przemówiły do widza,
oglądanie musi mieć swój dalszy ciąg. Ten zaś polega na przyporządkowaniu postaciom, a są one symboliczne, jak też atrybutom i emblematom,
umieszczonym na płótnach, odpowiednich treści, znaczeń (malarstwo tego
twórcy jest wyjątkowo obficie przepojone symboliką). I wtedy właśnie
większość, może nawet zdecydowana większość osób, stykających się z
obrazami Andrzeja Strumiłły, napotyka problem zasadniczy – nie wie, co
należy im przyporządkować. W rezultacie czego kontakt z płótnami tego
artysty, niestety, ale dla nich ogranicza się jedynie do oglądnięcia. Co skądinąd, i tak jest ciekawe ze względu na bogactwo kształtów, kolorowych
plam. Przede wszystkim jednak jest pozostaniem w połowie drogi, gdyż
najczęściej brakuje ich... zrozumienia (nie jest to rzecz jasna „wina” ich
twórcy). Świadomy tego autor, niekiedy opatruje swe prace krótkim, co
najwyżej kilkuwyrazowym, komentarzem. W przypadku cyklu Psalmy
funkcję komentarza pełni numer starotestamentowego utworu poetyckiego
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i numer odpowiedniego wersu. Ale i ta informacja swoją rolę może spełnić
jedynie w wypadku przynajmniej orientacyjnej znajomości konkretnego
psalmu. Choć przedstawione sceny niejednokrotnie podsuwają oglądającym pewne wyjaśnienia.
Odnoszę przy tym wrażenie, że sztuka Strumiłłowa, szczególnie
jednak malarstwo, jest czymś więcej niż sztuką w rozumieniu współczesnym (ta zaś pełni funkcje dekoracyjne, ewentualnie służy...prowokacji). Odwołuje się bowiem do tego, czym była ona u swych początków
– poznawaniem, tłumaczeniem świata, przewodnictwem po nim. Była
wówczas także epifanią. To lektura Boskiej analogii. William Blake a
sztuka starożytna (Michał Fostowicz, Boska analogia. William Blake
a sztuka starożytna; słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008) sprawiła, że
zacząłem dostrzegać owo nawiązanie do założeń sztuki przednowożytnej, jak też pokrewieństwo pomiędzy uzdolnionym wszechstronnie
Blake’iem, mieszkańcem Londynu, a równie wszechstronnym Strumiłłą,
zamieszkującym Maćkową Rudę. Z tym, że wspomniane pokrewieństwo
najpewniej wynika z oparcia przez Andrzeja Strumiłłę swego malarstwa
na podobnych bądź, wręcz tych samych założeniach, które przyświecały
Williamowi Blake’owi, a nie na nawiązaniu, świadomym bądź nie, do
jego prac plastycznych, nie tylko malarskich.
W obrazach Andrzeja Strumiłły, powstałych w kilku ostatnich dziesięcioleciach, brakuje pewnego elementu (na wczesnych pracach jest on
obecny). Ów brak jest kolejnym łącznikiem ze sztuką przedrenesansową
(także z Williamem Blake). Otóż w jego pracach olejnych (jednak nie w
rysunkach) nie występuje tak zwana perspektywa linearna. A dla artystów,
tworzących przed epoką renesansu, głębią było to, co stwarza wyobraźnia osoby,
patrzącej na obraz, rysunek, grafikę. Natomiast w przypadku sztuki nowożytnej,
biorąc pod uwagę warstwę wizualnej ekspresji, możemy powiedzieć, że szczególne
doświadczenie „głębi” w tradycyjnym
poznaniu poprzez sztukę zostało zastąpione zjawiskiem perspektywy (Michał
Fostowicz, tamże, s.231).
Cenię Andrzeja Strumiłłę również
jako fotografika ze względu na umiejętność zauważania w tym, co zwykłe,
normalne, tego co jest niezwykłe, rzadko
zauważane. I tę umiejętność potwierdził
tysiącami zdjęć. Ale mimo, że dostrze- Andrzej Strumiłło, obraz olejny z
gam jego dorobek w tym względzie, cyklu „Psalmy” (82, 7)
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warty choćby pewnego pogłębienia, to jednak śpieszę się, aby czym
prędzej wspomnieć o tekstach jego
autorstwach. Nie tych będących recenzjami z, na przykład, wystaw
malarskich, ale o esejach, czy utworach zbliżonych do tego gatunku
literackiego. A śpieszno mi do nich
ze względu na ich tematykę – ważną, istotną dla kondycji człowieka.
Z tym, że autor posługuje się przyStary port w Bombaju (fotografia)
kładami, wziętymi z życia jak najbardziej codziennego, pozornie pozbawionego wielkości, wyjątkowości.
Czego przykładem może być następujący fragment szkicu, związanego
tematycznie z Wigierskim Parkiem Narodowym, a zatytułowanego SZTUKA WIZUALNA na terenie parku:
Wiele z tego, co człowiek tu stworzył w procesie dziejowym, harmonijnie wpisało się w formy natury, stanowiąc z nią nierozdzielną całość
godną szacunku i ochrony. Myślę nie tylko o monumentalnym założeniu
Klasztoru Wigierskiego, przed którym stają autokary zagranicznych turystów, ale i starym domu wśród wiekowych drzew na skraju wsi, gdzie
na ganku wygrzewa się kot.
Za inny przykład może służyć urywek ze wstępu do Factum est:
Witam każdy nowy dzień, witam każdą kroplę deszczu, powtarzającą
rytm mego serca i odliczającą mój czas. Coraz częściej wobec skracającej
się w sposób nieodwołalny nici żywota oraz niepewności, czy i kiedy dane
mi będzie uprawiać róże w ogrodach śmierci, wracam ku przeszłości, mając
przekonanie, że czas miniony zawarł większe przestrzenie i napięcia niż
te, które może oferować moja przyszłość. Pewnego zamglonego ranka,
na przełomie września i października, stojąc na schodach przed domem,
usłyszałem coś, co było dowodem na augustiańską jedność czasów, przeszłego, teraźniejszego i przyszłego, niby-czasem Miłoszowskim. Za rzeką
ryczał byk. Jak przed pół wiekiem w lasach pod Płytnicą, kiedy z manlicherem w ręku przekradałem się przez gęstwinę sosnowych młodników
na powojennym spalenisku.
Andrzej Strumiłło to także architekt i urbanista. Może na skalę niewielką, ale jakże ważną, gdyż prywatną, osobistą. Jego dokonania w tej
mierze w Maćkowej Rudzie każdorazowo budzi mój podziw (dom, który
zaprojektował i wzniósł w Niedźwiedzim Rogu na Mazurach jest mi znany
tylko ze zdjęć i opisów). Niewątpliwie zabudowa poesji, o której obszernie
wspomniałem na początku niniejszego szkicu, przykuwała uwagę każdego,
kto pieszo czy przy użyciu jakiegokolwiek pojazdu poruszał się drogą, bie18
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gnącą przez Maćkową Rudę
(latem mogą przyjrzeć się jej,
ale z drugiej strony, uczestnicy spływów kajakowych).
W poprzednim zdaniu użyłem
czasu przeszłego, ponieważ
jeszcze dziesięć lat temu dom
Andrzeja Strumiłły i kilka budynków, stojących obok niego, tak jak i niewysoki mur
okalający je, były dobrze widoczne. Lecz drzewa, rosnące
wzdłuż drogi, już tak urosły,
zresztą wciąż wyrastają nowe,
że widok ten został znacznie
ograniczony – widać jedynie
fragmenty zabudowań.
Wspomniany aspekt osobowości, czyli kształtowanie Wjazd na posesję prof. Andrzeja Strumiłły
swego najbliższego otoczenia, stwarzanie go bliskim sobie, jest tym, między innymi, co tak bardzo podziwiam w artyście znad Czarnej Hańczy. Z
wpływaniem na otoczenia, nie tylko to bezpośrednie, jak najściślej łączy
się świadome kształtowanie własnego życia artystycznego, zawodowego;
nie czekanie na to, co może się stać, ale inicjowanie pewnych zdarzeń. O
owocnym działaniu świadczą, z jednej strony chociażby setki obrazów i
wierszy, projekty scenograficzne do dziesiątków sztuk teatralnych i widowisk telewizyjnych, tysiące rysunków i zdjęć (chyba wyłącznie czarno-białych). Z drugiej zaś strony – liczne ekspozycje prac swego autorstwa,
książki własne (łączące teksty ze zdjęciami, pracami plastycznymi), jak też
innych autorów, ale stworzone przy jego udziale (jako ilustratora, osoby
opracowującej stronę graficzną publikacji, czy redaktora), tysiące dzieł
sztuki, przywiezionych z licznych podróży; część z nich trafiła do zbiorów
Muzeum Azji i Pacyfiku, którego Andrzej Strumiłło jest współtwórcą.
Andrzej Strumiłło jest dla mnie stałym punktem (obok członków mojej
Rodziny) na tak mi bliskiej Suwalszczyźnie.
Mieć w swym, choćby i dalszym otoczeniu kogoś, kogo można podziwiać, podpatrywać w działaniu, kto służy za wzorzec, jest – tak, jak
było i najpewniej będzie – czymś niezmiernie ważnym. Nauczyciele,
mistrzowie, przewodnicy są bowiem niezbędni.
Dariusz Pawlicki
Wrocław, październik 2008 – marzec 2013
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Andrzej Strumiłło
Koń był przez stulecia dawcą energii i białka,
środkiem komunikacji i transportu, stając się z
czasem obiektem przyjaźni i kultu. Skrzydlaty
Pegaz symbolizował wenę twórczą i dążenie do
piękna. Jedność człowieka i konia starożytni widzieli w Centaurze. Jeździec stał się klasycznym
motywem romantycznym.
Podobnie jak Afrodyta z żywiołów pierwszych, bo z ognia i wód zrodzony, jak powiadają
różnorodne mity wielu cywilizacji, był równie
jej piękny. Mój osobisty związek z koniem ma
historię kilkudziesięcioletnią. Od lat dwudziestu hoduję araby. Moja pierwsza klacz pochodziła z rodziny Mlechy (którą portretował młody Juliusz
Kossak), była wnuczką Bandoli i El Passa, chluby Janowa Podlaskiego,
najstarszej stadniny koni arabskich w Polsce. W dziejach malarstwa
polskiego było wielu wybitnych twórców, którzy postać konia uczynili
bohaterem swoich dzieł. Konie każdego z nich miały swój charakter i
niosły wyraźne piętno osobowości autora. Inne były konie Piotra Michałowskiego, inne Juliusza Kossaka, a jeszcze inne mego kolegi Ludwika
Maciąga. Rysowałem konie i ja, ilustrując literaturę Kaukazu i Azji, ale
ten piękny temat stanowił margines mojej twórczości.
Czułem się dłużnikiem wobec konia arabskiego. Cieszyły mnie narodziny
każdego źrebaka, sukcesy ogiera, piękno i gracja biegnącej klaczy. W 2012
roku, wspomagając wyobraźnię wybranymi fragmentami dzieł Dorohostajskiego i Czapskiego, poezją wielkich romantyków Mickiewicza i Słowackiego,
strofami poety arabskiego Imru’la Kajsa oraz wersetami Koranu, wykonałem
10 kartonów, poświęconych tematyce konia wschodniego. Wykonałem je
piórem, pędzlem i tuszem. Narzędzia te i czarny tusz od dziesięcioleci były
mi bliskie. Poznałem je podróżując od 1954 roku po Dalekim Wschodzie.
Jestem świadom ilustracyjnego charakteru tych rysunków. Są one dość
odległe od moich tęsknot i realizacji w dziedzinie sztuki malarskiej, które
charakteryzuje ekspresja barokowa z jednej strony, a tęsknota do ascezy,
symbolu i minimalizmu z drugiej. Dodatek ornamentu arabskiego, złotem i ręką pisany tekst, rozgrzeszają w moim mniemaniu ów ilustracyjny
charakter rysunków. Zostały one starannie wydane jako teka biblioﬁlska
o wymiarach 35x48 cm przez ambitne Wydawnictwo Edyty Wittchen.
Andrzej Strumiłło, rysunki KOŃ HORSE, Wydawnictwo Edyty Wittchen, Warszawa 2012.
Do nabycia w sklepie internetowym: www.edytawittchen.pl
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Wybrałem sobie rumaka
Z próżnem siodłem i strzemieniem;
Którego ojciec był burzą,
A matka była płomieniem;
Bo płomienie i wiatry mu służą,
Równe jemu robiąc rodowody.
			

JULIUSZ SŁOWACKI – KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY
21

W biegu był prędki jak zabawka chłopców,
która wiruje na nitce wokół ręki dziecka.
Jego bok przypominał kształt ciała gazeli,
a lekkie nogi bieg szybkiego strusia.
Kroki stawiał jak wilki, biegał jak lis młody.
			IMRU’L KAJS
			
przełożył prof. Janusz Danecki
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Czarny mój rumak jak burzliwa chmura,
Gwiazda na czole jego jak jutrzeńka błyska,
Na wolę wiatrów puścił strusiej grzywy pióra,
A nóg białych polotem błyskawice ciska.

			

ADAM MICKIEWICZ – FARYS
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W pędzie koń ledwie parą punktami ziemi dotyka
i bez pomocy skrzydeł Pegaza prawdziwego lotu
darzy nas rozkoszą. Jest to na palcach bujająca
królestwa zwierzęcego baletniczka”.
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MARIAN CZAPSKI – HISTORYA POWSZECHNA KONIA

Pan Bóg wszechmogący a stworzyciel wszego
najmędrszą i nieogarnioną sprawą swą
to zrządzić raczył, że stworzywszy człowieka
na podobieństwo swoje,
dał mu też takie zwierzę albo bydlę
ku własnej i najpotrzebniejszej posłudze jego,
które po tym rozumnym człowieku najwięcej dowcipu,
pamięci, powolności i pracy
w sobie zamyka między inszemi wszystkiemi zwierzęty.
		

25
KRZYSZTOF MONWID DOROHOSTAJSKI – HIPPIKA, 1603

On stworzył konia, muły i osły,
abyście ich dosiadali,
a także dla ozdoby.
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KORAN SURA XVI PSZCZOŁY (AN-NAHL)
przełożył Józef Bielawski

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ
OD WIEKU XVI DO ROKU 1945 – 2
Arcimowicz Władysław (4 marca 1901 w Nowej Wilejce
– 11 maja 1942 w Wilnie). Maturę uzyskał w Gimnazjum
im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Był nauczycielem szkół
powszechnych w powiecie święciańskim, w Podbrodziu oraz
Seminarium Nauczycielskiego w Wilnie. Podczas wojny 1920
pełnił służbę jako kurier i wywiadowca w Grodnie, a następnie w Lublinie.
W 1921 wrócił do Wilna, po czym wyjechał do Święcian. Redagował
Biblioteczkę Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium
Wileńskiego Okręgu Szkolnego. W 1924 w Święcianach redagował i
wydawał pismo „Hejnał”. Był aktywny w prasie wileńskiej i radiu jako
krytyk literacki. Na antenie radiowej nadawano również słuchowiska jego
autorstwa. Debiutował w 1924 na łamach wileńskiego „Słowa”. Publikował też w „Alma Mater Vilnensis”, „Kurierze Wileńskim”, „Dzienniku
Wileńskim”, „Ruchu Literackim”, w pismach „Włóczęga”, „Pax”. W 1929
był redaktorem „Alma Mater Vilnensis”, w 1934 – „Pax-u”. Ukończył
polonistykę na USB. W seminarium prof. Stanisława Pigonia napisał
pracę Cyprian Kamil Norwid na tle swego konfliktu z krytyką (1935),
wydaną jako t. 4 Biblioteki Prac Polonistycznych. O Cyprianie Kamilu
Norwidzie ogłosił od 1928 ponad 20 publikacji. W roku 1931 uznany
przez czasopismo „Tęcza” za jednego z najwybitniejszych „norwidzistów”. Aktywny uczestnik uroczystości, poświęconych Norwidowi w
Wilnie w 1933. Jeden z założycieli Studia Twórczości Oryginalnej przy
Kole Polonistów Słuchaczów USB. Aktywny organizator Czwartków
Akademickich. Członek Sądu Konkursowego Nagrody im. Filomatów.
Jego wiersze znalazły się w zbiorach poezji STO. Poezje Władysława
Arcimowicza, Teodora Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy, Wacława
Korabiewicza, Zygmunta Landfisza, Stefana Sosnowskiego (1927) oraz
Z pod arkad. Poezje Władysława Arcimowicza, Zygmunta Falkowskiego,
Marty Aluchny Kolatorowej, Zygmunta Landfisza, Stefana Sosnowskiego
(1929). Wydał ponadto Jak korzystać z działu regionalnego biblioteczki
Poradni Dydaktyczno-Wychowawczej przy Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego (Wilno 1935, współautorka Tatiana Żukowska), Antoni
Marcinkowski jako krytyk literacki (Wilno 1932), „Assunta” C. Norwida.
Poemat autobiograficzno-filozoficzny (Lublin 1933), Marszałek Piłsudski
w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Wypisy (Wilno 1934), Wielkie Księstwo
Litewskie za czasów Stanisława Augusta (Wilno 1938).
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Centralne Państwowe Archiwum Litwy), Fondas (Zespół) 175, Aprašas (Opis) 5: Byla (Teczka): IV B 106 Arcimowicz
Władysław; B[arbara] T[yszkiewiczówna]: Współcześni polscy pisarze i badacze
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literatury. Słownik bibliograficzny, T.1. Warszawa 1994, s.53-54; opr. T. Dalecka.

Aroł M., wł. Petelski Stefan (ok. 1890 w Gródku Białostockim – w
końcu 1917 lub na pocz. 1918), białoruski poeta, publicysta, tłumacz. W
1909 ukończył szkołę cerkiewną, był nauczycielem w Białostocczyźnie i
Grodzieńszczyźnie, od 1914 – w armii carskiej. Utwory literackie drukował
w 1909-1914 w gazecie „Nasza Niwa” w Wilnie, czasopiśmie „Łuczynka”.
Jego wiersze zamieszczono w zbiorku Apawiadanni i lehiendy wierszami
roznych autarau (Wilno 1914). Przygotował do druku zbiorek poezji Lirnik,
jednakże książka z powodu wybuchu pierwszej wojny światowej nie ukazała
się, rękopis znajduje się w Centralnej Bibliotece AN RL im Wróblewskich
w Wilnie. Na białoruski przełożył utwory Wissariona Bielińskiego (1912).
I. Sałamiewicz, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa Biełarusi, t.1, Minsk
1984, s.171-172; opr. M. Jackiewicz.

Arsieniew Aleksandr, pseud. Rus, Nielubow (4 czerwca 1854 – 1896
w Petersburgu), rosyjski poeta, prozaik, dramaturg, bibliograf. Z powodu
choroby uszu szkoły średniej nie ukończył, pracował w Petersburgu w
księgarni, gdzie uzupełniał wykształcenie, czytając książki. Publikował
artykuły w czasopismach „Dieło”(1875), „Russkij Mir” (1876). Do Wilna
przybył w 1877, gdzie współpracował z gazetą „Wilenskij Wiestnik” oraz
z czasopismem „Sielskoje Cztienije”. Do Petersburga powrócił ok. 1880.
Publikował opowiadania w tamtejszym czasopiśmie „Niwa”, wiersze –
w czasopiśmie „Pczeła”. W 1884 razem z malarzem Szpakiem wydawał
czasopismo dla dzieci „Wiesna”.
Bolszaja encikłopiedija, t.II, St. Petersburg 1901, s.100; opr. M. Jackiewicz.

Arsienniewa Natalla (20 września 1909 w Baku, w rodzinie wyższego urzędnika carskiego – w 1998 w USA),
białoruska poetka. Jako miejsce urodzenia podawała Wilno,
tu mieszkała od wczesnego dzieciństwa do 1922. Z pochodzenia była Rosjanką, spokrewnioną z rodem Lermontowów. W
Wilnie uczyła się w Rosyjskim Gimnazjum, naukę kontynuowała po ewakuacji w 1915 w Jarosławlu. Po powrocie do Wilna ukończyła Gimnazjum
Białoruskie, kursy nauczycielskie; w 1922 wyszła za mąż za F. Kuszela,
oficera Wojska Polskiego, podjęła studia na Wydziale Humanistycznym
USB, ale z powodu przeniesienia męża do Chełmna je przerwała. Jeszcze w
gimnazjum zaczęła pisać wiersze białoruskie. Jej udział w białoruskim życiu
literackim ograniczał się do przesyłania ze Słonima, następnie z Chełmna i
Rawicza utworów poetyckich, zamieszczanych na łamach kilku czołowych
pism białoruskich: „Szlach Moładzi”, „Kałossie”, „Nioman”, „Biełaruski
Lietapis”, „Studenskaja Dumka”. W jednodniówce „Nowahodnik” (1924)
opublikowano cykl jej wierszy Piesni na czużynie. Poetka co roku odwiedzała
Wilno, brała udział w wieczorach autorskich, spotkaniach i dyskusjach nt.
literatury białoruskiej. Jednym z pierwszych utworów był wiersz Wosień,
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opublikowany w 1920 w tygodniku „Nasza Dumka”, redagowanego przez
Maksima Hareckiego. Utwory powstałe w okresie wileńskim w latach 19201922 zamieściła w tomiku Pad sinim niebam, wydanym w 1927 przez Borysa
Kleckina w Wilnie. W zbiorku tym znalazł się wiersz z 1921 pt. Wosień u
Wilni. Przetłumaczyła i w 1925 opublikowała na łamach pisma „Studenskaja
Dumka” fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. W jej twórczości do 1939
można wyróżnić dwie odrębne grupy: do pierwszej należą utwory liryczne,
pełne subtelności uczuć i ukazujące obrazy przyrody, najczęściej jesienny
pejzaż, drugą grupę stanowią wiersze, zawierające motywy folklorystyczne. Jej twórczość odbiegała od dominującej w poezji białoruskiej tematyki
narodowej. Arsienniewa jako zwolenniczka poezji estetycznej, wiodła
spór z poetami rewolucyjnymi, jak np. Maksimem Tankiem, Michasiem
Maszarą, działającymi w Wilnie. Po wybuchu wojny w 1939 zamieszkała
z synami w Wilejce, pracowała tu w miejscowej białoruskiej gazecie. W
1940 została aresztowana przez NKWD i wywieziona do Kazachstanu.
Pracowała tam w kołchozie. W wyniku starań czołowych poetów białoruskich, m.in. Janki Kupały, w maju 1941 zezwolono jej powrócić z zesłania
na Białoruś i zamieszkać w dawnym majątku męża Dory k. Lidy. W latach
1941-1944 przebywała z mężem, oficerem współpracującym z Niemcami,
w Mińsku. Pracowała w dzienniku „Mienskaja Hazieta”, w 1944 kierowała
oddziałem literatury Białoruskiego Kulturalnego Towarzystwa. W 1944 z
rodziną ewakuowała się do Niemiec, gdzie przez pewien czas przebywała w
obozie, następnie w 1950 wyjechała do Rochester w USA. Współpracowała
tu z Białoruskim Instytutem Literatury i Sztuki w Nowym Jorku. Wydała
zbiorki poezji: Pad sinim niebam (Wilnia 1927), Siahońnia (Mińsk 1944),
Miż bierahami (Nowy Jork-Toronto 1979), ten ostatni zawiera wybór jej
twórczości z lat 1920-1970, w tym wiersze o tematyce wileńskiej, pisane
w kraju, w Mińsku i na emigracji. Ponadto wydała sztukę Swaty (1955),
libretto do opery Usiasłau Czaradziej. Przełożyła na białoruski rozdziały z
Dziadów i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Biełaruskija piśmienniki. Bijabiblijahraficzny słounik, t.I, Minsk 1992 , s.103105; J. Czywkin, Miż Wilnjaj i Roczesterom – Tworczaść Natalli Arsienniewaj [w:]
J.Czykwin, Daliokija i blizkija, Białystok 1997, s.39-59; A. Adamowicz, Natalia
Arsieńniewa „Miż bierahami”. Wstęp [do:] N. Arsieńniewa, Miż bierahami. Wybar paezii 1920-1970, New York-Toronto, s. XI-XXXIX; Biełaruskija piśmienniki
(1917-1990). Dawiednik, Minsk 1994, s.28; opr. T. Zienkiewicz.

„Ateneum Wileńskie”, czasopismo Wileńskiego Towarzystwa Naukowego, wydawane w 1923-1939. Ukazało się
14 tomów, redaktorami byli: Kazimierz Chodynicki (19231928), Teofil Emil Modelski (1929-1930), Bolesław Wilanowski (1931-1939). Od 1938 był też redaktorem Stanisław
Zajączkowski. Publikowano głównie materiały historyczne,
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dotyczące Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wilna.

J. Tumelis, Bibliografia zawartości „Ateneum Wileńskiego”, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1983, z.20; I. Petrauskienė, Tarybų Lietuvos enciklopedija, t.1,
Vilnius 1985, s.118; opr. M. Jackiewicz.

„Athenaeum”. Pismo zbiorowe, poświęcone historii, filozofii, literaturze, sztukom, wydawane przez Józefa
Ignacego Kraszewskiego (6 tomów rocznie) w Wilnie w
1840-1851, ukazało się drukiem 66 tomów. Założone w celu
ożywienia ruchu umysłowego na wschodnich obszarach
d. Rzeczpospolitej. Nie reprezentowało jednolitej koncepcji ideologicznej Kraszewskiego. W różnych okresach w
„Athenaeum” drukowali znaczniejsi ludzie pióra, związani
z ziemiami litewsko-ruskimi, m.in. Ignacy Chodźko, Ewa Felińska, Michał
Grabowski, Aleksander Groza, Ludwik Adam Jucewicz, Józef Ignacy
Kraszewski, Cyprian Kamil Norwid, Władysław Syrokomla. W piśmie
zamieszczano też polemiki literackie, m.in. wokół Mieszanin obyczajowych
Henryka Rzewuskiego.
M. Inglot, Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach
1832-1851, Wrocław 1966; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny,
t.I, Warszawa 1984, s.33; opr. M. Jackiewicz.
Ažukalnis, wł. Zagórski Walerian (4 grudnia 1816 w majątku Gajdamonie
k. Malat – 2 lutego 1874 w Kownie), poeta litewski, tłumacz. Pochodził z
rodziny szlacheckiej, jego ojciec dzierżawił majątki. Kształcił się prywatnie.
Pracował w majątku Kościałkowskiego jako pisarz i ekonom, w 1840 zaręczył
się z Kazimierą Dąbrowską i wyjechał do Wilna. Pracował w drukarni Teofila
Glucksberga, był korektorem i dziennikarzem „Kuriera Wileńskiego”, przyjaźnił się z Władysławem Syrokomlą, ogłosił kilka wierszy w jęz. polskim oraz
opowiadanie Jagodbór. Wkrótce w Wilnie otrzymał wiadomość, że zaręczyny
z Dąbrowską są unieważnione, bardzo to przeżył. Od 1856 pracował jako
ekonom w majątku Hanuszyszki Teofila Komara. Tam ożenił się z Apolonią
Cębrowską, pielęgniarką, która nie doceniała zainteresowań poetyckich męża,
niszczyła jego utwory. W 1858 przeniósł się z rodziną do Skopiszek. W 1863
został aresztowany za pomoc powstańcom, po zwolnieniu z więzienia, w
1864 przeprowadził się do Kowna, gdzie pracował jako pisarz gubernialnej
komisji szlacheckiej. Zaprzyjaźnił się tu z Antanasem Baranauskasem, późniejszym biskupem sejneńskim. Pochowany na cmentarzu w Kownie. Pisał
przeważnie wiersze w jęz. litewskim, tłumaczył polskich poetów Oświecenia,
poezje Adama Mickiewicza i Władysława Syrokomli. Jego litewskie wiersze
ukazały się drukiem dopiero w 1968 – Raštai lietuviški, Vilnius.
Lietuvių literatūros istorija. XIX amžius, Vilnius 2001, s.353-358; I. Čiužiauskaitė,
Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius 2001, s.37; M. Jackiewicz, Dzieje literatury
litewskiej do 1917, t.I, Warszawa 2003, s.93-94; opr. M. Jackiewicz.
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Babinicz Waldemar (13 sierpnia 1902 w Kowlu – 22 kwietnia 1969 w Lublinie), pisarz, publicysta, pedagog. Ukończył
studia humanistyczne na USB w Wilnie. Od 1926 pracował w
szkolnictwie, publikował artykuły w „Głosie Nauczycielskim”.
Po przeniesieniu się do Warszawy, od 1936 związany z redakcją
„Dziennika Porannego”. W 1939-1941 przebywał w Wilnie,
współpracował z „Gazetą Codzienną”, w okresie okupacji niemieckiej – na
Kielecczyźnie. Twórca Uniwersytetu Ludowego we wsi Jeziorki, po 1944
– w Pawłowicach, od 1952 – w Rośnicy. Patronował grupie literackiej „Ponidzie”. W 1956-1958 był red. naczelnym „Ziemi Kieleckiej”. Opublikował
tom publicystyki Listy z parafii (1959), zbiory opowiadań Apostołowie
(1960), Za ścianą (1963), O babkach, nugatach i dziwnej antyfonie (1965),
powieści Złota woda (1960), Obecny (1962), Rówieśnicy (1965), Działęź
(1965) Fontana (1967), Drzazgi (1967), Prawo wyboru (1972).
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t..I, Warszawa 1984, s.38;
opr. M. Jackiewicz.

Bahuszewicz Franciszak, Bohuszewicz Franciszek Benedykt, pseud. Maciej Buraczok, Symon Reuka spad Barysawa, Dem, Demos, Huszic (9/21 marca 1840 w Świranach
k. Rukojń w d. powiecie wileńskim – 15/28 kwietnia 1900
w Kuszlanach pow. oszmiańskiego), białoruski poeta, publicysta, tłumacz. Pochodził ze szlacheckiej rodziny katolickiej, był synem
dzierżawcy w Świranach (pow. wileński). Wkrótce rodzina przeniosła się
do rodowej posiadłości w Kuszlanach w pow.oszmiańskim. Uczył się w
gimnazjum gubernialnym w Wilnie, a w 1861 wstąpił na wydział matematyczno-fizyczny Uniwersytetu w Petersburgu. Za udział w demonstracjach
studenckich został usunięty z uniwersytetu. Wraz z bratem Walerianem
wziął udział w powstaniu 1863, był ranny w lasach augustowskich. Obawiając się represji, która dotknęła jego rodzinę, schronił się na Ukrainie.
Ukończył w Nieżynie liceum prawnicze i pracował jako kancelista, sędzia śledczy. W 1884 wrócił do Wilna i wpisał się w poczet obrońców
w utworzonym tu sądzie okręgowym. Został adwokatem przysięgłym
w Izbie Skarbowej. W Wilnie mieszkał przy ul. Końskiej (Arklių). W
1885-1896 zamieszczał systematycznie korespondencje, artykuły, materiały etnograficzne na łamach „Kraju” w Petersburgu, współpracował z
warszawską „Wisłą”. Utrzymywał kontakty z przedstawicielami kultury
polskiej, prowadził korespondencje z etnografem Janem Karłowiczem i
na jego prośbę układał słownik białoruski. Odwiedzał w Grodnie Elizę
Orzeszkową , zapoznając ją ze swoimi wierszami, pisał do niej listy. Przyjechał do Grodna w 1891, w czasie obchodów 25-lecia twórczości pisarki.
Poświęcił jej białoruski wiersz Jaśnie Wielmożnej Pani Orzeszkowej, podpisany pseud. Maciej Buraczok. Wchodził w skład nielegalnego komitetu
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budowy pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie, zawiązanego w 1897.
Wobec zakazu wydawania utworów po białorusku, wiersze i opowiadania
drukował w zaborze austriackim i pruskim. Pod pseudonimem Macieja
Buraczka wyszła w wydawnictwie Anczyca Dudka białaruskaja, Kraków
1891, opatrzona znaną Przedmową (Pradmowa), w której padają słowa:
Nie porzucajcie mowy naszej białoruskiej, byście nie umarli. W 1894 ukazał się w Poznaniu (?) pod pseudonimem Symon Reuka z-pad Barysawa
Smyk biełaruski. W Krakowie w 1892 wydał opowiadanie Tralaloneczka.
Pisał też wiersze polskie, które m.in. zamieszczał w korespondencjach do
J. Karłowicza i Zygmunta Nagrodzkiego. W Wilnie utwory Bahuszewicza wydawano w 1918, 1921 i w 30. rocznicę śmierci w 1930. Badacze
białoruscy nazywają go pierwszym wielkim poetą narodowym. U źródeł
zainteresowania białoruskością leżało u Bahuszewicza poczucie niesprawiedliwości społecznej. Podkreślał odrębność geograficzną Białorusi w
jej historycznych związkach z Litwą i dobrowolnym połączeniu z Polską.
W Przedmowie nie padają słowa „naród białoruski”. Na dwa lata przed
śmiercią wrócił do Kuszlan. Pochowany na cmentarzu w Żupranach.

Biełaruskija piśmienniki. Bijabiblijahraficzny słounik, t.I , Minsk 1992, s.182191; Franciszak Benjadzikt Bahuszewicz: Zyćcio i tworczaść, red. U. Sodal, J.Maciusz, Mińsk 1986; R.Radzik, Białoruskie źródła nowoczesnej białoruskości, „Przegląd Powszechny”, 3/1994, opr. T. Zienkiewicz.

Bajewski Jan, żył na przełomie XIX i XX w., publicysta. Redaktor „Głosu
Wileńskiego” (1912) i „Kuźni” (1913). Właściciel Drukarni Wileńskiej, w której tłoczono głównie pisma socjalistyczne. Ogłaszał artykuły publicystyczne.

L. Abramowicz, Cztery wieki drukarstwa w Wilnie. Zarys historyczny. 15251925, Wilno 1925; A. Romanowski, Młoda Polska wileńska, Kraków 1999, s.299,
280, 299,300, 323; Encyklopedia Wileńska. Wileński słownik biograficzny pod red.
H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s.18; opr. M. Jackiewicz.

Bajkin Wsiewołod, żył na przełomie XIX i XX w. Rosyjski poeta,
krytyk, historyk literatury. W 20-leciu międzywojennym mieszkał w Wilnie. Od roku akad.1930/31 prowadził lektorat języka rosyjskiego na USB,
a w końcu lat 30. wykładał także literaturę staroruską i wstęp do filologii
rosyjskiej. Posiadał stopień doktora, uzyskany w latach 30. Uczestniczył w
pracach sekcji literacko-artystycznej (Litieraturno-artisticzeskaja siekcyja),
m.in. wygłaszając odczyty o rosyjskiej literaturze emigracyjnej. Należał do
warszawskiego towarzystwa literackiego (Tawierna Poetow) i do Sodrużestwa Wilenskich Poetow. W 1937 Wilno obchodziło 100-lecie śmierci
Aleksandra Puszkina. W czasie uroczystej akademii, zorganizowanej przez
Komitet Puszkinowski, w której uczestniczyli przedstawiciele społeczności polskiej, białoruskiej, rosyjskiej i żydowskiej, referat wygłosił Bajkin.
W tymże roku opublikował na łamach miesięcznika „Środy Literackie”
artykuł pt. Poeta-twórca. Współpracował z Towarzystwem Literackim im.
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Adama Mickiewicza. Na zebraniu Towarzystwa w 1938 wystąpił z referatem
O „Sonetach krymskich” A. Mickiewicza i ich przekładzie na jęz. rosyjski.
Zamieszczał recenzje utworów pisarzy rosyjskich w biuletynie Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie „Balticoslavica”. Utwory
poetyckie drukował na łamach rosyjskich pism warszawskich „Za Swbodu”,
„Miecz”, „Mołwa”. Charakterystyczne dla niego (i dla większości poetów-emigrantów rosyjskich w Polsce) były wiersze Czużyje słowa i Czużak,
zamieszczone w miesięczniku „Miecz” z 1939. Kilka wierszy, m.in. Jesieninu
opublikował w tomiku Sbornik Wilenskogo Sodrużestwa Poetow, Wilno 1937.
Był autorem podręczników jęz. rosyjskiego dla Polaków (dla wojska). W
Wypisach rosyjskich akcentowanych (Wilno1934, wyd. „Pogoń”) umieścił
przekład Trzech Budrysów i sonetu Stepy Akaremańskie A. Mickiewicza, ale
także utwory Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa, Mikołaja Gogola,
Iwana Turgieniewa, Antoniego Czechowa, Fiodora Dostojewskiego, Lwa
Tołstoja, Iwana Bunina, Anny Achmatowej, Aleksandra Błoka. Wypisy te
zawierały też zasady gramatyki rosyjskiej. Opublikował też podręcznik jęz.
rosyjskiego (Warszawa 1938). Los jego po 1939 nie jest znany.
P. Ławriniec, Russkaja litieratura Litwy. XIX-pierwaja połowina XX wieka.
Vilnius 1999, s.122; opr. T. Zienkiewicz.

Baka Józef (18 marca 1707 k. Nowogródka – 2 maja 1780 w Warszawie), poeta, pisarz religijny, jezuita. W Akademii Wileńskiej do 1736
studiował retorykę, filozofię i teologię. Wykładał w kolegiach jezuickich,
był misjonarzem w Mińsku, pełnił służbę duszpasterską w Wilnie. Był
kaznodzieją Bractwa Dobrej śmierci w Wilnie. W 1780 wyjechał do
Warszawy, gdzie rychło zmarł. Był pisarzem religijnym, wydał poezje pt.
Uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowej (Wilno 1766) oraz Uwagi
śmierci niechybnej wszystkim pospolitej (Wilno 1766). Wydał ponadto
m.in. Nabożeństwo codzienne chrześcijańskie. Działalność pisarska Baki
łączyła się z pracą kaznodziejską, zwłaszcza misyjną. Większość jego
dzieł zaginęła. Twórczość: Poeci baroku 2; Poezja polska XVIII wieku,
opracował Z. Libera, Warszawa 1976; J. Baka, Poezje, Warszawa 1986.
A. Czyż, Groteska w poezji księdza Baki, „Przegląd Humanistyczny”, 3/1981,
s.147-157; Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius 2001, s.40; Encyklopedia Ziemi
Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J.Malinowskiego,
Bydgoszcz 2002, s.18; opr. M. Jackiewicz.

Baliński Michał (14 sierpnia 1794 w Terespolu powiatu
połockiego – 3 stycznia 1864 w Wilnie), historyk, publicysta.
Zięć Jędrzeja Śniadeckiego. Ukończył w 1815 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Wileńskiego. Prowadził studia z humanistyki. Debiutował w 1816 w „Dzienniku
Wileńskim”, do którego pisywał do 1822 i w 1829-1830. W 1816-1819
redagował „Tygodnik Wileński”, w 1818-1822 był sekretarzem Towa33
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rzystwa Typograficznego Wileńskiego, które starało się popularyzować
czytelnictwo. Członek Towarzystwa Szubrawców (pseud. Auszlawis) i
współpracownik „Wiadomości Brukowych”, zamieszczał w „Tygodniku
Wileńskim” wiersze szubrawskie, m.in. Mixtum Chaos, czyli Historia
szubrawstwa, 1816. W 1836-1847 pracował w Warszawie w Wydziale
Oświecenia, należał do założycieli „Biblioteki Warszawskiej”, w której
drukował rozprawy i recenzje z zakresu historii. Po powrocie na Litwę
osiadł w Jaszunach, gdzie zgromadził wartościową bibliotekę (dzieła historyczne i prawnicze z XVI-XVII w., zbiór gazet od 1734), wiceprezes i
red. „Pamiętników Komisji Archeologicznej Wileńskiej”. W 1856-1860
drukował w „Gazecie Warszawskiej” korespondencje pt. Listy znad brzegów Krożenty. Napisał wiele prac, dot. Litwy, Wilna i Uniwersytetu Wileńskiego, jak Historia miasta Wilna (do 1586, t.1-2 1836-1837), Pamiętniki o
królowej Barbarze (t.1,2 1837-1840), Życie Jędrzeja Śniadeckiego (1840),
Dawna Akademia Wileńska (1862), Pamiętniki o Janie Śniadeckim (t.1-2
1865) oraz w współautorstwie z T. Lipińskim – Starożytna Polska (t.1-3
1843-1846). Ponadto wydał Pisma historyczne (1845) i Studia historyczne
(1856). Pochowany w Jaszunach.
T. Turkowski, Polski słownik biograficzny, t.1; Z. Lewinowa, Literatura Polska.
Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984, s.45; opr. M.Jackiewicz.

Baliński Stanisław, syn Ignacego Anny z Korsaków (2 maja 1782 w
Wilnie – 13 lutego 1813 w Krakowie), pisarz, tłumacz, rysownik. Był
starszym bratem Michała Balińskiego. Studia artystyczne odbył na Uniwersytecie Wileńskim pod kier. Jana Rustema. Równocześnie interesował się
literaturą, publikował utwory w czasopismach wileńskich. Odbył dwuletnią
podróż po krajach Europy Środkowej, kształcąc się w językach obcych.
W 1805 wrócił do Wilna, został członkiem Towarzystwa Filomatów,
przełożył La Rochefoucaulda Maksymy i uwagi moralne (Wilno 1812).
W 1810 przeprowadził się do Warszawy, gdzie mianowano go sekretarzem do ekspedycji zagranicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości rządu
Księstwa Warszawskiego. Wraz z opuszczającym Warszawę rządem udał
się do Krakowa, gdzie wkrótce zmarł.
Z. Przyrembel, Polski słownik biograficzny, t.1, Kraków 1935, s.242.

Banaitis Juozas (14 marca 1908 w miasteczku Eržvilkas
k. Jurborka – 27 marca 1967 w Wilnie), litewski prozaik. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, po ukończeniu gimnazjum
w Jurborku w 1928-1932 studiował na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Kowieńskiego. W 1936 ukończył konserwatorium w Kownie, w 1932 wydawał z Stasysem Anglickisem czasopismo
„Linija”. Pracował jako nauczyciel, a także w redakcji „Muzikos Barai”.
W 1940 zamieszkał w Wilnie, w 1940-1941 był przew. Radiokomitetu w
Wilnie. W czerwcu 1941 ewakuował się w głąb Związku Sowieckiego,
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w 1941-1944 był kierownikiem audycji litewskiej Radia Moskiewskiego.
W 1944 wrócił do Wilna, w 1944-1953 był naczelnikiem ds. kultury w
rządzie LSRR; od 1958 – minister kultury LSRR. Utwory drukował w
czasopismach „Lietuvos Studentas”, Naujoji Romuva”, „Aurora”. Wydał
tendencyjne powieści Jokūbas Guoba (Moskwa 1943), Kelias į kalną
(Vilnius 1946).

Tarybų Lietuvos rašytojai. Vilnius 1984; M. Jackiewicz, Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. Olsztyn 1993, s.184; R. Glinskis, Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s.49; opr. M. Jackiewicz

Banda, grupa literacko-artystyczna w Wilnie, zał. w 1909 przez Jerzego
Jankowskiego. Należeli do niej m.in. Benedykt Hertz, Wanda Stanisławska,
Aleksander Zwierzyński, Maria Morozowiczówna, Ludomir Rogowski,
Władysław Rogowski, Wacław Studnicki. Grupa rozpadła się w 1910.

F. Ruszczyc, Dziennik. Część pierwsza. Ku Wilnu, Warszawa 1994, s.231; opr.
M. Jackiewicz, Olsztyn.

Bandurski Władysław (25 maja 1865 w Sokalu – 6
marca 1932 w Wilnie), biskup, pisarz, poeta, kaznodzieja,
działacz niepodległościowy. W 1906-1917 bp pomocniczy
archidiecezji lwowskiej. Członek tajnej organizacji obywatelskiej, patronującej Drużynom Strzeleckim i Zarzewiu.
Od 1914 mieszkał w Wiedniu, był opiekunem uchodźców
i jeńców polskich. Honorowy kapelan I Brygady Legionów Polskich,
sprawował również opiekę duszpasterską nad całymi Legionami. W
1908 wydał pracę Czym Wyspiański dla Polski. Wygłaszał kazania na
pierwszej linii frontu. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim, od 1920
mieszkał w Wilnie, m.in. był kapelanem Sił Zbrojnych Litwy Środkowej;
jest autorem kazań, powiastek, broszur, utworów scenicznych o tematyce religijnej, m.in. Ducha nie gaście. Mowy i przemowy patriotyczne
(1911). Praca i cierpienie (1921), Krwi ofiarnej cześć (1928); wydał
tom wierszy Z niewoli do ziemi obiecanej (1920). W Wilnie prowadził
aktywną działalność społeczną w wojsku, harcerstwie i środowisku
akademickim. Pochowany w Katedrze Wileńskiej, jego szczątki w 1996
przeniesiono do Katedry Polowej WP w Warszawie.

I. Teresińska, Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t.1.
Warszawa 2000, s.19; Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa, 2001, s.177; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod red. H. Dubowika,
L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s.19; opr. M. Jackiewicz.

