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Spojrzenie przez szybkê Mi³oszowskiego trolejbusu, jaki jedzi³ po Wilnie, w
ramach upamiêtnienia s³ynnych wilnian. W Roku Czes³awa Mi³osza zabrak³o
go  projekt siê skoñczy³ i nikomu nie przysz³o do g³owy, aby wizerunek noblisty
na takim
pojedzie zachowaæ, zreszt¹ nie by³o komu zap³aciæ za tê promocjê.
6
Z wystawy Powroty Czes³awa Milosza

DRODZY CZYTELNICY

©Agata Lewandowski

Od lat, u schy³ku roku  prócz oczywistych prób ogarniêcia bilansu zdarzeñ
rodzinnych i osobistych w roku 2011,
od lat nurtuje mnie jedno i to samo pytanie: Czym¿e jest Znad Wilii, jaki jest sens
jego wydawania? Przecie¿ czasopism o
podobnym formacie niema³o, a niektóre
z nich staæ na prawdziwe redakcje i ca³¹
niezbêdn¹ infrastrukturê, natomiast redagowanie i wydawanie przeze mnie kwartalnika w innych warunkach tylko zabiera czas, który móg³bym spo¿ytkowaæ na co innego.
Zastanawiam siê tak tylko przez chwilê, bo przed oczyma mam maile
i listy od Czytelników. Wielu z nich znam osobicie. Wiem, kim niektórzy
z nich s¹. Mo¿e tworzymy razem co w rodzaju klubu ludzi jako
zatroskanych tym regionem, usi³uj¹cych po³¹czyæ dawn¹ pamiêæ o nim
z dzisiejszymi wyzwaniami, by na tym budowaæ now¹ jakoæ? I ta wspólnota pozostaje mi bardzo wa¿na i droga, inspiruje do gromadzenia  na ile
siê udaje  kroniki naszej obecnoci na tych Ziemiach. Bo i któ¿ zamiast
nas to zrobi po polsku, w kontekcie wszelkich skomplikowanych splotów dziejowych  dawnych oraz wspó³czesnych?
Tak¹ kronikê prowadzimy razem z Pañstwem. I za to w tym miejscu  zamiast spektakularnej oceny wydarzeñ ubieg³ego roku  pragnê
wszystkim Autorom i Czytelnikom, Sympatykom i Darczyñcom Znad
Wilii serdecznie podziêkowaæ. Mam w zwi¹zku z tym te¿ tylko jedno
¿yczenie: abymy w tym dalej trwali  nasz wysi³ek mo¿e siê przydaæ.
Wiêc ¿yczmy sobie wytrwa³oci i zdrowia.
A co do tego numeru, zgodnie z wczeniejszym zamierzeniem, jest
on monograficzny i w ten sposób zamykamy równie¿ Rok Czes³awa
Mi³osza  bez odrabiania jakich projektów, które by nas do tego
zobowi¹zywa³y. Po prostu od lat prowadzimy i ubogacamy nasz¹ miloszovianê, która w tym numerze, prócz w¹tków polsko-litewskich,
zawiera motywy bia³oruskie i ¿ydowskie w twórczoci poety i pisarza,
przedstawia w tym zakresie jego pogl¹dy w ocenach dziejów ubieg³ego stulecia. Powiêcenie tyle miejsca Mi³oszowi wcale nie oznacza, i¿
nie bêdziemy wracaæ do jego osoby.
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odby³y siê po raz 10. Nie bêdê
wchodzi³ w rozwa¿ania, jak rozumieæ dzi mamy pojêcie Kresy. Jest
oczywiste, ¿e w kategorii historycznej i umownej. Tym bardziej, i¿ festiwal obejmuje wspó³czesne dokonania artystyczne z Ukrainy, Bia³orusi i Litwy. W kategorii pamiêci
o Polakach, którzy pozostali na
Stary koronkowy Ratusz w Legnicy
Wschodzie i maj¹ ograniczone mo¿liwoci rozwoju swej kultury, prezentowania utworów, wreszcie usi³uj¹
budowaæ dobros¹siedzkie relacje w krajach swego zamieszkania.
Dni trwa³y niemal dwa tygodnie i zorganizowane zosta³y przez Stowarzyszenie Kulturalne Krajobrazy w Legnicy, oddzia³y w tym miecie Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska-Wschód oraz Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, przy patronacie instytucji ogólnopolskich i regionalnych. Festiwal odbywa siê jednak g³ównie dziêki uporowi dra Tadeusza Samborskiego, prezesa SWPW,
animatora dzia³añ na rzecz pamiêci o rodowodach mieszkañców tej
ziemi, wywodz¹cych siê ze Wschodu.
Prócz artystów, przybywaj¹cych w te strony tradycyjnie, nowoci¹ by³ cykl pogadanek na tematy kresowe Tomasza Kuby Koz³owskiego z Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie. Od organizatorów i ja
dosta³em zaproszenie, tym razem na finisz festiwalu, tym bardziej, i¿ bywam tu jedynym reprezentantem Litwy.
Tylko w ci¹gu jednego dnia,
5 padziernika, odby³em trzy
spotkania audiowizualne  w
Gimnazjum im. Henryka Sien¯yæ inicjatywami  dr Tadeusz Samborski