Baranowska Jadwiga, z Chmielowskich, żona Wojciecha (?-1926),
tłumaczka i recenzentka. Należała do redakcji „Kuriera Litewskiego”,
recenzowała sztuki teatralne.
A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków 1999, s.85.

Baranowski Wojciech (1873 w Łowiczu – 1957), poeta, publicysta
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dziennikarz. Ukończył Politechnikę Ryską, publikował w prasie warszawskiej, pracował jako sekretarz redakcji w czasopiśmie „Wędrowiec”.
W Wilnie mieszkał i pracował w 1906-1914. W „Kurierze Litewskim”
redagował dział Z prasy polskiej i publikował recenzje teatralne. Od maja
1914 prowadził „Słowo” w Warszawie, a w 1915-1916 – „Głos Polski” w
Petersburgu. Od 1917 w służbie państwowej, m.in. pracował w ambasadzie
polskiej w Rydze. Wydał zbiorek Poezje (Kraków 1899).

Almanach literacki, Wilno, 1926, s.75-76; P. Hertz, Zbiór poetów polskich XIX
w., t.IV, Warszawa 1965, s.902; A. Romanowski, Młoda Polska wileńska. Kraków
1999, s.34; opr. M. Jackiewicz.

Bardowski Mikołaj, żył w XVII w. Pochodził ze Żmudzi – poeta, autor
panegiryków. Studiował w Akademii Wileńskiej. Pisał po łacinie: Nova Hierusalim fax nova (W nowym Jeruzalem nowe światło, Wilno 1643), opisuje w
panegiryku Kalwarię Żmudzką; drugi poświęcona Jerzemu Tyszkiewiczowi:
Panegyricus illustrissimo ac reverendissimo domino d. Georgio Tyszkiewicz
magno Samogitiae praesuli… (Panegiryk najjaśniejszemu i szlachetnemu panu
Jerzemu Tyszkiewiczowi, wielkiemu biskupowi żmudzkiemu… Wilno 1643).
S. Narbutas, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius 2001, s.51; opr. M.
Jackiewicz.

Barkowski Michał, żył w XVII w., autor łacińskich panegiryków.
Studiował w Akademii Wileńskiej, był proboszczem w Krożach. W Wilnie
wydane zostały jego panegiryki: Memoriae aeternae magnifici et generosi
domini d. Joannie Rudomina Dusiatski… (Na wieczną pamięć szlachetnemu
panu Janowi Rudomina Dusiatskiemu…, Wilno 1622) i Luna renata orbis
Samogitici… (Odrodzenie żmudzkiego księżyca świata…, Wilno 1641).

S. Narbutas, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, s.52; opr. M. Jackiewicz.

Bartels Artur (13 października 1818 w Wilnie – 23 grudnia 1885 w
Krakowie), satyryk, pieśniarz, rysownik amator. Był podobno nieślubnym
synem jednego z Radziwiłłów. Po 1863 przeniósł się z Wilna do Warszawy,
ok. 1875-1978 mieszkał w Rydze, potem – w Krakowie. Rozgłos przyniosły
mu piosenki we własnym wykonaniu i satyryczne obrazki obyczajowe
pisane wierszem. Pisał dla sceny, m.in. farsa Goście (1875), a w 1878-1880
drukował w „Łowcu” opowiadania myśliwskie. W 1858 zamieścił trzy
cykle karykatur w Albumie wileńskim Jana Kazimierza Wilczyńskiego.
Wydał Zbiór piosenek (1870), Drugi zbiór piosenek (1878), pośmiertnie
ukazały się Satyry (1888), Piosnki i satyry (z.1-2 1888-1890).

J. Wiercińska, Polski słownik biograficzny, t.I; Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny, t.1, Warszawa 1984, s.55; opr. M. Jackiewicz.

(Cdn.)
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XX MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL POETYCKI
„MAJ NAD WILIĄ i WISŁĄ”
ZAJAZD TO NIEOSTATNI –
W DODATKU Z ODSŁONĄ W POLSCE
Romuald Mieczkowski
Dwie dekady należało jakoś zamknąć. Lista obecności
Niemal do ostatniej chwili sytuacja nie była jasna – przygotowanie
podobnego przedsięwzięcia bywa czynnością ryzykowną. I nie jest wytłumaczeniem to, że festiwal ma charakter międzynarodowy, że się odbywa
po raz 20. Ale skoro zajazdy poetów, i nie tylko, odbyły się 19 razy, to i
dwie dekady należało jakoś zamknąć. Tym bardziej, że wielu wcześniejszych uczestników upominało się o ciąg dalszy. Utwierdzili mnie w tym
przekonaniu i moi przyjaciele, zaczęła się nareszcie rysować możliwość
zrealizowania drugiego etapu w Polsce – poprzez współpracę z Fundacją
Mediów Polskojęzycznych Zagranicą „W-Z” (Wschód-Zachód) w Warszawie. Wici zostały więc szybko rozesłane i przeszliśmy do działania.
Tak ruszył Maj – nie tylko nad Wilią, lecz i w perspektywie nad Wisłą.
Zanim jednak napiszę o tegorocznych uczestnikach, kilka słów o tych, co
nie mogli przyjechać.
Poetka i tłumaczka, prof. Brygitta Helbig-Mischevski z Niemiec napisała:
Miałam nadzieję, że w tym roku uda mi się pojechać do Wilna,
gdyż mam na to ogromną ochotę, ale okazuje się, że znowu krzyżują się terminy. Od 23 do 26 maja włącznie będę w Zakopanem,
gdzie prowadzę warsztaty twórczego pisania (Studium Literacko-Artystyczne UJ w Krakowie). Ponieważ prowadzę także zajęcia na
Uniwersytecie Szczecińskim i w Collegium Polonicum w Słubicach, nie
dam rady zaraz potem pojechać do Wilna. Ubolewam z niemożności
wzięcia udziału w spotkaniach w Wilnie. Strasznie żałuję i mam wielką nadzieję, że w przyszłym roku się uda. Zrobię wszystko, co mogę.
Polubił przyjeżdżać do Wilna Adam Lizakowski z Chicago, ale w
tym roku nie mógł wcześniej uzyskać urlopu, prosił nawet, ażeby …
przesunąć festiwal na nieco później! I też ubolewał, pisząc do mnie
jako organizatora:
Ogromnie żałuję i jestem niepocieszony z powodu mojej nieobecności. Gratuluję 20. Rocznicy – tej okrągłej, trwania w niezwykłej Wiośnie
Poetyckiej i życzę jak najwięcej sukcesów. Jak najwięcej radości z tego
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Pamiątkowe zdjęcie na powitanie z Adamem uczestników festiwalu; „Poznajmy
się!” – podczas słuchania wierszy w podwórzu, gdzie mieszkał poeta w Wilnie
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kawiarnia  literacka

Anna Milewska w Wilnie

wszystkiego, co robisz i jeszcze zrobisz.
Nie mogła przybyć poetka i tłumaczka z
Łotwy Ingmara Balode, której akurat w tym
czasie wypadły zajęcia ze studentami w Rydze.
Jak i niejednokrotny uczestnik festiwalu, poeta
Janusz Wójcik, który jako dyrektor departamentu kultury województwa opolskiego przewodniczył przeglądowi zespołów artystycznych z udziałem blisko tysiąca wykonawców.

©Romuald Mieczkowski

Kto przybył?
Po sąsiedzku, z Białorusi przyjechał Jazep Januszkiewicz – z Rakowa
k. Mińska, tłumacz i historyk oraz Irena Waluś z Grodna, redaktor naczelna wydawanego na uchodźstwie „Magazynu Polskiego”. Najdalszą
drogę mieli Barbara i Janusz Pieczurowie, bo aż z New Jersey k. Nowego
Jorku, przyjaciele Wilna i wcześniejszych „Majów”. Z Bejrutu w Libanie
via Polska przybyła Anna Zaleska-Saleh, redaktor naczelna czasopisma
„Polskie Cedry”. Wśród nas była Barbara Bojarzyńska z Paryża, malarka
i autorka książek Świat Telesforów i Colombina, osoba niezwykle ciepła
i promienna. Na wstępie festiwalu uczestniczył Leopold Płowiecki, też
ze stolicy z Francji, przedsiębiorca.
Po wielu latach nieobecności tym razem dotarła pochodząca z Wileńszczyzny poetka i publicystka Leokadia Komaiszko, mieszkająca w
Liége w Belgii, redaktor „Listów z Daleka”. Raz jeszcze swą obecność na
festiwalu zaznaczyła wilnianka Alicja Rybałko, zamieszkała w Münster w
Niemczech. Z tym krajem od lat są związani Agata Lewandowski i Józef
Pless, notabene uczestnik ośmiu „Majów nad Wilią”.
Literaturę niemiecką na Uniwersytecie Warszawskim, następnie w Wiedniu, potem w Los Angeles i New York University (doktorat), jak też na

Barbara Bojarzyńska z Paryża – z lewa, Leokadia Komaiszko z Liége w Belgii – z
prawa, zaś w środku – Józef Szostakowski, podczas prowadzenia wycieczki dla gości,
obok niego – Kalina Zioła; Na drugim zdjęciu: na pierwszym planie z prawa – Ewa
Krasnodębska-Zakrzewska i dalej – Danuta Bartosz, Aldona Gawecka i Teresa Banasik
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wydziale filmowym tejże uczelni studiowała Bożena Intrator, zamieszkała
obecnie w Józefowie pod Warszawą.
Pisze ona też po niemiecku i po angielsku, tłumaczy, jest autorką sztuk
teatralnych (Praktyka względności;
Tak blisko i tak daleko; Nasz mały krasnoludek; Między końcem a początkiem), a także utworów – pisanych we
współautorstwie, przekładów, książek
poetyckich, tekstów do piosenek filmowych, nagranych na płytach DeSu,
Agata Lewandowski i Bożena Intrator
Hani Stach, Majki Jeżowskiej.
Wśród nas były znakomite aktorki, zaprzyjaźnione z poezją. Ewa Krasnodębska-Zakrzewska, nestorka filmu i teatru polskiego, jego legenda, zawodowo po wojnie związana z teatrami Wrocławia i Warszawy, w tym z
Teatrem Narodowym. Zagrała w wielu filmach, m.in. takich, jak Piątka z ulicy
Barskiej, Awantura o Basię, Nikodem Dyzma czy Marysia i Napoleon. Wiele
lat przebywała zagranicą. We Francji zrealizowała dla Telewizji Polskiej cykl
wywiadów z gwiazdami światowego kina, zaś po pobycie w Stanach Zjednoczonych wydała zbiór reportaży i felietonów pt. Jak odkrywałam Amerykę.
Przybyły też aktorki: Anna Milewska, również poetka i pisarka, oraz
Joanna Kasperska. Do ich sylwetek jeszcze powrócę. Przed „Majem nad
Wilią i Wisłą” zadzwoniłem do Joanny Moro, wilnianki i odtwórczyni roli
Anny German w słynnym serialu, pytając, czy nie mogłaby być obecna
w tym czasie w Wilnie, na naszym festiwalu. Aktorka teraz ma bardzo
intensywny okres w swoim życiu, który – miejmy nadzieję – przyniesie jej
wiele wielkich ról. Joanna prosiła pozdrowić wilnian i naszych gości. Przed
laty, jako jeszcze uczennica Gimnazjum Adama Mickiewicza w Wilnie,
występowała przed gośćmi jednego z „Majów nad Wilią”. W zeszłym roku
uczestnicy festiwalu rozmawiali z jej …babcią, kiedyśmy byli w gościnie
u rodziny nieżyjącego poety Sławomira Worotyńskiego w Nowej Wilejce.
Niejednokrotnie podróżowałem z Joasią na trasie Warszawa-Wilno, jej
uczynność sprawiła, że dostarczyła mi raz z Wilna wydruk „Znad Wilii” po
korekcie i po przyjeździe autobusu, właśnie z Wilna, w bardzo wczesnych
godzinach porannych zaprosiła do siebie na kawę. Rozmawialiśmy o aktorstwie i poezji, choć więcej o życiu wilnian w Warszawie.
W gronie warszawianek-żoliborzanek, uczestniczek tegorocznego
festiwalu, była urodzona w Wilnie Aldona Gawecka, autorka książki zainspirowanej ubiegłym festiwalem – Moje Wilno. Listy niewysłane (m.in.
z listem do Zbigniewa Tucholskiego, męża Anny German, którego zna od
lat) i jej przyjaciółka Teresa Barbara Banasik.
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Po raz pierwszy w Wilnie gościła Maria Duszka z
Sieradza. Jej książka Galeria
Świat była nominowana do
warszawskiej Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy
tom wierszy w 2007, w tym
roku poetka została wyróżPaweł Kuszczyński – zdjęcie w fotelu prezesa Związ- niona stypendium Ministra
ku Pisarzy Litwy – z postawą godną prezydenta…
Kultury i Sztuki RP. Natomiast Barbara Gruszka-Zych (Czeladź k. Katowic) gościła po raz ósmy i ma
już duży dorobek swych książek, przetłumaczonych na język litewski – trzy
pozycje, nie licząc kilku antologii i wydawnictw okazjonalnych. Jej wiersze
i reportaże niejednokrotnie były drukowane w „Znad Wilii”.
Znaczną grupę stanowili reprezentanci Wielkopolski i Poznańskiego
Oddziału Związku Literatów Polskich, na czele z jego prezesem Pawłem
Kuszczyńskim. Przybyły poetki Urszula Zybura (Kalisz), Danuta Bartosz
(Poznań, przez pewien czas – w USA) i Kalina Zioła (Poznań). Zybura
znana jest jako autorka wierszy i aforyzmów, napisała sztukę teatralną Biała
Umarła idzie do nieba, a od ponad dziesięciu lat w „Akademii Szczęścia”
prowadzi psychoterapię, stosując metodę afirmacji – Słowa, które leczą.
Danuta Bartosz, urodzona w Kijowie, do Polski dostała się z przybraną
rodziną po wojnie. W USA miała uprawnienia notariusza publicznego dla
miasta Nowy Jork, jest autorką 18 tomików wierszy. Kalina Zioła była
gościem festiwalu w ubiegłym roku.
Nieraz w festiwalu uczestniczyli Jerzy Fryckowski, nauczyciel i poeta z
Dębnicy Kaszubskiej nieopodal Słupska i Zbigniew Sulewski, nasz sympatyk, zajmujący się zawodowo public
relations, sponsoringiem, doradztwem
medialnym z Białegostoku, nagradzany „Ostrym Piórem” Business Centre Club’u m.in. – za propagowanie
w swojej pracy zawodowej zasad
przedsiębiorczości, wspierania idei
wolnego rynku i szerzenie edukacji
ekonomicznej, jak i Paweł Bieliński
z Warszawy, znakomity dziennikarz
Katolickiej Agencji Informacyjnej Urodzony w Norwegii Polak Miko(KAI) oraz podróżnik.
łaj Kępiński dokumentował przebieg
Całość przedsięwzięcia dokumento- festiwalu dla portalu www.weare.pl
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wał przy pomocy kamery urodzony w Norwegii i stamtąd pochodzący Mikołaj
Kępiński, który kończy obecnie studia w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi
i aktywnie działa przy „Akademii Wilanowskiej” w Warszawie. Będzie o
niej jeszcze mowa, ponieważ ten „Maj nad Wilią” znajdzie swój ciąg dalszy
nad Wisłą, choć stanie się to na jesieni. Tegoroczna wiosna dla poetów więc
będzie długa. Na starcie naszego partnerstwa gościliśmy prezesa Akademii
Witolda Stanisława Płusę, który do Wilna przybył z Krzysztofem Dudkiem.
Ta lista obecności jest dłuższa. Nieformalnie, od samego początku,
uczestniczyła w festiwalu, na przykład, poetka z Siedlec Urszula Tom, zainteresowały się naszym przedsięwzięciem grupy młodzieży z Wrocławia i
innych miast Polski, została nawet nagrana rozmowa dla Radia Francuskiego.
Powitania. W franciszkańskiej świątyni
25 maja. Już od godziny 6 rano witałem gości. Uczestniczyli oni tego
dnia we mszy świętej w kościele, do którego od lat tradycyjnie przychodzą
poeci. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (dawniej na
Piaskach) jest bolesnym świadectwem historii. Niszczona i poniewierana,
powstaje dzisiaj niczym feniks z popiołów do życia, by znowu stać się
ośrodkiem wiary. Zwolennikiem tej odbudowy jest o. Marek Dettlaff. Jemu
też poświęciłem wiersz, którego przytoczę mały fragment:
Nad zmartwychwstaniem z ruin czuwa kapłan
poeta i egzorcysta – gwardian klasztoru
dla jednych ojciec i brat dla innych –
Marek Dettlaff budowniczy niepokonany
z Kaszub nad Wilię wzięty franciszkanin

©Agata Lewandowski

Kapłan, sam twórca, chętnie podejmuje poetów. Tak było i w tym roku – po

Po mszy św. w Kościele Franciszkanów zabrzmiała poezja, a o. Marek Dettlaff
serdecznie witał wszystkich uczestników festiwalu „Maja nad Wilią i Wisłą”
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sumie i przyjęciu sakramentu świętej komunii przez grupę dzieci – dzieliliśmy
się swoimi wierszami i słowem lirycznym. Tutaj poezja gości po raz pierwszy
splotła się wierszami wilnian – i odtąd tak będzie przez cały czas festiwalu.
O. Marek podczas opowieści o dziejach świątyni nawiązał do jej kart
podczas Powstania Styczniowego. Potem ten temat kontynuował Józef
Szostakowski, zapraszając na pierwszą wycieczkę po Wilnie, po miejscach,
znaczonych tym powstaniem, w roku jego 150-lecia.
Dzień został uwieńczony spotkaniem integracyjnym w restauracji „Pan
Tadeusz” Domu Kultury Polskiej. W luźnej i przyjacielskiej atmosferze
toczyły się rozmowy, nawiązywały się znajomości. Mikołaj Kępiński, jako
przedstawiciel młodzieży, związany z portalem weare.pl, zaczął nawiązywać
kontakty ze swoimi rówieśnikami z Wilna. Ten kierunek działalności określiliśmy jako priorytetowy na przyszłość, obok pamięci o tradycji i ubogacenia
poezji ofertami interdyscyplinarnymi, wprowadzając m.in. dzień filmowy – z
obrazami, tworzonymi przez Polaków i o Polakach poza granicami Polski.
Randka z Mickiewiczem
Nastąpiła u stóp jego granitowego monumentu. Niektórzy oddawali
mu cześć niskim pokłonem, jeszcze inni niczym do kolegi mówili: „Witaj,
Adamie!” A granitowy wieszcz uśmiechał się w słońcu i wydawało się –
cieszył, że był wśród nas.
Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, jakie nazajutrz znalazło się w
czołówce „Kuriera Wileńskiego”, a także rozpoczęło kronikę sprawozdawczą z festiwalu w wielu portalach, przenieśliśmy się do zacisznego
podwórza domu przy Zaułku Bernardyńskim, w którym wieszcz mieszkał.
Tu zebranych powitał ambasador Janusz Skolimowski. Podziękował
on organizatorowi przedsięwzięcia za wieloletnie trudy, gratulował
dorobku, złożył życzenia z okazji trwania przy poezji aż dwie dekady.
Obecny był radca-minister Stanisław Cygnarowski, kierownik Wydziału
Konsularnego. Dyrektor Instytutu Polskiego Małgorzata Kasner również
wysoko oceniła dotychczasowy dorobek festiwalu. Gości witał gospodarz
placówki Rimantas Šalna. Obecni byli przedstawiciele Związku Pisarzy Litwy – pisarka, poetka i tłumaczka Birutė Jonuškaitė, wiceprezes
organizacji i dr Vytautas Dekšnys, członek jej Zarządu, poeta, tłumacz,
krytyk literacki.
Dziękowałem Birutė za wieloletnią współpracę – każdego roku składaliśmy wizytę w siedzibie Związku Pisarzy Litwy, dzięki niej zaistniały
dziesiątki, jeśli nie setki, przekładów poetyckich gości „Majów nad
Wilią”, ukazały się książki. Ale to Jonuškaitė mnie zaskoczyła, składając na moje ręce podziękowanie, sygnowane przez prezesa organizacji
Antanasa A. Jonynasa.
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PODZIĘKOWANIE
Szanowny Romualdzie Mieczkowski,
W ten piękny jubileuszowy dzień
wszyscy ludzie kultury Litwy,
wszyscy podążający literackimi
gościńcami koledzy
serdecznie dziękują Panu
za wieloletni trud, włożony
w organizowanie
Międzynarodowych
Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”.
Ten festiwal jest wspaniałym
przykładem
współpracy kulturalnej pomiędzy
naszymi państwami.
Serdecznie dziękujemy za Pańską
pracę, za miłość do literatury,
za te mosty poezji i prozy,
które Pan przez całe swoje życie
pomyślnie budował.
Życzymy zdrowia, nieustającej
twórczej weny, i mówiąc
słowami Czesława Miłosza
„Dążyć bez ustanku i być samym
dążeniem / i nigdy nie nasycić się  
dotykaniem /
migotliwej tkaniny
na warsztacie świata.”
Przewodniczący Antanas A. Jonynas,
27 maja 2013, Wilno

W oficjalnej części, „w uznaniu
zasług” organizatorskich z okazji
20-lecia przypadła mi pamięć wielu
uczestników dotychczasowych festiwali oraz długopis z pamiątkowym
logiem ZLP z Wielkopolski.
Po niedawnym deszczu świeciło
majowe słońce. Ponad murami kamienicy, w której poeta kończył poemat
Grażyna, na błękitnym niebie płynęły małe i lekkie obłoki. Odtąd, mimo
zapowiadanych opadów, ni razu nie
przeszkodziły one uczestnikom festiwalu, każdego dnia towarzyszyła nam
wspaniała pogoda. Zapewne pomogły
– nie mogło być inaczej – moje modły,
jako realizatora programu, do mojego imiennika, św. Romualda – w tak
błahej sprawie nie śmiałbym bowiem
zwracać się do Pana Boga.
Zabrzmiała jak i wcześniej poezja.
Ewa Krasnodębska z pamięci niezwykle sugestywnie, wręcz dramatycznie,
zarecytowała poemat Cypriana Norwida Fortepian Chopina. Słuchaliśmy
jej słów jak zaczarowani, wzruszył się
zapewne nimi sam Mickiewicz.
Podzieliła się też refleksją poetycką
Anna Milewska, absolwentka historii
sztuki i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zagrała
setki ról teatralnych, w filmach m.in.
takich, jak Żywot Mateusza, Hubal,
Trzecia część nocy, Polonia Restituta,
Konopielka, Siekieryzada, Przypadek
Pekosińskiego, w popularnych serialach. Podczas pobytu Milewskiej co
rusz rozlegały się szepty: „Toż to Złotopolska!” Od Złotopolskiej proszono
też autografy. Ale Milewska zagrała i w
wielu innych serialach, że przypomnę
niektóre: Komisarz Alex, Plebania,
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zaś wcześniej – Dom, Panna
z mokrą głową, Szaleństwa
panny Ewy, 07 zgłoś się, Rodzina Połanieckich, Lalka…
Anna Milewska dała się poznać jako poetka, autorka
czterech tomików wierszy,
napisała książkę autobiograficzną Życie z Zawadą, opo- Randka z Mickiewiczem A. Vytautas Dekšnys
wiadającą o jej długoletnim wita się z Bożeną Intrator i Kaliną Ziołą
związku z nieżyjącym już wybitnym himalaistą – Andrzeju Zawadą.
Trzecia aktorka to Joanna Kasperska (Szczęśliwego Nowego Roku, Ród
Gąsieniców, Zaklęte rewiry, Nie lubię poniedziałków, M jak miłość) była
już gościem festiwalu i wilnianie mieli okazję ją poznać. Na dwa głosy,
wraz z Józefem Plessem, odczytała z brawurą i wdziękiem niemało wierszy.
Prócz gości z Polski swoją twórczość prezentowali Irena Duchowska
(Kiejdany) oraz twórcy wileńscy: Teresa Narkiewicz, Alina Lassota (przebywająca ostatnimi laty również w Polsce), Józef Szostakowski, Wojciech
Piotrowicz, Aleksander Śnieżko, Aleksander Lewicki, Witold Iwaszko.
Dobrym znakiem na przyszłość była obecność podczas prezentacji młodych twórców – tegorocznej maturzystki Elżbiety Czerniawskiej (patrz:
s. 80) i studenta Dariusza Kaplewskiego. W ciągu roku odnotowali oni w
swojej twórczości znaczny postęp.
Występom tym przyglądali się, a może dokładniej – przysłuchiwali
miłośnicy poezji, nie tylko wilnianie, ale jak państwo Pieczurowie, przybyli zza oceanu. W przedpołudniowym spotkaniu poetyckim pod hasłem
Poznajmy się! uczestniczył i recytował Panią Twardowską mój odnaleziony
poprzez „Znad Wilii” dalszy krewny, Gabriel Kamiński z Gdańska (patrz
s. 73 i 154), który przybył w strony swoich przodków też z okazji obchodów w Kalwarii Wileńskiej 100-rocznicy urodzin kanonika, a jego wuja,
Augustyna Piórki, zamęczonego przez Sowietów razem z 26 osobami.
Był czas na zwiedzanie
Mickiewiczowskiego mieszkania, zaś podczas uroczystego obiadu w Białej Sali restauracji „Narutis” dzieliliśmy się
refleksją na temat obecności w
tym mieście innego polskiego wieszcza – Juliusza Słowackiego. Tym bardziej, iż
Birutė Jonuškaitė z okazji 20-lecia festiwalu
przez
okna widoczne było
na ręce jego organizatora przekazała Dyplom
Uznania (Podziękowanie)Związku Pisarzy Litwy podwórze, które oglądał i po
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którym stąpał autor poematu Beniowski, zaś
na ścianie budynku naprzeciwko widniało jego
przedwojenne popiersie. Na pewno po tylu
przeżyciach poetyckich
i w takiej scenerii obiad
smakował inaczej i wręcz
literacko. I to nie bez żadnych przenośni.
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Obiad w restauracji „Narutis” smakował wybornie

20 festiwali – zamiast exposé
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Konferencja w Pałacu Paców – siedzibie Ambasady Polski rozpoczęła się powitaniem Stanisława Cygnarowskiego, kierownika Wydziału
Konsularnego, który gratulował pokłosia festiwalu, życzył powodzenia
na przyszłość. W tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć słowa, jakimi
zagaiłem obrady, w nawiązaniu do 20-lecia przedsięwzięcia:
Trudno było w 1994 roku przewidzieć, że zorganizowane wtedy po
raz pierwszy Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią” –
pod takim wiosennym hasłem, przetrwają tyle czasu. Co więcej, staną się
znane. Że będzie to przedsięwzięcie doceniane również przez twórców
litewskich, rozpoznawalne w środowiskach literackich w różnych zakątkach Polski, jak też jakoś odnotowywane w innych krajach – i to nie tylko
w kręgach polonijnych.
Organizator festiwalu, wywodzący się niegdyś z redakcji dwutygodnika, a dziś – kwartalnika, nie poradziłby sobie bez wsparcia instytucjonalnego. Niezależnie
od wniosków, składanych w różnym
czasie i z różnym
skutkiem do różnych
placówek na Litwie
i w Polsce, zawsze
towarzyszyły nam
życzliwa uwaga i
wsparcie Ambasady
i Konsulatu Generalnego RP, a następnie
Stanisław Cygnarowski na sali obrad w Pałacu Paców, jej Wydziału Konwśród reprezentantów i poetów z Wielkopolski
sularnego. Dziękuję
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Uczestnicy „Maja nad Wilią i Wisłą” przy Uniwersytecie podczas wycieczki historyczno-literackiej Wojciecha Piotrowicza oraz w wędrówkach po Wileńszczyźnie,
w Niemieżu – na pierwszym planie Anna Milewska z Aleksandrem Śnieżką
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za to Jego Ekscelencji Januszowi Skolimowskiemu i radcy-ministrowi
Stanisławowi Cygnarowskiemu, a także dyrektor Instytutu Polskiego
Małgorzacie Kasner. Z dzisiejszej perspektywy 20-lecia uporczywego
trwania przy tej inicjatywie słowa uznania należą się również Państwa
poprzednikom.
Biorąc pod uwagę usytuowanie naszych polskich dokonań w realiach
litewskich, w tym literatury i poezji – w hierarchii potrzeb, jak też zainteresowanie ogółu miejscowych rodaków w dobie masowej kultury,
a z drugiej strony – w dobie walki o przetrwanie tożsamościowe, może
powstać pytanie: Po co były te „Maje nad Wilią”, czy nie ma innych potrzeb? Tym bardziej, że mamy tyle polskich organizacji społecznych, tylu
działaczy, którzy patronują dziesiątkom zespołów artystycznych i potrafili
wytworzyć mechanizmy funkcjonowania podobnych ogniw – placówek
polonijnych – nie tyle z określenia, co z formy działania.
Na pytanie, co dają takie spotkania i czy są one potrzebne, odpowiem nie
wprost. Ale pewne wytłumaczenie jest niezbędne już na wstępie: festiwal
został pomyślany przede wszystkim jako oferta partnerska polskiego środowiska literackiego
w Wilnie. I to jest podstawowa,
czy nawet strategiczna – mówiąc
językiem dalece niepoetyckim –
rola przedsięwzięcia.
Część z nas, polskich poetów
z Wilna, na początku lat 90., a
więc po upadku systemu, kiedy
„już było można”, zaczęła uczestniczyć w spotkaniach literackich
Barbara i Janusz Pieczurowie z New Jersey
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w Polsce. Szukaliśmy wtedy drogi zrewanżowania
naszym przyjaciołom właśnie swoim festiwalem.
Jako jego pomysłodawca
– przy wsparciu kolegów,
pasjonatów współczesną
literaturą polską – już wtedy byłem przekonany, iż
tylko dobre wzory, udział
w prestiżowych imprezach Aktywnie uczestniczyli młodzi poeci – maturzystka
ogólnopolskich, jak też w Elżbieta Czerniawska i student Dariusz Kaplewski
innych krajach, pozwolą zachować nasze skromne polskie pisarstwo na
Litwie, a być może i je rozwinąć. Że będzie to przynajmniej okazja powiedzenia naszym gościom: „My tutaj, poza Polską, na tej ziemi, jesteśmy
z pisanym słowem polskim!”
A jest to nie byle jaka ziemia, tylko znaczona bogatymi tradycjami w
literaturze polskiej, co niejako powinno zobowiązywać. Ponadto nie chodzi
o ukazanie jedynie naszej twórczości literackiej, chodzi o promocję naszych
innych osiągnięć, jak też i o ukazanie istniejących problemów. Chodzi o
szeroką promocję współczesnej literatury polskiej na Wileńszczyźnie.
W ciągu 20 lat w Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj
nad Wilią” uczestniczyło ok. 400 gości zagranicznych, dokładnie 394
(z uwzględnieniem I etapu ostatniego festiwalu), a czwarta część z nich
przybywała potem nieraz do Wilna. Rekordzistą został Romuald Karaś,
którego gościliśmy 11 razy. Reporter, autor scenariuszy radiowych i
filmowych, kiedy pierwszy raz przybył na nasze zaproszenie do Wilna,
dał się na tyle zainspirować odradzającą się tutaj twórczością polską, że
zaktywizował wydawanie „Biblioteczki Wileńskiej”, która liczy dziś ponad
50 pozycji – nie tylko skromnych tomików wierszy wilnian, ale i solidnych
opracowań, w tym wielotomowej antologii literatury wileńskiej, prac
naukowych. Trud ten potęgował się i wzbogacał za każdym przyjazdem
Karasia na „Maj nad Wilią”.
Podobną drogą poszedł pochodzący z Litwy poeta Henryk Szylkin,
który wydał kilka tomików naszych poetów. Przyjeżdżając na „Maje nad
Wilią”, Szylkin jako też prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej w Zielonej Górze, każdorazowo przywoził całe busy pomocy
dla szkół Wileńszczyzny, głównie do Podbrodzia.
Trzeba dobitnie podkreślić, że nasi goście zawsze zasilali biblioteki w
Wilnie i na Wileńszczyźnie, a będący wśród nich społecznicy zorganizowali
niejedną akcję pomocy, w tym dla szkół, zespołów artystycznych, teatralnych.
Do spraw wydań, zainspirowanych podczas „Majów nad Wilią”, powró49
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cę. Kilka słów o innej
współpracy, jaka rodziła
się wówczas w Wilnie.
W wyniku stałych kontaktów ze wspomnianym
Romualdem Karasiem
nawiązana została ściślejsza współpraca ze
W tym roku, jak i w poprzednich latach, rozmawiano Związkiem Literatów
na tematy współpracy w siedzibie Związku Pisarzy Polskich i przez długie
Litwy – w dawnym Pałacu Ogińskich
lata, jeszcze kilka lat
temu, przedstawiciele Wilna byli gośćmi „Warszawskiej Jesieni Poezji”.
Inna rzecz, iż ten festiwal ostatnimi laty stał się przedsięwzięciem raczej
ściśle środowiskowym.
Od pierwszych lat festiwalu datuje się współpraca ze środowiskiem
literackim Poznania. Po latach przerwy znowu nasze kontakty się ożywiły,
a dzisiaj gościmy aż kilku poetów z Wielkopolski. „Maje” przyczyniły
się do współpracy z Januszem Wójcikiem, który organizuje Najazdy Poetów na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu na Opolszczyźnie. Większość
kolegów z Wilna miała okazję gościć na tym festiwalu, obok poetów
litewskich – „Maje” przyczyniły się bowiem do tego, że i wielu twórców
litewskich było razem z nami uczestnikami polskich festiwali. I to należy
uznać również za integracyjny sukces, gdyż Polacy z Wilna przyczyniali
się „po drodze” dodatkowo do powstania nowych przekładów.
Zważywszy na istnienie obok Związku Literatów Polskich Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, chcę zaznaczyć, iż od samego początku usiłowałem
budować i utrzymywać kontakty z
ludźmi pióra z obydwu tych organizacji, innych placówek twórczych,
w tym regionalnych w Polsce.
Nie zawsze jednak nasze oczekiwania się spełniały. Pierwsze
kontakty literackie udało się nawiązać w czasie upadku dawnego
ustroju z literackim środowiskiem
Białegostoku. Podczas naszego
festiwalu podejmowaliśmy chyba
wszystkich liczących się poetów z
tego miasta. Niestety, po dobrych
zapowiedziach na starcie współpraca ta nie rozwinęła się i do wymiany Miejscowa ludność wszędzie spotykała
literatów pomiędzy naszymi miasta- gości festiwalu z zainteresowaniem
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Barbara Bojarzyńska z Paryża; Wszystkie wystąpienia wysłuchano z wielką uwagą

mi od dawna nie dochodzi. Wilnian honorowali, prawda, prof. Alicja Feliksiak i ks. profesor Tadeusz Krahel, którzy zamieszczali wiersze wileńskie
w swoich antologiach, paru kolegów wileńskich miało okazję wystąpić na
wieczorach autorskich w białostockiej Galerii im. Slendzińskich.
Utwory poetów wileńskich stale goszczą w wydawanej od lat serii
wydawniczej Konfraterni Poetów w Krakowie. Chociaż z okazjonalnych
almanachów raczej się wyrasta, w których najczęściej prezentowana bywa
twórczość za pomocą jednego wiersza, to jest to niewątpliwie dobra forma do zaistnienia dla mniej znanych twórców i debiutantów. Nakładem
Konfraterni ukazała się specyficzna antologia Wilno-Kraków – Vilnius-Krokuva, z utworami współczesnych poetów z tych dwóch miast, w
dwóch językach – po polsku i po litewsku. I do tego w znacznym stopniu
przyczyniły się nasze „Maje”.
Dzięki nawiązywanym kontaktom, utwory wilnian zaczęły gościć
w różnych wydawnictwach polskich i periodykach, w prasie literackiej.
Wśród naszych gości niemało było badaczy literatury, jej krytyków. To z
kolei sprawiło, że twórczość poszczególnych kolegów znalazła omówienie
w opracowaniach naukowych. Choć jak to bywa, trudno oprzeć się pewnym stereotypom – raz przyklejona metka często była powtarzana, stąd
rzeczowe i krytyczno-literackie omówienie twórczości polskich literatów
na Litwie jest wciąż aktualne.
Na festiwale stale przyjeżdżali dziennikarze – stąd nagłośnienie pozyskiwały nie tylko sprawy literackie, lecz i dotyczące życia Polaków na
Litwie, punktów widzenia Litwinów i wiele innych zagadnień. Dodatkowo
powstały dziesiątki relacji i szkiców radiowych oraz telewizyjnych. Wielokrotnie festiwal relacjonowany był w Programie II Polskiego Radia, również
Telewizja Polska przysyłała swych wysłanników, ostatnim większym takim
przedsięwzięciem był film Ewy Szakalickiej Wilno Poetyckie. Swe odbicie
festiwal miał oczywiście w polskich mediach na Litwie, jak też litewskich.
Podczas 20 lat festiwalu trwała współpraca ze Związkiem Pisarzy
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Litwy, co dało m.in.
swoje wyniki w postaci
przekładów utworów naszych gości. Trzeba było
przyjechać do Wilna na
„Maj nad Wilią” Barbarze Gruszce-Zych w 2004
roku, by zaistnieć ze swoją twórczością po litewsku z trzema książkami,
udziałem w antologiach,
w tym w specyficznym i Wiele czasu poświęcono Powstaniu Styczniowemu
wydawanym w czterech językach bibliofilskim zbiorze Pokonywanie
granic – Magnus Ducatus Poesis (Wielkie Księstwo Poezji), m.in. ze
wstępem prezydenta Valdasa Adamkusa. Po przyjechaniu do nas i po
rozmowie w siedzibie pisarzy litewskich Adam Lizakowski z Chicago
zaistniał w jubileuszowej Miłoszowskiej monografii pt. Czeladnik czasu.
Wiersze uczestników „Majów nad Wilią” ukazywały się w fachowej prasie
po litewsku. Jeszcze do niedawna skrupulatnie wykonywałem zobowiązanie, iż wszyscy nasi goście w prezencie pozyskują parę swoich wierszy
po litewsku. Wiele ich na moją prośbę przełożyła Birutė Jonuškaitė, za co
składam serdeczne dzięki. Niestety, czasy dzisiejsze nie pozwalają skrupulatne kontynuowanie tej tradycji.
Wśród naszych gości byli też artyści, miłośnicy poezji i sztuki, sympatycy festiwalu, którzy nie szczędząc swojego czasu przybywali tu pod
koniec maja. Jak Janusz Pieczuro, wilnianin i mój przyjaciel, niegdyś
artysta Teatru Pantomimy Tomaszewskiego. Razem ze swą żoną Barbarą
aktywnie udziela się na rzecz swoich rodaków nad Wilią. To oni z poświęceniem nagłaśniają i wspierają utworzenie pierwszego hospicjum w
Wilnie i na Litwie, nasze przedsięwzięcie. Dziękuję Wam za to.
Podczas festiwalu – jak już mówiłem – chodzi o zwrócenie uwagi na
twórczość wilnian, ale i wspomożenie jej. O kształtowanie dobrych smaków w literaturze. O utrzymywanie więzi z polskimi twórcami na całym
świecie, choć –
podkreślam – nie
jest to festiwal
polonijny. Dlatego zawsze uczestniczyli w nim znakomici twórcy Litwini, właściwie
wszyscy znaczący
Polubili publiczność wileńską Joanna Kasperska i Józef Pless
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współcześni poeci, pisarze, krytycy,
badacze, jak też litewscy Białorusini,
Ukraińcy, Rosjanie Żydzi, Tatarzy i
Karaimi. Uczestniczyli nasi sąsiedzi:
Łotysze i Białorusini, a Polska została zaprezentowana reprezentantami
wszystkich województw – od Białegostoku po Zieloną Górę, od Gdańska czy Koszalina – po Podkarpacie i
Pogórze, Kraków. W sumie spotykali
się twórcy kultury z 23 krajów, prócz W Wilnie doceniono twórczość Marii
Litwy i Polski – także z Austrii, Bia- Duszki z Sieradza (na pierwszym planie)
łorusi, Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Estonii, Iraku, Finlandii, Kanady,
Libanu – i dalej alfabetycznie – z Łotwy, Macedonii, Niemiec, Norwegii,
Rosji, Szwecji, Wietnamu, Węgier, Ukrainy i USA.
W imprezie uczestniczyły tysiące wilnian, jak też słuchaczy z Wileńszczyzny (w okolicach Wilna, w rejonach – trockim, solecznickim i
święciańskim), czy na kowieńskiej Laudzie, w Druskienikach, Datnowie
i niejednokrotnie w Szetejniach. Uczestnicy „Majów nad Wilią” występowali w imprezach, organizowanych w tym czasie przez Litwinów,
uczestnicząc ze swoją twórczością w różnych miastach Litwy, zasilali
litewską Wiosnę Poezji.
Nie ograniczaliśmy się jedynie do twórców polskich i litewskich.
Naszymi gośćmi byli poeci białoruscy Tacjana Sapacz, Eduard Akulin,
Leanid Drańko-Majsiuk, Anna Czakur, będący na emigracji Zianon Paźniak, a obecnie Jazep Januszkiewicz, plus miejscowi Białorusini – Oleh
(Lech) Abłażej, Oleh Minkin i in., Łotysz Hermanis Margers Majevskis,
Estończyk Aarne Puu, Ukrainiec Juryj Zawhorodnij i piszący po ukraińsku
Tadej Karabowycz z Holi k. Lublina, Renate Schmitgall i Klaus Rainer
Goll z Niemiec, Czech Libor Martinek, Węgier Gabor Zsille, Grek Nikos
Chadzinikolau, Macedończyk Nikoła
Madzirow, Wietnamczyk Lam Quang
My, Irakijczyk Hatif Janabi. Niektórzy
z nich byli tłumaczami, część odkryła
Wilno, by przybliżyć sobie również
literaturę i kulturę litewską, pojąć wielokulturową spuściznę regionu.
Imprezy podobnego typu, organizowane przez Polaków, mieszkających zagranicą, miewają czasami to Do najaktywniejszych i wytrwałych
niebezpieczeństwo, że rozpływają się wilnian – miłośników poezji należeli
w ogólnikach. Traci przez to jakość, Czesław Połoński i Jan Pakalnis
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a ponadto dziś nie da
się ogarnąć wszystkiego. Potrzebna jest
koncentracja uwagi na
wybranym zagadnieniu i temacie – obok
szacunku do tradycji.
Do stałych punktów
festiwalu, jak pokłon
Mickiewiczowi i czytanie wierszy w domu, w
którym mieszkał, stale
w ciągu 20 lat należały Środy Literackie w
Celi Konrada. Udawało
się nam do niej wejść,
nawet kiedy była formalnie
zamknięta
– ostatni raz w roku
Maj – na razie nad Wilią, Anno Domini 2013. Na zdję- 2005. Po zniszczeniu
ciu górnym, z lewa – Barbara Gruszka-Zych, Bożena tego ważnego miejsca
Intrator, Anna Zalewska-Saleh i Paweł Bieliński; U dołu dla tradycji literatury
– Anna Milewska, Joanna Kasperska, Kalina Zioła, Bar- polskiej i wileńskiej
bara Bojarzyńska, Aldona Gawecka, Paweł Kuszczyński, Środy Literackie odEwa Krasnodębska, Teresa B. Banasik i Alina Lassota bywały się w pobliżu
– w cerkwi unickiej Św. Ducha, a gdy dopisywała pogoda – na klasztornym
niegdyś podwórzu Bazylianów. Jakoś dotychczas nie weszliśmy do zbudowanej przez zbankrutowany i podejrzany hotel Ekspozycji Celi Konrada,
do baraczka – jak to pomieszczenie przezwali wilnianie.
Ponadto program stale się zmieniał, jak i geografia naszych literackich
penetracji. Rozpatrywaliśmy takie zagadnienia, również na towarzyszących
festiwalowi konferencjach, dyskusjach, jak: Śladami Marszałka – legenda
literacka i rzeczywistość, poznawaliśmy fenomen Mikołaja Konstantego
Čiurlionisa, w roku 1998 odbył się „Maj nad Wilią”, poświęcony 200-leciu urodzin Adama Mickiewicza – My z Niego wszyscy. Wtedy to po raz
pierwszy odbył się wielki międzynarodowy plener malarski z udziałem
znakomitych artystów z różnych krajów. Inne rocznice też znalazły się
w polu naszego widzenia, w tym 190. urodzin Juliusza Słowackiego i
200. Aleksandra Puszkina (gościom z zagranicy powiem: w Markuciach
mieszkał syn poety, Grigorij Puszkin, a ten uroczy zakątek Wilna czasami
jeszcze zwany jest Puszkinówką).
W roku 2000 odbył się festiwal pod hasłem U schyłku Wieku, u progu
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Tysiąclecia. W kolejnym roku obchodziliśmy 70-lecie wileńskiej grupy
literackiej „Żagary” (z udziałem syna poety Teodora Bujnickiego, prof.
Tadeusza Bujnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego). Były „Maje nad
Wilią” poświęcone pamięci przedwcześnie zmarłego (w 1983) poety wileńskiego Sławomira Worotyńskiego, przypomnieniu zasług wobec Wilna
autora Miasta w chmurach – Witolda Hulewicza. Usiłowaliśmy pojąć
różne barwy Szczęścia w Wilnie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
który na Zarzeczu, przy ulicy Młynowej, wraz ze swą „Srebrną Natalią”
spędził ponad dwa lata. W ostatniej chwili nie mogła dotrzeć córka poety
Kira Gałczyńska, ale przyjechała do nas później.
Ważnym stało się nie tyle przypomnienie, co odkrycie dla wielu wilnian,
a i uczestników festiwalu również, wybitnego poety łacińskiego, który
działał w Wilnie – Michała Kazimierza Sarbiewskiego. Uczestniczka
festiwalu, pochodząca z Ciechanowa, a więc z okolic, gdzie się urodził
(Sarbiewo) ten Horacy Północy, jak go zwano, niedługo potem przystąpiła
energicznie do promowania imienia Sarbiewskiego w swych okolicach na
Mazowszu, powołując m.in. organizację społeczną Academia Sarbeviana.
Tak czy inaczej, zawsze nawiązywaliśmy do tradycji literackich Wilna,
jak chociażby podczas festiwalu W szlachetnej klamrze dwu M (Mickiewicz – Miłosz), zastanawialiśmy się nad Konwickiego umiłowaniem
Wileńszczyzny – a przedtem i potem spędziłem nieco czasu w rozmowie
ze znanym pisarzem.
Wielkich kart tradycji międzywojennych Wilna dotknęliśmy podczas
Spotkań, poświęconych pamięci Braci Mackiewiczów, z udziałem córki
Stanisława Cata Mackiewicza – Aleksandry Niemczykowej i siostrzeńca
braci-pisarzy – Kazimierza Orłosia.
Co nam zostało z
dawnej spuścizny Jagiellonów? – to tytuł
kolejnego Maja, tym
razem z udziałem
Ewy Beynar-Czeczott – córki Pawła
Jasienicy, związanego przed wojną również z Wilnem. Tytuł
festiwalu nawiązywał
zresztą do jego dzieła
Polska Jagiellonów.
W mojej pamięci
zostanie wspaniała Podczas „Majówki poetyckiej” słuchano opowieści Jórozmowa, jaką mia- zefa Szostakowskiego (w środku) w Borejkowszczyźnie
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łem zaszczyt i przyjemność moderować
pomiędzy Krzysztofem Zanussim i prof.
Alfredasem Bumblauskasem, który
prowadził m.in. show
historyczne w Telewizji Litewskiej. Ten
trudny temat, najczę„Maj” obserwowali i uczestniczyli czynnie specjaliści od ściej traktowany jako
mediów – Paweł Bieliński i Zbigniew Sulewski z Polski
tabu, albo w stereotypowej poprawności czasów współczesnych, był kontynuowany podczas
„Maja nad Wilią” pod hasłem Miasta o trudnych losach. Miejsca stracone
i odzyskane. Rozważaliśmy nad tym, jakie tworzywo dzisiaj dają kulturze
wielkie przemiany, związane z migracjami – inaczej bowiem pewne fakty
historyczne ocenia Polak, a inaczej – Litwin. Stąd problemy codzienności,
z nacjonalizmami włącznie, którym się przeciwstawiamy i przy pomocy
najlepszego ze środków – literatury i sztuki staramy się łagodzić owe
obyczaje. Rozmowa ta była kontynuowana i stała się odskocznią do dyskusji podczas festiwalu Žalgiris znaczy Grunwald. Potyczki o kulturę – z
okazji 600-lecia wygranej wspólnie bitwy.
Niewątpliwie wielkim wydarzeniem był festiwal pod hasłem Zrozumieć
Miłosza. W roku 100-lecia urodzin poety i w Roku Miłosza, gdy to zalała
nas niezliczona ilość projektów Miłoszowskich, nawiązujących głównie
do przypomnienia życiorysu i twórczości noblisty, a niekiedy do czytania
jego wierszy (choć niekoniecznie, bo głównie własnych), wprowadziłem
do festiwalu innowacje. Były to wystawy – fotografii Powroty Miłosza
(pokazana również w litewskim Sejmie) oraz malarstwa, z udziałem czołowych artystów z Litwy i Polski – pt. Inspirowane Miłoszem, która stała się
jedynym tego typu przedsięwzięciem w Roku Miłosza. Zaprezentowana
została twórczość takich osobowości, jak Stanisław Baj czy Franciszek
Maśluszczak. Przedsięwzięcie zostało uznane za innowacyjne – nie tak
dużo malarzy dało się zainspirować złożoną twórczością Miłosza, dając
temu wyraz plastyczny. Wystawa ta, zresztą jak i fotograficzna, znalazła
ciąg dalszy potem w Polsce. Co dotyczy ekspozycji fotografii, to pierwszy
raz pokazałem spotkania noblisty z wileńskimi Polakami. Dotychczas
temat ten był „omijany” i nie zaistniał w szerszym aspekcie – ani na
Litwie, ani w Polsce.
Z biegiem lat festiwal stawał się coraz bardziej interdyscyplinarny
– towarzyszyły mu prócz konferencji plenery malarskie i wystawy, koncerty i spektakle. Niejednokrotnie uczestniczyło w nim Polskie Studio
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Teatralne w Wilnie. Pozwolą Państwo, że wymienię najaktywniejszych
artystów – całkowita lista dokonań artystycznych jest do wglądu zainteresowanych w przygotowanych specjalnie na tę okazję materiałach.
Wielokrotnie poetom towarzyszyła ze swą balladą i romansem Luba
Nazarenko, z balladą Wielkiego Księstwa Litewskiego występowała
zamieszkała obecnie w Stanach Zjednoczonych Maria Krupowies. Z poezją śpiewaną występywała zamieszkała dziś w Polsce Anna Poźlewicz.
Prezentował swój kunszt Kwartet Smyczkowy Zbigniewa Lewickiego,
wspierała nas „Kapela Wileńska” z Eweliną Saszenko – reprezentantką
Litwy na Eurowizji, nieraz umilał nasze Majówki Poetyckie w plenerze
mistrz akordeonu Jarosław Hajdukiewicz. Oddzielnie chcę powiedzieć
o wieloletniej przyjaźni z wirtuozem gitary klasycznej Algimantasem
Pauliukevičiusem. A ileż to wystąpiło zespołów pieśni i tańca – od tych
znanych, po regionalne i szkolne?
Jak powiedział mi niedawno jeden z uczestników „Majów nad Wilią”,
prof. Edmund Pawlak, prezes Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza, festiwal – jako zjawisko nietypowe przy
naszych możliwościach – z pewnością doczeka się dogłębnych badań, a
nawet doktoratów.
Niezwykle ciekawe, a często zabawne, wręcz anegdotyczne były kulisy
festiwali. Ale o tym będziemy wspominali i opowiadali sobie podczas
Majówki Poetyckiej i innych biesiad, w stosownej atmosferze towarzyskiej.
O pisarstwie polskim, jego kondycji, problemach i perspektywach poza
granicami Polski mówiliśmy podczas ubiegłorocznych spotkań. Obecny
festiwal używa słowa zajazd, kojarzącego się z przymiotnikiem ostatni. Ale
nie ostatni jest to zajazd na Litwie, proszę Państwa, i w dodatku z pierwszą
odsłoną w Polsce. Nastąpi ona w dniach 24-29 września w Warszawie, a
mianowicie w Oranżerii Pałacu w Wilanowie.
Z festiwalem 20. robimy krok do przodu,
uruchamiając nareszcie
drugi jego etap w Polsce, o czym myślałem
od lat, lecz nie mogłem
poradzić sobie ze znalezieniem odpowiedniego partnera. Może
nie w tych środowiskach szukałem. UdaInnowacją XX „Maja” był Dzień Młodzieży i Filmu.
ło się dopiero zrobić Rozmowa po prezentacji filmów Anny Zaleskiej-Saleh
to obecnie. Spodzie- z Libanu z Witoldem Płusą, w głębi – młodzi wilnianie
wamy się, że swoją Elżbieta Czerniawska i Robert Błaszkiewicz
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rolę odegra zainaugurowany w tym roku festiwal filmowy, aktywniejsze
wprowadzenie młodzieży.
Niełatwa to sprawa, jeśli chodzi o przekazanie pałeczki w sztafecie
pokoleniowej. Potrzebne jest lepsze niż dotychczas uświadomienie ludziom
młodym, tworzącym poza granicami swojego obszaru językowego, sensu
tworzenia, istoty i roli tradycji, jak i potrzeby poznania dorobku starszych
kolegów. Stąd prośba do przedstawicieli starszego pokolenia o cierpliwą
opiekę nad młodymi wierszami i ich autorami.
Dwadzieścia lat to kawał czasu. A czas, jak wiemy, robi swoje.
Śpieszmy się uszanować tych, którzy z pisanym i mówionym słowem
do nas przybywają. W ciągu tych lat, niemało wspaniałych poetów,
tłumaczy i badaczy literatury, uczestników naszych spotkań, którzy
byli wśród nas, odeszło na drugą stronę tęczy. Odszedł nasz kolega,
kronikarz losów Polaków wileńskich Jerzy Surwiło, a w ślad za nim
Jadwiga Kudirko, autorka książek krajoznawczych i historycznych.
Odszedł jakby nasz, a jednak z zagranicy – wspaniały mistrz ludowej
poezji Michał Wołosewicz, z odległych od Wilna około 50 kilometrów
Bieniakoń, a już za białoruską miedzą. Ludomir Sobański, miłośnik
poezji z Solecznik. W wypadku samochodowym zginęła Tacjana Sapacz, poetka białoruska, która przed laty przybyła do Wilna z Mińska,
by prowadzić audycję telewizyjną w języku białoruskim. Odszedł
znakomity poeta litewski Justinas Marcinkevičius, potem Sigitas
Geda, a w tym roku w Wilnie – Marcelijus Martinaitis. W Krakowie
zmarł Marek Skwarnicki, piszący m.in. w ciągu lat swe felietony znad
Wisły do „Znad Wilii”, zaś w Białymstoku poeta i dziennikarz radiowy
– Wiesław Szymański. Nie żyje poeta łotewski Hermanis Margers Majevskis, tłumacz poezji polskiej. Dwa lata temu odeszła córka Stanisława
Cata Mackiewicza – Aleksandra Niemczykowa, oddana sprawie Wilna
i zagadnieniom poprawy relacji polsko-litewskich. Zabrakło miłośnika tematów historycznych Andrzeja Bułhaka-Syrokomli z Zielonej
Góry, Nikosa Chadzinikolau – Greka, który znalazł swą przystań
życiową w Poznaniu, ułana poetów, urodzonego w Wilnie Tadeusza
Cugowa-Kwiatkowskiego z Lublina, Mieczysława Czajkowskiego z
Białegostoku, Zbigniewa Dominiaka z Łodzi, Zbigniewa Jerzyny z
Warszawy, Jana Pyszki z Zaolzia, w młodym wieku i nagle odszedł
publicysta Janusz Michalski, syn poety Waldemara Michalskiego
z Lublina. Nie ma wśród nas autora aforyzmów Jana Malickiego
z Opola, Jana Tomaszkiewicza z Sopotu, poety i krytyka Andrzeja
Waśkiewicza, Emilia Węgrzyna z Nowego Sącza, poety i tłumacza z
Kijowa Juryja Zawhorodnija.
Niestety, długa to lista. Niech pamięć o Tych, co odeszli i byli z nami
tu, w Wilnie, będzie trwała. A życie, proszę Państwa, trwa. Jego siłą jest
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wiosna, która aktywizuje siły twórcze, zachęca i inspiruje do pisania poezji,
jak i zaprasza do jej słuchania.
Powstanie Styczniowe i konkurs
dla młodzieży. 300-lecie urodzin Donelaitisa

©Romuald Mieczkowski

to zagadnienia, jakie poruszaliśmy
podczas dalszej części konferencji. Temat zagaił Wojciech Piotrowicz, który
przypomniał o najważniejszych miejscach
w Wilnie, związanych z powstaniem, o
obecności jego w literaturze. Kontynuował ten temat Jazep Januszkiewicz, ukazując z kolei karty powstania na Białorusi.
Podczas festiwalu tradycją jest też Jazep Januszkiewicz z Rakowa
nawiązywanie do twórców litewskich, obchodzonych rocznic. Sprawa jest
tym bardziej ważna, że wielu naszych gości nie zna zupełnie literatury
litewskiej bądź styka się z nią sporadycznie i bardzo rzadko. Z zainteresowaniem został przyjęty referat dra Józefa Szostakowskiego, przybliżający
sylwetkę poety litewskiego Kristijonasa Donelaitisa, z okazji jego 300-lecia. W bezpośredni i swobodny sposób referent przedstawił jego poemat
Metai (Rok lub właściwiej Pory Roku), historię jego przekładów na język
polski, inspiracje dziełem wśród późniejszych twórców. Wystąpienia te
zostaną opublikowane w tegorocznych numerach „Znad Wilii”.
Podczas konferencji ogłoszony został konkurs dla młodzieży na temat
powstania (patrz s. 67).
Część konferencyjna została zakończona dyskusją, którą uwieńczyło
uroczyste przyjęcie dla jej uczestników, przygotowane przez Ambasadę RP.
Na konferencję przybyli wilnianie, przedstawiciele mediów polskich
– nie wszystkich, a szkoda, gdyż poruszane były rzadkie lub nieznane
wątki powstania. Nie tylko w tym dniu festiwalu uczestniczyli m.in.
tłumacz Edward Piórko, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Adam
Błaszkiewicz, miłośnik literatury Jan Pakalnis, artyści malarze Ryszard
Filistowicz, Robert Bluj i Czesław Połoński, fotograf agencji ELTA
Włodzimierz Gulewicz. Sprawy te zainteresowały nawet korespondenta
Francuskiego Radia. Ale jak pisałem niejednokrotnie, konferencje takie
zdecydowanie przegrywają jednak z występami np. kabaretów. Dziwi
choćby to, że w dobie walki o szkolnictwo polskie rzadko bywają na
tego typu imprezach nauczyciele – koniec roku nie dla wszystkich
bywa wytłumaczeniem. Nie tylko w zakresie literatury czy historii,
ale też w zakresie teatru czy filmu wielu z nich mogłoby wzbogacić
swoją wiedzę, obcując z gośćmi festiwalu.
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Uczestnicy „Maja nad Wilią i Wisłą” w
Ponarach – w miejscu holokaustu

©Agata Lewandowski
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Też już to tradycja. Ale zanim
autokar wyruszył poza Wilno, nastąpiła objazdowa wycieczka po
stolicy Litwy. Dobra pogoda zachęcała do zwiedzania. Na trasie
był kościół św. Piotra i Pawła,
cmentarz na Rossie. Odwiedziliśmy Ponary, miejsce kaźni 110
tys. osób podczas ostatniej wojny
światowej.
Dalsza trasa prowadziła poprzez Kienę, Kowalczuki do
Szumska. Tu przy plebanii na
uczestników wyprawy czekał
domowy obiad z cepelinami.
Potem były Miedniki z dawnym
odrestaurowanym zamkiem, odwiedziliśmy Niemież – jedną z tatarskich m iejscowości na Litwie.

©Romuald Mieczkowski

Całodniowa wyprawa
po Wileńszczyźnie

Historycznym tropem na terenie zamku w Miednikach, nawet i na szyszce można …zagrać! –
udowodniła to Urszula Zybura z Kalisza
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Finał wyprawy nastąpił
w Borejkowszczyźnie, w
pieczołowicie odbudowanym dworku Władysława
Syrokomli. Drugi raz z
rzędu, a jedną z przyczyn
tej decyzji było sprawne,
wręcz wzorcowe przygotowanie majówki w zeszłym roku. Wyjątkowo
piękna aura pozwoliła
poznać wspaniałe zakątki
folwarku, o jego bogatej
historii i znanym właścicielu opowiadał jako kustosz tego ośrodka Józef
Szostakowski.
Rozmowy i dyskusje
przy degustacji dań regionalnych trwały długo,
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W Ponarach – Danuta Piotrowicz i Aldona Gawecka. Na dolnym zdjęciu
– przed płytą Marszałka na Rossie
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Fragmenty murów obronnych zamku w Miednikach
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rumieńców im dodał
recital ballady i romansu Luby Nazarenko. O
popularności takich spotkań może świadczyć
fakt, że dotarły do nas
grupy młodzieży z Wrocławia, kilkuosobowa
grupa Włóczęgów Wileńskich, dziennikarze
miejscowi i z Polski.

W dworku Syrokomli było nie tylko dla ducha...

Jak się mają pisarze litewscy? Środa Literacka przy Celi Konrada

©Agata Lewandowski

©Agata Lewandowski

Wizyta w siedzibie Związku
Pisarzy Litwy była rzeczowa i zaskoczyła gości, przede wszystkim
z Polski, rozmachem działalności
organizacji w dzisiejszych, w trudnych i raczej nie bardzo sprzyjających literaturze warunkach. Nie
wszędzie literaci mają tak okazałe
siedziby, swoje wydawnictwa, domy
wypoczynkowe. O działalności tej Podczas spotkania w siedzibie Związku
opowiadała Birutė Jonuškaitė, jako Pisarzy Litewskich Birutė Jonuškaitė
wiceprezes organizacji, obecny był odpowiadała na liczne pytania
Andrius Konickis, redaktor naczelny miesięcznika „Naujoji Romuva”,
również wydawca wielu pozycji książkowych, w tym dwóch ostatnich
książek Barbary Gruszki-Zych. O działalności wydawniczej mówiła dyrektor Wydawnictwa Związku Pisarzy. Rok bieżący przez tłumaczy został ogłoszony Rokiem
Literatury Polskiej na
Litwie, co daje szanse
na pozyskanie wsparcia
dla tej inicjatywy od instytucji w Polsce.
Po tej wizycie nastąpił ciąg dalszy wycieczki miejscami, znaczonymi Powstaniem
Styczniowym, którą
poprowadził tym razem
Poetów można było spotkać na ulicach Wilna
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Wojciech Piotrowicz. Odrębne w tym czasie plany miała
Anna Milewska, która w towarzystwie państwa Barbary i
Janusza Pieczurów odwiedziła
hospicjum w Wilnie.
Poezja w ramach Środy
Literackiej zabrzmiała przy
schodach, prowadzących dziś
donikąd, czyli do zamkniętego
Tradycyjnie brzmiały wiersze przy Celi Konrada na kłódkę hotelu, utworzonego w bazyliańskich murach wbrew woli wilnian. Wystąpili wszyscy goście
zagraniczni, uczestniczący w festiwalu wilnianie, w tym młodzi, wyżej
wymienieni poeci. Przybyło też niemało słuchaczy, miłośników poezji
nie tylko z Wilna, ale i z bardziej odległych miejscowości Wileńszczyzny.
Biesiada Poetów, Artystów i ich Przyjaciół tym razem odbyła się w
Domu Kultury Polskiej. Uwieńczona została ona popisem wirtuoza gitary
klasycznej Algimantasa Pauliukevičiusa.
Dzień Filmu i Młodzieży – oklaski dla Pokolenia PLT

©Romuald Mieczkowski

To obiecująca na przyszłość oferta „Majów nad Wilią i Wisłą”. Jeśli
chodzi o film, to już wszystko było. Jednak tak nie do końca – nie było
dotychczas przeglądów filmów o Polakach i robionych przez Polaków
poza granicami Polski, a przecież takie obrazy powstają i w dzisiejszej
„erze obrazkowej” chyba najskuteczniej opowiadają o życiu rodaków.
Żeby bardziej sprecyzować temat, chodzi o te filmy, które opowiadają o
życiu młodych Polaków zagranicą, ich poglądach, planach i marzeniach.
A odbiegają one często od pobożnych oczekiwań starszego pokolenia…
Jacy są młodzi Polacy w różnych krajach świata, dokąd rzucił los ich
rodzin? Na Zachodzie, na innej półkuli, i na Wschodzie, gdzie są autochtonami? Co mają wspólnego,
a czym się różnią?
Pomysł Agaty Lewandowski, m.in. absolwentki Szkoły Filmowej
w Łodzi, która ćwierć
wieku spędziła w Niemczech – w Berlinie, powołania takiego festiwalu
podczas „Maja nad Wilią
i Wisłą” był strzałem w Panel filmowy prowadziła Agata Lewandowski
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dziesiątkę. Myślałem już
wcześniej o filmowym
panelu, gośćmi festiwalu
już wcześniej byli aktorzy,
w pamięci pozostał pobyt
Krzysztofa Zanussiego.
Nie było jednak opracowanej formuły wykreowania dnia filmowego, który po wielu rozmowach
i dyskusjach zaistniał
dopiero w ostatnim roku.
Na ten panel przybył
Witold Płusa, prezes Stowarzyszenia „Akademia
Wilanowska”. W swoim
zagajeniu Dnia Młodzieży
i Filmu zapraszał on młodzież wileńską do współpracy, do kontaktów z por- Filmy przyjęto z uwagą i wielkim zainteresowaniem
talem weare.pl, prowadzonym przez młodych ludzi i reprezentowanym w
Wilnie przez Mikołaja Kępińskiego, który dokumentował festiwal. Płusa
zapewnił, iż miejsce kolejnego spotkania – w Pałacu Wilanowskim może
wspaniale służyć dialogom młodych.
Prowadziła panel w gościnnych progach Instytutu Polskiego Agata
Lewandowski, w dwojakiej roli – również jako realizatorka dwóch z trzech
zaprezentowanych filmów. Pokazano jej Dzieci emigracji (Niemcy) i Pokolenie PLT (Litwa) oraz film (USA). Na sali zgromadziła się głównie młodzież,
bardzo ciepło powitana została nestorka polskiego kina Ewa Krasnodębska.
Tego dnia w szkołach Wilna kończono rok szkolny – odbywały się uroczyste
akademie. Ale przybyła młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II, z innych
szkół Wilna, byli przedstawiciele Wileńskiego Klubu Włóczęgów, dziennikarze. Odnotować należy obecność przedstawicieli portalu pl.delfi, który
na bieżąco i bardzo operatywnie relacjonował przebieg całego festiwalu.
Filmy zostały przyjęte bardzo ciepło. Nie da się ukryć, iż wszyscy
czekali na film „litewski”. Jego projekcji towarzyszyła ożywiona reakcja,
a nawet spontaniczne oklaski. Był to znak, że obraz trafia do odbiorcy, a
wobec poruszonych zagadnień młodzież wileńska nie jest obojętna. Po
filmie odbyła się dyskusja, którą przecięły jedynie ograniczenia czasowe.
Co zaskoczyło zebranych? Jak powiedział jeden z dyskutantów, dotychczas nikt tak szczerze przed szerokim audytorium się nie wypowiadał, zwykle
skrupulatnie dobierano dyskutantów, a tematy, które poruszano „były pate65
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tyczne”. Tymczasem ważne sprawy, w tym
dotyczące tożsamości młodych Polaków
Wileńskich, były przedstawione z różnych
punktów widzenia, w sposób luźny i przystępny, w kontekście otwartości i z wypowiedziami ich rówieśników Litwinów czy
Rosjan. Jest to film o szukaniu swojej tożsamości, budowaniu wzajemnych relacji w
warunkach wielokulturowości.
Na ten temat zwykle rozprawiają ci
sami ludzie, najczęściej na oficjalnych
konferencjach i zgromadzeniach polskoNajmłodszy widz – Wincentek, z -litewskich, przy pomocy tych samych
ojcem Maciejem Mieczkowskim środków – co tam mówić niesprawdzających się w szerszym kontekście – dlatego ich opinie nie zawsze docierają
do odbiorcy. Ludzie młodzi to widzą inaczej i prawdziwiej.
Dzień Filmu i Młodzieży będzie kontynuowany podczas etapu polskiego. Jeszcze nie ma swojej nazwy, operujemy nazwą roboczą EMiGRA,
może będą inne propozycje.
Rozpoczęte w Instytucie Polskim dyskusje młodzi ludzie kontynuowali
podczas get-togheter’u i dalszych rozmów wieczornych. Powstały nowe
znajomości. I oto chodzi.
PODZIĘKOWANIE
Wykonawca i koordynator części wileńskiej XX Międzynarodowego
Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą” składa podziękowania:
Fundacji na Rzecz Mediów Polskojęzycznych Zagranicą „W-Z”
(Wschód-Zachód) w Warszawie – za wsparcie ze środków projektowych MSZ RP, Ministerstwu Kultury RL, Fundacji Banku Zachodniego WBK, Ambasadzie RP w Wilnie i jej Wydziałowi Konsularnemu
oraz Instytutowi Polskiemu w Wilnie, Związkowi Pisarzy Litwy,
Stowarzyszeniu Akademia Wilanowska w Warszawie oraz portalowi
weare.pl, Domowi Kultury Polskiej w Wilnie, Domowi-Muzeum
Adama Mickiewicza w Wilnie, Muzeum Władysława Syrokomli w
Borejkowszczyźnie, redakcjom mediów i ich reprezentantom, poetom i
artystom, jak też wszystkim naszym Przyjaciołom i Sprzymierzeńcom.
Wyrażam szczerą wdzięczność wszystkim tym, którzy współtworzyli
niepowtarzalny nastrój Festiwalu.
Romuald Mieczkowski
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KONKURS
Powstanie Styczniowe 1863
oczami młodych – 2013
Młoda – stara generacja: Powstanie Styczniowe wczoraj i dziś.
Jakie ponadczasowe wartości niesie za sobą Powstanie Styczniowe?
Co znaczy dla mnie dzisiaj Powstanie Styczniowe?
Konkurs polega na tym, aby w ciekawy sposób opisać
miejsce pamięci historycznej, artystycznej i symbolicznej
Powstania Styczniowego w Polsce i na Litwie.
W zakres wchodzą:
miejsca pamięci typu mogiły, krzyże, pomniki, jak również bitwy,
potyczki, historie osób, przedmiotów, zdarzeń, skojarzeń i symboli.
Forma przygotowywania prac:
dowolna – opowiadanie, poezja, reportaż fotograficzny,
filmowy nakręcony kamerą albo komórką.
Najciekawsze i najbardziej pomysłowe prace będą nagrodzone
i prezentowane podczas drugiej części XX Międzynarodowego
Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą”, połączonej
z Festiwalem Filmów Emigracyjnych – EMiGRA,
który odbędzie się w Warszawie – w Wilanowie,
w dniach 24-29 września 2013.
W konkursie wziąć mogą udział wszyscy, którzy nie ukończyli 27 lat.
Termin nadsyłania prac: do 22 września 2013.
Prace oraz ewentualne pytania, dotyczące konkursu,
prosimy przesyłać do Romualda Mieczkowskiego,
na adres mailowy: znadwilli@wp.pl
Organizator konkursu – Fundacja „WZ”
wraz z redakcją Kwartalnika „Znad Wilii”.
Współorganizator – Portal weare.pl
Adres do korespondencji:
www.weare.pl
St. Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
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PROGRAM XX MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU POETYCKIEGO „MAJ NAD WILIĄ I WISŁĄ”
ZAJAZD POETÓW NA LITWIE –
Z PIERWSZĄ ODSŁONĄ W POLSCE
Niedziela, 26 maja
Zakwaterowanie w Hotelu Domu Kultury Polskiej „Pan Tadeusz” (DKP).
13.00. Udział we Mszy św. w kościele Franciszkanów NMP – z refleksją lirycznopoetycką po nabożeństwie. Prowadzą o. Marek Dettlaff i Romuald Mieczkowski.
15.00-18.00. Miejsca znaczone Powstaniem Styczniowym.
Wycieczka po Wilnie – cz. 1.Prowadzi dr Józef Szostakowski.
18.00. Spotkanie integracyjne.
Zapoznanie się z działalnością www.weare.pl (Warszawa).
Poniedziałek, 27 maja
9.45. Inauguracja festiwalu przy pomniku Adama Mickiewicza.
10.10-11.30. Powitanie uczestników festiwalu przez kierownictwo Ambasady RP,
jej Wydziału Konsularnego oraz Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy
Litwy. Przedpołudnie Jednego Wiersza – podwórze Mieszkania A. Mickiewicza.
11.30-12.30. Zwiedzanie Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza.
15.00-19.00. Zajazd to nieostatni, w dodatku – z odsłonami w Polsce. Konferencja –
podsumowanie 20-letniej działalności festiwalu; jak odczytujemy zryw Powstania
Styczniowego w literaturze dzisiaj; ogłoszenie konkursu nt. Powstania Styczniowego.
Pałac Paców (Ambasada Polski).
Wtorek, 28 maja
9.00. Wycieczka objazdowa po Wilnie, odwiedzenie Cmentarza na Rossie, Ponar.
Wędrówki Tradycja i dzisiejszość na trasie Kiena-Kowalczuki-Szumsk-Miedniki.
17.00-22.00. Majówka Poetycka w Borejkowszczyźnie. Z udziałem wykonawczyni
ballad i romansów Luby Nazarenko. Degustacja potraw regionalnych.
Środa, 29 maja
10.00. Podsumowanie 20-letniej współpracy literatur w Związku Pisarzy Litwy,
statystyka przekładów wzajemnych. Z udziałem Birutė Jonuškaitė,
wiceprezesa ZPL i Andriusa Konickisa, red. naczelnego „Naujoji Romuva”.
Pałac Ogińskich – Lietuvos Rašytojų Sąjunga.
11.30-14.00. Miejsca znaczone Powstaniem Styczniowym w Wilnie.
– cz. 2 wycieczki. Prowadzi Wojciech Piotrowicz.
16.00. Z pamięcią o Celi Konrada – Środa Literacka. Podwórze Klasztoru
Bazylianów. Prowadzi Romuald Mieczkowski.
18.00 – Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjaciół. Recital gitarzysty
klasycznego Algimantasa Pauliukevičiusa. DKP.
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Czwartek, 30 maja – Dzień Filmu i Młodzieży
11.00-12.00. Konferencja prasowa XX MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”
14.00-18.00. Projekcje filmów z życia młodych Polaków za granicą:
Dzieci emigracji (Migrationskinder, Niemcy), Oblicza Ameryki (USA)
i Pokolenie PLT (Litwa/Polska).
Z udziałem uczniów Gimnazjum Jana Pawła II, polskich studentów Wilna,
członków Klubu Włóczęgów i młodych poetów wileńskich.
Wywiady TV z młodymi uczestnikami festiwalu prowadzą ich rówieśnicy,
dziennikarze z Polski. Młodzieżowy get-togheter.

POFESTIWALOWE ECHA
Bożena Intrator, Warszawa:
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Uwielbiam stan świeżego zakochania.
Dawno już w nim nie byłam. A tu nagle
przyszedł maj i stało się. Zakochałam się
na nowo – w magii Wilna, w poetach, którzy do tego miasta zjechali na dwudziestolecie festiwalu poetyckiego, odbywającego
się tam co roku, w nowych wierszach, w
krajobrazach nowych, a jednocześnie znanych mi od dzieciństwa, bo przecież urodziłam się w Augustowie, a to tak
niedaleko jeśli chodzi o krajobrazy, o architekturę i o kuchnię. Chodząc czuję,
jakbym unosiła się w powietrzu, nie dotykała ziemi. Jestem wypełniona słowami, wypowiedzianymi przez niezwykłych ludzi w niezwykłych miejscach – w
podwórzu Domu-Muzeum Adama Mickiewicza, w kościele Franciszkanów,
w dworku Władysława Syrokomli, na uliczkach Wileńskiej Starówki.
Podczas tych kilku dni miałam nieustanne wrażenie, że jesteśmy
zjednoczeni w jedną poetycką całość – Romualdowi Mieczkowskiemu
udało się, dobierając uczestników znaleźć artystów, odbierających i nadających na tych samych falach. Przez moment przypomniała mi atmosferę,
uchwyconą przez Bernardo Bertolucciego – wielkiego poetę, wyrażającego
się zarówno za pomocą pióra, jak też i kamery – w jego filmie Ukryte
pragnienia (Stealing beauty czyli ujmujące piękno), gdzie spotykają się i
celebrują niebezbolesne piękno życia ludzie w bardzo różnym wieku, co
jest rzeczą zwyczajną w Toskanii.
Niedzielenie się na generacje, tylko bycie razem i uczenie się od siebie nawzajem, to sposób na życie nie tylko we Włoszech, ale również w
krajach, w których miałam szczęście mieszkać – we Francji i w Austrii.
Spotkania artystów i ich przyjaciół w wieku od zera do 100 lat, dzielących
się winem i nie tylko, chlebem przy długich stołach na zielonych latem
łąkach, były dla mnie czymś tak naturalnym, jak szacunek, którym przy
tych stołach otaczano bardziej zaawansowanych wiekiem i doświadczeniem
artystów. I oto w Wilnie, na Litwie, wśród zielonych, trochę „toskańskich”
pagórków, Romek Mieczkowski – poeta, jak też animator kultury, stworzył
tradycję spotkań w klimacie mi tak znajomym – połączył ludzi, różniących
się wiekiem, jak też doświadczeniami, pochodzących z różnych części
świata – przy długich stołach i sprawił, że nie wiek czy pochodzenie się
liczyły, tylko poezja, którą są wypełnieni i którą się lubią dzielić z innymi.
Życzę festiwalowi jeszcze wielu odsłon, mam nadzieję, że będę jeszcze
brała udział w niejednej z nich.
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Ewa Krasnodębska-Zakrzewska, Warszawa:
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Szanowny Panie Romualdzie – przeczytawszy Pana krzepiące słowa, z kolei i ja chcę
złożyć na Pana ręce podziękowanie. To „Maj
nad Wilią” sprawił, że nie tylko poznałam piękne Wilno, ale także zrozumiałam, dlaczego Polacy tak kochają to miasto, a ci którzy je opuścili, tak bardzo stale za nim tęsknią. To „Maj
nad Wilią” sprawił, że odrzuciwszy postawę
obserwatora stałam się żywo zainteresowana Ewa Krasnodębska
Waszymi dokonaniami i aktualną aktywnością, uczestnikiem spotkania,
uwiedziona także życzliwością oraz przyjazną koleżeńską atmosferą.
Cieszy mnie, że „Maj nad Wilią” zbrata się z tym wrześniowym festiwalem nad Wisłą i że może będę mogła Was tu spotkać. Wraz z pozdrowieniami
posyłam, jako dopełnienie majowego uczestnictwa, mój laicki wiersz.
Istnienie
Duch i ciało
To tak wiele, jednocześnie mało.
Duch wiecznie młody a ciało?
Przecież też by mu się chciało.
I w tym właśnie sęk.
Ogarnia mnie lęk.
Podążanie za młodością
staje ciału w gardle kością.
Cierpi, dławi się, usycha…
Tego tylko brakowało
by w zaraniu życia ciało
w tym biegu się rozsypało.

Chyba rozdźwięk ciała i ducha
to w zagadce życia fucha.
Że tworzenia siła
tu się pomyliła.
Że błąd tkwi w fuzji sposobie.
I tak duch sobie a ciało sobie.
Pierwszy żyje ponoć wiecznie,
niewątpliwie też bezpiecznie,
a drugie po prostu umiera
choć fakt ten życiu doskwiera.
Toż to ewidentny błąd.
Ciało starcze, duch młodziutki –
opłakane tego skutki.
Nie-po-ro-zu-mie-nie.
I to ma być istnienie?

Aldona Gawecka, Warszawa:
Ostatnie dni maja w Wilnie roku 2013 były piękne. Bezchmurne niebo,
słońce, zieleń parków i skwerków, zapach bzów, urok starych uliczek i
kościołów… To wszystko harmonizowało z atmosferą naszego spotkania,
tworzyło niezapomnianą scenerię, było wspaniałym tłem rozmów, dyskusji.
Już drugi raz zostałam zaproszona do Wilna, mego rodzinnego miasta,
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by spotkać się z osobami, którym – podobnie jak mnie – miasto Giedymina jest bliskie
i którzy swymi wrażeniami, spostrzeżeniami,
emocjami chcą dzielić się z innymi zarówno na
papierze, jak i w osobistych kontaktach.
Kontakty takie to jedna z najważniejszych
części wydarzenia, jakim jest festiwal. Olbrzymią radość sprawiło mi spotkanie z osobami,
które poznałam w ubiegłym roku i z którymi już łączą mnie wspomnienia.
Z przyjemnością ponownie wysłuchałam wierszy Pawła Kuszczyńskiego
i Kaliny Zioły – z Poznania i wileńskiego poetę Aleksandra Śnieżkę. Ze
wzruszeniem wsłuchałam się w ballady Luby Nazarenko. Jej interpretacja
rosyjskich romansów przy akompaniamencie gitary jest niezapomniana.
Wojciech Piotrowicz prowadził nas po Wileńskiej Starówce, opowiadając o miejscach, które odegrały ważną rolę w historii, a także o ludziach,
którzy tworzyli kulturę w tym starym grodzie. Poznałam jego żonę – Danutę, z którą wcześniej rozmawiałam tylko telefonicznie. Pani Danuta jest
czytelniczką moich książek, o których powiedziała wiele ciepłych słów.
Myślę, że jest to początek naszej przyjaźni, która będzie się rozwijać.
Miałam okazję spotkać się z wieloma ciekawymi osobami z różnych stron
świata, nie sposób wymienić wszystkich. Razem również spędziliśmy urocze
popołudnie w dworku Syrokomli. Wszyscy byliśmy w znakomitych nastrojach, radośni, mieliśmy okazję się zintegrować i jest to wielki sukces „Maja”.
Zebranym radość sprawiła obecność Anny Milewskiej, którą chyba
wszyscy uczestnicy festiwalu znali z serialu Złotopolscy – jako aktorkę,
a podczas tych dni majowych poznali również jako poetkę.
To, że to spotkanie było tak udane, jest zasługą Mieczkowskiego – poety, który w dworku Syrokomli popisał się również wspaniałym głosem,
śpiewając wraz ze wszystkimi piosenki, które Luba inicjowała.

Wilno było w mojej świadomości od młodych lat. Ciocia Lunia, urodzona wilnianka,
pięknie opowiadała o tym mieście z wileńskim
zaśpiewem. Mijały lata. Los zrządził, że poznałam osobę uśmiechniętą, życzliwą, o imieniu
Aldona – i tak, jak moja ciocia – mówiącą z
tym charakterystycznym „ł”. To ona, rodowita wilnianka, podrzuciła mi „Znad Wilii”, z
artykułami na tematy literackie, historyczne i
współczesne, dotyczące spraw polsko-litew-
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Teresa Barbara Banasik, Warszawa:
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skich. Stałam się prenumeratorką kwartalnika. Aż tu w marcu tego roku Aldona na spotkaniu grupy „Piszących Żoliborzanek” oświadczyła: „Jedziemy
do Wilna na festiwal poetów, literatów, malarzy, zwany „Maj nad Wilią”.
Zamieszkałyśmy w hotelu „Pan Tadeusz” Domu Kultury Polskiej.
„Maj” zaczynamy Mszą Św. w kościele Franciszkanów. Po nabożeństwie
pierwsze refleksje liryczno-poetyckie. Cały program był bardzo bogaty.
W Ambasadzie Polskiej, która mieści się w Pałacu Paców, nastąpiło
podsumowanie dwudziestu lat Spotkań Poetyckich. Tu też został ogłoszony konkurs dla młodzieży na temat Powstania Styczniowego. Podczas
zwiedzania nawet słoneczna pogoda …była zamówiona! W podróży po
Wileńszczyźnie przybliżona nam została historia tych ziem, a w Borejkowszczyźnie czekały nas liczne niespodzianki. Wrażenie na wszystkich
zrobił kamienny stół, postawiony przed gankiem na pamiątkę w 1897 roku,
z wizerunkiem Liry i stosownym napisem. Po komnatach oprowadzał i
opowiadał ze swadą Józef Szostakowski. A gdy gitarę do rąk wzięła Luba
Nazarenko, śpiewała z nią cała sala, a nawet zdarzył się występ taneczny,
wykonany z dużym temperamentem przez Kalinę i Romka. Przy suto
zastawionym stole z kwasem chlebowym, pysznymi serami, chlebem
litewskim, konfiturami z żurawiny, tutejszymi wędlinami było też wesoło.
Myślę, że humory poprawił nie tylko kwas chlebowy.
Szybko mijał czas, aż nadszedł dzień ostatni – z pokazem filmów o życiu
młodych Polaków na emigracji i ich relacjach z rówieśnikami w krajach, w
których zamieszkali. Licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna, studenci,
młodzi poeci wileńscy uczestniczyli w ciekawej dyskusji. Na koniec wszyscy
życzyli sobie spotkania nad Wisłą w Warszawie we wrześniu.
Maria Duszka, Sieradz:
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Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za „Maj
nad Wilią i Wisłą”. Jesteś, Redaktorze, wspaniałym organizatorem tej imprezy. Wychwalam
Cię na Facebooku, nie chcę się tutaj powtarzać. Ale nawet to, że wyszedłeś po nas na
dworzec, a potem pożegnałeś nas, gdy odjeżdżaliśmy – to takie niby drobiazgi, ale pięknie
świadczą o Tobie. Krótką relację z „Maja”
zamieszczę na stronie Urzędu Miasta Sieradza.
Bardzo się cieszę, że Birutė (Jonuškaitė) przełożyła mój wiersz na język
litewski. W Wilnie usłyszałam od wielu osób dużo miłych słów na temat
mojej poezji. Ponieważ miałam mało książek, muszę je teraz przesyłać na
podane mi adresy. Moje utwory podobają się też Jazepowi Januszkiewiczowi – e-mailowo po powrocie z „Maja” stworzyliśmy wspólnie bardzo
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ładny wiersz. Chce moje wiersze przekładać na białoruski. I chce wydać
książkę z tymi przekładami.
Leokadia Komaiszko, Liége, Belgia:
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Szanowny Organizatorze, wiedz, że „Majem nad Wilią” jestem zauroczona. Organizacja
była sprawna i niemęcząca, zaproponowałeś
nam ciekawy wachlarz spotkań z ludźmi i miejscami w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Podczas
festiwalu poznałam wiele interesujących osobowości i spotkałam serdecznych dawnych
znajomych, koleżanki i kolegów. Przywiozłam
do domu parę nowych swych wierszy oraz
Leokadia Komaiszko, w masę przepięknych zdjęć. Te ilustracje i regłębi – Alicja Rybałko
portaże zostaną wykorzystane w „Listach z
daleka” oraz na stronach internetowych.
Drogi Romku, jesteś tytanem pracy, tak wiele robisz sam, a podejście
do spraw masz bardzo ludzkie – nie na próżno jeden z poetów wileńskich
nazwał Cię „Współczesnym Kraszewskim”.
Nawiązując do majowej imprezy poetyckiej, pozwalam sobie przesłać
mój wiersz, który napisałam nocą z 26 na 27 maja i na świeżo odczytałam
go nazajutrz publicznie na podwórku domu Adama Mickiewicza.
Starszy kolega
Śniłam lat tyle o... Maju
w Wilnie nad Wilenką i Wilią.
Na komputerowych YouTub’ach
jego odbicia uparcie szukając.
Stało się. W głąb dawnych światów
tej wiosny zstąpiłam. Niepewna –
czy Wilna nie powinnam się
uczyć od nowa. Pachną lipy.
Wokół tyle roześmianych twarzy.

Po kresowemu gościnne progi.
I wiersze. Tańczą serc naszych
rytmami wiersze. Śpiewa wiatr.
W nas się śmieje Adam Mickiewicz,
ów starszy o parę wieków kolega.
On – z nas, jak i my – z niego.
Szczególnie dziś. W Wilnie.
W maju. Nad Wilenką.

Gabriel Kamiński, Gdańsk:
Serdecznie dziękuję za spotkanie w Wilnie, za możliwość osobistego poznania
Ciebie oraz za to, że wszędzie mnie przedstawiałeś jako swego odnalezionego
krewniaka (patrz s. 154-156). Żałuję, że mój krótki pobyt w Wilnie oraz to, że
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byłeś ogromnie zajęty, nie pozwoliły nam na dłuższą
rozmowę. Najważniejsze, że mieliśmy okazję poznać
się osobiście i zamienić choć parę słów. Myślę, że
nadarzy się niejedna okazja, abyśmy się spotkali przy
innych okolicznościach i nacieszyli się tym do woli.
Śledziłem na bieżąco „Maj nad Wilią i Wisłą” i
jestem pełen uznania i podziwu za zorganizowanie tak niepowtarzalnej imprezy. Miałem okazję
poznać wielu wspaniałych ludzi, a ze swej strony ofiarowałem swoją pomoc w Gdańsku młodej wileńskiej poetce Elżbiecie Czerniawskiej, która od jesieni będzie studiować polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim.
Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, dziękując za spotkanie w Wilnie i za
wszelką życzliwość z Waszej strony.
Alicja Chruścicka, Przemyśl:
Czarny anioł*
O najpiękniejszy z martwych aniołów
Co skrzydła na darem nie wznoszą
Do niebios o los lepszy prosząc
Lecz jak uprosić skrępowaną dłonią
Jak dostać dar wiekuistej wolności
Kiedy dość bólu serca ściska po niej
Och, ty „Aniele śmierci” świadku wieczny
Tego cierpienia, które zrywa pęta
Ziemskiego życia zdławionego młodo
Sto lat tak stoisz i długo postoisz
Bo cię artysta sercem stwarzał swoim

Impreza jest intrygująca. Szkoda, że
nie mogłam na niej
się wypowiedzieć (nie
dotarła w dniach festiwalu do Wilna – red.).
*Wiersz z nadesłanego tryptyku o Cmentarzu Rossie
Jako współautorka
książki pt. Rok 1863
– Wpisani w dzieje Przemyśla byłam gotowa wnieść swój skromny akcent.
Ja też pracuję w kulturze, dla kultury i z ludźmi kultury. Jestem ciekawa tak
dużych inicjatyw. To niewątpliwie znaczące dla Polaków przedsięwzięcie.
Szkoda tylko, że zlewa się z wieloma innymi imprezami w Wilnie w tym
samym czasie. U nas, w Przemyślu, ukraińska mniejszość narodowa ma
znaczące wsparcie miasta – ciekawa jestem, jak to jest w Wilnie.
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Trzy Krzyże Antoniego Wiwulskiego w lipcowym słońcu
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Fragment murów ogrodzenia przy kościele Wizytek w Wilnie
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W ROKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO –
O POWSTANIU LISTOPADOWYM
GIEŚMI ŻEMAYCŻIU PAWIETA WAYNO METU 1831
Dabar Lenkay neprapule
Koi Żemaytiay giwi!
Kad wysi pri gienkła pule,
Tad yr bus szczestliwi.
Lenkay, Lijtuway, Żemaytiaj drauginio,
Kayp wysada buwom, taip busem wyinibio!
Ae maż pralinom asżaru,
Kad kożnam rudyni,
Rekrutams Ukazay Cara
Liep iemt paskutyni.
Wayka Motinay, o Seserey broli:
Nebe muras iay poniawosi prakieyktas Maskoli.
Kaktas musu ne bus skustas,
Ney żwangis gielżyniay!
O Sybiras wysad pustas,
Neb grażos minijay!
Wysi Wira eykiem, niewale numesti,
Napretieli musu, pakarop dawesti.
Gana Wieros papeykima,
Gana jau kienkieti;
O dieł puszku altijma
Warpus nujemkieti.
Joug yr Diewas Danguy – to Diewa teysibie
Dos Lenkams, Lijtuwams, Żemajtiams wienibie.
Trisdesżimtis sekmy Meta,
Kayp Carai cże wałda –
Karny yr spakaymi wieta?
Karny Diewuy małda?
Gins Wirus i padwadas, nubiaurios tau buta
Yr Margaytiems, yr Moteriems siułodami knuta.
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Jug Żemayti kożdas turi
Titnaga Striełbeli,
O ing wayska, iemyk ysz buri,
Tinkama Żyrgieli.
Wonikie tau saka – tunkart gausi muni,
Kad ysżginsi ysż Żemaycżiu nenrieteli szuni.
Eykiem wysi iemt Pałanga,
O Łayways nupłauksma
Stałicziop su wale Danga
Yr Cara sugausma.
Tada sugrinżi namop, Kriżius pastatisma,
Yr Yszgamima Metus, ant ju paraszisma.
PIEŚŃ ŻMUDZINÓW TELSZEWSKIEGO POWIATU
W WOJNIE ROKU 1831
Jeszcze Polska nie zginęła,
Gdy Żmudzini żyją!
I Żmudź walkę rozpoczęła,
Gdy się w Polsce biją.
Polacy z Rusią, ze Żmudzią i Litwą
Wywalczą swobodę tak świętą bitwą.
Alboż mało łez przelano,
gdy Cara ukazem
Co jesień rekruta brano,
Męża, syna, razem.
Płacze żona męża, a matka po synie;
Dość, dość panować, zbrzydły moskwianie.
Łby nie będą nam golone,
Ni w kajdanów brzęku
Na Sybir tłumy pędzone
Wśród płaczu i jęku!
Kto żyje ruszaj, czas zniszczyć niewolę
Niśli wrogom uledz, umrzeć ja wolę.
Wierze srogie urąganie
I kościół zhańbiony:
A więc na armat odlanie
Niechaj służą dzwony.
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Zlituj się Boże, przez Twą sprawiedliwość
Wróć Polsce, Litwie i Żmudzi szczęśliwość.
Trzydziesty siódmy rok idzie,
Jak Carom służymy.
Każdy kątek u nas w biedzie –
Ni Boga chwalimy.
Prą mężów w podwody, a sromią chaty
Dziewki i żony zastraszając baty.
Wszakże jest u nas kosa, pika,
Krzemień i strzelbinka.
Jeździec niech dzielnie pomyka
Rumaka żmudzinka.
Słuchaj Anusi, jeślić ona droga:
Nie da ci buzi, aż wygnasz psa wroga.
Nuż! Połągę zdobędziemy.
Morzem popłyniemy,
W stolicę popłoch rzucimy
I Cara schwycimy.
Wróciwszy z wojny, krzyże dziękczynienia
Wzniesiem z napisem roku wybawienia.
Teksty – żmudzki i polski pochodzą z opracowań Feliksa Wrotnowskiego, urodzonego w 1803 roku w Karasiszkach pod Trokami. Tłumacza
i publicysty, redaktora i edytora. Od 1822 Wrotnowski studiował prawo na
Uniwersytecie Wileńskim. Współpracował w latach 1826-1830 z „Dziennikiem Wileńskim”, ogłosił m. in. przekład dwóch powieści J.F. Coopera
(1829-1830). W czasie Powstania Listopadowego wysłany został z misją
do Warszawy. Był uczestnikiem wyprawy generała Dezyderego Adama
Chłapowskiego na Litwę. W 1831 roku osiadł w Paryżu, gdzie w latach
1841-1843redagował wraz z Władysławem Platerem „Dziennik Narodowy”.
Od roku 1954 do 1860 był dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wydał
m.in. pamiętniki, poświęcone Powstaniu Listopadowemu na Litwie. Był w
bliskich stosunkach z Adamem Mickiewiczem. Zmarł w 1871 roku w Paryżu.
Źródła: Zbiór pamiętników o Powstaniu Litwy w r.1831, układany przez
Feliksa Wrotnowskiego, Paryż 1835 i Zbiór pamiętników o Powstaniu
Litwy w roku 1831, ułożony przez Feliksa Wrotnowskiego, Lipsk 1875.
Przygotował: Wacław Podbereski
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Na brzegu jeziora W.
Zamknęłam oczy i utonęłam
W porannym śpiewie ptaków,
Wietrze głaskającym moją twarz.
Zanurzyłam się po koniuszki palców
W głuchej ciszy jeziora.
Tuliła mnie do siebie jak matka,
Która odnalazła utracone dziecko.
Ogarnął mnie ciepły spokój,
Całował moje dłonie i skroń.
Postanowiłam zostać w tym świecie:
Tu odnalazłam swój dom
Świeżo wymalowany czułością
Nie wrócę, nie będę już patrzeć za siebie
Jak kiedyś.
Uwięzieni
Uwięziłam ciebie przy sobie
Bez możliwości ucieczki.
Nawet gdy byłeś niepotrzebny,
Gdy nie wiedziałam po co cię trzymam.
Przewijałam na nowo płytę
Z grą, którą sobie wymyśliliśmy:
Uwięziłam ciebie przy sobie,
Uwięziłam siebie przy tobie,
Uwięziłam bez możliwości ucieczki.
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Moje
Mam wszystko ułożone:
W komodzie marzenia
Z jedwabiu i satyny,
W szafie wspomnienia
Na wieszakach powieszone.
I życie, i serce ułożyłam sobie
Jak układankę z dzieciństwa,
Z tysiąca drobnych części.
Sama kurz z nich zetrę,
Sama rozrzucę je po kątach.
Ale na razie... niech zostanie
Wszystko ułożone, niewinne, czyste.
Strach
Gdy długo patrzysz na gwiazdę
Staje się ona jaśniejsza.
Jeśli w twe oczy patrzeć
Przez minutę, godzinę...
Czy twe myśli ujrzę jaśniej?
Śniadanie
Masz wartość odżywczą,
w której są węglowodany
(inaczej miłość),
Białka
(czyli namiętność),
Tłuszcze
(znane jako szczęście).
Jestem wciąż głodna ciebie.
Elżbieta Czerniawska
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PARYŻ-WILNO-KOWNO (6)
KABAŁA I WIZJA KOSMOSU. APOKALIPSA OSKARA MIŁOSZA
Zenowiusz Ponarski
System religijno-filozoficzny, zwany Kabbałą, rozwinął się z mitycznego nurtu
judaizmu w oddzielną strukturę ok XII w. Kabbała stara się odnaleźć w Biblii
jej istotny, ostateczny sens. […] Kabbała […] oddziaływała na chrystologię 		
Towiańskiego. Echa kabbalistycznej idei […] dają się odnaleźć w dziele 		
Mickiewicza, a zwłaszcza w w „Dziadach”.
B. Kos, M. Krych, Kabbała żywa, „Znak”, 339-340/1983
DUCH śmiejąc się[...] ksiądz modli się
A wiesz ty, co to będzie z Polską za lat dwieście? –
A wiesz, dlaczego tobie przeor tak nie sprzyja ? –
A wiesz, w Apokalipsie co oznacza bestyja?
Milczy i trzepie – oczy aż strach we mnie wlepił
Powiedz księżuniu, czegoś do mnie się uczepił?
[…] GUŚLARZ
Jeśli duch ten jeszcze w ciele:
Wymów teraz jego imię
[...] I duch ciało swe zostawi
Przed tobą się objawi
		
Adam Mickiewicz. Dziady cz. III

Podejmując tematy metafizyczne, Kabały i Apokalipsy, mam świadomość wkraczania na bardzo grząski grunt, gdyż są to sprawy nieznane lub
mało znane, często pomijane. Ale rzecz staje się bardziej zawiłą, gdy mowa
jest o udziale Oskara Miłosza w tajemnych praktykach i naukach. Dlaczego
się nimi zajął? Nigdy wprost nie wyjaśnił i pozostają domysły, mniej czy
bardziej wiarygodne. Może zwięzła wypowiedź mistyka z Kowna, prof.
Józefa Albina Herbaczewskiego, na pytanie redaktora Juozasa Keliuotisa,
dlaczego i jak się zapoznał się z tajnymi naukami, przybliży do rozwiązania zagadki. Oto co przekazał:
Gdy zauważyłem, że różnię się
zupełnie od innych ludzi, bardzo
się przestraszyłem. Nie wiedziałem, o co chodzi. Chcąc zrozumieć, zacząłem praktykować
tajne nauki – okultyzm, kabałę i
astrologię. Dzięki astrologii zroJuozas Keliuotis i Józef Albin Herbaczewski zumiałem, że jestem gościem na
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tym świecie, a prawdziwą moją ojczyzną
– świat idei. Gdy to
pojąłem, odzyskałem
równowagę, „zostałem” jakby innym.W
nowym stylu wyrażam
J. Tumas-Vaižgantas, M. Biržiška i ks. kanonik Vaitkus swoje myśli. Styl mój
jest agresywny i syntetyczny („Naujoji Romuva”, dalej: „NR”, Kowno,
12/1932, lit.). Wypowiedzi Herbaczewskiego stały się bardziej napastliwe
i obraźliwe jak przedtem, a to może wskutek tej „przemiany”. Był bardzo
kontrowersyjną postacią. Według Juozasa Tumasa-Vaižgantasa: Dzisiaj
Polak, jutro – Litwin, pojutrze diabli wiedzą, kim będzie. Jednego dnia
katolik, a drugiego – ateista. A Mykolas Biržiška tak go określił: Pół psa,
pół kozy, niedowiarek boży. Poznał go osobiście ks. kanonik Mykolas
Vaitkus, z którym dyskutował o przepowiedniach Biblii: Okolicznością,
która wpłynęła na osobowość i postępowanie Herbaczewskiego, były
studia uniwersyteckie w Krakowie, ponadto większość życia spędził wśród
mitów polskiej kultury, oddychał jej narodowym duchem, przesiąkniętym
mistycyzmem religijnym (wspomnijmy mesjanizm Towiańskiego i Mickiewicza, mariawityzm Kowalskiego, niezależny Kościół narodowy, głęboko
uczuciowy szowinizm polityczny, „Aidai”, 10/1953).
Rzeczą przypadku jest, że dwukrotnie miałem możność zapoznania
się z jego wypowiedziami. 18 września 1939 w Warszawie, w kawiarni
Węgierkiewicza: Z demonicznym jak zwykle uśmiechem zapytał (publicystę
„Kuriera Warszawskiego”) Franciszka Ancewicza: „A czy nie mówiłem?
Pamiętaj Litwin Piłsudski stworzył Polskę i dopóki żył, wszystko było w
porządku. […] Widzisz teraz, co uczynili jego spadkobiercy. Człowieczyno
mój, Polskę przecież roztrwonili i stało się w tak krótkim czasie, kilku
tygodni. Polski już nie ma […] Bezsilni Polacy jedno tylko nie wiedzieli, że swoimi rękami, dla siebie kopali grób, dopuszczając do tego, że
Niemcy porozumieli się z Sowietami” (Draugas, Lublin – Toronto 2004).
Proroka-katastrofistę Albina Herbaczewskiego z Łankieliszek (9 km od
Wyłkowyszek) wspomniała na Syberii w rozmowie z redaktorem Valentinasem Gustainisem sąsiadka jego – Zarembowa, z majątku Kretkompie.
Zapytana jak się czuje, odpowiedziała – jak pies w studni, dodając […]
tutaj będzie nasz kres. Wspomniała o horoskopie Herbaczewskiego. W
1933 roku powiedział mi: „Strzeżcie się gór, są waszym nieszczęściem,
będą kresem waszej drogi”. I spełniła się jego przepowiednia: wkrótce
z mężem umarła z głodu w górach Ałtaju. (Z.P., Wojciech Jaruzelski na
Litwie i Syberii, Mississauga, Ontario 1999).
Jeśli nauki potajemne w przypadku Herbaczewskiego miały ujemne
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skutki, w przypadku Oskara Miłosza odniosły przeciwny rezultat. Stał
się inny: emanował widoczną w twórczości i życiu dobrocią, miłością do
ludzi i Boga. Czy nie był to widoczny wpływ nauczania Pisma Świętego,
Kabały i Talmudu? Jeszcze za życia był ceniony jako poeta i twórca,
dyplomata. Ale nie doczekał się należnego uznania za trudy filozoficzne
i swoje przepowiednie. A w pośmiertnej notce zostało to wprost odnotowane: Szerszego uznania oczekują jego filozofia i przepowiednie („NR”,
10/1939). Doceniła go jednak opiniotwórcza „Naujoji Romuva” w artykule
redaktora naczelnego Keliuotisa o odrodzeniu się katolicyzmu we Francji:
Tacy współcześni poeci jak Miłosz-Milašius piszą religijne hymny i psalmy
Najwyższemu Twórcy Świata... („NR”, 2/1931). Podane wersje nazwiska
– polska i litewska, przypominają jego pochodzenie.
Juozas Keliuotis w latach 1926-1929 studiował na Sorbonie, wtedy go
poznał i tak go przedstawia: Nie znosił reklamy komercyjnej i osobistej,
trzymał się daleko od szumu medialnego. Mając intuicję, był mistykiem,
wizjonerem, przewidującym przyszłość. Gdy go poznałem i odprowadzałem
do domu z poselstwa Litwy, niekiedy zachodziłem do jego mieszkania. Był
niezamożnym, gdyż ministerialne uposażenie rozdawał biednym, początkującym poetom, którzy licznie się do niego zgłaszali. Nie korzystał nawet
z taksówek, a jeździł trzecią klasą metra. Słuchając go, wydawało mi się,
że przemawia tajemniczą mową zza chmur czy też z tajemniczej przepaści
głębin (Moja autobiografia, Wilno, 2002, lit.).
Znamy jego życiorys. Urodził się na Białorusi w rodzinie magnackiej, z
jakąś słabością do mezaliansów: żona dziadka – Włoszka, a ojca – Żydówka.
Od młodych lat mieszkał we Francji, studiował w Paryżu u tłumacza Biblii,
specjalisty języków hebrajskiego i asyryjskiego, prof. Eugene Leidraina
(1844-1910). Stał się francuskim poetą i litewskim dyplomatą, był dalekim
kuzynem Czesława Miłosza. Teatr „Reduta” latami przymierzał się do misterium Miguel Manara. Perypetie Juliusza Osterwy z tą sztuką są dobrze znane.
Nikt nie dociekał, dlaczego twórca „Reduty” przejął się Manarą – libertynem
nawróconym, mnichem,
który kazał pochować siebie w progu kościoła, aby
zawsze deptano jego ciało.
Czy nie dlatego, że bliskie
mu były słowa autora Manary: Złuda się rozwiała,/
namiętność umarła/ pamięć się zatarła –/ miłość
Z lewa – Justas Paleckis, Petras Tarabilda, Marijona ostała. Ostała się miłość
Rakauskaitė-Truikienė, Julija Dvarionaitė-Mintvidienė, do małżonek – wileńskiej
(Wandy) i książęcej (Maw środku – Józef Albin Herbaczewski, 1933
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tyldy), a także uwielbienie do stołecznej hrabiny
(Hanki – Haneczki Ordonówny).
Są w przeszłości Oskara sprawy niejasne, „białe plamy”. Do nich należy próba samobójcza w
1902, po ostrym sporze z ojcem w Czerei, gdzie
wtedy przebywał. A po powrocie do zdrowia życie
wydawało mu się bez sensu. Są warte zbadania
lata 1900-1910, gdy nastąpił kryzys psychiczny
i światopoglądowy. Bardzo zagadkowe jest wydarzenie, sygnalizowane w publikacji Czesław
Miłosz. Przygody młodego umysłu. Publicystyka i
proza 1931-1939 (Kraków 2003): Od 1914 r., gdy
doznał mistycznego olśnienia, zaprzestał twórczość
czysto artystyczną, w swych traktatach metafizycznych głosił nową chrześcijańską kosmogonię,
zapowiadającą pojednanie religii, nauki i sztuki.
Interesował się prehistorią i prowadził kabalistyczne studia nad Apokalipsą. O jego przemianie
napisał Jonas Grinius, najlepszy dotąd znawca Valentinas Gustaitis
jego twórczości: Ochrzczony dopiero w wieku 10 lat, a potem krótko przygotowany do komunii. Jest to jego całe wychowanie religijne. A później w
szkołach Paryża nauka była wroga Kościołowi, gdyż od końca XIX w. w
Paryżu panował liberalizm, racjonalizm, pozytywizm, socjalizm. W innym
opracowaniu napisał, że 15 grudnia 1914, po przeczytaniu rozdziału Pisma
Świętego, przeżył wizję duchową, podczas której ujrzał słońce duchowe,
jako absolutnie prawdziwą egzystencję, a spłowiał problem miłości, odbierając jej aktualność. Przypominając ten moment, Oskar Miłosz napisał:
Odzyskałem spokój. W głowie mojej nie było ani kropli niepokoju lub bólu.
Byłem kapłanem zgodnie z porządkiem Melchizedecha. Przyrównanie siebie
do tajemniczej i wspaniałej postaci biblijnej, „kapłana Boga najwyższego”,
świadczy niezbicie, że bardzo poważnie potraktował to, co się stało późnym
wieczorem 15 grudnia roku 1914. Grinius też wspomniał, że nie unikał
korzystania z Kabały i teozofii, niektórych ich doświadczeń.
Mało kto jednak wie, że studiował Kabałę i głęboko przejmował się
Apokalipsą. O tym wspominał niekiedy Czesław Miłosz i badacze jego
twórczości. Nikt tym się poważnie nie zajął. Przyczynę zainteresowania
się Kabałą swoiście przedstawił paryski przyjaciel z Chile, Augusto d’Halmara: Ze strony matki miał krew żydowską i niewątpliwie dlatego doszło
do zainteresowania się Kabałą i Talmudem („NR”, Wilno, 2/1940, lit.,
przedruk z chilijskiego pisma z czerwca 1939). O tym, że na pochodzenie
zwracano uwagę, wiemy od litewskiego badacza jego twórczości Griniusa.
W artykule W poszukiwaniu naszej drogi do świata kulturalnego napisał
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on: Uważamy za swego A. Mickiewicza,
mimo że Polacy mają większe prawo do
niego. Nazywamy mile O. Miłosza Litwinem, mimo żydowskiego pochodzenia, a
nie litewskiego, wzbogacania literatury
francuskiej, a nie naszej – litewskiej. Nie
znajdując podstaw w rzeczywistości, dajemy mile posłuch fantazji, zapominając, że
fantazja nie jest rzeczywistością.
Dawniej interesowałem się filozofią inHrabina Hanka Ordonówna
dyjską i wertowałem grube księgi, wydane przy każdej okazji i zawsze zawe Lwowie, nieoprawione i rozsypujące sługuje na miłe przypomnienie
się. W swoim czasie liznąłem trochę okultyzmu, chiromancji, grafologii i różnych dziwnych rzeczy. Do tych spraw
wróciłem w Toronto, w domu zmarłego poety Stanisława Januszki. Przypomniał mi o książkach Dynowskiej, Bławatskiej etc., wydawanych na
lichym papierze przez jakieś polskie grupy w USA. Przyniósł wyciągnięte
z lamusa i rzekł – weź sobie. Powiedziałem – zabiorę innym razem. A ten
już nie nastąpił i Krystyna, córka poety, chyba książki te gdzieś zarzuciła
lub wyrzuciła (W. Gurecki, Rzecz o Stanisławie Januszce, Toronto 2008).
Ale nigdy nie natrafiłem na Kabałę, chociaż coś niecoś o niej słyszałem. Przystępując do pracy o Oskarze Miłoszu, odszukałem dostępną
literaturę o niej i o pokrewnych dziedzinach i doszedłem do przekonania,
że im więcej wiem o niej, tym mniej ją rozumiem. Stała się modną na
Zachodzie, zwłaszcza w USA, za sprawą Madonny i innych jej adeptów,
ale inna niż ta, którą poznał Oskar Miłosz.
Nie ma potrzeby jej szerszej prezentacji, zwłaszcza, że jest obszerne
hasło w Wikipedii (24 stron). Z niej przytoczę początek: Kabała (hebrajski
– utrzymywanie, przyjmowanie) – duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła
judaizmu, do jej podstawowych źródeł zaliczają: Torah, Zohar, Ec Haim,
Talmud dziesięciu sefirot, Sefer Jecira, Bagir, a także inne dzieła Ari (rabina Iccchaka Luria Aszkenazi, znanego także pod imieniem Araził oraz
Baal Sulama (Jehuda Leib Ha-Lewi Aszlaga). Kabała wywarła wpływ
na wielu filozofów i naukowców na przestrzeni historii i zdobyła znaczną
popularność w ostatnich latach. Na Kabale oparte są liczne żydowskie
ruchy ostatnich stuleci – szczególnie chasydyzm i religijny syjonizm. To
tylko zaledwie 1/4 jednej z 24 stron.
Kabała inspirację czerpie z Biblii i polega na wsłuchiwaniu się w tekst
i świat, rozszyfrowaniu ich tajemnic. Jest mistyczną tradycją judaizmu,
zaszyfrowanym komentarzem do tekstów biblijnych, zespołem praktyk,
modlitw, obrzędów i medytacji, które umożliwiają intelektualne i duchowne
doskonalenie. Dla lepszego jej zrozumienia przedstawimy pogląd wybit86
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nego historyka żydowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Majera
Bałabana (1877-1942). Jeden z tomów jego Historii Żydów znalazł się
w moim księgozbiorze. Przytoczę z niej kilka znaczących fragmentów:
Stronnicy filozofii Majmonidesa zajmowali się racjonalnym wyjaśnieniem
Biblii oraz szukali filozoficznego wyjaśnienia zagadnień metafizycznych,
jako to stworzenia świata, zaistnienia materii itp.[…] Ludzie dążą do
p o z n a z n i a Boga i zjednoczenia z Nim za pomocą najrozmaitszych
praktyk religijnych, jako to: wzywania imienia Stwórcy, imion aniołów,
duchów itp. Są to m i s t y c y. Wedle nich, ma każde słowo w Biblii, obok
swego zwyczajnego znaczenia, jeszcze głębsze znaczenie (Sod) i dopiero
przez zrozumienie tego znaczenia możemy stanąć na wyżynie, prowadzącej
do nieba. […] Jak cień za samym przedmiotem, tak wlecze się Kabała obok
i za nauką Talmudu przez epokę tanaitów, amorejów i gaonów, raz kryjąc
się w cieniu, to znów wysuwając się naprzód (Majer Bałaban, Historia i
literatura żydowska, wyd.5, Warszawa ok. 1927).
Wiemy już sporo o tej magicznej nauce, dla niektórych będącej „pieśnią
duszy”. Wyznawało ją bądź krytykowało wielu żydowskich uczonych i
filozofów, duchownych i świeckich. Miała wpływ nie tylko na wyznawców
judaizmu, ale wpływała bezpośrednio i pośrednio na wybitnych filozofów:
Platona, Arystotelesa, Newtona i in. Nie powinno dziwić, że i poeta-mistyk
Oskar Miłosz znalazł się pod jej wpływem. Znał język hebrajski, a dzięki
temu miał bezpośredni dostęp do niej. Stworzona przez niego doktryna
jest oparta i na Kabale, jest odnową metafizyki chrześcijańskiej i zapowiedzią chrześcijaństwa przyszłości o tradycji katolickiej: Niestrudzony
czytelnik Biblii – jego znajomość hebrajskiego dała mu bezpośrednio
dostęp do Starego Testamentu – miał za sobą studia, które wprowadzały
go w dziedzinę egiptologii oraz przedgreckich i przedrzymskich cywilizacji
Bliskiego Wschodu. Chociaż uważał Reformację za prawdziwe nieszczęście,

Czterech jeźdźców Apokalipsy; Św. Michał walczący ze smokiem; Św. Jan, zjadający
księgę – z cyklu Apokalipsa wg Św. Jana, 1496-1498. Drzeworyty Albrechta Dürera
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umiał dużo czerpać z pism
protestanckich autorów, z Jakuba Boehme, Swedenborga
i Goethego – napisał angielski teolog Philip Sherrard.
– Gdyż mimo swego eklektyzmu był chrześcijaninem –
chrześcijaninem-katolikiem
[…] podkreślał, że jego wła- Icchak ben Solomon Aszkenazi, znany jest też
sna nauka jest w całkowitej jako Izaak Aszkenazi, Ha-Ari – z hebrajskiego
zgodzie z doktryną chrześci- „Lew”, ale także jako „Boski Rabin Izaak”, takjaństwa. Jego metafizyka, że pod imieniem Araził oraz Baal Sulama (Jetwierdził, jest chrześcijańską huda Leib Ha-Lewi Aszlaga); „Drzewo życia”
metafizyką. [… ] Jego dążeniem było przygotować pojednanie doktryny
i postulatów nauki – rzecz jasna, nie ohydnej i ślepej dzisiejszej nauki,
która, jak mówi, jest bezsilna tam, gdzie wchodzi coś innego, niż zysk i
morderstwo, ale nauki prawdziwej, żarliwej i miłującej, nauki o sprawach
boskich. Bez takiego pojednania nie będzie duchowego odrodzenia, nie
będzie odrodzonej ludzkości (Oskar Miłosz i wizja kosmosu, „Znak”,
416/1990, wstęp i tłum. z angielskiego – Czesław Miłosz). A we wstępie
– stwierdzenie Czesława Miłosza: „Kontrowersyjność” zdaje się być jego
losem po śmierci, jak była za życia, kiedy to Watykan jego pism jakby nie
zauważył, czy też nie dopatrzył się w nich odstępstwa od ortodoksji. Co
to oznacza? W Stolicy Apostolskiej uznano, że Oskar Miłosz nie głosił
żadnych herezji i jego poglądy nie wykraczają poza naukę Kościoła. I
wypowiedź późniejsza Czesława Miłosza: Wszyscy, którzy poznali Oskara
Miłosza w ostatniej dekadzie jego życia, odnosili wrażenie, że mają do
czynienia z niezwykłą osobowością. Uprzejmy, o poczuciu humoru, wolny
od wszelkiej złośliwości, a zdolny do wybuchów gniewu na ludzką głupotę,
dumny, melancholijny, arystokratyczny i pełen szacunku do francuskiej
klasy pracującej, emanował dobrocią i współczuciem, naprawdę umiał
kochać ludzi, jak powiada w jednym z wierszy, „starą miłością, zużytą przez
samotność, litość i gniew” (Oskar Miłosz, „Zeszyty Literackie”, nr 81).
O Kabale wystarczy! Wiemy, że z niej wyciągnął własną wizję Kosmosu. Autor wielu prac o wschodnim chrześcijaństwie, Philip Sherarrd
(1922-1995), podjął się pracy, tytuł której oddaje treść: Oskar Miłosz i wizja
kosmosu. Przetłumaczona przez Czesława Miłosza, który w słowie wstępnym
napisze: Sherarrdowi lepiej chyba udało się pokazać w sposób zwięzły, jakie
miejsce zajmuje Oskar Miłosz wśród myślicieli dwudziestego wieku. Jeszcze
dotąd nikt nie dokonał tej oceny, ale przypomnę, że w pewnej dziedzinie
nauki wyprzedził myśl Einsteina, co oboje przyjęli z dużym zdziwieniem.
Aby pojąć Oskarową wizję Kosmosu, zapoznamy się z fragmentem
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tego opracowania: Diagnoza żałosnego losu teraźniejszej ludzkości zaczyna
się u (Oskara) Miłosza od przesłanki, którą zakłada aksjomatycznie. A
mianowicie, że nasza duchowa potencjalność – nasz byt prawdziwy – może
się zaktualizować, tylko jeżeli sposób, w jaki przedstawiamy wszechświat
fizyczny i miejsce człowieka w nim, zgadza się z prawdziwym stanem
rzeczy. Innymi słowy – żeby wyrazić to samo w ścisłych chrześcijańskich
terminach – sposób, w jaki Bóg stwarza i utrzymuje świat oraz sposób, w
jaki my to pojmujemy, powinny sobie odpowiadać, jeżeli mamy uświadomić
sobie nasz związek z boskim pierwiastkiem i nasz w nim udział, co jest
zarazem rzeczywistością naszej najgłębszej istoty.
I w zakończeniu: Jeżeli Miłosz ma rację, my wszyscy, którzy pragniemy
takiej odnowy – odrodzenia się sakralności w naszym życiu – musimy orzec,
ze rzuca nam nie byle jakie wezwanie. I niewiele okażemy mu szacunku, jeżeli uznając go za wybitną, a nawet wielką postać literacką, tego wezwania
nie podejmiemy. Czy to można skrócić? Dla laików streszczenie – będzie
niezrozumiałe, dla zgłębiających problematykę – zbyt powierzchowne, a
dociekliwi znajdą pełny tekst w miesięczniku „Znak”(416/1990).
Skoro zakończyliśmy z Kosmosem – czas na Apokalipsę poety-mistyka. Poszukując jej w Internecie, natknąłem się na takie ogłoszenie:
Apokalipsę według Miłosza poszukuję pilnie. Stanisław Bereś. Nigdzie nie
mogę znaleźć. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Chodzi oczywiście o Oskara
Miłosza, a poszukującym jest wybitny naukowiec. Oto niektóre, wybrane
z setek jego prac: Apocalypsis według St. Lema; Poeci apokalipsy, czyli
metafizyka oporu; Apokalipsa według Czesława Miłosza. Lista publikacji
dociekliwego publicysty jest imponująca, a różnorodność zainteresowań
– zadziwiająca. Ale jeśli on, wyjątkowo wnikliwy badacz przeszłości, nie
znalazł materiałów o Apokalipsie Oskara Miłosza, oznaczać to może ich
całkowity brak lub że są dotąd niewydobyte ze skarbca kultury. Podejmuję
temat dzięki wspomnianemu Klimasowi, którego dwie relacje w języku
litewskim dotarły do moich rąk: Petras Klimas o Oskarze Miłoszu („Šiaurės
Atėnai”, Wilno, 18/1990, lit.) i Proroctwa Oskara Miłosza (skrót artykułu z tygodnika „Nemunas”, Kowno, 5/1990, lit.). Dopóki nie będą one
przełożone i opublikowane w Polsce, Stanisław Bereś, ani ktoś inny, nie
zaspokoi swojej ciekawości Apokalipsą Oskara Miłosza. Nie dysponując
pełnym tekstem z czasopisma „Nemunas” i korzystając ze skrótu, opieram
się na nim w ograniczonym zakresie.
Kilka nowych szczegółów o Klimasie. W początkach litewskiej pań- Mojżesz Majmonides i prawdopodobnie jego pismo
89

kawiarnia  literacka

stwowości rozważano możliwość utworzenia uniwersytetu w Wilnie. Były rozbieżności odnośnie jego
kształtu: otwartego czy szowinistycznego. Klimas
opowiedział się za Alma Mater dla obywateli Litwy
bez barier narodowościowych i wyznaniowych, z
katedrą języka i literatury polskiej.
Kazys Grinius (przyszły prezydent) wspominał,
że Klimas poznał Oskara Miłosza w grudniu 1918,
Majer Bałaban
gdy powstała litewska Legacja w Paryżu: W tym
czasie (V-XI 1919) pracowali w niej: sekretarz – P. Klimas. Oskar Miłosz
był redaktorem-stylistą pism. [… ] Miłosz pełen był entuzjazmu po niedawnej wizycie na Litwie, zwołał „confe’rence” o podróży dla zaproszonych
Litwinów i Francuzów i wydał broszurę o tej podróży. Pokochał Litwę i
Litwinów i wszędzie podkreślał, że jest Litwinem. [...] Rozmawialiśmy z
nim po polsku. [...] Niekiedy po pracy w Legacji chodziliśmy na spacery.
O polityce rzadko mówiliśmy. […] Miałem kolekcję litewskich krawatów,
ok.100 sztuk, kilka przywiozłem do Paryża i pokazałem Miłoszowi. Zamierzał w Paryżu urządzić wystawę wyrobów ręcznych litewskich włościan i
w jednym z pokoi Legacji wywiesiłem krawaty. Miłosz konsultował się z
francuskimi artystami. Wspomniał, że była królowa Serbii, Natalia, jest
miłośniczką sztuki ludowej, może objąć patronat wystawy. […] Był bardzo
pracowity, w Legacji nigdy nie próżnował. Gdy kończył korektę pisma,
zwracał się od razu do sekretarza Klimasa o następne. Podobało mu się,
że kończąc jedno pismo, na stole miał już następne – tak, by żadnej minuty
nie stracić (Kazys Grinius, Wspomnienie o Miłoszu, „Aidai”, 5/1967, lit.).
Klimas po powrocie z łagru na Syberii pryncypialnie z nikim nie
rozmawiał po rosyjsku. Był pod ścisłym nadzorem KGB, a w domu miał
agentów, którzy mieli ręce pełne roboty, pisząc sprawozdania. Nigdy nie
był szowinistą, ale w ten sposób wyrażał swój stosunek do okupantów.
No, i wreszcie Apokalipsie czas się zacząć – po tylu uwagach i dygresjach, mających przybliżyć ją samą i tego, na którym opiera się wiedza o
proroctwach Oskara Miłosza. Nie unikniemy stwierdzenia, że rozmowy
Klimasa z Miłoszem miały miejsce w latach, poprzedzających II Wojnę
Światową. Mistyk nie tylko przeczuwał nadciągający kataklizm i jego
przerażające skutki, ale i w swojej wyobraźni widział kontrasty światła i
ciemności najbliższej przyszłości. Wiemy o tym od Czesława Miłosza. W
1940, po przybyciu z Budapesztu do Wilna, drogą okrężną i niebezpieczną
przez ZSRR, zamieścił w tygodniku litewskim artykuł pt. Idee O. Miłosza
(dotąd po polsku niepublikowany). Wynika z niego, że przyszły noblista
znał poglądy kuzyna z przesłanych mu do Wilna broszur, które miał wręczyć
wybitnym przedstawicielom świata chrześcijańskiego i żydowskiego, ale o
tym w dalszej części. A teraz o tym, co Czesław Miłosz napisał latem 1940 w
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„NR”: Oskar Miłosz znany jest jako
pisarz, prace o twórczości jego traktują go przede wszystkim jako zjawisko literackie. A druga dziedzina
twórczości jego, którą traktuje jako
najważniejszą, prace filozoficzne,
została zepchnięta w cień. […] Rola
papieża stale rośnie i z pewnością Philip Sherrard cytuje Jakuba Boehme
będzie wzrastała, tym bardziej, że Europa w krwawej walce wyczerpuje swe
siły. Polityczne i filozoficzne strony zagadnienia tego są właściwie dwoma
stronami jednego medalu. Nie inaczej traktował to Miłosz. Zajmował się też
polityką. Obecnie gazety francuskie dużo piszą o jego proroctwach.
Zupełnie prawidłowo przewidział wydarzenia w publikacji o Apokalipsie św. Jana (1938) i broszurze, wydanej wiosną 1938, w której Europa
przeżywa i odchoruje. Wojna według niego miała rozpocząć od Gdyni,
portu polskiego, i tak się wydarzyło. Początkiem wojny był, jak przyjmuje,
pakt czterech, pierwszy krok do rewizji granic. Przełomową datą będzie
rok 1944, od niego zacznie się nowa era.
Ale pozostawmy te proroctwa. Dalej Czesław Miłosz przedstawia rozważania kuzyna o przyszłości Europy i świata, jak sobie wyobraża rządy
Kongregacji Zjednoczonych Państw Świata (Congregation d’ Inities), przywołuje jego słowa: Prawdę, jedyną i pełną, wskazuje Pismo Święte. Kościół
jest jej strażnikiem. Prawda ludziom nie jest w pełni dostępna, jest ukryta.
Niektóre umysły, które do niej zbliżają się, to twórcy kultury i tylko dzięki nim
podróżny w drodze odkryje coś z tajemnicy świata nas otaczającego. […]
Nie ma sprzeczności między nauką a wiarą – Kościół nie obawia się tekstów,
jedynie obawia się komentatorów („NR”, 22-23/1940, 9 czerwca, lit.).
Kilka słów komentarza do tego artykułu. „Pakt czterech” jest bardziej znany jako układ monachijski z 29 września 1938. Podpisany przez
Niemcy, Wielką Brytanię, Francję i Włochy, zadecydował o rozbiorze
Czechosłowacji. Słusznie Oskar Miłosz przyjmuje, że był początkiem
wojny. Zgadza się z tym znany badacz tajemniczych zjawisk Marek
Rymuszko, który w artykule Wszystkie światła na Fatimę pisał: Można,
jak myślę, zaakceptować tezę, że początkiem tego, co miało nastąpić i
zgotować śmierć 55 milionom ludzi, było zajęcie przez nazistów terytorium
dwóch niepodległych dotąd państw („Nieznany Świat”, 6/2012). Zajęcie
Austrii, a zwłaszcza Czechosłowacji, było faktycznym początkiem II
Wojny Światowej. Przypomniałem o tym, aby uwidocznić, jak dawne
poglądy obecnie znajdują potwierdzenie.
A teraz wracamy do przedostatniego numeru „NR”. Miał ukazać się
16 czerwca 1940, ale dzień wcześniej stało się coś niezwykłego i po północy zebrał się rząd Litwy, by po burzliwych obradach, przy sprzeciwie
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prezydenta i kilku ministrów, przyjąć ultimatum ZSRR. Prezydent tegoż
dnia przekazał urząd premierowi i w asyście kilku ministrów i wojskowych
przekroczył granicę Niemiec, występując o azyl, którego mu udzielono.
Tegoż dnia o 4 rano jednostka Armii Czerwonej ostrzelała litewskich
strażników granicznych, a jednego zastrzeliła. A o godzinie 9 inna jednostka przekroczyła granicę Litwy i zagarnęła strażnika, a ok. 15 czołgów
z sowieckiego garnizonu wyjechało w kierunku Kowna.
Czesław Miłosz widział w kawiarni Rudnickiego wjazd do Wilna
wielkich zakurzonych czołgów, wspominał: I niemal fizycznie można było
dotykać gęstniejącego z godziny na godzinę strachu. Nowy rząd powstał
17 czerwca 1940, z dziennikarzem Justasem Paleckisem na czele, który
został też p.o. prezydenta. Wierzył, że Rząd Ludowy zachowa ograniczoną
niezależność, a gdy zwątpił, doznał rozstroju nerwowego i od 22 czerwca
do 5 lipca nie uczestniczył w pracach rządu.
A przyszły noblista w tym czasie w pośpiechu opuścił Wilno i przez
zieloną granicę udał się do Warszawy. Pozostawił bliższych i dalszych
znajomych i przyjaciół, dwóch redaktorów, z którymi współpracował:
Józefa Mackiewicza i drugiego Józefa – Juozasa Keliuotisa (dzięki niemu
powrócił do Wilna). Wkrótce redaktorzy się spotkają. Józef Mackiewicz
tak to relacjonuje: Słychać tylko zbliżające się kroki straszliwego buta,
słychać jak idzie, miażdżąc po drodze charaktery, indywidualności, własną
miłość, jak po żwirze, tak skwierczą te podeszwy sowieckiego reżimu po
godności ludzkiej – napisał. – Nie mogłem się nadziwić. Spotykam na ulicy
Keliuotisa, redaktora największego w Litwie czasopisma literacko-artystycznego „Naujoji Romuva”. „No, co będziecie teraz robić?” – pytam.
– „A co?” – patrzy ze zdziwieniem. – „Pisać będziemy w dalszym ciągu.
Przecież w Sowietach literatura kwitnie … No, trochę trzeba będzie na
czerwono … he, he, he!” (wielokropki w tekście – Z.P.). Takie zakończenie Mackiewicza: Tfu! Podobne „Tfu!” pada, gdy mówi o znajomych
redaktorach – Rapolasie Mackonisie (niedawnym Rafale Mackiewiczu)
i Węckowiczu (Prawda w oczy nie kole, Londyn 2002).
Przyznaję, że do niedawna dialog ten uważałem za
niewiarygodny. Znałem dobrze poglądy redaktora „NR”,
jego wrogość wobec ustrojów totalitarnych, bezkompromisowość w sprawach ideowych. Zmieniłem zdanie
po zapoznaniu się z ostatnim numerem pisma – 24-26
(492-494), z 7 lipca 1940. Potrójny numer (dotąd jedyny)
ukazał się w nowej sytuacji politycznej. Litwa faktycznie
już nie była niepodległym państwem i nie wiedziano,
czy będzie satelitą czy częścią Związku Sowieckiego.
Czesław Miłosz pisał o „kontrowersyj- W Kownie nawet prominentni komuniści nie znali przyności” swego wuja
szłości ich kraju. Oczekiwano, że powstanie jakiś twór
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państwowy, podobny do Słowacji czy Mongolskiej Republiki Ludowej. Poznając ówczesny stosunek Keliuotisa do
nowej władzy, prawdziwe były słowa Józefa Mackiewicza
o rozmowie ze znajomym redaktorem, u którego gościł
3 kwietnia wraz z Czesławem Miłoszem, ks. dr. Piotrem
Śledziewskim, prof. Mieczysławem Limanowskim, poetą
Teodorem Bujnickim i kilku innymi Polakami. Miało to
miejsce podczas uroczystego otwarcia klubu „Naujoji
Petras Klimas
Romuva” w Wilnie.
W ostatnim numerze „NR” jego redaktor naczelny, dotąd pupilek prezydenta i dostojników Kościoła, zmienił front. Opublikował artykuł Z nowym
dynamizmem, w którym ostro skrytykował niedawnych mocodawców i
przyjaciół. Napisał: Co było – wiemy. Co jest – widzimy, a co będzie – zależy
od nas samych. Głęboko się mylił – od „nas” nic nie zależało. Mógł tylko
zamieścić ogłoszenie, że są do wynajęcia w redakcji „NR” trzy pokoje, każdy
z oddzielnym wejściem od korytarza (duży słoneczny, z małym pokoikiem
obok, pokój średni i trzeci wraz z kuchnią). W jednym z nich zamieszkał
Czesław Miłosz, kiedy przybył do Wilna z redakcją „Naujoji Romuva”.
I jeszcze złowieszcza zapowiedź w ostatniej „NR”: Od 24 czerwca na
całej Litwie zakazano wyświetlania filmów polskich. Serwilistyczne gesty
reaktorowi naczelnemu na nic się nie zdały – stał się i on niebawem ofiarą
„dynamizmu” stalinowskiego, a później – więźniem gułagów.
Opuszczamy Litwę czerwca-lipca 1940 roku i przenosimy się do Paryża, w którym Oskar Miłosz żyje ze swymi sprawami. Prowadzi rozmowy
z Klimasem, który przekazał je potomnym. Po zakończeniu historii z
ptakami i duchami – o zadziwiających wydarzeniach: Życie toczyło się
dalej, a my pracowaliśmy sumiennie. Europa wrzała. Niemcy podnieśli
głowy, Hitler doszedł do władzy. Był rok 1935 lub 1936 – kilka lat przed
śmiercią Miłosza (zm. 2 marca1939). Stał się bardziej zamknięty, więcej
wyciszony. Długo nas nie odwiedzał, w poselstwie niewiele się wypowiadał. Pewna pani, z której rodziną, jak już mówiłem, utrzymywał bliższe
stosunki, kiedyś mnie spotkała, zapytała, czy nie choruje, bo nigdzie nie
bywa. Odpowiedziałem, jak potrafiłem, że nie choruje, a siedzi w domu
zamknięty… Wreszcie pewnego razu, późno w nocy, gdy siedziałem przy
swoich papierach, przyszedł Miłosz cicho. Sprawdził, czy wszyscy już śpią,
zamknął drzwi do sypialni, w gabinecie usiadł w fotelu i poprosił przysiąść
bliżej do niego. Po czym cicho powiedział: – Będziesz musiał, Klimasie,
przyjąć jeszcze porcję dziwactw Miłosza. Jesteś już przyzwyczajony, mniej
się zdziwisz. Jak widzisz, ostatnio jestem rzadkim gościem. Miałem pełno
obaw i sporo kłopotów. Badałem Apokalipsę, Księgę Nowego Testamentu
(Objawienie św. Jana). Starałem się odkryć sobie jej tajemnice, odnaleźć
znaki. Należy podkreślić, że Miłosz, poza innymi akademiami, studiował w
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Brytyjskim Instytucie Biblijnym, archeolodzy
którego, wedle wskazówek Biblii, dokonywali
odkryć, a będąc zaznajomieni z problemami
Pisma Świętego, poznali wszystkie tajne żydowskie mądrości, ukryte w imionach, pisanych w odwrotnej kolejności.
[W tym momencie, 11 czerwca 2012 ok.
23 zniknęła mi gazeta z tekstem litewskim Klimasa, „ulotniła się” z sekretarzyka. Niespodziewanie, gdyż przed sekundą
miałem ten tekst przed oczyma. Tłumaczyłem powoli, ponieważ był trudny,
a nie miałem słownika i musiałem dobrać odpowiedniki polskie. Byłem
gościnnie u syna w Madalasce, stan Mein w USA – na granicy z Kanadą, w
domu na wzgórzu, 10-12 km od miasteczka. Wokół żywej duszy, ciemno za
oknami, a w polu wieje wiatr. Na piętrze w sypialni – moja małżonka Janina,
w drugiej – synowa Sylwana Anna, lekarz medycyny, z wnuczką Liwią
Marią. Siedziałem przy staroświeckim sekretarzyku, z bocznymi listwami,
oświetlonym lampką i pisałem na komputerze. Świeciła lampa pod sufitem.
Przeszukałem cały pokój, ale gazety nigdzie nie było. Jeśli się nie odnajdzie
zguba, będzie problem z historią o Apokalipsie. Co prawda, pamiętałem
jej treść. Miałem przejść do przepowiedni o II Wojnie Światowej, bardzo
krytycznej wobec Stanów Zjednoczonych.
12 czerwca 2012, godz. 6 rano. Nie odnalazłem zguby i udałem się na
dół, gdzie już była synowa. Opowiedziałem o zdarzeniu i dałem jej do przeczytania ostatnią stronę z komputera o Apokalipsie i rozdziały o ptakach,
duchach i kosmosie. Synowa była przekonana, że zaginięcie tekstu jest
„znakiem” – O.M. zwłaszcza bardzo krytykował Stany Zjednoczone za styl
życia, za czas to pieniądz, nazwał je c’est diable, przykładem panowania
Antychrysta. USA to Bestia, która będzie zniszczona – twierdził. Mówiąc
o tym wszystkim, udaliśmy się na górę, gdzie synowa po pewnej chwili
odnalazła pisemko. Zguba była pod tapczanem, w najodleglejszym miejscu
od sekretarzyka. Spadając na podłogę, w żadnym przypadku nie mogła tam
się znaleźć. Potwierdziło to kilka moich prób rzucenia gazetki na podłogę...]

Lewicowy Justas Paleckis

Po pewnym czasie wracam do przerwanej relacji
o anagramach Apokalipsy w przekazie Klimasa:
Przypomniałem sobie wszystko, co znałem i wiedziałem – przekonywał – i im bardziej się wgłębiałem, zacząłem miewać wizje. Bardzo się tego
przestraszyłem, gdyż obawiałem się, że komuś o nich
wypaplę. Modliłem się, chodziłem częściej do świętej
Komunii. Niepokój ten trwał prawie miesiąc. A potem
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nastąpił spokój i pojawiła się chęć,
aby opowiedzieć komuś bliskiemu o
tym, co widziałem. – Klimasie, nie
mam nikogo bliższego od ciebie. Bądź
więc miły, wysłuchaj mnie, ulżyj sercu
memu. O dziwactwach Miłosza wiesz
więcej, aniżeli inni. I Klimas nie tylko
ulżył mu, ale został jego świeckim
Prof. Mieczysław Limanowski i znany spowiednikiem, bez wymogu zachopoeta Teodor Bujnicki
wania tajemnicy zwierzeń. Ale nie
zastąpił mu duchownych spowiedników, zakonników Otacle i Hyrie,
którym Oskar nadal ufał bezgranicznie.
Jakie wyjawił Klimasowi sekrety przyszłości?
Jesteśmy w przededniu wojny, jeśli z powodu jej następstw i okropności można będzie nazwać ją wojną. Najtrafniejsze będzie takie określenie
– kataklizm na ziemi czy świecie – powiedział. – Wojna rozpocznie się,
kiedy Niemcy napadną na Polaków. Polacy nie będą długo się bronić,
podobnie jak Francuzi, którzy staną w ich obronie. Niemcy odnosić będą
zwycięstwa, jedno po drugim, zajmą cały Zachód, a gdy staną jedną nogą
na Bałkanach, a drugą – w Skandynawii, zadadzą śmiertelny cios Rosji.
Po krótkich sukcesach rozpocznie się ich droga powrotna. Ameryka wyciągnie pomocną dłoń Rosji i wtedy być Niemcem będzie nieszczęściem,
podobnym jak dotąd było być Żydem. Niemcy będą pokonane i podzielone.
W innej jego wersji Apokalipsy jest dokładnie wskazany rok 1944, jako
początek klęski Niemiec, odwrotu Wehrmachtu ze Wschodu. I rzeczywiście,
po klęskach w 1943 pod Stalingradem i Kurskiem, na początku roku 1944
Armia Czerwona przekroczyła dawną granicę Polski, a w październiku 1944
wkroczyła na ziemię III Rzeszy (na Prusach Wschodnich). Spełniła się w pełni
przepowiednia Oskara Miłosza.
Jest także epizod proroctwa, odnoszący się spraw osobistych interlokutora
jego, początkowo sceptycznego do słów przyjaciela. Spowodowało to reakcję
mistyka: – Klimasie widzę, że mi nie wierzysz, spoglądasz na mnie jak na
dziwaka, a może nawet – obłąkanego. „Wiedz – i
podniósł rękę, grożąc palcami, i rzekł – Nie zginiesz,
lecz okrutnie doświadczysz. Nie powiem ci, co się z
tobą wydarzy, ale widzę – okrutnie doświadczysz”.
Doświadczył rzeczywiście w nieodległej przyszłości:
dosięgli go obaj dyktatorzy, na początku Hitler, a później – Stalin. Był moment na Syberii, w gułagu, śmierć
zaglądała w oczy i wspomniał wtedy przepowiednię,
że ją pokona. I rzeczywiście kostucha odstąpiła!
Przepowiednie Oskara Miłosza nie były tajem- Mistyk Oskar Miłosz
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nicą poliszynela. Czuł wewnętrzną potrzebę ich
ujawnienia. Napisał o tym broszurę i dostarczył
ją ograniczonemu kręgowi osób oraz rozpowiadał
o nich personelowi i bywalcom poselstwa Litwy
w Paryżu, spotykając się z krytycznymi głosami,
zwłaszcza kobiet, powątpiewano, a niekiedy wśród
nich bywał i Klimas.
Oskar Miłosz wierzył, że poznał prawdę jako
wnikliwy badacz Pisma Świętego – Starego i No- Augustyn Jankowski
wego Testamentu, a zwłaszcza Apokalipsy (Objawienia Jana): Apokalipsa
jest bez wątpienia najbardziej tajemniczą i trudną księgą NT – napisał Augustyn Jankowski, autor wstępu do jej poznańskiej edycji. – Jej znaczenie
niezmiennie jest aktualne, da się odczytać przy zastosowaniu właściwych
zasad hermeneutyki biblijnej. […] Główne pouczenie Apokalipsy jest niezwykle proste i jasne, a zarazem pełne pociechy dla wierzących … Głównym
więc wnioskiem moralnym, płynącym z ostatniej księgi Pisma św., jest
hasło: świadczyć niezłomnie i do końca wytrwale Chrystusowi, który jest
Alfą i Omegą dziejów nie tylko ludzkich, ale i całego wszechświata (Nowy
Testament, wyd. poprawione, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1987).
Apokalipsa jego trafiła do dwóch wybitnych myślicieli z Wilna, chrześcijańskiego profesora i żydowskiego rabina. Oni, podobno jak on, nie
dożyli nadchodzących okrutnych czasów.
Zenowiusz Ponarski
(Początek – 49/2012)

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII”
Do nabycia są roczniki i archiwalne numery kwartalnika „Znad Wilii”. W twardej okładce z lat 19892000, kiedy pismo ukazywało się jako dwutygodnik.
„Znad Wilii” ma rodowód niepodległościowy. Na
łamach pisma możemy prześledzić kronikę upadku
dawnego sytemu, odrodzenia polskiego życia na Litwie, poznać postawy ludzkie podczas okresu wielkich
zmian i transformacji społecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, mało znanych materiałów. To ważne źródło poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleźć się w bibliotekach i ośrodkach, zajmujących się
problematyką wschodnich sąsiadów Polski.
Zamówienia – e-mail: znadwilii@wp.pl; tel. 48 508764030
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FIRMA WYDAWNICZO-KSIĘGARSKA „JÓZEF ZAWADZKI”
Mieczysław Jackiewicz

©Romuald Mieczkowski

Najbardziej znanym drukarzem,
wydawcą i księgarzem w Wilnie na początku XIX wieku był Józef Zawadzki.
Założona przez niego firma działała tu
nieprzerwanie do 1940 roku. Józef Zawadzki, urodzony 7 lub 15 marca 1781
w Koźminie Wlkp., był synem Kaspra
i Stanisławy z Kobierskich. Ukończył
w 1796 szkołę pijarów w Rydzynie,
następnie uczył się w Kaliszu, a po
jej skończeniu w wieku lat 15 został
skierowany na praktykę księgarską w
księgarni W.B. Korna we Wrocławiu
i jego filii w Poznaniu oraz w firmie Tablica pamiątkowa na kamienicy,
„Breitkopf i Hartel” w Lipsku. W 1803 w której mieściła się drukarnia
roku, namówiony na przyjazd do Wilna przez Jana Bietscha, pracował
przez pierwszy rok w jego sklepie bławatnym, w którym było też stoisko
książkowe. W 1804 usamodzielnił się i założył własną drukarnię w Wilnie.
W 1805 odkupił od Uniwersytetu Wileńskiego wyposażenie drukarni i po kilkumiesięcznych pertraktacjach z jego władzami, w których
pomagał mu A.K. Czartoryski, został mianowany na 10 lat typografem
Uniwersytetu. Przejęta przez Zawadzkiego drukarnia miała 11 pras – 7 z
nich zniszczonych, zestawy czcionek niekompletne, lokal był zaniedbany,
zaś personel liczył 8 osób. Po dwóch latach Zawadzki dysponował już 12
prasami – dwie z nich najnowszego typu były sprowadzone z zagranicy – i
117 kaszetami rozmaitych pism.
Około 1810 roku ogłosił Wzory charakterów drukarni… Typografa
Akademickiego w Wilnie. Sprowadził z Poznańskiego zecerów i preserów,
którzy kształcili fachowców miejscowych. W 1806 personel drukarni liczył
35 osób. Papier sprowadzał głównie z Rosji (z guberni nad Wołgą i Oką),
z papierni polskich w Słonimie, Supraślu i Świsłoczy, do 1812 roku także
z Niemiec. Prowadził również wypożyczalnię książek. W 1810 otworzył
w Warszawie filię – księgarnię nakładową, jaka istniała do roku1859 i
którą kierował J. Węcki.
W 1816 kupił księgarnię i połączył ją z drukarnią. W 1828 roku musiał ustąpić miejsca typografa Uniwersytetu Teofilowi Glucksbergowi.
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Powstała wtedy samodzielna firma „Józef Zawadzki”, którą prowadził
dalej już bez łączności z uczelnią.
Był jedną z najwybitniejszych postaci księgarstwa i ruchu wydawniczego swoich czasów – drukarnię akademicką przekształcił w nowoczesny
zakład, słynący ze staranności i wysokiego poziomu sztuki typograficznej.
Około 1830 roku księgarnia Zawadzkiego należała do najlepiej zorganizowanych w kraju, zaopatrywana w książki polskie z różnych dziedzin w
Warszawie, Krakowie i Lwowie. Książki w językach obcych sprowadzał z
Wiednia, Lipska, Paryża, Londynu, Moskwy i Petersburga. W tych latach
rozwinął również na wielką skalę działalność wydawniczą. Wydawał
podręczniki i prace naukowe, m.in. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Joachima
Lelewela Bibliograficznych ksiąg dwoje (t.1-2, 1823-1826), Floriana Bobrowskiego Słownik łacińsko-polski (1822), utwory pisarzy klasycznych
i oświeceniowych, nuty, kalendarze, czasopisma. Jest autorem memoriału
Prawidła dla powszechności księgarskiej… (1930).
Był Józef Zawadzki zaprzyjaźniony z wieloma profesorami Uniwersytetu Wileńskiego. Wchodził do Towarzystwa Szubrawców, był też masonem (należał do Loży „Gorliwy Litwin Reformowany”), udzielał się w
Towarzystwie Typograficznym i w Towarzystwie Dobroczynności. Posiadał
księgozbiór z dziełami Mickiewicza i Śniadeckiego, własnoręcznie mu
dedykowanymi, który przeszedł na własność Radziwiłłów w Mańkowiczach
w powiecie pińskim. Zawadzki zmarł 17 grudnia 1838 w Wilnie.
Józef Zawadzki był postacią znaną i lubianą. Oto jak opisuje go Stanisław Morawski:
Poczciwy ten i wesoły Mazur, sam oczytany i naiwnie dowcipny, rad
był, kiedy się do niego w pewnych godzinach schodzili autorzy, literaci,
poeci, uczeni, artyści. Od dziesiątej do pół do dwunastej z rana można
było być pewnym znaleźć tam różne interesujące osoby. Jeden lub dwa
fortepiany-royale sprowadzały tam także często poczciwego Rennera (Jan
Nepomucen, pianista, 1785-1832). Rennera małego, krępego, ślepego
na jedno oko, z króciutkimi palcami, obrosłego brodą, nieuczesanego, a
czasem i nieumytego, pracującego gorliwie już i wtedy w winnicy pańskiej,
a winiarni podówczas w Wilnie było tak wiele! Ale przy tym Rennera
dziwnego, boskiego, twórczego organmistrza (...). Słuchając go, maleliśmy
ciałem, a rośliśmy duszą! Palce jego zawsze i wszędzie były złote.
Tenże Stanisław Morawski pozostawił nam opis księgarni Józefa Zawadzkiego w początkowych latach dwudziestych XIX wieku:
Księgarnia Zawadzkiego zajmowała ogromne sutereny murów uniwersyteckich od Świętojańskiej ulicy, bo Zawadzki był uprzywilejowanym
typografem Uniwersytetu. Okna były równo z ziemią, ras de terre co
nazywają. W pierwszej wielkiej Sali były polskie i elementarne książki. Tam prezydował kilkudziesięcioletni domu Zawadzkich sługa, pan
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Szpakowski, poczciwe człeczysko, którego jedna tylko
rzecz wprowadzała w pasję.
A ta rzecz była taka: wyszła
była jakaś broszurka z tytułem „O bydle”. Chwycili
się tego śmieszkowie, mnóstwo ludzi i akademickich
trzpiotów, prosząc niby o tę
książkę i wołając: „O bydle,
panie Szpakowski!” Jakby
on sam przez kalambur był
bydlęciem. Dojadło to staremu i, jak mu odtąd tylko
ktokolwiek to powiedział, a
mówili to często najniewinniej przyjeżdżający ze wsi
i potrzebujący tej książki
wiejscy gospodarze, zaraz
myślał, że drwią i gotów był Wydawnictwa Zawadzkiego – „Poezje” Adama
książką, czy co miał w ręku Mickiewicza; Joachim Lelewel, „Bibliograficznych
w łeb cisnąć, a już pewno ksiąg dwoje”; „Słownik łacińsko-polski” Floriana
Bobrowskiego i „Wizerunki i roztrząsania naukowe”
winowajcę zadziwionego
natychmiast z sali wypędzał.
Druga, większa od tej sali była zupełnie założona i zarzucona masami
cudzoziemskich książek. Tu był i tron Zawadzkiego. Na samym środku stały
bez symetrii dwa, albo czasem i jeden tylko, fortepiany-rojale. Pod oknem,
przy wysokim staroświeckim biurku czy kantorku, stał z piórkiem i księgami
Gastel, dawniej bogaty kupiec, dziś w skutku bankructwa Reyzera buchalter
Zawadzkiego; miły i zacny, ale nieszczęśliwy człowiek. O sążeń może od
Gastla przy wielkim stole siedział sam Zawadzki, brunet krótko strzyżony,
mały, tłusty, pękaty, miłej, ujmującej twarzy, zacnej duszy i wybornego,
a jednostajnego w każdym razie humoru poczciwiec. U okien albo pode
drzwiami od ulicy stał zawsze jeden ze znajomych całemu Wilnu wariatów,
albo Szurłowski, albo Krysztalewicz. Oba ci ludzie, nieszkodliwi nikomu,
sfiksowani byli na poezji. Ciągle pisali wiersze. Bardzo więc w tym wesołym
czasie przydatni byli. Komu się w księgarni z danej okoliczności jakiejś
lub plotki udało jakiś epigramat, wierszyk, satyrę, jakie impromtu ułożyć
dowcipie, a udawało się to w moment, oddano to natychmiast Szurłowskiemu lub Krysztalewiczowi, żeby go w świat swoim sposobem puścili,
wydając za swoje. Ci biegli do domu, na sto rąk rozpisywali i w tymże
momencie na ciepło po wszystkich winiarniach, bilardach, traktjerach
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i przychodniom na ulicy za kilka groszy
od egzemplarza rozdali. W kwadrans całe
Wilno dowcipną miało zabawkę, a czasem naukę. Autora nikt nigdy nie doszedł.
Chociaż wariaci tyle jednak obydwa mieli
i poznania i punktu honoru, że śledzeni,
straszeni, czasem nawet od obrażonych
lub od policji pobici, stale deponowali, że
to oni sami ułożyli te wiersze.
Z tej strony stołu Zawadzkiego było
dosyć wolnego miejsca, a żadnego krzesła
lub stolika, i tu się właśnie stante pede cały
komplet wesołych gości, stojąc, na prędką
nogę, pomieszczał. Brylującymi gawędką
i znaczniejszymi wśród innych byli: SzyNagrobek Józefa Zawadzkiego na dłowski, jako poeta, Kazimierz Kontrym,
Cmentarzu Antokolskim w Wilnie jako dyplomata i dyplomatyk, Lachnicki,
jako człowiek uczony, światowy i magnetyzer.
Józef Zawadzki wydawał dzieła Adama Mickiewicza, Ignacego Krasickiego (1735-1801), Kajetana Koźmiana (1771-1856), Stanisława Trembeckiego (1737-1812), Franciszka Zabłockiego (1752-1821) i innych.
Wydawnictwa swe sprzedawał poza Wilnem i Warszawą w całym kraju,
a również w Rosji, Niemczech i we Francji.
Dwaj synowie Józefa Zawadzkiego – Adam i Feliks, prowadzili kolejno
firmę wileńską, a trzeci syn – Józef posiadał księgarnię w Kijowie. Po
śmierci Józefa Zawadzkiego w 1838 roku firmę wileńską przejął najstarszy
syn Adam (1814-1875). W następnych latach, w związku z ożywionym
ruchem literackim, znacznie rozwinął działalność wydawniczą. W latach
1863-1864 w księgarni przeprowadzone były częste rewizje, jej nakłady
opieczętowano, a księgarnię na kilka miesięcy zamknięto. W 1865 roku
działalność firmy rozpatrywała specjalna komisja, która określiła ja jako
nieprawomocną i szkodliwą oraz uznała za przeszkodę w rusyfikacji kraju.
W okresie popowstaniowym oficyna Zawadzkiego była jedyną drukarnią
polską w Wilnie, ale wobec zakazu z 1866 roku posiadania czcionek
polskich działalność jej zamarła niemal zupełnie.
W 1875 zmarł Adam Zawadzki, po jego śmierci firmę przejął jego
brat – Feliks Zawadzki (ok.1824-1891). Mimo trudności politycznych
prowadził nadal wydawnictwo. Po 1884 roku firma zawiesiła niemal całkowicie działalność wydawniczą, wykonując tylko drobne zamówienia
w językach obcych. W 1891 zmarł Feliks Zawadzki, a w roku 1895 firmę
przejął jego syn, Feliks junior (1874-1943), który po 1905 roku, dzięki
sprzyjającym zmianom politycznym rozwinął znowu działalność księgarni.
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Jej kierownikiem został pracujący w firmie od 1885 roku Kazimierz Rutski
(1867-1945), kierownikiem działu zagranicznego był Benon Perzyński
(1883-1957), a wśród pracowników byli Piotr Hniedziewicz (1890-1976),
Tadeusz Męczyński (1892-?), Maria Siemaszko, Cyprian Osiński i inni.
Feliks Zawadzki zorganizował wówczas własnym sumptem tajną szkołę
dla praktykantów z nauki języka, literatury i historii polskiej. Sprowadzał
też, głównie ze Lwowa i Krakowa, wydawnictwa zabronione przez cenzurę i
dostarczał zaufanym klientom. W 1908 roku nastąpił podział majątku firmy.
Drukarnię wraz z introligatornią przejął Feliks Zawadzki i prowadził nadal
działalność wydawniczą; księgarnie natomiast przejął młodszy brat – Adam
Zawadzki (1891-1975). Ponieważ był niepełnoletni, księgarnią zarządzał
Kazimierz Rutski. Adam Zawadzki zaczął pracować we własnej księgarni
od 1912 roku, po ukończeniu studiów w Akademii Handlowej w Lipsku.
W czasie pierwszej wojny światowej drukarnia uległa niemal całkowitemu zniszczeniu; podczas okupacji niemieckiej nastąpił zastój w
ruchu księgarskim i wydawniczym. Obroty zmalały do minimum, a w
księgarniach przeprowadzono liczne rewizje i konfiskaty. Próby wydawania literatury patriotycznej zostały przez władze okupacyjne szybko
likwidowane, a Adam Zawadzki, jako podejrzany o udział w akcji antyniemieckiej, został aresztowany i na pewien czas osadzony w więzieniu.
Wkrótce po zakończeniu pierwszej wojny światowej, Feliks Zawadzki
zdecydował przenieść swój zakład aż do Bydgoszczy, gdzie w latach 19211922 był dyrektorem Zakładów Graficznych Biblioteki Polskiej. W 1923
roku wrócił jednak do Wilna i połączył drukarnie z księgarnią, prowadzoną
przez brata Adama pod firmą „Józef Zawadzki – Drukarnia i Księgarnia”.
Wówczas kierownictwo całością przedsiębiorstwa objął Feliks Zawadzki,
natomiast kierownictwo księgarni oraz kolportażu pozostawało w rękach
brata Adama Zawadzkiego.
W okresie międzywojennym, mimo otwarcia kilku nowych księgarni
w Wilnie, działalność firmy
„Józef Zawadzki” trwała nadal, uwzględniając przede
wszystkim wydawnictwa regionalne. W 1928 roku księgarnia została przeniesiona do
jednego z gmachów uniwersyteckich i specjalizowała się
wówczas w podręcznikach i
wydawnictwach akademickich. W kwietniu 1939 bracia
Zawadzcy odstąpili księgarnię Stanisław Morawski na portrecie Józefa Oleszsortymentową spółce pracow- kiewicza i jego książka wspomnień z Wilna
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ników, z prawem użytkowania w ciągu kilku lat nazwy „Dawniej J. Zawadzki”, natomiast Drukarnia
i Wydawnictwo pozostawały w posiadaniu braci
Zawadzkich. W ostatnich latach przed wybuchem
drugiej wojny światowej rozwinęli dodatkowo
wydawnictwo kalendarzy, przewodników i map.
W lipcu 1940 roku Drukarnia i Wydawnictwo
zostały znacjonalizowane, a obaj właściciele przerwali pracę zawodową. Po 135 latach zakończyło
Prof. Tadeusz Zawadz- się istnienie firmy „Józef Zawadzki” w Wilnie.
ki – historyk starożyt- Księgarnia sortymentowa prowadzona przez praności (1919-2008) na cowników po zakończeniu wojny została przenieemigracji, był potom- siona do Białegostoku, gdzie istniała jeszcze przez
kiem słynnego wydaw- kilka lat pod firmą „Dawniej J. Zawadzki”.
cy wileńskiego
Feliks Zawadzki w czerwcu 1941 roku został
aresztowany przez NKWD i wywieziony do Kazachstanu, gdzie zmarł 29
lub 30 grudnia 1943 roku, w wieku 68 lat. Adam Zawadzki w 1945 roku
w ramach tak zwanej repatriacji wyjechał do Łodzi, gdzie do czerwca
1946 roku pracował w dziale wydawniczym Spółdzielni „Czytelnik”, a
następnie jako kierownik techniczny w Wydawnictwie Kazimierza Rutskiego w Łodzi. W 1950 przeniósł się do rodziny do Gliwic, tam objął
stanowisko bibliotekarza w jednym z instytutów naukowo-badawczych.
Po 22 latach pracy na tym stanowisku w 1972 przeszedł na emeryturę.
Zmarł 21 października 1975 roku w Gliwicach w wieku 84 lat.
Mieczysław Jackiewicz

O ZNAD WILII W INTERNECIE

www.znadwiliiwilno.lt
102

©Romuald Mieczkowski

Zanim zapłonie latarnia
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Wieża kościoła wileńskiego Wszystkich Świętych w zachodzącym słońcu

PRZECZYTANE
WILNO ALDONY GAWECKEJ
Romuald Mieczkowski
Ten dziennik w kształcie listów, z zapisami zdarzeń,
refleksjami ze spotkań i rozmów, ma w sobie wiele ciepła. Zapewne dlatego, iż zapisy te ich autorka kieruje
do bliskich sobie osób – męża Henryka, żoliborskich
i wileńskich przyjaciół – urodzona bowiem w Wilnie,
a mieszkająca teraz w Warszawie (z życiowym przystankiem w Paryżu), coraz częściej spogląda w stronę
swojego dzieciństwa. I z tej też strony najczęściej zwraca
się do swoich adresatów i czytelnika.
Listy niewysłane w dużej mierze powstały po udziale Aldony Gaweckiej w XIX Międzynarodowych Spotkaniach Poetyckich „Maj nad Wilią”
w roku 2012, które organizuje redakcja „Znad Wilii” w Wilnie, któremu
to też czasopismu nie szczędzi dobrych słów, jest oddaną jego zwolenniczką. W listach jest mowa o przedwcześnie zmarłym poecie wileńskim
Sławomirze Worotyńskim, któremu w znacznej mierze były poświęcone
wspomniane spotkania, jak też o współczesnych poetach polskich na Litwie, o poznanych przez nią Litwinach. Gawecka pisze również o prasie
polskiej na Wileńszczyźnie, o rozterkach tutejszego młodego pisarstwa
polskiego, przywołuje malarstwo wileńskiego artysty Roberta Bluja, po
wymianie korespondencji z prof. Mieczysławem Jackiewiczem rozważa
na temat historycznego dziś pojęcia Kresy.
Ciepło wspomina ulicę Strycharską 20 w Wilnie, przy której do marca
1945 roku mieszkała jej rodzina. Obok wzruszających, a jednocześnie
zabawnych zdarzeń, jak to było choćby z jej przyjaciółką Hanką, bibliotekarką, która chciała autorce listów ofiarować 20 lat swojego życia, bo
doszła do wniosku, że i tak ...długo żyje – są listy-dokumenty, w których
pisze o pochodzącym z Trok naukowcu, Karaimie Ananiaszu Rojeckim, o
rodzinie Hansenów, mieszkającej na wileńskim Zwierzyńcu, a wywodzącej
się z Finlandii, o filmowcu z tamtych stron Janie Laskowskim.
Słowem, przed czytelnikiem przewija cała galeria postaci bardzo różnorodnych i – jak to bywa często w listach – sprawy ważne są szkicowane
w spontaniczny dość sposób, w otoczce przeżyć osobistych.
(z posłowia do książki)
Aldona Gawecka, Moje Wilno. Listy Niewysłane, Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Kultury
„Znad Wilii”, Warszawa 2013, s. 102, z rysunkami autorki, z 8 tablicami kolorowymi z reprodukcjami malarstwa Roberta Bluja.
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„ZNAD WILII” w kioskach „RUCHU” w POLSCE
oraz w sieci GARMOND PRESS.
W niektórych salonikach prasowych,
ulokowanych często przy dworcach PKP i PKS, w marketach.
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM
POSIADANIA CZASOPISMA JEST PRENUMERATA
O kwartalnik prosimy pytać także:
w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie –
ul. Krakowskie Przedmieście 7; w księgarni Domu Spotkań
z Historią w Warszawie – ul. Karowa 20;
w księgarni-antykwariacie „Gryf” przy ul. J. Dąbrowskiego 71;
dystrybucja w Olsztynie – Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878.
Bezpośrednio u redaktora – 48 508764030,
e-mail: znadwilii@wp.pl
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GDZIE JEST DOSTĘPNE „ZNAD WILII”
Wszystkie numery:
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka). Gedimino pr. 51, Wilno
 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich – Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių biblioteka. Žygimantų g.  , Wilno
 Centralna Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego –
Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. Universiteto g. 3, Wilno
 Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie,
Uniwersytet w Białymstoku – Balstogės universiteto filialo
„Ekonomikos-informatikos fakulteto” biblioteka. Kalvarijų g. 143, Wilno
 Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, Warszawa
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
 Biblioteka Raczyńskich, ul. Św. Marcin 65, Poznań
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
 Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, Wrocław
 Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie, ul. 1 Maja 5


Część numerów posiadają:
Biblioteki polskich gimnazjów w Wilnie i na Wileńszczyźnie
 Biblioteka Jagiellońska, ul. A. Mickiewicza 22, Kraków
 Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a, Białystok 
 Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów”, ul. J. Piłsudskiego 37, Sejny
 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30
 Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Poznań
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
ul. Ściegiennego 13
 Pedagogiczna Biblioteka w Kielcach, Filia w Starachowicach
 Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica
 Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce,
ul. Głowackiego 42
 Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13
 Muzeum Ludowe w Węgorzewie, ul. Portowa 4
 Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego, Rynek 2, Dzierżoniów
 Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna, ul. Witosa 8, Nowy Tomyśl




W innych krajach:
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – Library of Cogress, Waszyngton
 Biblioteki Uniwersytetów – Harward, Stanford (Kalifornia) i Yalle
 Biblioteka Uniwersytetu w Toronto – University of Toronto Library
 Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii – British Library, Londyn
 Biblioteka Publiczna w Berlinie, Dział Prasy i Kultury –
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Berlin
 Bawarska Biblioteka Publiczna – Bayerische Staatsbibliothek, München
 Biblioteka Uniwersytecka – Universitätsbibliothek, Greifswald
 Instytut Herdera – Herder Institut, Marburg
 Archiwum „Kultury” paryskiej, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Stacja
Naukowa PAN w Wiedniu
Powyższe informacje są dopracowywane. Wydawca nie posiada pełnych danych,
ponieważ niektóre placówki zamawiają pismo poprzez różne podmioty dystrybucyjne. 107
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Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii 4
(dalej BZW), Wilno 2011, ISBN 978-9986-532-06-4, s. 160
5 rozdziałów: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę, Białe i czarne oraz Dwa miody, ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lata. I choć
dotykają one „różnych smaków”, to na plan pierwszy wysuwają się kwestie tożsamości
w warunkach pogranicza kultur, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Autor próbuje odpowiedzieć na
pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską.
Obok liryki znajdziemy strofy pełne humoru, a czasem i autoironii. Poeta jest autorem
28 fotografii wileńskich, zamieszczonych na oddzielnych wklejkach.
Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta. Zebrał, opracował
i zdjęcia wykonał – Romuald Mieczkowski, BZW 3, Wilno 2009,
ISBN 978-9986-532-057, s. 160
Wiersze 50 autorów – Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji), m.in. Litwinów,
Białorusinów, Tatara, Rosjanina tworzą unikalny współczesny „portret Miasta”,
są hymnem jego codzienności i święta. Wśród autorów są m.in. Tomas Venclova
i Vytautas Landsbergis, Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek Długosz,
Alicja Rybałko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Mażul, Józef Szostakowski i Sławomir
Worotyński. Szczęśliwe to miasto, o którym pisze się wiersze i śpiewa pieśni. Wilno
nadal oczarowuje, zachwyca, czasami – boli. Obdarza swym natchnieniem kolejne
już pokolenia twórców, inspiruje przybyłych do niego artystów i poetów.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła.
BZW 2, Wilno 2008, ISBN 978-9986-532-04-0, s. 88
W wierszach zawarta jest złożoność nieodwracalnych zmian, autor stara się uzmysłowić
sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich bywa zawsze,
nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy, którymi
szkicuje Miasto, potraktowane nie dosłownie, tylko jako otoczka dla zawartych przeżyć.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie. BZW
1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-3, s. 120
Literatura, dotycząca Wilna i Wileńszczyzny, cieszyła się sympatią przed wojną,
istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Z nową siłą
pojawiła się po zdobyciu niepodległości, w większości jednak opisywała wojenną
gehennę i łagry. A co działo się na terenach, na których pozostali Polacy? Takich
świadectw niewiele, szczególnie naocznych świadków. To próba przypomnienia o
nas, o naszej przeszłości, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Magdalena Mieczkowska, Tam. Oficyna Literatów
i Poetów „Pod Wiatr”, Warszawa 2005, ISBN 83-87990-55-8, s. 54
Tomik wierszy nagrodzonych na poetyckim konkursie im. Zbigniewa Herberta w serii
Polska Literatura na Kresach, z przedmowami Rafała Żebrowskiego i Zbigniewa
Jerzyny, grafikami, wykonanymi przez autorkę.
Książki do nabycia w Wilnie:
w PGA „Znad Wilii”, Išganytojo 2/4; w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76;
w księgarni „Elephas”, Olandų 11. W Warszawie: w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; w Domu Spotkań z Historią, ul.
Karowa 20; w „Gryfie”, ul. J. Dąbrowskiego 71.
Można je zamówić pocztą: znadwilii@wp.pl, tel. 48 508764030
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ZAWSZE WIERNI RZECZYPOSPOLITEJ
Leonard Drożdżewicz
Ziemia, z której płyną te słowa, od średniowiecza naturalnie ciążyła ku
nieprzebytemu Wschodowi. Teren obecnej Sokólszczyzny to w przeważającej mierze część dawnej zachodniej Grodzieńszczyzny. To właśnie tu
w epoce polodowcowej usadowiła się puszczańska dolina rzeki Łosośny
– zlewni Niemna. Ponad 150 lat temu ziemię tę przeciął szlak kolei warszawsko-petersbursko-wileńskiej. Nic więc dziwnego, że mieszkańców
Sokólszczyzny liczne kontakty, interesy, a wreszcie i sentymenty, łączyły i
łączą zarówno z Grodnem i Wilnem, jak i dalszymi wschodnimi rubieżami.
W poniższych słowach chciałbym przedstawić – wydobyty z historii mojej
rodziny – jeden z przykładów owych więzi.
Od ponad pięciuset lat Drożdżewiczowie (dawniej: Drożdża) oraz
między innymi Puciłowscy (dawniej zwani Puciłkowiczami) – d[awne]
staroje ruskoje bojarstwo, wywodzące się z d[awnej] ziemi siewierskiej
niedaleko Smoleńska – zamieszkują okolicę szlachecką Puciłki (poniżej na
zdjęciach i na mapie). Wieś leży w dolinie górnego biegu Łosośny, a tym
samym – na terytorium dawnej ziemi grodzieńskiej, dawnej Rusi Czarnej,
wreszcie – dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (rus. Wielikoje
Kniażestwo Litowskoje, łac. Magnus Ducatus Lituaniae), w skrócie: WXL.
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W ostatnich latach – przy okazji badań, prowadzonych przez wytrawnych
znawców dziejów WXL: Cecylii Bach-Szczawińskiej, prof. Józefa Maroszka,
prof. Henryka Lulewicza, którym w tym miejscu składam serdeczne podziękowania – światło dzienne ujrzały dokumenty, na podstawie jakich można
zrekonstruować dotychczas nieznane korzenie wzmiankowanych wyżej kresowych rodów. U schyłku średniowiecza ich członkowie uszli spod topora
moskiewskiego. Przygarnięci zostali przez Wielkiego Księcia Litewskiego – z
nadaniem ziemskim w dolinie Łosośny. Już od ponad pięciu wieków pozostają
wierni Wielkiemu Księstwu Litewskiemu – Rzeczypospolitej.
Najwcześniejsze ślady prowadzą nas ku ziemiom – czernihowskiej
i siewierskiej. Stefan Maria Kuczyński w epokowym przedwojennym
dziele, poświęconym historii tych terenów, wymienia bojara Andrzeja
Drożdżę (tak pisali się w Puciłkach moi przodkowie po ojcu jeszcze
za cara i przed I wojną światową), alias Drożczę – namiestnika kamienieckiego, cześnika litewskiego (Ziemie Czernihowsko-Siewierskie pod
rządami Litwy, Warszawa 1936, Prace Ukraińskiego Instytutu Naukowego, Seria Prac Komisji dla Badań Zagadnień Polsko-Ukraińskich, z.2,
t. XXXIII, s. 91, 255, 299).
Z kolei wzmiankowany wyżej prof. Henryk Lulewicz z Warszawy
(największy znawca Metryki Litewskiej, notabene syn ziemi dąbrowskiej)
w 2012 roku podczas kwerendy w archiwach Wilna wpadł na trop niejakiego bojarina gospodarskiego Mikołaja Droższa (vel Drożcza), który
objawił [...] z bratieju swojeju, sztoż pozywał paniu Zofiju Stanisławowu
Wesztortowicza pered swjatym Petrom za dwe nedieli (transliteracja na
alfabet łaciński; oryginał spisany został cyrylicą). Ta wzmianka o potencjalnym przodku rodziny pochodzi z wydawnictwa Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, z t. XX (Petersburg 1903), obejmującego pełny tekst trzech
pierwszych ksiąg dekretów sądu dwornego Zygmunta Starego i litewskich
urzędników tej instytucji z lat 1506-1524. Interesujący mnie dokument,
pochodzący z trzeciej księgi spraw sądowych Metryki Litewskiej (nr
177), jest wprawdzie niedatowany,
ale na podstawie
sąsiednich pism
można wnioskować, że pochodzi
on z czerwca 1521
roku. Stwierdzić
możemy jedynie
tyle, że właśnie
wtedy (dokładnie:
dwa tygodnie przed Leonard Drożdżewicz – autor artykułu
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Uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła) przed sądem marszałka ziemskiego, starosty drohickiego i słonimskiego, Jana Mikołajewicza
Radziwiłła, stawił się Mikołaj Droższa.
W nowo wydanym tomie Metryki Litewskiej znajduje się ciekawy dokument, zawierający kolejne ślady historyczne (Lietuvos Metrika. Knyga
Nr.37, 1552-1561, Vilnius 2011, s. 217-220). Księga wpisów z czasów
Zygmunta Augusta zawiera potwierdzenie tegoż króla, wystawione w
Wilnie 18 maja 1558 roku, dla bojarzyna hospodarskiego Klimunta Borysowicza Drożdczy (w oryginale ruskim: Drożdcza) na dwa inne dokumenty,
przytoczone w całości. Pierwszy z nich to dowód kupna przez Drożdżę za
212 kop groszy litewskich majętności ziemskiej w pow. grodzieńskim od
Szymka Andrejewicza Sopoćki, mianowicie – połowy jego posiadłości
na Świsłoczy i w Podniecieczy (datacja: w Zblanach, 5 czerwca 1555).
Drugą część dóbr ziemskich, o wartości 100 kop groszy litewskich, dla
Drożdzy i jego żony Eufrozyny z Nowickich podarował teść Klimunta
Borysowicza – dworzanin hospodarski Mikołaj Nowicki, jako bliskość
swojej z kolei małżonki Katarzyny Sidorowny z Iwankowskich, w zamian
za zrzeczenie się przez Drożdżę i jego żonę pretensji do innych dóbr
spadkowych (datacja: w Lidzie, 1 lutego 1556).
Fundamentalne znaczenie dla rozwikłania zagadki pochodzenia rodu
Puciłowskich, a pośrednio i Drożdżów – Drożdżewiczów, ma następujący
wpis do Metryki Litewskiej: Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki
w Molawicach w Leśnictwie Kryńskim (Państwowe Archiwum Historyczne
w Wilnie, F.389, ML k.106, s. 334 v. 335).
112

Leonard Drożdżewicz

Czytamy tam:
WPIS DO METRYKI LITEWSKIEJ
Renovatia Przywileju Puciłkom na cztery włoki w Molawicach w
Leśnictwie Kryńskim
Władysław IV Król […]
Oznajmujemy tym Listem naszym, komu to wiedzieć należy, iż co Św.
Pamięci Królowie Ichmości Zygmunt y August, Puciłkowiczom Bojarom w
nagrodę odiętey im oyczyzny przez Kniazia Wielkiego Moskiewskiego Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej niedaleko Smoleńska leżącey, włok
cztery w Molawicach na wolności szlacheckiey osobliwemi Przywilejami
swemi dać y conferować raczyli. A potem takowe Przywileia oryginalne y z
inszemi munimentami [potwierdzeniami – przyp. mój, L.D.], tym że Puciłkowiczom przez ogień zgorzały, iako Protestatia ich oto w księgach grodzkich
Grodzieńskich zaszła przed nami y Actami Cancelariey naszey pokładana
szerzey w sobie opiewa. Tedy suplikowali nam Paweł, Trochim, Wasko y
Siemion Puciłkowie Bojarowie, abyśmy ich przy tych czterech włokach
przy wsi na tey Molawice w Puciłkach w Leśnictwie Kryńskim będących
zachowali y prawo dawne im na te dobra służące odnowili, stwierdzili y na
wolności Szlacheckiej uwolniwszy te włóki y ich samych iako dzierżących od
wszelakich powinności, czynszow, płatow y ciężarow krom służby wojenney,
podług dawnego zwyczaju y że w łowy, przy bytności naszej iść mają. I na
potomne czasy zostawali łaskawieśmy y się do tego na przyczynę Panów
Rady Urzędników Dworu naszego skłonili, yn te włóki od wszelakich powinności, Czynszow, Płatow y ciężarów uwalniamy y na wolności Szlacheckiej
pomienionym Puciłkom y Potomkom ich daiemy y conferujemy. Tak jednak
aby conditiey y powinności wyżej strony służby Woienney y łowów opisaney
dosie czynili y przysięgę o zgorzenie Przywileiow w Urzędzie należnym iako
prawo ukaże uczynili. Na co dla lepszej wiary ręką się naszą podpisawszy
Pieczęć Wielkiego Xtwa Litewskiego przycisnąć rozkazaliśmy.
Dan w Grodnie dnia dwudziestego piątego mca maia Roku Pańskiego
Tysiąc sześć set trzydziestego trzeciego. Panowania naszego Polskiego
pierwszego, Szwedzkiego wtórego roku. [25.05.1633r.]
Vladislaus Rex
Powyższy dokument wyraźnie świadczy, że bojarowie Puciłkowiczowie umknęli (i zapewne po dziś dzień figurują w kremlowskich spisach
bojarstwa, które odmówiło złożenia przysięgi na wierność Wielkiemu
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Kniaziowi Moskiewskiemu) na rubieże dawnej Litwy, na zachód od starożytnego Grodna (na ostatnie wolne wówczas tereny dziewiczej puszczy
pogranicza litewsko-mazowiecko-podlaskiego, jak zaznacza prof. Henryk
Lulewicz). W ten sposób unieśli oni spod moskiewskiego topora Iwana III,
Wasyla III, Iwana IV Groźnego, z ziemi siewierskiej, która pierwsza padła
ofiarą agresji wiarołomnego sąsiada Moskwicina pod koniec XV wieku.
Zapewne z Puciłkowiczami wyruszyli razem ich ziomkowie – bojarowie
Drożdżowie. Prawdopodobnie członkowie tych dwóch rodów wspólnie
zasiedlili przed ponad pięciuset laty (z nadania króla Zygmunta Augusta)
Dolinę Łosośny w górnym jej biegu – u źródeł. Cztery włoki w Molawicach (należących wówczas do Leśnictwa Kryńskiego) – wieś Puciłki
– miały stanowić rekompensatę za odebraną im przez Kniazia Wielkiego
Moskiewskiego „ojczyznę” – Putyłowo nazwaney w Ziemi Siewierskiej
niedaleko Smoleńska. Puciłkowiczowie – Puciłowscy (herbu Orzeł) wywiedli i utrzymali do końca swoje wolności szlacheckie, natomiast bojarzynowie gospodarscy Drożdżowie z jakichś przyczyn nie
zdołali utrzymać przywilejów
szlacheckich dawnego WXL.
W grodzieńskich aktach sądowych (badanych przez
przywoływanego prof. Józefa
Maroszka) pojawiają się oni –
poczynając od końca XVIII
wieku – jako wolni nieherbowi posesjonaci, w rękach
których znajduje się niemal
połowa gruntów Puciłek, i którzy to żyją w sąsiedzkiej zgodzie z herbowymi bojarami Puciłkowiczami – Puciłowskimi.
Zapewne w owych wspólnych korzeniach dwóch rodów, należących
do starego średniowiecznego ruskiego bojarstwa, przygarniętych przez
Wielkie Księstwo Litewskie (zapewne za położone mu zasługi) i wiernie
służących Rzeczypospolitej przez ponad pół tysiąclecia, szukać należy wyjaśnienia powyższego fenomenu pokojowego i pełnego życzliwości współżycia wolnej ludności herbowej i nieherbowej na Kresach dawnej Litwy.
Źródłowym potwierdzeniem wielowiekowej obecności bojarów hospodarskich Drożdżów w Dolinie Łosośny – w okolicy Puciłki – są załączone
do niniejszego szkicu trzy skany sejmowej Rewizji Generalnej do Ekonomii
Grodzieńskiej z roku 1679 i 1680 (oryginał w Ossolineum we Wrocławiu
– 5620). Dokument dotyczy rozgraniczenia gruntów wsi: Molawice alias
Puciłki (a więc między innymi nieruchomości, należących do Drożdżów) i
Bahonniki (Bohoniki). Potrzeba przeprowadzenia takich ustaleń zaistniała
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w 1679 roku, kiedy to pod Sokółką, w tym w
Bohonikach (graniczących przez las z okolicą
szlachecką Puciłki), osiedliły się tatarsko-lipkowskie rodziny podkomendnych rotmistrzów:
Kieńskiego, Olejewskiego i Sieleckiego.
Powyższe sejmowe (zatem najwyższej rangi
prawnej) rozgraniczenie dóbr ziemskich pucilskich Drożdżów z ziemiami bohonickimi
świadczy, że Drożdże (niemający w tym czasie
potwierdzonego w Rzeczypospolitej szlachectwa) dzierżyli swoje grunta na prawach zbywalnych i dziedzicznych, a zatem na prawach
pełnej własności. Oznacza to więc, że byli rzeczywistymi posesjonatami.
Pozycja własnościowa Drożdżów tłumaczy częsty fakt ich ożenków ze
szlachciankami (a na dawnej Grodzieńszczyźnie małżeństwa między
szlachcianką i nieherbowym należały do rzadkości).
O tym, jakie ryzyko niósł ze sobą eksperyment sąsiedztwa chrześcijan
i muzułmanów na zachodnich rubieżach Wielkiego Księstwa Litewskiego,
świadczą odnalezione w archiwach Grodna na początku obecnego stulecia
przez profesora Józefa Maroszka z Uniwersytetu w Białymstoku akta
sprawy sądowej z końca XVIIII wieku. Grodzieński trybunał przyglądał
się incydentowi zbrojnego łupieskiego napadu bohonickich Tatarów na
Drożdżów z Puciłek, powracających zapewne z sokólskiego jarmarku. Do
zdarzenia doszło na drogowym przesmyku leśnym, na szlaku z Sokółki
do Puciłek. Nasi niedawni wojenni sojusznicy napadli na nieherbowych
Drożdżów. Zapewne mieli przy tym nadzieję, że ujdzie im to płazem lub
spotka ich stosunkowo niska kara. Przewidywania te były zresztą całkiem
uzasadnione, jeśli weźmiemy pod uwagę przepisy ówczesnego prawa.
Napastnicy nie przewidzieli jednak, że Drożdże mogą liczyć na to, że
w sądzie w ich obronie stanie herbowa szlachta – sąsiedzi Puciłowscy.
Ów gest solidarności dowodzi, że hipoteza, mówiąca o wspólnej migracji
rodów Puciłkowiczów i Drożdżów ze wschodu (dokładnie: z ziemi siewierskiej niedaleko Smoleńska) na zachód na przełomie XV i XVI wieku, w
obronie przed toporem kniaziów moskiewskich Iwanów i Wasylów. Tylko
wspólny los wygnańców siewierskich, który rzucił ich na granice ówczesnego rusko-litewskiego świata, tłumaczy niezwykłą jedność starego ruskiego
bojarstwa (przedzielonego już granicami stanowymi), któremu przyszło żyć
w Dolinie Łosośny (od ponad pięciuset lat po dzień dzisiejszy), otoczonego
skupiskami całkowicie obcych im wówczas nacji i religii.
Na marginesie wypada jednak zaznaczyć, że ostatecznie stosunki
sąsiedzkie między Tatarami a chrześcijańskimi mieszkańcami tych te115
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renów ułożyły się dobrze. Znajduje to pełne potwierdzenie w zgodnym
wielowiekowym współżyciu obu nacji. Jako wymowny przykład można
tu przywołać udział Tatarów bohonickich w mającej miejsce na początku
lat 70. ubiegłego stulecia w parafii Kundzin pamiętnej wizytacji biskupiej,
przeprowadzonej przez Henryka Gulbinowicza, ówczesnego Administratora Apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku.
Przykładem na to, że mieszkańcy Puciłek (oraz inne zasłużone rody Grodzieńszczyzny: Tołłoczkowie, Narbuttowie, Ponikwiccy, Szczęsnowiczowie)
wiernie służyli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym bronili jej przed
wiarołomnym sąsiadem Moskwicinem, jest tzw. Regestr popisu prześwietnego powiatu Grodzieńskiego (datowany na 5 X 1765). Mamy do czynienia
z dokumentem, sporządzonym przy okazji rejestrowania zdolnych do walki,
połączonego z ich prezentacją. Z okolic powiatu grodzieńskiego stawili się
więc mężczyźni z Tołcz, Tołoczek, Bilmin, Szczęsnowicz oraz Puciłek.
Oto jak prezentowali się mieszkańcy ostatniej z tej miejscowości:
Okolica Puciłki. Imć pan Franciszek Puciłowski na koniu płowym z szablą
y pistoletami. Imć pan Marcin Szymak na koniu gniadym z szablą. Imć pan
Tadeusz Puciłowski na koniu białym z szablą. Imć pan Antoni Puciłowski na
koniu karym z szablą. Imć pan Paweł Puciłowski na koniu gniadym z szablą.
Imć pan Franciszek Puciłowski na koniu gniadym z szablą y karabinem. Imć
pan Jakób Puciłowski na koniu gniadym z szablą y karabinem. Imć pan Michał Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan Jan Puciłowski na koniu
karym z szablą. Imć pan Stefan Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan
Józef Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć p. Mateusz Puciłowski na koniu
siwym z szablą. Imć pan Hilary Strzałkowski na koniu karym z szablą. Imć pan
Jerzy Strzałkowski na koniu płowym z szablą. Imć pan Józef Wróblewski pieszy
z szablą. Imć p. Józef Grochowski z karabinem, pieszy. Imć pan Piotr Białokoz
z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Puciłowski z szablą y karabinem, pieszy. Imć
pan Mateusz Wysocki z szablą pieszy. Imć pan Michał Sarosiek, z szablą, pieszy.
Imć pan Michał Rodkiewicz z szablą, pieszy. Imć pan Adam Puciłowski pieszy z
szablą. Imć pan Tomasz Grochowski z szablą, pieszy. Imć pan Jan Puciłowski
pieszy z karabinem. Imć p. Michał Sobolewski na mieyscu imci pana Bruchockiego uczynił obmowę, że chory. Imć pan Kazimierz Orzechowicz pieszy bez
broni. Imć pan Michał Bilmin z Szymaków bez broni, pieszy, sierota.
Materialnym pomnikiem wiarołomstwa sąsiada Moskwicina jest znajdujący się w granicach ziemi sokólskiej – przy moście nad strumieniem, we
wsi Bierwicha (przy drodze, prowadzącej z Sokółki na północ do Dąbrowy
Białostockiej – kiedyś: Dąbrowy Grodzieńskiej) głaz narzutowy z krzyżem
z 1655 roku, upamiętniający inkursję moskiewską – najazd zagonów Chowańskiego w czasie potopu. Napis na kamieniu głosi: AD 1655 Moskal Litwę
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splądrował, złamawszy mir wieczny.
Ciekawa jest sama historia tego pomnika. Mianowicie w 1921 roku, podczas
prac przy budowie mostu, zauważono
w strumyku głaz. Został on zatopiony prawdopodobnie pod koniec XVII
wieku przez oddziały kozackie. Po wyciągnięciu kamienia z wody i oczyszczeniu go, zauważono na nim napis.
Głaz, na którym okoliczni mieszkańcy
umieścili krzyż, Rosjanie w 1939 roku
czołgiem zepchnęli do potoku. Ponowne wydobycie kamienia miało miejsce
w 1941 – na polecenie Niemców dokonali tego miejscowi. Pomnik stanął
na poprzednim miejscu. Przypomina on potomnym, że historyczna Wielka
Litwa (wielka zgodna państwowa wspólnota wszystkich ludów i wszystkich
religii, zamieszkujących obszary od przedmieść Moskwy – jeszcze w XV
wieku – daleko za Grodno na zachód, sięgająca aż pod obecny Białystok)
wielokrotnie narażona była na agresję sąsiada ze Wschodu.
Wróćmy jednak do naszych pucilskich protoplastów… W pierwszej
połowie XIX wieku w ramach represji carat przystąpił do pozbawiania
drobnej szlachty jej uprzywilejowanej pozycji. Profesor Adam Czesław
Dobroński wyjaśnia, że jedynie nieliczni członkowie tej grupy zostali
zaliczeni przez Heroldię Cesarstwa Rosyjskiego do „dworiaństwa”, dla
pozostałych zaś wprowadzono trzy nowe kategorie społeczno-prawne:
odnodworcy (jednodworcy), grażdance (obywatele), poczetni (honorowi)
grażdanie. Jednodworcy praktycznie spadli do poziomu chłopów, zachowując jednak wolność osobistą, grażdanie musieli wykazać się posiadaniem
własności w miastach, zaś do poczetnych grażdan zaliczono: lekarzy,
nauczycieli, adwokatów, artystów, rzeźbiarzy, drukarzy, grawerów, architektów i innych przedstawicieli wolnych zawodów. Pierwsze zestawienia
wykazały, że w całym obwodzie [białostockim] było 760 jednodworców
(131 w pow. białostockim, 349 w bielskim, 144 w drohiczyńskim, 136 w
sokólskim), 84 grażdan i tylko 7 honorowych grażdan.
Dla jednodworców w 1834 r. potworzono obszczestwa. W czerwcu
tego roku postanowiono, że w powiecie bielskim będą dwa takie stowarzyszenia z siedzibami w Wyszkach Kościelnych […] i w Krasnowie. […] W
powiecie białostockim na centra obszczestw jednodworców wyznaczono
Leśną […] oraz Wiszowate. […] Komplikacje organizacyjne wystąpiły w
dwóch następnych powiatach, bo na każde tworzone obszczestwo powinno
przypadać co najmniej 100 rodzin jednodworców. W powiecie drohickim
naliczono łącznie 116 rodzin, więc zdecydowano się utworzyć jedno ob117
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Na swojej historycznej ojczyźnie w Dolinie Łosośny na Sokólszczyźnie

szczestwo ulokowane centralnie w Klepaczach. […] Podobne rozwiązanie
zastosowano w powiecie sokólskim, gdzie wybór padł na wieś Puciłki. W
tym powiecie zamieszkiwało 89 rodzin jednodworców (244 osoby), grażdan
było w Sokółce 16 i w Suchowoli – 3 (A. Cz. Dobroński, Stracone szanse.
Utrwalanie podziałów. Obwód białostocki po 1831 r. Powstanie okręgu
przemysłowego [w:] Historia województwa podlaskiego, pod red. A. Cz.
Dobrońskiego, Białystok 2010, s. 138-139).
Przekazywana w pucilskich rodzinach (których członkowie czynnie brali
udział w wielkich powstaniach narodowych: listopadowym i styczniowym)
z pokolenia na pokolenie tradycja, mówiąca o szlacheckich korzeniach
mieszkańców osady, okazała się trwalsza niż praktyczne skutki carskiego
represyjnego zepchnięcia ich do kategorii jednodworców. Żywa była pamięć
dworian (w tym niejakiego Baltazara Wróblewskiego) – osób przypisanych
do dworiaństwa przez Heroldię Cesarstwa Rosyjskiego. Sami Puciłowscy
przechowywali zaś swój herb Orzeł niemal do schyłku ubiegłego stulecia.
Dzięki tym zabiegom mieszkańcom Puciłek udało się w jakiejś mierze ocalić
swoją tożsamość – do chwili obecnej zarówno na wschód od Grodna (w
zaściankach nadniemeńskich), jak i na zachód od tego miasta, aż po Puszczę
Knyszyńską (i dalej), powszechnie znany jest fakt, że okolica Puciłki to
szlachta (z jednym wyjątkiem: Drożdżów – Drożdżewiczów).
Prawdopodobnie członkowie rodów zachodniej Grodzieńszczyzny stawali
również dzielnie do walki z innymi nieprzyjaciółmi Rzeczypospolitej. Wiktoria
Tołłoczko-Tur – jedna z najbardziej utalentowanych polskich akwarelistek,
zamieszkała w Białymstoku, pochodzi z podgrodzieńskiej okolicy szlacheckiej Tołłoczki, obecnie Bilminy w parafii Klimówka, w powiecie sokólskim.
Według artystki (aktywnej działaczki Oddziału Związku Szlachty Polskiej w
Białymstoku), Tołłoczkowie herbu Pobóg – zasłużone bojarstwo Rusi Czarnej,
co najmniej od średniowiecza dzielnie trwające w dolinie rzeki Przerwa (kolejnego obok Łosośny dopływu Niemna) na straży przedpoli Grodna – zapewne
mężnie ruszyli do boju pod Grunwaldem w chorągwiach litewsko-ruskich.
Przywoływane w tym szkicu rody zapisały się więc w historii jako zawsze
wierne Rzeczypospolitej.
Leonard Drożdżewicz
Fotografie ze zbiorów autora
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CUKIERNIA PERKOWSKIEGO
Tomasz Otocki
Na mapie międzywojennego Kowna, w którym Polacy stanowili kilkadziesiąt procent mieszkańców, możemy wyróżnić charakterystyczne
i ważne dla polskiej mniejszości narodowej punkty – by użyć nieco patetycznego określenia – „twierdze polskości”. Budynek „Omegi” przy
Orzeszkowej 12, gmach Gimnazjum Polskiego przy ul. Leśnej 1, budynek
Towarzystwa Drobnego Kredytu, księgarnię „Stella” czy choćby siedzibę
redakcji „Dnia Polskiego” i „Chaty Rodzinnej”. Warto przypominać, że
do polskich punkcików na planie Kowna należała także działająca od
1897 roku cukiernia Perkowskiego. Jak głosiła powszechna opinia, była
jednym z największych tego typu lokali w krajach bałtyckich. To tutaj
Tadeusz Katelbach spotykał się z Józefem Albinem Herbaczewskim, to
miejsce upodobały sobie matki z dziećmi, a także… kowieńscy szachiści.
Cukiernia Perkowskiego (lit. Perkausko cukrainė), zwana także kawiarnią (Perkausko kavinė), znajdowała się w ścisłym centrum Kowna.
Wraz z wytwórnią czekolady i ciastek, została założona w 1897 przez
Aleksandra Perkowskiego, w domu, należącym do Lidii Witkind, mieszczącym się na rogu ówczesnego Prospektu Mikołajewskiego i ulicy Nowej.
W niepodległej Republice Litewskiej adres lokalu zmienił się na róg Alei
Wolności 82 i Maironisa 172.
Kim był założyciel cukierni? Jak przypomina badaczka Nijolė
Lukšionytė-Tolvaišienė, Aleksander Perkowski (w literaturze litewskiej:
Aleksandras Perkauskas) urodził się w 1871 roku. Rzemiosła cukierniczego
uczył się w Warszawie. W 1897 przyjechał do Kowna. Angażował się w
życie miasta, sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Kownie 3.
W 1900 roku na miejscu pierwotnego lokalu
zbudowano nowy, jednopiętrowy budynek,
należący do Lidii Witkind. Wytwórnia ciastek i
czekolady Perkowskiego
znajdowała się w piwnicy, zaś na parterze – sala
cukierni i bilard 4. Jak
Cukiernia A. Perkowskiego powstała na Prospekcie pisze Nijolė LukšionytėNikołajewskim w Kownie jeszcze w czasach carskich Tolvaišienė,
wnętrze
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cukierni było skromne, ale stylowe 5. W środku
umieszczono m.in. biały piec kaflowy. W 1910 dom
na rogu Prospektu Mikołajewskiego i ul. Nowej
został sprzedany przez Lidię Witkind-Rabinowicz
Izraelowi Kocinowi. Parter wynajmował Aleksander Perkowski, zaś pierwsze piętro – kino „Palas”.
W 1928 kamienicę nadbudowano o drugie piętro.
Cukiernia Perkowskiego cieszyła się sporą
popularnością wśród mieszkańców Kowna, bez
względu na pochodzenie etniczne. Spotykali się
w niej nie tylko miejscowi Polacy, ale także litewDziennikarka Nijolė scy i żydowscy inteligenci 6 , zwyczajni Litwini,
Lukšionytė-Tolvaišienė
polskie elity w okresie Litwy międzywojennej7,
8
polskie ziemiaństwo . Z drugiej strony inne źródła, pisząc o okresie
dwudziestolecia międzywojennego, wspominają o swoistym bojkocie
lokalu. Narodowo nastawieni Litwini mieli spotykać się w mieszczącej
się również w Al. Wolności Cukierni Konrada9.
Cukiernię Perkowskiego upodobali sobie szachiści10. Portal szachy.art.
pl przytacza taką anegdotę: Nastąpiło to w Kaunasie w kawiarni Perkowskiego. Przy filiżance kawy zaczęto mówić o Laskerze (wybitnym szachiście
pochodzenia niemieckiego – przyp. „Znad Wilii”]. Jeden ze stałych bywalców
kawiarni utrzymywał, że Lasker jest jego najlepszym przyjacielem i wystarczy
napisać doń list, a eksmistrz świata przyjedzie. Chodzi tylko o stronę finansową. Właściciel kawiarni Polak
Perkowski – jak nazywaliśmy
go „pan Kazimierz” – zainteresował się tym i jako prawdziwy miłośnik szachów, przyrzekł
pokryć wszystkie wydatki. Nawiasem mówiąc o „panu Kazimierzu” – był to dobroduszny
człowiek o wielkich wąsach,
grał 50 lat w szachy, zawsze
otrzymywał hetmana „for”
i zawsze grał tylko białymi!
I jeszcze jedna ciekawostka:
gdy wygrywał partię, zawsze
bezpłatnie częstował wszystkich
kibiców kawą i ciastkami. I w
tym znamiennym dniu „pan Kazimierz” miał wiele szczęścia,
był w dobrym nastroju 11.
Cukiernia Perkowskiego na pocztówkach
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Cukiernia znalazła swoje miejsce w literaturze. Z
polskich autorów wspomina
ją Melchior Wańkowicz w
Zielu na kraterze, a także
Tadeusz Katelbach 12. Oddajmy głos Wańkowiczowi:
No cóż – mówi Mama – w
Kownie jest tylko Perkowski
(cukiernia). Jadłyśmy ciastLaisvės aleja – Aleja Wolności w Kownie przed   ka rano, jadłyśmy ciastka w
wybuchem II wojny światowej. Lata 1930
południe, jadłyśmy ciastka
pod wieczór, a Renia wojowała z kobiałkami i biegała po mieście 13.
O cukierni pisze również w książce Czy było warto? Andrzej Kownacki: I rzeczywiście, na drugi dzień wybraliśmy się (zwiedzić Kowno).
Doszliśmy razem na brzeg Niemna do przystani promu, przepłynęliśmy w
drugą stronę i poszliśmy przede wszystkim prowadzeni przez żołnierza na
główną ulicę. Na tej ulicy zauważyliśmy szyld „Kawiarnia Perkowskiego”. Zresztą szyld był napisany po polsku 14 i nazwisko było polskie, więc
stwierdziliśmy, że jest to kawiarnia polska i za zgodą naszego „opiekuna”
wstąpiliśmy tam. Kawiarnia była prawie zupełnie pusta, siedziały w niej
tylko dwie czy trzy osoby. Gdy weszliśmy, obecni przyglądali nam się z
wielką ciekawością. My z Kaziutkiem usiedliśmy przy jednym stoliku, a
przy drugim posadziliśmy naszego opiekuna; spytaliśmy go, co by też
zjadł, ponieważ chcieliśmy się napić kawy i zjeść jakieś ciastko drożdżowe.
Podano nam dobrą kawę ze śmietanką i zamówione ciastka, a on zamówił
sobie lody, które mu zafundowaliśmy 15.
W latach 1930 i 1934 cukiernia była obiektem ataków podczas tzw.
zajść antypolskich w Republice Litewskiej. W lokalu wybito wówczas
szyby 16. Komentując zamieszki w 1930, polski tygodnik „Chata Rodzinna”
pisał: Została poszwankowana również popularna w całem mieście cukiernia Perkowskiego. Dwie szyby zostały potłuczone. O godz. 10 ponownie
przyszło w cukierni do zajścia. W owym czasie, gdy cukiernia otoczona już
była policjantami, kilka osób, siedzących przy jednym ze stolików, zażądało
od kelnerek, by zdjęły czepce i fartuszki, albowiem „taki strój noszą niańki
Piłsudskiego”. Awanturnicy grozili kelnerkom, iż obrzucą je kamieniami 17.
W 1934 „Chata” donosiła z kolei o zajściach, wywołanych przez studentów: W dalszym ciągu tłum skierował się ku cukierni p. A. Perkowskiego.
Niebawem zaczęto ciskać kamieniami do szyb cukierni. Potem zrobiono
użytek z kijów, tłukąc szyby w drzwiach wejściowych. Kilka osób chwyciło znajdujący się w pobliżu na bulwarze ciężki żelazny kosz na śmiecie
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i cisnęło nim w wielką
szybę witryny. Kosz
wpadł poprzez szybę
wewnątrz, tłukąc nadto
marmurowy blat stolika. Kilka osób z tłumu
wtargnęło do cukierni
Melchor Wańkowicz i Tadeusz Kaetlbach, okładka i wszczęło awanturę 18.
książki Bohdana Paszkiewicza „Pod znakiem Omegi” Cukiernia była również
niszczona przy innych okazjach. Jak pisze Bohdan Paszkiewicz: W Kownie
ustaliła się praktyka zwoływania w ważnych chwilach wieców studenckich,
rzekomo mających manifestować wolę ludu, w rzeczywistości zaś służących
celom propagandowym poszczególnych partii. (…) Wiece nie raz kończyły
się awanturami, burdami, a nawet tłuczeniem szyb sklepowych, wśród
których ulubionym obiektem były ogromne lustrzane witryny polskiej
kawiarni Perkowskiego 19. E. Żagiell wspomina z kolei: Byle jakiś areszt
Litwina w Wilnie, zaraz leciały szyby u Perkowskiego. Stary Perkowski
pilnował, by ich asekuracja „od wypadku” była zawsze opłacana, nie te
szyby więc, lecz bojkot litewskiej elity zmusiły go do zamknięcia lokalu 20
Litwini mieli zaś swoje „argumenty”. Prasa litewska wspomina o ekspedientach, niepotrafiących porozumiewać się sprawnie w języku litewskim,
co miało się zmienić po 1934 21.
Jesienią tegoż roku kawiarnia została przeniesiona w inne miejsce Al.
Wolności i przemianowana na „Aldonę” 22. Nowy lokal mieścił się pod
adresem Al. Wolności 41, w pasażu kina „Metropolitain”, w dawnym
pomieszczeniu baru „Pale Ale” 23. Na dole można było zamówić ciastka i
kawę, a także napić się piwa, na górze znajdowała się obszerna sala, przeznaczona do tańców, gdzie umieszczono również bufet z winem 24. „Dzień
Kowieński” tak opisywał otwarcie cukierni w dniu 4 października 1934:
Wieczorem do gościnnych podwojów „Aldony” wałem napłynęła publiczność, obsiadając wszystkie stoliki w wielkiej reprezentacyjnej sali cukierni.
Frekwencja była tak wielka, że dziesiątki ludzi, nie mogąc znaleźć miejsca,
opuszczało cukiernię, pocieszając się nadzieją, że
zdoła powetować tę stratę
nazajutrz 25. W dawnym
lokalu Perkowskiego ot
warto zaś należącą do
żony Kocina kawiarnię
„Lithuanica”, a następnie
„Monika” 26 . Kawiarnia
„Aldona” przeżyła ważny Ulotka reklamowa z czasów II wojny światowej
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moment po upadku państwa
polskiego i napływie polskich uchodźców na Litwę
w 1939. Jak pisze Joanna
Mackiewiczowa: Z funduszy polonijnych wydawałam
talony do polskich kawiarni
i restauracji na obiady dla
uchodźców. Kierowaliśmy
więc do kawiarni „Asta”
przy Al. Wolności 52, której właścicielem był Julian
Urniaż, a kierowniczką p.
Maria Szukszta. Posyłaliśmy do „Aldonki” – kawiarni Stefana Perkowskiego,
do stołówki Towarzystwa
Dobroczynności, na ZiePanorama Kowna oraz siedziba znanej spół- loną Górę i prywatnie do
dzielni „Pienocentras” na starych fotografiach polskich domów 27.
Cukiernia należała najpierw do Aleksandra (ur. 1871), następnie zaś
Bronisława i Stefana Perkowskiego. Stefan (ps. Giedymin) przez Bohdana
Paszkiewicza, określony mianem rudowłosego przedstawiciela „złotej
młodzieży” w przedwojennej Litwie 28, w okresie II Wojny Światowej
pracował jako łącznik Armii Krajowej na linii Kowno-Ryga-Warszawa 29.
W okresie sowieckim o wolnej inicjatywie gospodarczej nie mogło być
mowy. W czasach LSRR w budynku przy Al. Wolności 82 mieściła się
restauracja „Orbita”. Pamięć o cukierni przetrwała jednak czasy ZSRR.
W wolnej Litwie po 1990 w gmachu kawiarni, na rogu Al. Wolności i
Maironisa usadowił się „Vilniaus bankas” oraz oddział banku SEB. Czy
pracownicy szwedzkiego giganta mają świadomość, co w budynku mieściło
się w dwudziestoleciu międzywojennym?
Tomasz Otocki
Przypisy
Wg niektórych źródeł w 1896, patrz m.in. Alfredas Jomantas, Žydų kultūros
paveldas Lietuvoje, Kultūros paveldo centras 2005, s.82. „Dziennik Kowieński” z
1934 podaje datę 1898, zob. Otwarcie cukierni p. A. Perkowskiego w nowym lokalu,
„Dzień Kowieński”, nr 227 z 5 października 1934, s.4. Warto jednak pamiętać, że
na zdjęciu cukierni, zamieszczonym w książce Polacy na Litwie w latach II wojny
światowej – obok szyldu z napisem A. Perkauskas widnieje data 1897 i to raczej
1
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ją uznać należy za początek działania warsztatu. Patrz: Joanna Mackiewiczowa,
Polacy na Litwie w latach II wojny światowej, Bydgoszcz 1996, s.22.
2
http://renginiai.kvb.lt/view_photo.php?set_albumName=I%F0-Kauno-istorijos&id=Perkauskas_51 [dostęp: 3 lutego 2013]. Niemiecki „Wirtschaftsführer für
Litauen” podaje również al. Wolności 58, jako adres cukierni i fabryczki czekolady,
zob. K. F. Otto Losch, Wirtschaftsführer für Litauen, Juniores Verlag 1932, s.122.
3
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Gubernijos laikotarpis Kauno architektūroje:
svarbiausi pastatai ir jų kūrėjai: (1843-1915), Vytauto Didžiojo universiteto leidykla,
Kaunas 2001, s.98-99 (notka biograficzna w przypisie)
4
Bilard istniał jeszcze w latach 30. – wspomina o nim Tadeusz Katelbach, zob.
Ekscesy antypolskie w Kownie [w:] Za litewskim murem, Warszawa 1938, s.210-214.
5
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Gubernijos..., s.97.
6
Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Gubernijos..., s. 97; Liudas Truska, Lietuviai
ir žydai nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio: antisemitizmo Lietuvoje raida,
„Leidykla” 2005, s.121.
7
Bohdan Paszkiewicz, Pod znakiem „Omegi”, „Neriton”, Warszawa 2003, s.376.
8
W tym szczególnie ciężkim dla nas, Polaków, roku 1919, pełnym niepokojów,
wstrząsów i oczekiwania, co będzie jutro, Kowno roiło się od przyjezdnego z bliższych i dalszych stron ziemiaństwa, tłumnie zalegającego popularną w mieście polską
kawiarnię Perkowskiego, by tam, jak się to mówiło, zasięgnąć języka. Wszystkich
frasowały nieschodzące z ust te same pytania:
– Co będzie z niemiecką ostmarką?
– Kiedy zostanie wprowadzony nowy pieniądz?
– Czy rząd litewski będzie odbierał Polakom majątki?
– Czy Entente pozwoli na wywłaszczenie polskiej własności ziemskiej?
– Czy zwycięskie państwa zachodnie zechcą uznać niepodległą Litwę? Zob.
Pod znakiem „Omegi”, s.65.
9
Litewska elita mogła się zbierać tylko u Konrada, bo kawiarnia Perkowskiego
(skoligaconego z Kornelem Makuszyńskim) była polska i należało ją bojkotować.
Elita ją bojkotowała, a chuliganeria biła szyby. Zob. E. Żagiell, Gawędy o Polakach
na Kowieńszczyźnie, „Zeszyty Historyczne”, zeszyt 85, Paryż 1988, s.153. Zachowała
się anegdota o zdrapywaniu przez litewskich gości cukierni napisu z nazwiskiem
właściciela ze sztućców (dziękuję za przekazanie informacji prof. Krzysztofowi
Buchowskiemu z Uniwersytetu Białowstockiego).
10
Simas Stanaitis, Likimo vingiai: atsiminimai, Lietuvos technikos muziejus
1992, s.95. Mowa o klubie szachistów, który urządzał spotkania w kawiarni. Zob.:
Ku uwadze szachistów, „Dzień Kowieński”, nr 282 z 15 grudnia 1933, (informacja
o pobycie w Kownie mistrza szachowego S. Flohra, który nie doszedł do skutku).
11
http://szach.art.pl/anegdoty_szachy.htm [dostęp: 10 lutego 2013].
12
Tadeusz Katelbach, Moja misja kowieńska, „Zeszyty Historyczne”, Paryż,
36/1976, s.72.
13 Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze, „Literatura”, Łódź 1998, s.79.
14
Tak było do pewnego momentu, później szyld podpisany był zlituanizowaną
formą nazwiska właściciela A. Perkauskas.
15
Andrzej Kownacki, Czy było warto? Wspomnienia opracował, wstępem i
przypisami opatrzył oraz podał do druku Robert Stopikowski, przedmowa – Zyg124
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munt Zieliński, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 2000, s.195.
16
Tadeusz Katelbach, Ekscesy antypolskie w Kownie [w:] Za litewskim murem,
Warszawa 1938, s.210-214.
17
„Chata Rodzinna”, nr z 1 czerwca 1930 , s.3.
18
Przeciwpolskie demonstracje w Kownie, „Chata Rodzinna”, 8/1934, s.2.
19
Zob. Bohdan Paszkiewicz, Pod znakiem „Omegi”, s.207.
20
E. Żagiell, Gawędy o Polakach na Kowieńszczyźnie, „Zeszyty Historyczne”,
85/1988, s.153.
21
http://kauno.diena.lt/dienrastis/ivairenybes/gal-uzsukime-pasokti-i-aldona-242282 [dostęp: 3 lutego 2013].
22
http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sokoladas/kava-ir-degtine-mdashpazinciu-ir-originaliu-ideju-savadautojos-49646 [dostęp: 3 lutego 2013].
23
Otwarcie cukierni p. A. Perkowskiego, „Dzień Kowieński”, 227/1934, s.4.
24
http://kauno.diena.lt/dienrastis/ivairenybes/gal-uzsukime-pasokti-i-aldona-242282 [dostęp: 3 lutego 2013].
25
Otwarcie cukierni p. A. Perkowskiego w nowym lokalu, „Dzień Kowieński”,
nr 227 z 5 października 1934, s.4.
26
Alfredas Jomantas, Žydų kultūros paveldas Lietuvoje, Kultūros paveldo
centras 2005, s.82.
27
Joanna Mackiewiczowa, Polacy na Litwie w latach II wojny światowej, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Bydgoszcz 1996, s.23.
28
Bohdan Paszkiewicz, Pod znakiem „Omegi”, s.378.
29
Wojciech Wiśniewski, Ostatni z rodu: rozmowy z Tomaszem Zanem, „Editions
Spotkania”, Warszawa 1990, s.42.

Wraz z Rokiem 2011 –
Rokiem Czesława Miłosza –
nie kończy się pamięć
o polskim nobliście z Litwy.
Oferujemy wystawę,
zorganizowaną
przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Kultury
„Znad Wilii”

Powroty Czesława Miłosza
50 nowocześnie wykonanych fotogramów 50x70,
gotowych do eksponowania, obrazuje jego powroty po latach
do miejsc swej młodości i dzieciństwa
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LITWA-POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Kwiecień
l 4 kwietnia „Nasz Dziennik“ jako Odnowiciela przedstawił Waldemara
Tomaszewskiego. Prezentację otwiera całostronicowy portret lidera AWPL.
l Od 4 kwietnia rozpowszechniano informację, iż przedstawiciele
mniejszych grup etnicznych są zaniepokojeni, że nowa Ustawa o mniejszościach narodowych pozwoli Polakom i Rosjanom „dominować“. Z
takimi zarzutami wystąpił Vitalijus Karakorskis z Litewskiej Wspólnoty
Żydowskiej. Poparł je dziennik „Lietuvos žinios”.
l 10 kwietnia w Ostrej Bramie modlono się w intencji katastrofy
smoleńskiej. W podwórku kościoła św. Rafała w Wilnie oddano hołd
ofiarom tragedii. Portal 15min.lt poinformował, że pomysł upamiętnienia imieniem Prezydenta RP ulicy w Wilnie nie uzyskał poparcia władz
z powodu też pisowni – nazwa ulicy Lecho Kačynskio mogłaby być źle
przyjęta przez Polaków.
l 11 kwietnia, w 15.rocznicę nawiązania współpracy między stolicami Polski i Litwy prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i mer
Artūras Zuokas w Wilnie podpisali deklarację o współpracy miast partnerskich. Otwarto wystawy: Warszawa: Nazajutrz... i Żyd Niemalowany
w Ziemi Kanaan, w Filharmonii odbył się koncert Litewskiej Orkiestry
Symfonicznej pod batutą Moniki Wolińskiej.
l 11 kwietnia z inicjatywy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Wilnie i Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”
odbyła się konferencja gospodarcza nt. Perspektywy rozwoju regionów –
na przykładzie rej. wileńskiego i solecznickiego.
l 13 kwietnia wileńska policja zatrzymała trzech obywateli Polski,
którzy oddawali mocz na mury siedziby prezydenta RL. Z tego powodu
mandaty ostatnio wystawiono kilkunastu obywatelom Włoch, Holandii,
Anglii, Norwegii i USA.
l 14 kwietnia policja zatrzymała w Łomży obywatela Litwy, uciekającego skradzioną w Niemczech hondą. W tym samym czasie podlaska
policja zatrzymała innego Litwina z ukradzionym samochodem.
l 15 kwietnia Sejm RL po pierwszym czytaniu poparł przedstawiony
przez Artūrasa Paulauskasa projekt uchwały, nakazującej razem z wyborami
prezydenckimi w 2014 przeprowadzić referendum w sprawie podwójnego
obywatelstwa. Zgodnie z art. 12 Konstytucji RL, obywatel Litwy może
być jednocześnie obywatelem innego kraju tylko w wyjątkowych przypadkach. 16 kwietnia premier Algirdas Butkevičius dla Radia Litewskiego
nt. podwójnego obywatelstwa powiedział: Być może pewne grupy ludzi
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trzeba testować przez pewien okres. Dlatego jest potrzebna większa troska
ze strony państwa, zwłaszcza to dotyczy dzieci, urodzonych na emigracji.
Mają być przejrzyste zasady, kto może mieć podwójne obywatelstwo, a kto
nie. Sformułowanie w projekcie Obywatel Republiki Litewskiej może być
obywatelem innego państwa skrytykował lider konserwatystów Andrius
Kubilius, jako nieodpowiednie i razem dyskredytujące samą perspektywę podwójnego obywatelstwa na Litwie. Sformułowanie oznacza, że na
Litwie może pojawić się dużo osób z obywatelstwem Litwy i Polski albo
Litwy i Rosji. To nie jest to. Musimy myśleć przede wszystkim o osobach
pochodzenia litewskiego, mieszkających gdzieś w Ameryce czy Irlandii i
pragnących zachować litewskie obywatelstwo – stwierdził.
l Portal pl.delfi.lt, cytując ks. Algisa Baniulisa podał, że pomnik Jana
Pawła II w Szawlach przyciąga wiernych czerwoną plamką przy lewym
kolanie. Gdy papież podczas pielgrzymki uklęknął w miejscowym kościele św. Ignacego Loyoli, podłoga pozostawiła ślad na jego szacie. Po
ukończeniu przez rzeźbiarza Mindaugasa Junčasa prac nad pomnikiem
zauważono, że żyła granitu okazała się w tym samym miejscu, co plama
na szacie Ojca Świętego.
l Z kolejnej wypowiedzi Tomasa Venclovy dla „Gazety Wyborczej”:
Problem polsko-litewski jest głupi i nieszczęśliwy. Mentalne stereotypy
i anachronizmy tak naprawdę są po obu stronach, i, niestety, są bardzo
mocne. A siły polityczne to wykorzystują i grają na emocjach w obu krajach.
l 16 kwietnia doradca prezydent RL Daiva Ulbinaitė, po spotkaniu
Dalii Grybauskaitė z min. oświaty Dainiusem Pavalkisem, powiedziała:
Prezydent zwraca uwagę, że odmienne warunki na egzaminie są niekorzystne nie tylko dla Litwinów, ale również dla mniejszości narodowych.
Żadnych przywilejów nie powinno być.
l Omijając ustawy, Polacy i dzierżawią, i kupują działki – alarmowały
litewskie media o polskiej „ekspansji” na Litwie. „Lietuvos rytas” podał, iż
w niecnych zamiarach przebiegłych Polaków wykupywana jest ziemia w
rej. solecznickim, olickim oraz łoździejskim, choć oficjalnie obcokrajowcy
nie mogą jej nabywać na Litwie. Fakty mówią, że warunki uprawy są tu
gorsze niż w Polsce, a i cenowo Litwa jest droga.
l 16 kwietnia w MSZ RL zaprezentowano dokumenty dot. stosunków polsko-litewskich w okresie międzywojennym – w dwóch zbiorach
Stosunki polsko-litewskie od zakończenia I wojny światowej do zajęcia
Wilna przez Lucjana Żeligowskiego (listopad 1918 – październik 1920)
oraz Polsko-litewskie stosunki dyplomatyczne w latach 1938-1940. W
oświadczeniu napisano: Zbiór dokumentów z okresu od zakończenia I
wojny światowej do zbrojnego zajęcia przez Polaków Wilna odzwierciedla
bardzo dynamiczny pod względem społecznym i politycznym okres. W tamtych latach kształtowały się podłoża i zasady polsko-litewskiego dialogu.
Wyrazistym akcentem zakończenia tego okresu jest akcja Żeligowskiego
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oraz powstanie tworu politycznego „Litwa Środkowa”, ten akcent miał
największy wpływ na przyszłe relacje. W prezentacji uczestniczył min.
spraw zagranicznych Linas Linkevičius.
l Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka wystąpiła z inicjatywą
zbadania wzajemnej percepcji społeczeństwa polskiego i litewskiego – jak
poinformowano. – Kompleksowa analiza w oparciu o metody ilościowe
i jakościowe została zaprojektowana i wykonana przez Instytut Spraw
Publicznych przy współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. 18 kwietnia w Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego również b. prezydent Valdas Adamkus mówił o tej percepcji. Odbyła się prezentacja raportu (patrz: wydawnictwa)
z udziałem jego inicjatorów i autorów. Debatę jako ekspert moderowała
Renata Mieńkowska-Norkienė, wystąpili profesorowie – Tomasz Nałęcz,
Jan Widacki, Vladas Sirutavičius oraz red. Rimvydas Valatka. „Gazeta
Wyborcza“ podała wyniki badań: 73 proc. Polaków na Litwie nie czuje
się dyskryminowanymi, połowa polskiego i litewskiego społeczeństwa
nie odczuwa wobec siebie ani niechęci, ani sympatii, a 68 proc. Polaków
i 70 proc. Litwinów uważa, że kraje mają współpracować i dążyć kompromisów. Podczas spotkania wynikła dyskusja – właśnie podczas dwóch
kadencji prezydenckich Adamkusa doszło do nieodwracalnych procesów
w tychże stosunkach, spowodowanych ich uśpieniem, nie zwracaniem np.
ziemi prawowitym właścicielom. 26 kwietnia prezentacja raportu odbyła
się na Litwie, z udziałem gości z Polski, znowuż Adamkusa, który ostatnio
zaangażował się w naprawę stosunków między dwoma krajami. Udział
wziął b. min. spraw zagranicznych Antanas Valionis, europarlamentarzysta
Paweł Zalewski stwierdził: Zupełnie nie rozumiem, dlaczego jest tak niska
ranga Polski po stronie litewskiej. (...) Polska jest tak samo ważna dla
Litwy, jak Niemcy dla Polski.
l 18 kwietnia sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jarosława Czubińskiego na ambasadora Polski w
Wilnie, który jeśli chodzi o Polaków na Litwie, m.in. powiedział: Państwo
polskie w dalszym ciągu będzie wspierało w mądry sposób funkcjonowanie mniejszości polskiej na Litwie w nadziei, że jest to najlepsza droga
do zbudowania jak najlepszych relacji dobrosąsiedzkich między krajami,
które mają nie tylko wielką wspólną przeszłość, ale także wielkie szanse na
przyszłość. Czubiński urodził się w 1960 we Wrocławiu, ukończył prawo,
był konsulem w Mińsku, potem – w Ambasadzie RP tamże, następnie –
doradcą ministra, naczelnikiem wydziału w Departamencie Konsularnym i
Wychodźstwa MSZ, konsulem generalnym w Kaliningradzie, dyrektorem
Dep. Konsularnego i Polonii, Dep. Konsularnego w MSZ, dyrektorem
generalnym Służby Zagranicznej w MSZ, ambasadorem tytularnym w
Biurze Spraw Osobowych resortu.
l Decyzję o powstaniu w wileńskiej dzielnicy Poszyłajcie pierwszego
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na Litwie kościoła pw. bł. Jana Pawła II podjął kardynał Audrys Juozas
Bačkis. Przy kościele powstanie centrum Caritasu i sala katechetyczna,
nowa parafia będzie liczyła 30-40 tys. wiernych. Wynikło jednak zamieszanie w sprawie samego projektu, który zastąpił istniejący od 2007.
l Antypolskie i antysemickie ulotki w połowie kwietnia pojawiały się
w skrzynkach pocztowych mieszkańców Solecznik.
l 23 kwietnia w Katedrze Wileńskiej odbył się ingres nowego ordynariusza archikatedry, abpa Gintarasa Grušasa. W homilii metropolita mówił
po litewsku i angielsku, a po polsku powiedział: Wychowałem się w rodzinie
emigrantów, dlatego rozumiem troskę o własną kulturę i język oraz lojalność i miłość do kraju zamieszkania. Tylko Chrystus w tym pomaga i jako
Pasterz nas prowadzi ku jedności. Zapraszam wiernych archidiecezji, jako
członków jednego Ludu Bożego, do wspólnego kroczenia ku Chrystusowi.
l Mieszkaniec Priekule z rej. kłajpedzkiego, który na portalu www.
lrytas.lt pod artykułem Na wybrzeżu szalejący polscy kibice zapłacili
grzywny i wyjechali na mecz napisał komentarz, nawołujący do przemocy
fizycznej na tle narodowościowym, został ukarany przez miejscowy sąd
upomnieniem, gdyż wyraził skruchę. Sąd w Jurborku (Jurbarkas) innego
Litwina za obraźliwy komentarz w Internecie skierował pod nadzór kuratora na okres jednego roku. W przypadku zaś wilnianina śledztwo umorzono,
stosując środek zapobiegawczy – zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju.
W wyniku interwencji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR)
w ciągu kilkunastu miesięcy za skrajny szowinizm ukarano na Litwie 15
osób. Niestety, w portalu alfa.lt pod koniec kwietnia i na początku maja
ukazały się wobec Polaków i Polski komentarze, jakie w cywilizowanym
świecie trudno cytować.
l 22 kwietnia „Gazeta Wyborcza“ podała, że pochodzący z Litwy strażnik obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau 93-letni Hans Lipschis
może stanąć przed sądem. Wydalony z USA i mieszkający w Niemczech
b. esesman przyznał, że pracował tam w kuchni. Gazeta napisała, że Litwa
obchodzi dni pamięci Holocaustu, przypomina o 830 Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata, wypłaca odszkodowania za mienie żydowskie, ale kolaboracja i problem antysemityzmu rzadko pojawiają się w
publicznej debacie. Co roku z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości
Litwy maszerują m.in. neonaziści z symbolami SS, a sąd w Kłajpedzie
uznał, że swastykę można eksponować publicznie, ponieważ stanowi ona
dziedzictwo historyczne Litwy.
l 23 kwietnia posłowie poparli w pierwszym czytaniu projekt rezolucji,
zakładający możliwość wznowienia negocjacji litewskiego rządu z UE
w zakresie przedłużenia zakazu sprzedaży ziemi rolnej obcokrajowcom
do czasu, aż zostaną wyrównane dopłaty bezpośrednie dla rolników ze
wszystkich krajów UE.
l 28 kwietnia w Wilnie odbyła się akcja protestacyjna W obronie
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naszej ziemi, języka i państwa, z postulatami m.in. niedopuszczenia do
używania polskich nazwisk oraz nazewnictwa ulic i miejscowości. Choć
władze udzieliły zezwolenia na 3-tysięczną manifestację, to uczestniczyło
ok. 500 osób. Na plakatach napisano: Polonizacji ziemi wileńskiej – nie;
Obrońmy ziemię i język naszych praojców oraz jedność terytorialną;
Nazwy ulic – wyłącznie po litewsku; Żądaniom AWPL – nie; Żądajmy
zwrotu ziemi puńskiej (usunięty). Sygnatariusz Aktu Niepodległości
Romualdas Ozolas powiedział dziennikarzom: Jeśli tylko pobłażliwe
obecnie władze Litwy spełnią wszystkie postulaty AWPL, Litwini i
należący do innych grup mniejszościowych mieszkańcy Litwy Południowo-Wschodniej staną się dyskryminowaną i uciskaną mniejszością. W akcji uczestniczyli m.in. Paulius Stonis, członek Ruchu
Młodzieżowego „Pro Patria”, pisarz Regimantas Tamošaitis, aktor
Gediminas Storpirštis, dyrektor Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach Vidmantas Žilius, prezes Stowarzyszenia „Vilnija” Kazimieras Garšva, przew. Związku Młodzieży Narodowej Julius Panka. Zapisy
nazw miejscowości i ulic nie w jęz. litewskim gruntownie zaprzeczyłyby
zasadzie litewskiej jedności terytorialnej i byłyby przyznaniem, że Litwa
Południowo-Wschodnia nie jest częścią litewskich ziem historycznych
– napisano w rezolucji pikietujących.
l 29 kwietnia MSZ RP wydało oświadczenie, w którym odrzuca zarzuty strony litewskiej, jakoby Polska jest współodpowiedzialna, że nie
została podpisana umowa, zezwalająca na oryginalną pisownię nazwisk.
Podczas omawianej w mediach konferencji „O stosunkach polsko-litewskich. Prawdy – zmyślenia – interpretacje”, która miała miejsce w
Bibliotece UW, w dniu 18 kwietnia br. pojawił się zarzut, jakoby Polska nie
przedstawiła projektu umowy o oryginalnej pisowni imion i nazwisk osób
polskiego pochodzenia mieszkających na Litwie. Obciążałoby to stronę
polską odpowiedzialnością za brak możliwości zapisu polskich nazwisk,
zgodnie z zasadami języka ojczystego – napisano.
Maj
l „Lietuvos rytas” poinformował, że z okazji 1 maja w marszu autonomicznych nacjonalistów i Obozu Narodowo-Radykalnego ulicami
Warszawy uczestniczyło pięciu …Litwinów z Wilna.
l Ambasador RP Janusz Skolimowski wraz z przedstawicielami polskich organizacji 3 maja złożył wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna
na cmentarzu na Rossie. Ciąg dalszy obchodów nastąpił w Pałacu Paców, z
udziałem Valdasa Adamkusa. Wysokie odznaczenia państwowe wręczono
12 pracownikom Radia Znad Wilii, jego prezesa Czesława Okińczyca tym
razem uhonorowano Wielkim Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
l Z okazji Dnia Polonii oraz 222. rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja
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odbył się ulicami Wilna przemarsz Związku Polaków na Litwie (ZPL), w
którym uczestniczyło – jak podawały media litewskie – ok. 5 tys. osób, wg
szacunków Polaków – ok. 10 tys. Uczestniczyli w nim posłowie AWPL,
przedstawiciele Ambasady oraz Wydziału Konsularnego RP, polskich
organizacji społecznych. Towarzyszyły im tancerki oraz Państwowa Orkiestra Dęta „Trimitas”. Po przemarszu spod Sejmu do Ostrej Bramy w
jej kaplicy odbyła się msza św.
l 5 maja abp metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz odprawił mszę św. podczas głównych uroczystości z okazji 600-lecia Katedry
Kowieńskiej. Ofiarował on Kownu relikwie bł. Jana Pawła II.
l 6 maja na pytanie „Rzeczypospolitej”, kiedy konkretnie będzie
przegłosowana ustawa dot. polskiej mniejszości, min. Linkevičius odpowiedział: Terminu na razie nie ma. Projekty powinny być tak opracowane,
by mogły zostać przyjęte przez litewski Sejm bez względu na różnice w
poglądach politycznych.
l 6 maja nt. stosunków polsko-litewskich w audycji telewizyjnej
LRT obserwator polityczny Alvydas Medalinskas powiedział: Musimy
zrozumieć, że mamy do czynienia z państwem, które wyraźnie artykułuje
swoje interesy i poprzeczkę żądań co chwilę podnosi i to coraz wyżej. Jeśli
da się im (Polakom litewskim) te litery, to pojawi się problem nazw ulic,
później zechcą, by w rejonie wileńskim był wjazd do stolicy ze słowem
Wilno. (...) Czasami Warszawa zaczyna przypominać Kreml, żądaniami,
za których niewykonanie grozi kara. W podobnym tonie mówił poseł Audronius Ažubalis, zaś Antanas Valionis, ambasador do zadań specjalnych
MSZ, apelował, by mniejszość polską traktować jako obywateli Litwy. W
interesie naszego państwa jest mieć lojalnych obywateli wśród mniejszości
narodowych i społeczność solidarną. To jest najbardziej korzystne. Ponadto
niezwykłą korzyścią jest mieć dobre stosunki ze swoimi sąsiadami – poparł
go socjaldemokrata Gediminas Kirkilas.
l 8 maja, w 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej, przedstawiciele ZPL złożyli kwiaty pod krzyżem w Ponarach, który upamiętnia
Polaków tam zamordowanych.
l W sprawozdaniu organizacji „Ratujmy Dzieci“ (Save the Children)
na liście krajów, w których są najlepsze warunki do bycia mamą, Litwa
dzieli z Białorusią 26 miejsce, Polska – na 28.
l Staraniem Stowarzyszenia Rodzina Ponarska 10-13 maja uczczono
Dzień Ponarski mszą w kościele Św. Krzyża w Warszawie, gdzie miała
miejsce wystawa pt. Zbrodnia Ponarska. W Muzeum Niepodległości odbyła się sesja edukacyjna, zaś na Powązkach Wojskowych – apel pamięci
przy Krzyżu Ponarskim.
l 10 maja w konferencji w sprawie energetyki w Wilnie udział wzięli Jerzy Buzek, przew. Partnerstwa Energetycznego Europy Centralnej
(CEEP) i Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, specjaliści Europy
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Środkowej i Wschodniej, ze strony litewskiej – premier Butkevičius, min.
energetyki Niewierowicz.
l Proponujemy chronić nazwy etnicznych ziem litewskich i zapisywać je
tylko w jęz. państwowym. Nazwiska i imiona obywateli zapisywać również
tylko w jęz. państwowym. Ujednolicić egzamin z jęz. państwowego i chronić szkoły litewskie na etnicznych litewskich terytoriach – słowa rezolucji
Komisji Przedstawicieli Sejmu i Światowej Wspólnoty Litwinów 10 maja
odczytała w Wilnie Irena Gasperavičiūtė, przew. Wspólnoty Litwinów w
Polsce. Zaapelowano do rządu, by ten się nie godził na żadne ulgi i aby
jęz. litewski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
l Trzech Polaków i Litwin, którzy obrabowali w 2011 sprzęt elektroniczny wartości ok. 100 tys. funtów z magazynu sieci John Lewis, skazano
w Wielkiej Brytanii na karę od 5,5 do 1,10 lat pozbawienia wolności.
l Pod względem pozyskiwania inwestycji Polska jest liderem w regionie.
Inwestorów przyciąga wielkość rynku i potencjał wzrostowy – powiedział
13 maja dla Radia Litewskiego przedstawiciel organizacji użyteczności
publicznej ,,Versli Lietuva” w Polsce Vygandas Uksa.
l Litewski Związek Młodzieży Narodowej, organizujący pochody w
Wilnie pod hasłem Litwa dla Litwinów, 14 maja stanął w obronie sprawców ubiegłorocznego zbezczeszczenia Mauzoleum Józefa Piłsudskiego
oraz neofaszystów, podejrzanych o namalowanie swastyki i haseł Heil
Hitler i Juden raus na krawężnikach i słupach przy ul. Subocz. Akcja miała
charakter protestu przeciwko rzekomym nadużyciom funkcjonariuszy
policji, którzy wieczorem 8 maja zatrzymali 9 osób, próbujących zawiesić
na wiadukcie ul. Geležinio Vilko swój transparent.
l Wileńska Prokuratura Okręgowa wszczęła sprawę pięciorga dzieci z
Litwy, które nie wróciły z wakacji w Polsce, zorganizowanych przez Fundację „Serce Dzieciom”. Jak podały litewskie media, znaleziono dla nich
rodziny zastępcze. Sylwia Karłowska, prezes fundacji, która umożliwiła
w ciągu 20 lat wypoczynek dla 5 tys. dzieci z Litwy, nagrodzona przez
litewski rząd srebrnym medalem „Za zasługi”, stwierdziła, że litewscy
urzędnicy sztucznie upolityczniają sprawę, ponieważ biologiczni rodzice,
pozostający w bardzo trudnych warunkach materialnych, prawnie zrzekli
się praw do opieki nad dziećmi od 2 do 9 lat temu.
l 14 maja, w odpowiedzi na projekt konserwatystów, aby wyjaśnić w
Sądzie Konstytucyjnym, czy „Karta Polaka” sprzeczna jest z Konstytucją,
Waldemar Tomaszewski dla portalu pl.delfi.lt powiedział: Lepiej zwróciliby
się (posłowie) z zapytaniem, czy posłem może być osoba, która po pijaku
bije swoją żonę i którą zatrzymuje policja – w nawiązaniu do przypadku
konserwatysty Egidijusa Vareikisa.
l 15 maja mer Wilna Artūras Zuokas podczas przedstawienia radzie
miasta sprawozdania z połowy swojej kadencji, mówiąc kłopotach finansowych stolicy, której dług wynosi 971 mln litów, powiedział: Mówię
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opierając się na faktach. A one jednoznacznie pokazują, że bardziej nieprzychylnego Wilnu rządu (poprzedniego), niż rząd Andriusa Kubiliusa,
nie było w całej historii. Rząd konserwatystów zachowywał się tak, jakby
Wilno ciągle należało do Polski.
l 16 maja delegacja Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego
spotkała się z miejscowymi nauczycielami, działającymi na Uniwersytecie
III Wieku w Solecznikach, a 9 z nich otrzymało prezenty, przekazane w
imieniu prezydenta RP.
l 16 maja Wileński Sąd Rejonowy odrzucił wniosek komornika, w
którym żądano, aby dyrektor Administracji Samorządu Rej. Wileńskiego
Lucyna Kotłowska zapłaciła karę w wysokości 1 tys. litów za każdy dzień
zwłoki za niezdejmowane tabliczki z polskimi napisami. Stwierdziła ona,
iż nie może je zdjąć, ponieważ stanowią mienie prywatne. Z podobnego
tytułu w rej. solecznickim Bolesław Daszkiewicz zapłacił już 2 tys. litów.
l 17 maja poinformowano, że władze gminy Puńsk podjęły decyzję
zamknięcia szkół litewskich w Nowinnikach (20 uczniów) i Przystawańcach (7). Czynna pozostanie szkoła w Widugierach (11 uczniów). Rząd
litewski wydzielił 400 tys. litów na ich dofinansowanie, które miało
wpłynąć na konto gminy po podjęciu decyzji. Konserwatysta Valentinas
Stundys oraz Algirdas Patackas z „Drogi Odwagi” (Drąsos kelias) są
zdania, że problem ma być poruszony na szczeblu międzynarodowym. To
jest kwestia polityczna, dlatego i decyzja powinna być polityczna, która
ma być załatwiona nie na poziomie Ministerstwa Oświaty, a na poziomie
ministerstw spraw zagranicznych. Nie możemy zgodzić się na małe dotacje
(polskie) – powiedział Patackas.
l 17 maja Departament Statystyki podał, że 6,8 proc. mieszkańców
Litwy w 2011 co najmniej jeden rok spędziło za granicą: 82 tys. osób – w
Rosji, 24 tys. – na Białorusi, 20 tys. – w Wielkiej Brytanii, ponad 10,5
tys. – na Ukrainie i 10 tys. – w Irlandii. Wygląda na to, że w Polsce mniej.
l Jak wynika z sondażu „Baltijos tyrimai”, 55 proc. mieszkańców
Litwy popiera podwójne obywatelstwo, a 26 jest przeciwko.
l Polski naród i Polska nie mogą egzystować, ponieważ jest to szkodliwe i nieuleczalne zjawisko. Taki jest mój pogląd. Oczywiście Polska
może szukać kompromisu, być może zgodziłbym się zostawić trochę ziemi obok Krakowa, ale do Wisły jest ziemia Bałtów – napisał wilnianin
Kęstutis Šimkūnas w jednym z litewskich portali, a pod innym – Litwini
podołali rozprawić się z pasożytującymi Chazarami – Żydami. I im nikt nie
pomógł, nawet koalicja antyhitlerowska. Zniszczymy „gównopolaków”,
w ponarskich rowach Polakom miejsca wystarczy. Oskarżony napisał 10
komentarzy w podobnym stylu. 21 maja skazano go na nieopuszczanie
swego mieszkania od godz. 22 do godz. 6 nad ranem oraz zabroniono
z korzystania z kawiarenek internetowych. Postępowanie wszczęto na
wniosek Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR).
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l 22 maja grupa posłów zaproponowała wnieść do Kodeksu Cywilnego
poprawki, aby w nazwach firm i spółek można było używać nieistniejące w litewskim alfabecie litery w, q i x. Warto zauważyć, że na Łotwie i
Estonii, które stosują uproszczone zasady językowe wobec nazw firm, nie
zauważono żadnych negatywnych konsekwencji wobec jęz. państwowego.
Podkreślamy, że dokumentacja spółek nadal będzie prowadzona opierając
się na zasady jęz. litewskiego – napisano w uzasadnieniu.
l 23 maja po raz trzeci Sejm RL odrzucił żądania konserwatystów w
sprawie Karty Polaka, że sprzeczna jest ze złożeniem przysięgi poselskiej.
Projekt poparło 29 posłów, 33 było przeciw, 41 wstrzymało się od głosu.
Sąd Konstytucyjny miałby wyjaśnić, czy posłem RL może być osoba,
deklarująca chęć przynależności do innego narodu, niż naród litewski, bo
zgodnie z Konstytucją wszyscy obywatele Litwy tworzą naród litewski.
Poza tym posiadacze karty mają pewne socjalne, polityczne, ekonomiczne
i kulturowe prawa w innym państwie, obowiązek nieszkodzenia podstawowym interesom RP. Na Litwie wydano ok. 4 tys. Kart Polaka.
l 25 maja w Kalwarii Wileńskiej odprawiono uroczystą mszę św. w
intencji 100-lecia urodzin ks. diakona Augustyna Piórki, zamordowanego
przez Sowietów, którego w 2000. rocznicę chrześcijaństwa Jan Paweł
II zaliczył w poczet chrześcijan-męczenników XX w. wraz z innymi 26
męczennikami Archidiecezji Wileńskiej.
l 30 maja przed gmachem Trockiego Samorządu Polacy i Rosjanie z
dziećmi w wieku przedszkolnym protestowali przeciwko planom likwidacji
grup przedszkolnych w szkołach nielitewskich. Do pikietujących wyszli
przedstawiciele władz z merem na czele, by oświadczyć, że ich pikieta jest
niesankcjonowana. 13 czerwca z inicjatywy grupy rodziców z Landwarowa
w samorządzie odbyło się spotkanie, po którym zapewniono , że polskie i rosyjskie grupy przedszkolne w ciągu najbliższego roku nie zostaną zamknięte.
l 31 maja w Wilnie odbyła się ceremonia otwarcia Domu Europejskiego.
Towarzyszyła jej pikieta przeciwko łamaniu praw człowieka. Panie Schulz,
czy chce Pan być Šulcas?, Europo, broń naszych praw!, Ręce precz od L.
Kotłowskiej i B. Daszkiewicza! – głosiły plakaty. W Domu pod jednym dachem będzie działało Przedstawicielstwo KE, Biuro Informacyjne PE oraz
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Tego dnia z goszczącym
na Litwie przew. PE Martinem Schulzem spotkał się przedstawiciel AWPL,
wiceprzew. Sejmu Jarosław Narkiewicz, który powiedział: Możemy oczekiwać
od Pana zrozumienia, że w kraju członkowskim UE, mają być chronione wartości, dotyczące tożsamości narodowej. (…) Bo dosyć dziwnie wygląda kraj,
w którym są karane osoby, które wywiesiły na swoich domach dwujęzyczne
tablice, albo chcą używać ojczystego języka obok państwowego.
l Za zorganizowanie wiecu Trocki Sąd Rejonowy ukarał Tadeusza
Tuczkowskiego (AWPL) grzywną wysokości 500 litów.
l 31 maja rząd RL zatwierdził skład Rady Kultury, której podstawowym
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zadaniem będzie przydział środków finansowych na projekty kulturalne.
Mniejszości narodowe reprezentuje Stanisław Widtmann. Z wykształcenia
biolog, zajmował wysokie stanowiska urzędowe, był m.in. zast. dyrektora
Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa przy Rządzie RL,
wiceministrem kultury.
Czerwiec
l 2 czerwca, podczas obchodów 25. rocznicy powstania „Sąjūdisu“, jeden
z jego założycieli, przew. Komisji Narodowej Litwy UNESCO Romas Pakalnis nawoływał do zakazu pisania nielitewskimi literami: Należy wreszcie
zaniechać dyskryminacji jęz. litewskiego, jednego z najstarszych języków
grupy indoeuropejskiej, zaprzestać zawężania dziedziny jego zastosowania,
takie jak: nauka, reklama. Należy wdrażać Ustawę o Jęz. Państwowym na
całej Litwie i nie poddawać się szantażom autonomistów, którzy chcą zmienić
alfabet. Jak doniósł 3 czerwca „Lietuvos rytas”, swoje stanowisko wobec
społeczności polskiej Sąjūdis wyraził w przyjętej rezolucji.
l 3 czerwca poinformowano, że w wyniku starań Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) jedna z największych organizacji na rzecz
demokracji na świecie – Freedom House, zmieniła tegoroczny raport nt.
Litwy, usuwając stwierdzenie, że prawa mniejszości etnicznych są tu prawnie chronione. Dyskryminacja mniejszości etnicznych, które stanowią 16
proc. populacji, pozostaje problemem, szczególnie wśród małej romskiej
populacji – napisano.
l 3 czerwca w Warszawie przebywało ok. 50 polskich kombatantów z
d. Kresów, żołnierzy Polski Walczącej, więźniów komunistycznych łagrów
z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Utworzyli oni Honorową Wartę przy Grobie
Nieznanego Żołnierza i złożyli wieńce. Z Wilna przybyli m.in. Wacław
Pacyno (Klub Weteranów AK) i Edward Klonowski (Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów na Litwie).
l Spółki litewskie coraz częściej decydują się na notowanie swoich
akcji nie na wileńskiej giełdzie (w 2012 transakcje zmniejszyły się o 55
proc.), a na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – poinformował 3 czerwca „Verslo žinios“.
l Z inicjatywy EFHR za nawoływanie w Facebook’u do rozprawy
nad osobami narodowości polskiej przebywającego czasowo w Irlandii
mieszkańca Skuodasu ukarano grzywną wysokości 1040 litów. W ten
sposób „bronił” on kibiców piłki nożnej Rosji, z którymi konfrontowali
kibice Polski. Rosjanie teraz załatwią tych Polaków, potem (niecenzuralne
słowa) niech zniszczą tych (niecenzuralnie), nienawidzę ich – napisał.
l W dniach 6-8 czerwca w Toruńskich Spotkaniach Młodych – Harcerskim Czuwaniu z Błogosławionym, w rocznicę 100-lecia urodzin bł.
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, udział wzięli przedstawiciele
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Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie oraz Wileńskiego Hufca Maryi
im. Pani Ostrobramskiej.
l Mer Solecznik Zdzisław Palewicz poinformował, iż podczas pobytu
senackiej delegacji Komisji Łączności z Polakami za Granicą zrodził się
pomysł otwarcia w tym mieście Honorowego Konsulatu RP.
l Od 7 czerwca trwała I Pielgrzymka Śladami Księdza Prałata Józefa
Obrembskiego (1906-2011) na trasie Turgiele-Mejszagoła – pomiędzy
miejscowościami, z którymi był związany ur. na ziemi łomżyńskiej kapłan.
Dotarła ona 9 czerwca do Mejszagoły, na otwarcie muzeum i odsłonięcie pomnika ks. Obrembskiego, zaprojektowanego przez krakowskiego
rzeźbiarza, prof. Stefana Dousę.
l Podczas konferencji Stalinizm na Litwie 1944-1953: Reżym i społeczeństwo, zorganizowanej przez Instytut Historii w Wilnie, Arūnas Vyšniauskas mówił o różnych aspektach przywrócenia Wilna Litwie. Vitalija
Stravinskienė w odczycie o polityce ZSRR wobec ludności polskiej na
Litwie zaznaczyła, iż mimo że to był okres terroru, Polacy potrafili zorganizować się i domagać swych praw, natomiast władza chciała zsowietyzować
Polaków, a nie ich zlituanizować. Tak powstał stereotyp, że tylko Moskwa
może obronić przed złymi Litwinami – powiedziała. Dzięki takiej polityce
Wilno wyrosło na swoiste centrum kultury polskiej w ZSRR.
l Język litewski staje się zakładnikiem politycznych porozumień
koalicji rządzącej. Kontrowersyjny egzamin maturalny z litewskiego
skutkuje innymi żądaniami, które prowadzą do podziału społeczeństwa.
Tymczasem za litewską granicą są zamykane litewskie szkoły. Mieszkańcy
Litwy powinni rozumieć, jaką cenę możemy za to zapłacić – powiedziała
m.in. w swoim exposé na Sejmie RL 11 czerwca prezydent Grybauskaitė.
I dalej: Podzielonym i skonfliktowanym społeczeństwem łatwiej manipulować, ponieważ nie zauważa skrytych zagrożeń. W takim środowisku
szybko rośnie liczba projektów, lekceważących Litwę i zmieniających
świadomość narodową. Do naszego kraju cicho przychodzą obce programy edukacyjne, jest tworzona nienawiść między narodami, odżywa
nostalgia za czasami sowieckimi, są przekupowane nasze artystyczne
i teatralne festiwale, drużyny sportowe oraz utalentowani studenci.
Wystąpienie spotkało się z krytyczną oceną AWPL, jak też litewskich
eskspertów – jako populistyczne pod kątem przyszłych wyborów o urząd
prezydenta. Orędzie prezydent było wyjątkowo antypolskie, czasami
wręcz nacjonalistyczne – ocenił red. naczelny portalu 15min Rimvydas
Valatka, jak też że jest to droga bardzo niebezpieczna dla Litwy jako kraju
europejskiego. Publicysta Vladimiras Laučius na portalu Delfi zauważył,
że prezydent wzywając do walki w obronie litewskości, do grona jej
wrogów zalicza Polskę. Prezydent usiłuje zmienić litewską orientację
polityki zagranicznej, usiłuje skierować Litwę do Europy przez „bałto-skandiję” – zauważył Raimundas Lopata. Na sprawozdanie zareagował
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premier Tusk, który powiedział: Z całą pewnością będziemy wspierali
wszystkie działania Polaków na Litwie, przy pełnym poszanowaniu
suwerenności Litwy. Od władz litewskich będziemy oczekiwali więcej
empatii i zrozumienia dla Polaków tam mieszkających. Większość ich
oczekiwań to nie jest jakaś ekstrawagancja i zasługuje na poważniejsze
niż do tej pory potraktowanie.
l Demokracja w odrodzonych po wojnie państwach bałtyckich rozpoczęła się bardzo obiecująco, ale później przywódcy tych narodów położyli
jej kres – powiedział w wywiadzie dla „Newsweeka” prof. Andres Kasekamp, autor książki Historia państw bałtyckich. Sądzi on, że federacyjne
pomysły Piłsudskiego były nierealne. Wizja Piłsudskiego szła pod prąd
nurtu historii. W początkach XX w. nacjonalizm, oparty na pochodzeniu
etnicznym i języku zdominował sposób, w jaki Europejczycy kategoryzowali
siebie. Nową tożsamość budowano na sprzeciwie wobec „tych obcych”.
Na Litwie byli nimi Polacy, na Łotwie i w Estonii – Niemcy oraz w nieco
mniejszym stopniu Rosjanie – zaznaczył historyk.
l 13 czerwca w wileńskim Ratuszu mer Artūras Zuokas nadał honorowe obywatelstwo m. Wilna Tomasowi Venclovie, z udziałem żony poety
Tatiany Miłowidowej-Venclovy, amerykańskiej pisarki Ellen Hensey wraz
z mężem Marc’iem Carlsonem, rosyjskiej historyk Ludmiły Aleksejewej,
tłumaczki Claudii Sinnig oraz Adama Michnika.
l Instytut Monitoringu Praw Człowieka (Žmogaus teisių stebėjimo
institutas) w raporcie o przestrzeganiu tych praw na Litwie w 20112012 napisał, że sytuacja ciągle się pogarsza. Zostaliśmy członkami
wszystkich organizacji (w tym NATO, UE – red.). Kiedy starliśmy się
o członkostwo, odczuwaliśmy pewną presję. Musieliśmy odrobić pracę
domową. Teraz nie musimy tego robić. Więc pojawiło się wyluzowanie
i zbyt dobre mniemanie o sobie – wyjaśnił Henryk Mickiewicz, założyciel organizacji.
l 13 czerwca posłowie połączonych sejmowych komisji infrastruktury i spraw zagranicznych opowiedzieli się za utworzeniem wspólnego
Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy
Polską oraz Litwą.
l 13 czerwca po rozmowie z Dalią Grybauskaitė podczas szczytu
państw Europy Środkowej w Bratysławie Bronisław Komorowski powiedział: Jestem przekonany, że znaleźliśmy także wspólny pogląd na
to, że zwycięstwo AWPL otwiera zupełnie nowy etap w relacjach polsko-litewskich, bo jest silna grupa parlamentarzystów polskich, którzy mogą
skutecznie zabiegać o sprawy ważne dla społeczności polskiej na Litwie
– dla obywateli Litwy, ale Polaków. Ważne jest, aby i państwa wyciągały
z tego jak najdalej idące korzyści.
l Na zlecenie Rady Europy Europejska Fundacja Praw Człowieka
opracowała polską i litewską wersję kolejnej edukacyjnej broszury RE 47
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krajów i jedna organizacja… Rada Europy (o poprzedniej http://www.efhr.
eu/broszura-prawa-i-wolnosci-w-praktyce). Dostępna jest ona na http://
www.efhr.eu/broszury-rady-europy/ .
l 19 czerwca w Wilnie odbyło się Mleczne Śniadanie, zorganizowane przez
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP oraz Polską Izbę Mleka,
podczas którego polscy i litewscy przedsiębiorcy rozmawiali o współpracy i
warunkach wejścia nowych polskich produktów na rynek litewski.
l Polska i Litwa w unijnym systemie chronionych produktów regionalnych zarejestrowały z pogranicza obu krajów miód z Sejneńszczyzny/
Łoździejszczyzny (Seinų/Lazdijų krašto medus). Na tej liście jest 35
produktów polskich (8 miejsce, najwięcej, 254 – z Włoch). Certyfikat
Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności uzyskał kindziuk (skilandis),
o podobne ubiegają się producenci – nalewek alkoholowych „Stakliškių
midus” i serów (tradycyjnego białego, liliputas, džiugas, germantas i
žementalis).
l Od 17 czerwca do 25 października LOT zwiększył liczbę połaczeń na
trasie Wilno-Warszawa. Zamiast 14 w ciągu tygodnia realizowuje się teraz
19 lotów, obsługiwanych przez turboodrzutowy samolot Embraer-170, a lot
trwa godzinę i pięć minut. W 2012 z linii skorzystało 72 574 pasażerów.
l 18 czerwca Najwyższy Litewski Sąd Administracyjny orzekł, że
ulgi wprowadzone przez min. oświaty Pavalkisa dla uczniów mniejszości
narodowych na egzaminie maturalnym z jęz. litewskiego są sprzeczne z
konstytucyjną zasadą równości. Przew. Sejmu Vydas Gedvilas z Partii Pracy
powiedział następnego dnia: Minister w czasie podejmowania decyzji w
sprawie egzaminu był pod dużą presją ze strony mniejszości narodowych,
zwłaszcza ze strony polskiej i Wszyscy powinniśmy jednakowo rozmawiać
po litewsku, ponieważ mieszkamy na Litwie. Jego zdaniem, to nie pogorszy
stosunków z Polską. Petras Baršauskas, przew. Konferencji Rektorów
Uniwersyteckich Litwy, również pozytywnie ocenił ten wyrok, całą tę
sytuację nazywając „bałaganem”.
l 19 czerwca na Cmentarzu na Rossie Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki
i Kultury spotkał się z przedstawicielami Samorządu m. Wilna i Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, aby omówić opłakany stan cmentarza.
l 20 czerwca mieszkańcy Podbrzezia i okolicznych miejscowości w
Glinciszkach, oddali hołd przy pomniku pomordowanych ok. 40 osób
przez oddział policji litewskiej w 1944. Była to zemsta za porażkę, jakiej
ona doznała podczas potyczki z AK.
l 21 czerwca Komisja Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP
wezwała MSZ, aby uwzględniało w rozmowach z władzami Litwy postulaty litewskich Polaków. Od lat pozostają one niezmienne – nową jest
propozycja powołania konsulatu honorowego w Solecznikach. Posłowie
podkreślili, że środowiska polonijne postulują zachowanie symetrii w zapewnieniu praw mniejszości w Polsce i na Litwie. W dezyderacie wyrażono
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oczekiwanie, iż polski rząd będzie konsekwentnie wnioskował do rządu
litewskiego o przywrócenie praw i udogodnień w obszarze edukacji dla
uczniów z mniejszości polskiej, zwiększy środki na inwestycje oświatowe
oraz podtrzyma stałe finansowanie polskich mediów na Litwie i podejmie
starania, aby polskie media były bardziej dostępne na Litwie.
l Prezydent Grybauskaitė 25 czerwca oświadczyła, że konstytucja nie
zezwala na zapisywanie w dokumentach imienia i nazwiska z użyciem liter,
nieistniejących w litewskim alfabecie. Nie jestem przeciwna żadnej mniejszości etnicznej, ale wszyscy są obywatelami Litwy. Wszyscy mieszkańcy
Litwy, nie patrząc na narodowość, są równi wobec Konstytucji – zauważyła.
l 26 czerwca dziennik „Verslo žinios” podał, że w rządzie powstała
kolejna grupa robocza, która rozpatrzy propozycję PKN „Orlen”, dot.
budowy rurociągu, który połączyłby rafinerię w Możejkach z terminalem
„Klaipėdos nafta”.
l Mieszkańcy Rudaminy w przygranicznym rej. łoździejskim zaskarżyli w Strasburgu spółkę LitPol Link i decyzję Litwy odnośnie budowy
mostu elektroenergetycznego z Polską, niekorzystnym jego wpływom na
środowisko naturalne.
l Telewizja TVN 24 nagrała, jak litewska ciężarówka spychała z drogi
samochody. Jej kierowcę czeka sprawa karna.
l 27 czerwca Radosław Sikorski, wręczając nominację ambasadora
dla Jarosława Czubińskiego, powiedział: Panie ambasadorze, jedzie pan
do kraju ważnego i ciekawego. Miejsca olbrzymich polskich inwestycji.
Miejsca, gdzie mamy najbardziej wpływową polską mniejszość.
l Z punktu widzenia języka jest możliwość zapisywania w oficjalnych
dokumentach imion i nazwisk obywateli RL, ale powinna być podjęta odpowiednia decyzja polityczna – stwierdziła 28 czerwca przew. Państwowej
Komisji Języka Litewskiego Daiva Vaišnienė.
l 28 czerwca w Warszawie podczas spotkania z delegacją Zrzeszenia
Media Polskie na Litwie (bez kwartalnika „Znad Wilii”) podsekretarz
stanu w MSZ Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz m.in. powiedziała: Chcemy
inwestować w jakość mediów polskich na Litwie (…). Zależy nam na
bezpośrednim komunikowaniu się z wszystkimi przedstawicielami zrzeszenia, co pozwoli na poznawanie zarówno problemów, jak i konkretnych
sugestii rozwiązań.
l W nocy z 29 na 30 czerwca w gminie Puńsk zamalowano czerwono-białą farbą litewskie napisy na pięciu dwujęzycznych tablicach informacyjnych.
Do tego trzeba było się szykować. Kupić farby, dojechać itp. – powiedział
wójt Vytautas Liškauskas. Są opinie, że może to być prowokacja służb
specjalnych, nie można odrzucić takiej wersji. W zajściu jest również pozytyw – po raz kolejny mieszkańcy naszego kraju mają informację, że tablice
dwujęzyczne istnieją, są wywieszone w sąsiednim kraju w gminie Puńsk,
którą głównie zamieszkuję Litwini – komentował europoseł Tomaszewski.
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ODESZLI
l W nocy z 22 na 23 maja w Łodzi w wieku 94 lat zmarła śpiewaczka operowa i pedagog, prof. Jadwiga Pietraszkiewicz (Jadvyga
Petraškevičiūtė), praprawnuczka filomaty i przyjaciela Mickiewicza. Ur.
w Nalibokach w woj. nowogródzkim, w 1947 ukończyła Konserwatorium
Wileńskie i była solistką Litewskiego Teatru Opery i Baletu. Zasłużona
Artystka LSRR, wyróżniona orderem Lenina i Nagrodą Państwową. Po
przyjeździe do Polski w 1959 została solistką Opery Łódzkiej, od 1967 –
Teatru Wielkiego oraz teatrów operowych w Warszawie i Bytomiu.

ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
l W poprzednim numerze (1/53 2013) „Znad Wilii” znalazły się następujące publikacje dot. upamiętnienia tej daty: prof. Władysław Zajewski,
Europa wobec powstania 1863, Sławomir Kalembka – badacz powstania
1863-1864 i wiersz Mrok i świt na stokach cytadeli; Mieczysław Jackiewicz, Powstanie w Wilnie i okolicy. Represje.
W szkołach rejonu wileńskiego był ogłoszony konkurs nt. powstania
pt. W imię Boga za naszą i waszą wolność.
l 26 kwietnia w DKP w Wilnie odbył się pokaz filmu TVP Przemysława Bendarczyka Rok 1863. Głos zabrali prof. Darius Staliunas oraz
producent filmu, dyrektor TVP Historia, dr Tadeusz Doroszuk. W połowie
maja z inicjatywy Instytutu Polskiego (IP) film pokazano w programie
Kultūra Litewskiej Telewizji Publicznej.
l 3 maja w kościele św. Franciszka i Bernardyna w Wilnie odbyła się
msza św. i wieczór, poświęcony 150. rocznicy Powstania Styczniowego
– z wykładem dr hab. Aldony Prašmantaitė Kościół katolicki na Litwie i
Powstanie Styczniowe: rola duchowieństwa. Wystąpiła Irena Višnevska
(śpiew) i chór parafialny „Langas”. Organizatorzy: Prowincja Św. Kazimierza Zakonu Braci Mniejszych na Litwie i IP.
l 19 maja w Podbrzeżu (Paberžė) w rej. kiejdańskim na terenie Muzeum
Powstania 1863 został odsłonięty pomnik z napisem Za naszą i waszą wolność w trzech językach: polskim, litewskim i białoruskim, upamiętniający
150-lecie powstania. Odbyła się jego rekonstrukcja, zorganizowana przez
Klub Historii Wojskowości „Wolni Strzelcy Powiatu Kowieńskiego”.
W obchodach udział wzięło wojsko litewskie.
l 24 maja w Veisiejai z udziałem IP odbyła się gra miejska, przeznaczona dla uczniów szkół im. Emilii Plater na Litwie Powstanie listopadowe
i jego znaczenie historyczne.
l W dniach 25-30 maja podczas XX Międzynarodowego Festiwalu
Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą” jego uczestnicy z 8 krajów odwiedzili
w Wilnie i na Wileńszczyźnie miejsca, związane z powstaniem. Mówili o
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nim podczas konferencji 26 maja w Pałacu Paców Romuald Mieczkowski
i Wojciech Piotrowicz, wygłosił referat Jazep Januszkiewicz z Białorusi.
Ogłoszony został konkurs dla młodzieży, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas II etapu festiwalu w Warszawie, w dniach 21-28 września.
l 1 czerwca we wsi Mamowo w rej. trockim, gdzie 2 czerwca 1863
odbyła się bitwa, uczczono 150-lecie powstania. Stały tu drewniane krzyże, które w 1923 zastąpiły żelbetonowe. Przy jednym z nich odsłonięto
kamień, upamiętniający bitwę. Odbyła się msza polowa, prezentacja broni
i mundurów przez „Wolnych Strzelców Powiatu Kowieńskiego”, dr Józef
Szostakowski wygłosił okazjonalny wykład, dawne pieśni wykonał zespół
„Połuknianie”, pokazano film Wierna rzeka.
l W dniach 7-9 IP zorganizował wycieczkę do Kiejdan i Paberže.
W projekcie edukacyjnym Adoptujemy zabytki Powstania Styczniowego
uczestniczy ponad 300 uczniów z 37 szkół, których zachęca się do odnajdywania zabytków, związanych z powstaniem (zdjęcia, obrazy, krzyże,
kamienie pamiątkowe, fragmenty murów, przekazy historyczne, teksty
źródłowe itp.), do badania i opisywania ich historii na www.1863powstanie.
lt / - www.1863sukilimas.lt.
l W centrum Ejszyszek zostanie odsłonięty pomnik, którego autorem
jest wicemer rej. solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz – dzięki wsparciu
z Polski, część środków pochodzi z funduszu samorządowego, na miejscu,
gdzie ejszyski wikariusz, ks. Józef Horbaczewski ogłosił manifest Rządu
Tymczasowego i gdzie gromadzili się powstańcy Ludwika Narbutta – syna
Teodora Narbutta, architekta miejscowego kościoła.
WYDAWNICTWA
l My nie Bracia, my Sąsiedzi. Polska perspektywa stosunków polsko-litewskich. Wybór tekstów i dokumentów. Zebrał, opracował, wstępem i
przypisami opatrzył Aleksander Srebrakowski. Projekt współfinansowany
przez MSZ w ramach programu Współpraca w dziedzinie dyplomacji
publicznej 2012 (Wyd. Kolegium Wschodnie, Wrocław 2013, s.564). To
pierwszy w jęz. polskim wybór tekstów, dot. stosunków polsko-litewskich
od poł. XIX stulecia po pocz. XXI wieku. W ostatniej części znalazły się
m.in. rezolucje i inne dokumenty, w tym przekształcenia Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie w Związek (ZPL, obecne jego
kierownictwo uznaje późniejszą datę założenia organizacji), wypowiedź
Jana Ciechanowicza Co to znaczy być Polakiem na Litwie Anno Domini
1990 („Lithuania“ 1990), wywiad dla „Gazety Wyborczej“ Czesława
Okińczyca w czasie jego pobytu w Polsce (1991), tekst Romualda Mieczkowskiego (Niepodległa Litwa trwa, „Znad Wilii“ 1991), oświadczenie
Jana Sienkiewicza w imieniu ZPL (1991).
l Obok siebie. Wzajemne postrzeganie się Polaków i Litwinów to pu141

LITWA-POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC

blikacja wydana przy wsparciu finansowym m.in. Fundacji PZU i Orlenu,
w ramach projektu realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych i
Fundację Centrum im. prof. Bronisława Geremka. Właściwie to dodatek
do konferencji i próba raportu statystycznej oceny w zakresie relacji międzysąsiedzkich (Aleksander Fuksiewicz, Jacek Kucharczyk, Agnieszka
Łada, ISP, Warszawa 2013, s.142).
l Ukazała się książka Rūty Janutienė Raudonoji Dalia. Nuslėpti Dalios
Grybauskaitės biografijos puslapiai (Czerwona Dalia. Ukryte karty życiorysu Dalii Grybauskaitė, Wyd. Nataiva, Vilnius 2013, s.271). Jej autorka
pisze m.in., że ojciec prezydent był sierżantem NKWD, zaś Grybauskaitė
komunistką została już w wieku 23 lat, a partii była wierna nawet po
ogłoszeniu niepodległości. Po nauce na Uniwersytecie im. Żdanowa w
Leningradzie studiowała w Akademii Nauk Społecznych KC KPZR w
Moskwie. Mimo, że w jej teczce osobistej zniknęły s.7-16, to w innych
źródłach zachowały się ukryte przez prezydent fakty, np. dotyczące jej pracy – jako wykładowcy w Wyższej Szkole Partyjnej w Wilnie. Podejrzenia
budzą wyjazdy przyszłej prezydent na staż na Georgetown University w
USA – zamiast wcześniejszej daty – początku roku 1991, pojawił się w
życiorysie rok 1992 (w dacie pierwotnej zagraniczne staże kontrolowały
i opłacały władze ZSRR).
l W przekładzie Kazysa Uscily ukazała się po litewsku książka wspomnień Powrót do Żmudzi Magdaleny z Nałęcz-Gorskich Komorowskiej
(1900-1989). Doczekała się ona dziesięciu wnuków, jeden z których jest
prezydentem Polski.
l Wilno i okolice Józefa Krajewskiego to kolejny przewodnik Oficyny
Wydawniczej „Rewasz” (Pruszków 2012, s.336, tablice kolorowe). Są
nieścisłości przy podaniu faktów z dnia dzisiejszego, czuć, że część zdjęć
była robiona w pośpiechu. Pochwalić należy skorowidz ulic Wilna, plany
obiektów, indeks osób.
l 20 maja w IP odbyła się prezentacja opracowania Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810-2010, jako reedycja wersji litewskiej, po trzech
latach wydanego z okazji 200-lecia cmentarza. Jest to projekt, który dał
się zrealizować dzięki zaangażowaniu Fundacji Wspierania Współpracy
Litewsko-Polskiej im. Adama Mickiewicza oraz Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa. Wyd. „Versus aureus”, nakład po polsku – 200 egz.,
co już na starcie uczyniło wydanie unikatowym.
l W końcu maja ukazała się litewsko-polska publikacja Verkių kaimų
senbuviai – Rdzenni mieszkańcy werkowskich wsi dziennikarki Julitty
Tryk, wydana przez dyrekcję Parków Regionalnych w Werkach i Kolonii
Wileńskiej – ze wspomnieniami mieszkańców Oszkińców, Stawiszek,
Turniszek, Dworzyszcza, Bołtupia, Trynopolu – niegdyś podwileńskich
wsi, obecnie malowniczych zakątków stołecznego starostwa Werki.
l Mūsų poetas – Nasz poeta to dwujęzyczne wydanie wpomnień i
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refleksji o Czesławie Miłoszu Barbary Gruszki-Zych (Mój Poeta) i Birutė
Jonuškaitė (Tropem Miłosza). Pierwodruk wspomnień pierwszej autorki nastąpił w „Znad Wilii“ (29-32/2007), zaś szkice drugiej – częściowo (Krasnogruda – miejsce sprecznych przeżyć – 19/2004 i Ulubieniec losu – 24/2005).
Wyd. Naujoji Romuva, Vilnius 2012, s. 374, z autonomicznymi wklejkami.
Wydanie dofinansowane przez Instytut Książki – Program Translatorski.
l Dviese apie meilę – Dwoje o miłości to również dwujęzyczny tom,
tym razem wierszy Barbary Gruszki-Zych i Juliusa Kelerasa, w wzajemnych przekładach autorów (przy pomocy Agnieszki Rembiałtowskiej,
Birutė Jonuškaitė i Tadasa Žvirinskisa). Na uwagę zasługuje szata graficzna
Edity Namajūnienė, z wykorzystaniem fotografii Remigijusa Treigysa i
Witolda Modrzejewskiego. Wyd. Naujoji Romuva, Vilnius 2012, s.84+116.
Dofinansowanie – IP w Wilnie.
l Po litewsku ukazała się powieść Magdaleny Tulli Skaza (Yda),
przetłumaczona przez Vytautasa Dekšnysa w ramach Roku Literatury
Polskiej na Litwie.
W KULTURZE I OKOLICACH
l Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie ustanowił Nagrodę
im. Juliusza Bardacha, która będzie przyznawana pracom magisterskim i
doktoranckim o tematyce, związanej z WKL. Wśród jej założycieli są prof.
Egidijus Aleksandravičius, dr Andrzej Pukszto, Jan Malicki i Jacek Jan Komar.
l W 2001 na tysiąc mieszkańców na Litwie było 63 Polaków z wyższym
wykształceniem, zaś w średniej krajowej – 128 osób. W ciągu dziesięciu
lat liczba Polaków wzrosła do 138 (średnia krajowa – 212) i stanowiła 25
544 osób – 16 400 kobiet i 9 144 mężczyzn.
l 6 kwietnia w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach przedstawiono pop-oratorium Miłosierdzie Boże, dzięki współdziałaniu Samorządu Solecznickiego z Gminą Tarnowo Podgórne.
l 9 kwietnia Joanna Moro, mieszkająca w Warszawie wilnianka, odtwórczyni roli głównej w serialu o Annie German, wystąpiła w programie
TVP Tomasz Lis na Żywo. Aktorka na swym koncie ma role m.in. w serialach Na Wspólnej, Londyńczycy, Kopciuszek czy Faceci do wzięcia. Na
fali popularności serialu wzrosła sprzedaż nagrań z piosenkami German.
Pod koniec kwietnia na pierwszym miejscu znalazła się jej płyta Złota
kolekcja – Bal u Posejdona.
l 11 kwietnia Hanna Gronkiewicz-Waltz w Galerii „Vartai” otworzyła
wystawę Warszawa: Nazajutrz..., zorganizowaną przez IP. W Litewskiej
Filharmonii Narodowej dzieła Karłowicza, Lutosławskiego i Morawskiego
wykonała Litewska Państwowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą dyrygent Filharmonii Gorzowskiej Moniki Wolińskiej. Wykonano też poemat
symfoniczny W lesie M.K. Čiurlionisa.
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l W rankingu tygodnika „Veidas” Gimnazjum im. Jana Pawła II uplasowało się na 30 miejscu wśród najlepszych szkół na Litwie, w pierwszej
setce znalazło się jeszcze pięć szkół polskich.
l 14 kwietnia w Pałacu Kultury i Sportu MSW Dziewczyną „Kuriera Wileńskiego” została obrana Alicja Dowejkis z Szkoły Średniej
im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie. Nagrodą był laptop, a każda finalistka otrzymała roczne ubezpieczenie na sumę 30 tys. litów. Podczas
konkursu wystąpiły miejscowe piosenkarki Greta Mazurkiewicz i
Katarzyna Niemyćko.
l W tym sezonie klub piłkarski „Žalgiris” Wilno nabył Jakuba Wilka
z „Lecha” Poznań, który wystąpi obok napastnika Kamila Bilińskiego,
trenerem drużyny jest Marek Zub z kadry narodowej Polski.
l 20 kwietnia w Radomiu odbył się I Rycerski Koncert Charytatywny
Radomskiej Orkiestry Kameralnej na działalność Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Organizatorami akcji były trzy zakony rycerskie:
Maltańczycy, Bożogrobcy i Rycerze Kolumba.
l Zwycięzcą turnieju piłkarskiego „Vilnius Diplomatic Cup 2013”,
zorganizowanego przez ambasadę RP na Litwie przy współpracy ambasady
Czech, została drużyna ambasady RP. Na II miejscu – drużyna Sejmu RL.
l 20 kwietnia w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera
opery Pawła Szymańskiego Qudsja Zaher (imię bohaterki Afganki) w
reż. Eimuntasa Nekrošiusa, scenografii Mariusa Nekrošiusa, kostiumy –
Nadieżda Gultiajewa, reż. świateł – Audrius Jankauskas.
l Ok. 250 tancerzy z Polski i Litwy uczestniczyło 21 kwietnia w I Festiwalu Tańca Litewskiego w Puńsku. Uczestniczyły też cztery zespoły z Litwy.
l Od 25 kwietnia do końca czerwca na Zamku w Trokach trwała
wystawa Kawaleria Polski i Litwy X-XX w., składająca się z ok. 70 prac
w gwaszu i akwareli Janusza Bronclika, dzięki współpracy z Muzeum w
Brodnicy.
l Zgodnie z decyzją Rady Samorządu Rej. Wileńskiego od 3 maja
Szkoła Podstawowa w Pakienie nosi imię Czesława Miłosza. Liczy ona
97 uczniów i 27 pedagogów.
l 6 maja w rozgrywkach Mistrzostw Litwy w Piłce Ręcznej srebro
wywalczyła drużyna rej. solecznickiego „Sokół”, zaś Dariusz Gurecki –
miano najbardziej efektywnego gracza finałów.
l 10 maja w DKP w Wilnie odbyło się zamknięte zebranie założycielskie Zrzeszenia „Media Polskie na Litwie“, w skład którego
zaproszono: audycję polską w Telewizji Litewskiej „Album Wileńskie“, dziennik „Kurier Wileński“, miesięcznik „Magazyn Wileński“,
„Naszą Gazetę“, nowo założony portal L24, Radio Znad Wilii, pismo
katolickie „Spotkania“, samorządowy „Tygodnik Wileńszczyzny“,
portal „Wilnoteka“. W oświadczeniu napisano: Celem nowej inicjatywy polskiej w Wilnie jest koordynacja współpracy pomiędzy polskimi
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mediami, tworzonymi na Litwie. Potrzeba takiego działania wynikła z
komplikującej się sytuacji, w jakiej znalazły się polskie środki masowego przekazu na Litwie. Przedstawiciele polskich redakcji zgodnie
stwierdzili, że wspólnie łatwiej będzie czynić starania o pozyskiwanie
środków finansowych, rozwiązywać wynikające problemy i koordynować działania. Ważnym celem działalności Zrzeszenia będzie również
doskonalenie współpracy z litewskimi, polskimi i międzynarodowymi
instytucjami, zajmującymi się wspieraniem mediów.
l 11 maja Wileńska Młodzież Patriotyczna zorganizowała sprzątanie
Cmentarza Bernardyńskiego.
l 18 maja w Sali Kongresowej w Wilnie odbył się koncert „Czerwonych Gitar”.
l 18 maja ur. w Wilnie w 1929 i mieszkający w Teksasie profesor, ks.
Janusz A. Ihnatowicz – naukowiec i poeta, odebrał tytuł honoris causa
Uniwersytetu Św. Tomasza w Houston.
l 19 maja w Solecznikach odbył się XVIII Festiwal „Pieśń znad Solczy” z udziałem miejscowych zespołów ludowych oraz dwóch z Białorusi.
l 24 maja w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu odbyła
się premiera baletu Čiurlionis do muzyki Giedriusa Kuprevičiusa, przy
współpracy z grupą artystów z Polski na czele z choreografem Polskiego
Baletu Narodowego Robertem Bondarą. Decyzję taką podjął dyrektor
baletów narodowych Polski i Litwy Krzysztof Pastor. O scenografię i
kostiumy zadbali: Diana Marszałek, Julia Skrzynecka, o światła – Maciej
Igielski, zaś o wideo projekcje – Ewa Krasucka z Polski.
l 25 maja w Centrum Kultury w Solecznikach odbyła się polsko-litewska konferencja Policja w ochronie dziedzictwa narodowego z wystawą
pod tymże tytułem, przygotowaną przez Stowarzyszenie Muzeum Policji,
Gabinet Komendanta Głównego Policji i Biuro Kryminalne KGP, a zrealizowaną przez fundacje „Willa Polonia” oraz „Polonia Semper Fidelis”.
Z tej okazji wystawy wydana została książka pod red. M. Karpowicza i
Z. Judyckiego Policja w ochronie zabytków sakralnych.
l „Kapela Wileńska” pośród 30 rywali została zwycięzcą IX Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel Podwórkowych, który odbywał się w dniach
25-26 maja w Piotrkowie Trybunalskim.
l 2 czerwca w Starych Trokach odbył się XXII Festyn Kultury Polskiej
Ziemi Trockiej „Dźwięcz, Polska Pieśni!” Wystąpiły miejscowe zespoły,
gościem specjalnym była Ewelina Saszenko.
l Od 2 czerwca w Dzukijskim Parku Narodowym k. Druskienik, a
także w Wilnie trwały warsztaty fotograficzne, które prowadził fotograf
z Polski Piotr Cieśla, miłośnik krajobrazów.
l 3 czerwca w 213 centrach odbył się jedyny obowiązkowy egzamin
maturalny – z jęz. litewskiego. Zdawało 23 465 maturzystów, a szkolny
– 15 124. Po raz pierwszy razem z Litwinami zdawało go 1138 uczniów
145

LITWA-POLSKA: Z MIESIĄCA NA MIESIĄC

ze szkół polskich, którzy mieli ulgi (mogli popełnić więcej błędów oraz
korzystać ze słowników).
l Zdjęcie wilnianki Joanny Moro znalazło się na początku czerwca
na okładkach polskich magazynów ,,Joy” i ,,Sens”. 14 czerwca piosenką
Anny German Człowieczy los otworzyła ona 50. Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Część krytyków (w tym Zbigniew Preisner) oświadczyła,
że aktorka w ogóle nie powinna śpiewać. 16 czerwca Moro wraz aktorem
Piotrem Polkiem, Marią Szabłowską i Pawłem Sztompke poprowadziła
galę jubileuszową festiwalu. Ze swoimi koleżankami aktorkami – Olgą
Szomańską, Agnieszką Babicz i zespołem „Kameleon” nagrała płytę,
wieńczącą jej przygodę z postacią słynnej piosenkarki. Latem aktorka
rozpoczyna pracę na planie rosyjskiego serialu Talianka, w którym gra
włoską baletnicę.
l Litewski dokument Ojciec dostał dwie nagrody 53. Krakowskiego
Festiwalu Filmowego: Marat Sargsian – Srebrny Róg dla reżysera najlepszego średniometrażowego filmu. Polskie Stowarzyszenie Operatorów
Filmowych przyznało swą nagrodę operatorowi Linasowi Dabrišce.
l 7 czerwca w Sali Bogusławskiego Teatru Narodowego w Warszawie odbył się spektakl Wygnanie wg sztuki Mariusa Ivaškevičiusa, w
reż. Oskarasa Koršunovasa, wystawiony przez Litewski Narodowy Teatr
Dramatyczny, trwający ok. 5 godzin.
l W dniach 7-8 czerwca na Uniwersytecie Wrocławskim obradowano
nt. stanu badań litewskich w polskich ośrodkach akademickich, z udziałem
gości z Wilna – partnerem Międzynarodowego Kongresu Lituanistów był
Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych. Obrady rozpoczął wykład
prof. Jana Miodka.
l 8-9 czerwca w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach oraz kościołach rej. solecznickiego odbywał się II Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej „O Złotą Wstęgę Solczy”.
l 8-9 czerwca w Kiejdanach odbył się XI Festyn Kultury Polskiej „Znad
Issy”, z udziałem zespołów z Sejn, Pułtuska, Szumowa, Ciechanowca,
Dzietrzakowic, Olecka, Rzeszowa, Olsztyna, Dobrego Miasta, Raczek.
l Kolejna polska gra przeglądarkowa Duma Szlachecka powstała jako
próba stworzenia jak najpełniejszej i najwierniejszej historycznie gry
ekonomicznej, politycznej i wojennej w świecie XVII-wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów – w duchu gry strategicznej MMO.
l Od 10 do 30 czerwca w olsztyńskiej Filharmonii trwała wystawa 57
prac prymitywistów litewskich, zorganizowana przez Wileńską Wspólnotę
Stowarzyszenia Litewskich Twórców Ludowych oraz Wspólnotę Artystów
Ludowych Wileńszczyzny.
l 14 czerwca, z okazji obchodzonych na Litwie Dni Żałoby i Nadziei,
staraniem IP, w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu odbył się
koncert Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego na 4 głosy solowe, chór
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mieszany i orkiestrę symfoniczną, jako muzyczna interpretacja tekstów
łacińskiej mszy żałobnej (missa pro defunctis). Z Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego z Wrocławia pod batutą Jacka Kasprzyka wystąpili – mezzosopran Agnieszka Rehlis i tenor Adam
Zdunikowski.
l 14 czerwca w Solecznikach, a 15 czerwca w Rudziszkach odbyły
się koncerty z udziałem Kazimierza Kowalskiego (bas) wraz z solistami
opery warszawskiej, łódzkiej i poznańskiej, z repertuarem raczej „lekkim,
łatwym i przyjemnym”, w tym …Elvisa Presley’a. Wystąpiła także Katarzyna Niemyćko z „Kasztanowym Chórem Wileńszczyzny” oraz litewska
grupa „elFuego” z przebojami muzyki klasycznej.
l 14 czerwca we wrocławskim klubie „Madness”, zaś 15 czerwca w
Warszawie w Klubie „Sen Pszczoły” wystąpiły grupy alternatywnego
rocka z Litwy „Colours of Bubbles“ (Szawle) i „Garbanotas Bosistas“
(Kędzierzawy Basista, Wilno).
l 16 czerwca Radiu Znad Wilii przyznano nagrodę specjalną 50. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za całokształt działalności
oraz propagowanie polskiej piosenki na Litwie.
l 25 czerwca na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w Wilnie
trzy absolwentki otrzymały dyplomy mgr. filologii polskiej, a siedem –
bakałarza. Centrum Jęz. Polskiego, Kultury i Dydaktyki poinformowało
absolwentów, którzy nie mają możliwości uzyskania finansowania państwowego, że koszty studiów płatnych na tym kierunku (ze specjalizacją
pedagogiczną) pokryje Ambasada RP w Wilnie.
l Od 27 czerwca do 8 lipca odbywał się Rowerowy Rajd Transgraniczny „Europa bez Granic”, którego trasa Brześć-Białystok-Grodno-Druskieniki-Wilno-Lida przebiegała przez Polskę, Białoruś i Litwę.
l 27 czerwca seminarium, poświęcone folklorowi Polaków na Litwie
rozpoczęło 47. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym.
l 16 drużyn wzięło udział w zorganizowanej przez Ambasadę RP w
Wilnie bitwie intelektów Wiedza o Polsce. Zwycięska ekipa dostała bilety
do Gdyni na festiwal Open’er.
l 29-30 czerwca w hostelu „Domus Maria” w Wilnie odbyła się XVII
Międzynarodowa Konferencja Nauka a jakość życia oraz Sympozjum
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Wileńszczyzna wczoraj,
dziś, jutro.
l W dniach 30 czerwca – 28 lipca na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbywa się festiwal Ogrody Muzyczne: Litwo, ojczyzno
moja/Tėvyne Lietuva. Jego gośćmi są uczestnicy z Litwy, która objęła
prezydencję w UE.
l 30 czerwca na Placu Ratuszowym w Wilnie wystąpił Orkiestra
Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.
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Z UDZIAŁEM INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE*
*Patrz także w innych działach

l 4 kwietnia w sali kinowej Litewskiej Narodowej Galerii Sztuki podczas przeglądu Artyści i
inżynierowie. Polskie kino awangardowe lat 90-tych
pokazano filmy Natalii LL, Ewy Partum, Zbigniewa
Rybczyńskiego, Józefa Robakowskiego, Tomasza
Sikorskiego, Zdzisława Sosnowskiego i Ryszarda Waśki.
l 8 kwietnia w Sali Teatralnej Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru
odbył się spektakl młodych artystów z Litwy i Polski na podstawie sztuki
Czechowa Wujaszek Wania w reż. Silvy Krivickienė i Anny Dziedzic z
Polski, granej w dwóch językach.
l 11 kwietnia – 11 maja w wileńskiej galerii „Vartai” trwała wystawa
Warszawa. Nazajutrz... – prac Ewy Axelrad & Steve Press, Jana Dziaczkowskiego, Nicolasa Grospierre, Agnieszki Kalinowskiej, Szymona Kobylarza, Zbigniewa Libery, Aleksandry Polisiewicz, Konrada Pustoły,
Kamy Sokolnickiej, Małgorzaty Szymankiewicz i Wojtka Ziemilskiego.
l W ramach Klubu Filmu Polskiego w Centrach Filmowych – „Skalvija” w Wilnie i „Garsas” w Poniewieżu – 15 i 29 kwietnia pokazano
Suplement Krzysztofa Zanussiego, zaś 14 i 20 maja w tychże kinach –
Personę non grata.
l Od 16 kwietnia do 19 maja w Bibliotece Publicznej w Skuodasie, zaś od
8 czerwca – w Centrum Wielokulturowym w Kiejdanach czynna była wystawa
fotografii Cześć, Polsko!
l 19 kwietnia w siedzibie IP odbyło się kolejne spotkanie z cyklu
Piątki z literaturą polską, który prowadzi prof. Inga Iwasiów ze Szczecina.
l 19-25 kwietnia w Poniewieżu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino europejskie i w dzień, i w nocy pokazano Wymyk
Grzegorza Zglińskiego.
l 22 kwietnia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie odbyło
się otwarcie Klubu Miłośników Języka Polskiego i Kultury Polskiej im.
A. Mickiewicza, z udziałem dr Małgorzata Kasner, dyrektor IP, jednego
z głównych partnerów Instytutu Języków Obcych UWW.
l Od 25 kwietnia do 9 czerwca w Bibliotece Litewskiej AN im. Wróblewskich na wystawie fotografii Krzysztofa Gierałtowskiego Indywidualności
polskie pokazano 44 portrety.
l 25 kwietnia w kowieńskim klubie muzycznym „Combo” podczas
Festiwalu Kaunas Jazz 2013 odbył się koncert Moniki Borzym z zespołem.
l 26-28 kwietnia na trasie Wilno-Warszawa-Pustelnik-Treblinka
trwała podróż studyjna uczniów litewskiego Gimnazjum Św. Krzysztofa
w Wilnie pod patronatem IP.
l 26 kwietnia, w rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim,
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z inicjatywy IP Telewizja Litewska LRT Kultūra pokazała film dokumentalny Mariana Marzyńskiego Nigdy nie zapomnij kłamać, poprzedzony
wywiadem z reżyserem.
l 7-10 maja IP zorganizował wyjazd studyjny do Warszawy dla studentów UWW w Kownie, uczących się jęz. polskiego.
l 17 maja w Centrum Sportu „Sportima” odbył się II Turniej Dziecięcej
Piłki Nożnej o Puchar IP.
l W dniach 11-16 czerwca IP zorganizował wyjazd studyjny dla pracowników Narodowej Galerii Sztuki w Wilnie do Warszawy, Łodzi i Krakowa.
l W nocy z 23/24 czerwca w miejscowościach Wileńszczyzny, podczas
Nocy Świętojańskiej odbywały się gry i zabawy. 24 czerwca na Litwie
jest dniem wolnym.
W CENTRUM KULTURY LITWY PRZY
AMBASADZIE RL W WARSZAWIE
l 10 kwietnia, upamiętniając Niedzielę Przewodnią – Atvelykos, w
CKL zorganizowano powielkanocny festyn z wystawą i kiermaszem ludowej tkaniny, ceramiką, specjałami kuchni litewskiej, muzyką ludową
na żywo, tańcem i tradycyjnymi zabawami.
l 7 maja otwarto wystawę fotografii artystki scenografii Aleksadry
Jacovskytė Twarze Wilna. 1964-1993 – portretów z lat 1964-1994.

W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l W ramach obchodów 20-lecia Centrum Kultury
Polskiej na Litwie im. St. Moniuszki, 18 kwietnia w
DKP odbył się wernisaż wystawy fotograficznej, poświęconej jego dorobkowi, na który wg prezeski organizacji, złożyło się 3500 imprez, tj. jedna wypadała co 2,4 dnia. Jubileusz
jesienią ma uwieńczyć uroczysta gala w hołdzie założycielce z udziałem
70 zespołów, nie licząc poszczególnych wykonawców. Pod koniec czerwca
na Zamku Królewskim w Warszawie Skakowską nominowano do tytułu
„Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej”, a laudację o jej zasługach dla kultury
wygłosiła Barbara Wachowicz.
l 20 kwietnia z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Techników i Inżynierów
Polskich na Litwie rozstrzygnięto konkurs na „Inżyniera Roku”, został
nim prezes organizacji Jan Andrzejewski.
l 26 kwietnia pokazano film Rok 1863 (patrz: Rok Powstania Styczniowego).
l 2 maja Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna w DKP zorganizowało przegląd filmu Skrzydlate świnie w reż. Anny Kazejak.
l 5 maja po raz 23. odbył się Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej Cie149
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bie, Boże, wysławiamy z udziałem zespołów młodzieżowych, chórów
parafialnych i szkolnych.
l 24 maja DKP zaprosił w kościele św. Ducha na Stabat Mater Govanni
Battista Pergolesi w wyk. muzyków z Polski.
l Od 31 maja do 27 czerwca odbył się wernisaż wystawy malarstwa
i grafiki artystów z Gdańska, członków Stowarzyszenia „Obserwatorium
Rzeczywistości”.
l 3 czerwca z inicjatywy IPN w Białymstoku w ramach Edukacyjnego
Przeglądu Filmowego wyświetlono film Serce zostawił Wilnu, poświęcony
Józefowi Piłsudskiemu, w reż. Józefa Wierzby.
l 9 czerwca w odbył się koncert z okazji 25-lecia „Kapeli Wileńskiej”.
Wykonano warszawskie i wileńskie piosenki, w tym z udziałem …afro-warszawskich muzyków z Senegalu.
W OKOLICACH „ZNAD WILII”
l 3 maja z okazji 18-lecia PGA odbyła się uroczystość dzisiejszych
jej pracowników i ich przyjaciół.
l Od 4 maja do 4 czerwca trwała wystawa Simonasa Skrabulisa Horyzonty. Artysta studiował w ASP w Islandii i Szwecji (Malmö).
l 5 maja z okazji ,,Tygodnia designu“ Daniel Samulewicz i Gulnara Galiachmetowa zaprezentowali mini-książeczki, z rysunkami nie większymi
niż 2 cm. Takie dwie nini-książeczki wydano nakładem wyd. „ArtPrint“.
Przy pomocy lupy można było oglądać prace Patrycji Bluj-Stodulskiej i
stroje projektantki Ewy Balul.
l W dniach 26-30 maja odbył się XX Miedzynarodowy Festiwal
Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą“ z udziałem gości z ośmiu krajów, z
zainaugurowaniem Dnia Młodzieży i Filmu, z II etapem, który odbędzie
się 21-28 września w Warszawie.
l 15 czerwca z opowieścią audiowizualną i konkursami o magii Wilna
na 17. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik
wystąpił Romuald Mieczkowski. Jest to największa plenerowa impreza,
promująca naukę w Europie.
l 17 czerwca na portalu pl/delfi.lt pojawił się obszerny wywiad Antoniego Radczenki z Romualdem Mieczkowskim pt. Wileńskość łagodzi
obyczaje. Niektóre hipotezy – takie, jak – Przeholowaliśmy z rozumieniem polskości. Wielu ludzi myśli, że polskość polega tylko na folklorze i
obchodzeniu świąt – zostały przyjęte kontrowersyjnie.
l W dniach 26-30 czerwca w ośrodku wystawienniczym „Litexpo”
odbyły się największe w krajach bałtyckich Międzynarodowe Targi Sztuki
„ArtVilnius’13“, w których uczestniczyło 50 galerii z 14 krajów, w tym
PGA „Znad Wilii”.
Opracowanie: RM
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LIST OTWARTY UCZESTNIKÓW ZJAZDU
ZWIĄZKU PISARZY LITWY
DO POLSKICH PISARZY, ARTYSTÓW
I INNYCH INTELEKTUALISTÓW
Zwracamy się do Was, jako do swoich kolegów – pisarzy, artystów i
innych polskich intelektualistów, którzy zawsze docenialiście i pielęgnowaliście skuteczny dialog kultur Polski i Litwy, oparty na wzajemnym
zrozumieniu i poszanowaniu.
Jesteście Państwo świadomi roli języka oraz innych wartości narodowych w historii Polski i Litwy, potraficie te zagadnienia świetnie analizować i wyjaśniać. Pomóżcie zatem innym w ich rozwiązywaniu oraz
podjęciu decyzji na szczeblu państwowym.
Jesteśmy pełni obaw o los języka litewskiego w obliczu wciąż rosnącej
roli języka angielskiego oraz innych dominujących języków na świecie we
współczesnej kulturze i polityce, dlatego też bolejemy z powodu podjętej
na początku br. decyzji o zamknięciu kolejnych trzech litewskich szkół
podstawowych w Polsce – w regionie Puńska i Sejn.
Nasza troska ma związek z ogłoszonym w roku 2011 Raportem Komitetu Ekspertów z realizacji przez Polskę postanowień Europejskiej Karty
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. We wnioskach tegoż raportu
stwierdza się konieczność zmiany dotychczasowego modelu finansowania
szkół, ponieważ nie gwarantuje on kontynuacji ich działalności oświatowej
w regionie Puńska i Sejn, na ziemiach etnicznie litewskich.
Obecnie spośród dziewięciu litewskich szkół i piętnastu, w których
język litewski był wykładany jako przedmiot, pozostało zaledwie pięć. Od
września Litwini w Polsce zostaną pozbawieni kolejnych trzech szkół, które
są nie tylko placówkami kształcącymi najmłodsze pokolenie Litwinów,
lecz także ośrodkami kultury dla litewskich wsi.
Gdyby do tego doszło, pozostałyby tylko dwie szkoły: podstawowa w
Puńsku z ciągiem klas polskich i litewskich w Sejnach. Byłby to ogromny
cios dla tożsamości tego regionu. Wiadomo przecież, jak błyskawicznie
następują zmiany w miejscowościach, gdzie dochodzi do likwidacji szkolnictwa w języku litewskim.
Jak temu zapobiec?
Stosunki oficjalne pomiędzy naszymi krajami są oparte na zasadzie
parytetu. Dlatego też sytuacja prawna mniejszości narodowych w Polsce
powinna być taka sama jak w Litwie. W podpisanym w 1994 roku Traktacie między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską o Przyjaznych
Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy wyraźnie zapisano, że obie
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strony zobowiązują się do niepogarszania sytuacji oświatowej. Ponadto
strona polska zobowiązała się wówczas do zwiększenia finansowania o
80 proc. dla szkół w gminie Puńsk.
Litwa – licząca obecnie mniej niż trzy miliony mieszkańców – utrzymuje szkoły mniejszości narodowych, w tym aż 81 szkół z polskim językiem
wykładowym oraz zaopatruje je w polskie podręczniki. Spór w sprawie
polskich szkół, który obecnie ma miejsce w Litwie, dotyczy jedynie kwestii ujednolicenia wymogów egzaminacyjnych z języka litewskiego, jako
państwowego dla wszystkich obywateli Republiki Litewskiej. Podejmowane są jednak kroki w celu jego rozwiązania i w ciągu kilku lat zostanie
on całkowicie rozwiązany. Natomiast spraw, dotyczących pisowni nazw
osobowych nie należałoby łączyć z sytuacją szkół.
Litwini w Polsce, pomimo że zamieszkują ziemie etnicznie litewskie,
nigdy nie domagali się ulgowego ich traktowania – zarówno podczas
nauki języka polskiego, jak i na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu, ponieważ są oni lojalnymi obywatelami Polski i rozumieją potrzebę
doskonałej znajomości polszczyzny jako języka państwowego. Kochają
oni i owocnie dbają o ziemię swych ojców – region Puńska i Sejn jest
zaliczany do wzorcowych regionów Polski zarówno pod względem rolnictwa, turystyki, jak i działalności samorządów.
Uważamy, że mniejszość litewska zasługuje na poszanowanie i sprawiedliwe traktowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.
Ufamy, że Rzeczpospolita Polska byłaby w stanie utrzymać trzy niewielkie szkoły wiejskie z litewskim językiem nauczania, dla których wystarczyłoby znaleźć w budżecie państwa około kilku milionów złotych rocznie.
Chcielibyśmy też mieć pewność, że może i musi zostać powstrzymany
proces likwidacji szkół litewskich w Polsce. Potrzebne jest tylko głębsze
zrozumienie jego znaczenia i ewentualnych skutków. Jedynie w poszanowaniu interesów mniejszości narodowych nasze kraje mogą kontynuować
wielowiekową tradycję dobrosąsiedzkich stosunków.
Wilno, 5 kwietnia 2013
KAMIŃSCY, MATAREWICZOWIE, MIECZKOWSCY
Nazwisko moje Kamiński, z tych Kamińskich, którzy – jeśli się nie
mylę – w pewien sposób związali się z Mieczkowskimi. Mam tu na myśli
Józefę z Kamińskich Matarewicz, siostrę mojego dziadka – Wincentego
Kamińskiego z wileńskich Gudel. Córka Piotra i Józefy z Kamińskich Matarewicz – Helena wyszła za mąż za Mieczkowskiego. Staram się opracować
drzewo genealogiczne rodziny Kamińskich oraz rodziny mojej śp. mamy
Elżbiety z domu Piórko, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi – od czasów
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Właściwe zdjęcie pradziadków redaktora „Znad Wilii” – Józefa i Dominik Matarewiczowie, z córką Katarzyną (potem po mężu – Kołoszewską), siostrą Heleny
(Mieczkowskiej) – babki redaktora, z archiwum rodzinnego Mieczkowskich;
Natomiast nadesłanie przez Gabriela Kamińskiego zdjęcie obok z prawa wymaga
weryfikacji przedstawionych na nim osób…

najstarszych po współczesne. Nie spodziewałem się, że będzie to trudne acz
ciekawe postanowienie, bo na dzień dzisiejszy z rodziny Kamińskich oraz
Piórków mam 817 osób. Do tego używam programu komputerowego, gdzie
zapisuję wszelkie dane, informacje, monografie, zdjęcia itp.
Przesyłam, Redaktorze, w załączeniu zdjęcie Twoich pradziadków – Dominika i Józefy z Kamińskich Matarewicz.
Urodziłem się i mieszkam w Gdańsku, ale Ziemia Wileńska jest mi bardzo droga, gdyż stamtąd pochodzą moi Rodzice, tam pochowani są moi
przodkowie. Miłość do Wilna i Wileńszczyzny zaszczepili mi Rodzice,
którzy do końca swoich dni z utęsknieniem wspominali swoje rodzinne
strony. Znałem Wilno i okolice z ich opowiadań i gdy po raz pierwszy
przyjechałem tu w 1970 roku, to poczułem się tak, jakby to miasto było
moim rodzinnym, bliskim, swoim.
Przyjechałem pociągiem, nie powiadamiając nikogo z rodziny,
ani znajomych, wychodząc jednak z dworca wiedziałem, jak się poruszać, gdzie jestem, jakie charakterystyczne tu są budowle. Znałem
tylko polskie nazwy ulic, jakie pamiętali moi Rodzice i to mi pozostało do dziś. Miałem być dwa tygodnie, a z żalem wyjeżdżałem do ro155
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dzinnego Gdańska po 56 dniach, bo zbliżały się zajęcia na uczelni.
Wówczas poznałem Wilno i jego okolice, bliższą i dalszą rodzinę Matki i Ojca,
pochyliłem głowę nad mogiłami bliskich i znajomych. Niejednokrotnie odwiedzałem te strony w przeciągu mojego życia i zawsze mnie tam coś ciągnie.
Co do „Znad Wilii”, to tytuł jest mi jest znany, gdyż czasami dostarcza
mi go Krzysztof Jankowski z Olsztyna. Gratuluję prowadzenia i wydawania tego kwartalnika. Czytając Twoje słowo do czytelników, na myśl mi
nie przyszło, że ten mężczyzna na zamieszczonym zdjęciu to mój daleki
krewniak. Z tym pismem zetknąłem się po raz pierwszy w 2004 roku, gdy
Tadeusz Dargiewicz, również z Olsztyna, wręczył mi 17 numer, w którym
opisałeś syberyjski szlak rodziny Dargiewiczów. Matka śp. Tadeusza –
Wiktoria z Kamińskich Dargiewicz była drugą siostrą mojego dziadka
Wincentego Kamińskiego.
Gabriel Kamiński, Gdańsk
***
Gratuluję tego zeszytu (53/2013) i w ogóle rezultatów Pana działalności. To wspaniałe, odczuwać więź z litewskimi Polakami, dzięki którym
tyle wartościowego dziedzictwa istnieje nadal. Doczekają może oni tego,
że większość Litwinów, nie tylko jednostki, uzna to za skarb, pomost do
dobrych stron historycznej wspólnoty.
Prof. Andrzej Lam, Warszawa
***
Ostatni numer (53/2013) jest równie dobry jak pozostałe. Cieszę się, że
mój tekst został dostrzeżony przez Pana Tadeusza Pardeja z Pisza. Nadal
podtrzymuję twierdzenie, że każdy polski nauczyciel na Wileńszczyźnie
powinien czytać „Znad Wilii”.
Eugeniusz Pietraszkiewicz, Suwałki
***
Z wielką satysfakcją przeczytałem – odnalazłem swoje nazwisko w prestiżowym gronie stałych współpracowników kwartalnika, co odbieram jako
szczególnie doniosłą nobilitację całej Zachodniej Grodzieńszczyzny, dziejowego pomostu pomiędzy Litwą (Wielkim Księstwem Litewskim) a Koroną.
Leonard Drożdżewicz, Sokółka
***
Muszę przyznać, że pismo jest coraz piękniejsze i – jak zwykle –
ciekawe w treści. Życzę dalszego rozwoju.
Ewa Ziółek, Lublin
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ZNAD WILII – BEZ WSPARCIA
Po prostu bardzo mnie wkurzyło, że pismu na tak wysokim poziomie i
z długoletnim dorobkiem, przydzielono dotacji, której starczy na ...okładkę
jednego numeru! To bardzo irytujące. Mogę tylko podziwiać Pana opór i
wytrwałość w obronie kwartalnika.
Dostałem ostatnio mail od dra hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwszej uczelni w Polsce w rankingu), Pana Henryka Głębockiego, któremu ten
„numer powstańczy” bardzo się podoba (a zajmuje się on wiekiem XIX)!
Nie wiem, jaki będzie finał tych zmagań z rzeczywistością owych prezesów, dyrektorów, posłów itp., ale ja nie wierzę w Pana kapitulację, mimo
tylu przeciwności losu, być może także drobnych intryg osób zazdrosnych
(a takich nie brakuje, są one wszędzie). Niechże Pan trzyma to w garści,
niech się Pan broni!
Prof. Władysław Zajewski, Gdańsk
BRATERSTWO I DRAMAT KRESÓW – ERRATA
Do wypowiedzi Pana Wacława Podbereskiego pt. Braterstwo i dramat
kresów wkradł się niezamierzony błąd (Znad Wilii 1/53 2013). W trzecim
akapicie na s. 115 jest mowa o wypowiedzi Stalina z 19 sierpnia 1939 –
na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR na Kremlu… itd. W tym
właśnie czasie nosiła ona nazwę Wszechzwiązkowej Komunistycznej
Partii (bolszewików), czyli była to WKP(b). Dopiero w 1952 roku przemianowano na Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego – KPZR.
Tadeusz Pardej, Pisz
UZUPEŁNIENIE: BYŁ TO RYSZARD FILISTOWICZ
W nr 1(53) 2013, przy kolorowych wklejkach, w Okienkach Wystawowych „Znad Wilii” z reprodukcjami obrazów, zostało pominięte nazwisko
ich autora. Pod sygnaturą Filist kryje się znakomity współczesny artysta
i malarz wileński polskiego pochodzenia, o którym pisaliśmy niejednokrotnie – Ryszard Filistowicz. Artystę i Autora prac oraz Czytelników
szczerze przepraszam za to moje uchybienie.
Redaktor
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NOTY O AUTORACH
Elżbieta Czerniawska – ur. 3 lipca 1994 w Solecznikach. Maturzystka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, gdzie obecnie mieszka. Należy do Koła Młodych
Poetów Nowej Awangardy Wileńskiej, działającego przy Republikańskim Stowarzyszeniu Literatów Polskich na Litwie. Planuje studia polonistyczne w Polsce.
Leonard Drożdżewicz – ur. 14 sierpnia 1960 w Sokółce. Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1984). Pracuje jako notariusz w
Sokółce – od 1 czerwca 1986 do chwili obecnej. W latach 1997-2000 był sekretarzem
Krajowej Rady Notarialnej w Warszawie, a następnie – sekretarzem Rady Fundacji
Centrum Naukowe Notariatu, również w Warszawie (1999-2004), do połowy 2012
roku – członkiem Rady tej Fundacji. 9 października 1999 Krajowa Rada Notarialna
przyznała mu odznakę honorową Za Zasługi dla Samorządu Notarialnego RP. Autor
kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa, w tym prawa cywilnego, gospodarczego,
notarialnego, fundacyjnego, opublikowanych m.in. w wyadwnictwach, wpisanych
do wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Mieczysław Jackiewicz (M. J.) – ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (ob.
Białoruś). Mieszkał w Wilnie. W Kiemieliszkach uczył się w szkole rosyjskiej,
zaocznie kończył Średnią Szkołę Pedagogiczną. Po służbie w wojsku radzieckim
był nauczycielem w Brzozówce i Mickunach. Do Polski przyjechał w 1956. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracował w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i na UAM w Poznaniu. Profesor. Przebywał
na stażach w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Mińsku, Wilnie i Pradze; w 1997
– stypendysta J. Giedroycia w Paryżu. W 1998-2002 – konsul gen. RP w Wilnie.
Autor prac, m.in. Literatura polska na Litwie XVI-XX; Polskie życie kulturalne w
Republice Litewskiej 1919-1940; Literatura litewska w Polsce XIX i XX wieku;
Dzieje literatury litewskiej (do 1918); Leksykon kultury litewskiej; Polacy na Litwie
1918-2002; Wileńska Encyklopedia 1939-2005 (8 tomów), Encyklopedii Ziemi
Wileńskiej, Krętymi ścieżkami…; przewodników po Wilnie. Mieszka w Olsztynie.
Maciej Mieczkowski – ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydziału
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, w 2004 – prezes Oddziału
Łódzkiego Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków (SMOK). W
2008 – słuchacz Szkoły Ludowej Nørgaards Højskole w Danii w zakresie wiedzy o
UE. W 2002 – stypendysta Fundacji International Comittee on Jounalism w redakcji
„Nowego Dziennika” (Nowy Jork). Autor książki Być Polakiem na Litwie. Laureat
Nagrody im. Witolda Hulewicza (dwukrotnie). Mieszka w Wilnie.
Romuald Mieczkowski – pisze też pod pseudonimem Tomasz Bończa.
Dariusz Pawlicki – ur. w 1961. Autor esejów, nowel, szkiców, wierszy (wydał
kilka zbiorów poetyckich, m.in. Haiku, 48 wierszy), książki dla dzieci (Bibikin w
drodze do Kamienia Życia); publikował w czasopismach społeczno-kulturalnych
i literackich, w tym w „Przeglądzie Polskim” i „Twórczości”; autor 100 haseł w
Encyklopedii Wrocławia (Wyd. Dolnośląskie). Prowadzi „Warsztaty Literackie”,
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wygłasza prelekcje, poświęcone kulturze. Mieszka we Wrocławiu, ale w twórczości
wiele miejsca poświęca Suwalszczyźnie. Należy do Związku Literatów Polskich.
Zenowiusz Ponarski – wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszkał w Szczecinie,
obecnie – w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sędzia w stanie spoczynku.
Opublikował m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999); Ludzie
w trybach historii. Piłsudcziana-Vilniana (Toruń 2002); Wokół sprawy polskiej na
Wschodzie (Toruń 2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (Instytut Europy Wschodniej, Lublin – Polski Fundusz Wydawniczy, Toronto); szkic
Józef Mackiewicz – fakty i mity („Archiwum Emigracji”, 2002/2003).
Tomasz Otocki – ur. w 1983, studiował stosunki międzynarodowe i wschodoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz „Radia Wnet” i portalu
pl.delfi.pl, stały komentator „Polityki Wschodniej” ds. Łotwy i Estonii. Publikował
także w „Panoramie Kultur” i „Nowej Europie Wschodniej”. Mieszka w Warszawie.
Andrzej Strumiłło – ur. w Wilnie w 1927. Jego ojciec pochodził z Mińszczyzny,
matka – z Ziemi Święciańskiej. Dzieciństwo spędził nad Żejmianą i Łokają. Jak
wspomina – bywał często w Santoce, a Wilno, Lida i Nowogródek to miasta jego
dojrzewania. W Polsce od 1945. Studia – w krakowskiej ASP, potem Łódź i Warszawa.
Pracował we wszystkich dziedzinach sztuk wizualnych. Dużo podróżował po Azji. W
1982-1984 prowadził dla ONZ w Nowym Jorku pracownię graficzną. Po powrocie
zbudował dom na Ziemi Sejneńskiej nad Czarną Hańczą. Hoduje konie arabskie.
Miał wiele wystaw zagranicznych. Utrzymuje przyjacielskie związki z działaczami,
naukowcami i artystami z Litwy – po uzyskaniu niepodległości zorganizował tam
pierwszą wystawę własną w muzeach – Čiurlionisa w Kownie, Fotografii w Szawlach
i w Druskiennikach, miał kilka wystaw w wileńskiej galerii „Arka” i w Centrum Rzeźby u Vildžiunasów. Cykl jego rysunków do Wierszy ostatnich Czesława Miłosza był
pokazywany w Kownie i Wilnie. Organizował plenery na Suwalszczyźnie z udziałem
malarzy i rzeźbiarzy litewskich. Opracował scenografię do opery Orfeusz i Eurydyka
dla Litewskiej Opery Narodowej w Wilnie. Wspólnie z Miłoszem i Venclovą był
inicjatorem i autorem Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego.

POKOJE GOŚCINNE ZNAD WILII
Podczas pobytu w Wilnie można skorzystać z pokoi
gościnnych Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”.
Trudno o dogodniejsze miejsce w grodzie nad Wilią –
znajdują się one w samym sercu Starówki, wychodzą
na urocze i ciche podwórko (dobre do ewentualnego i
bezpiecznego parkowania samochodu). Pokoje posiadają
wysoki standard, czuć w nich atmosferę minionych czasów, są idealne dla pobytu
rodzinnego lub grona przyjaciół (do 5 osób) ze względu na zaplecze. Stąd wszędzie
blisko, tu nie traci się czasu na dojazdy, tu się po prostu czuje wspaniale! Zgłoszenia
prosimy składać zawczasu.
Wilno, Išganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com
www.mieszkanie.lt www.znadwiliiwilno.lt
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Adres rejestracji redakcji i wydawcy:
Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius
Adres do korespondencji na Litwie:
Medeinos 43-84, LT-06140 Vilnius
Przedstawicielstwo w Polsce:
Romuald Mieczkowski, ul. Różana 67 m. 1a, 02-569 Warszawa
Tel.: 48 508764030
E-mail: znadwilii@wp.pl; www.znadwiliiwilno.lt
Druk: Drukarnia „Efekt” Jan Piotrowski, Tadeusz Markiewicz
Spółka jawna, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.
Nakład: 800 egzemplarzy

Z dbałością o tworzenie i wzbogacanie kroniki
naszej współczesnej obecności,
z pamięcią o spuściźnie Wilna i jego okolic
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, zmiany tytułów i skracania.
Warunki prenumeraty:
Prenumerata roczna w Polsce – 96 zł, w krajach Europy – 36 EUR
lub równowartość w innych walutach, na innych kontynentach – 44 EUR.
Konto:
AB SWEDBANK kod banku 73000
konto: LT27 7300 0100 0246 6571
Konto walutowe:
Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII”
KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA
Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK
S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumerując „Znad Wilii” i zamieszczając
w kwartalniku ogłoszenia, wspieracie Państwo
niezależną prasę polską na Litwie.
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Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych,
otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