kiewicza w Rui, Miejskiej Biblio8
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tece Publicznej w Z³otoryi oraz w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Stanis³awa Staszica w Lubinie  na
temat mojego i litewskiego Mi³osza. Mia³em te¿ mo¿liwoæ zaprezentowania swojej najnowszej ksi¹¿ki
Na litewskim paszporcie.
Pilotowa³a ten mój wyjazdowy
dzieñ Aleksandra Siewicka, z któr¹ Przyjemnoæ bycia z Ol¹ Siewick¹
od lat utrzymujê mi³y kontakt. Spo³ecznie  u¿yczaj¹c samochodu, ale
przede wszystkim ukazuj¹c uroki tej ziemi, z opowieci¹ o jej historii i
ludziach, z niezwyk³¹ wiedz¹, ale te¿ i serdecznoci¹.
6 padziernika wzi¹³em udzia³ w ostatniej gali festiwalu w cinawie,
któr¹ prowadzi³ aktor Stanis³aw Górka. W miasteczku czuæ gospodarn¹ rêkê, zbudowano nowoczesny orodek kultury, odbywaj¹ siê
festiwale jazzowe. Burmistrz Andrzej Holdenmajer ma dalekosiê¿ne plany,
tryska energi¹ i potrafi skutecznie dzia³aæ.
A jesieñ by³a w tych dniach niezwykle s³oneczna, temperatura siêga³a nawet 25-26 stopni! Sama Legnica jest miastem o niezwyk³ym
losie i uroku, pozostaje wci¹¿ nieodkryta  ze wiadectwem niemieckiej zasobnoci w architekturze, precyzji i wrêcz doskona³oci, w po³¹czeniu, niestety, ze ladami sowieckiej tutaj obecnoci.
Bardzo uczynny Miros³aw Gola, w drodze na dworzec, zaje¿d¿a jeszcze
na cmentarz, by pokazaæ odnowiony nagrobek Lidii Nowikowej, której
losy pos³u¿y³y za kanwê scenariusza do filmu Ma³a Moskwa. W cmentarnym ogrodzeniu ods³aniaj¹ siê sk¹pe resztki obecnoci niemieckiej.
Podczas paru-godzinnego postoju we Wroc³awiu, na wielkomiejskim
Rynku, patrz¹c na lni¹ce w promieniach s³oñca okaza³e kamienice, trudno
sobie wyobraziæ, i¿ po wojnie, kiedy miasto to by³o zniszczone, stolic¹
województwa by³a w³anie Legnica, wymazana potem z informacji turystycznej poprzez obecnoæ tysiêcy wojskowych sowieckich i ich rodzin, którzy traktowali miasto jako swego rodzaju poligon, bazê wojskow¹ i de facto wyznaczali granice jego dzia³alnoci, równie¿ kulturalnej (mieli tu swój w³asny teatr i ca³¹ infrastrukturê).
Wielokulturowoæ, Wspólnota poezji (i nie tylko)
w Opolu, Brzegu i Krakowie
W prologu mojej wyprawy na XXII Najazd Poetów na Zamek Piastów l¹skich w Brzegu, by³y £ambinowice i Korfantów. Podró¿ ta
9
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by³a niejednokrotnie odk³adana, a¿
wreszcie uda³o siê mi siê skorzystaæ z
zaproszenia Pañstwa Borzemskich. Z
czterech spotkañ (18 padziernika) w
zapiniku odnotujê rozmowy w Korfantowie  z m³odzie¿¹ w miejscowym
gimnazjum, mieszcz¹cym siê w budynku na miarê naszego wieku, z udzia³em
m¹drze przygotowanej do spotkania
m³odzie¿y. I drugie, wieczorem, w miejscowej bibliotece, gdzie w pierwszej czêci prezentowa³ swój tomik pt. Prze- Stanis³awa i Zdzis³aw Borzemscy
trwaæ Edmund Borzemski, w drugiej  z synem Edmundem przed swym
by³o miejsce na Wilno. Organizatorom domem w Korfantowie
pogratulowaæ mo¿na zarówno frekwencji, jak i aktywnoci  s³uchacze dojechali z Opola, Nysy, pobliskich miejscowoci. Borzemscy urzekli
ciep³em i nie mniejsz¹ gocinnoci¹. A by³ to pocz¹tek artystycznego
maratonu na Ziemi Opolskiej.
***
Przedtem jednak uczestniczy³em w konferencji w okazji Prezencji
Polski w UE pt. Wielokulturowoæ  bogactwem Europy. Jej uczestnicy
wypowiadali siê na takie oto tematy: Mniejszoci narodowe i etniczne
w Polsce. l¹sk Opolski jako przyk³ad regionu wielokulturowego; Mniejszoci narodowe w Europie. Uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym oraz dzia³alnoæ na rzecz zachowania w³asnej tradycji i kultury; Mniejszoæ polska w Europie. Rola organizacji polonijnych w podtrzymywaniu to¿samoci kulturowej zagranic¹ oraz ich ³¹cznoci z ojczyzn¹.
G³os zabrali przedstawiciele Serbo³u¿yczan z Niemiec i Niemców
w Polsce, gocie z Niemiec, Czech i Wêgier, Romów. Mnie wypad³a

Podczas konferencji zosta³a otwarta wystawa malarstwa Miros³awa Bry¿ysa
10
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rola, obok Beaty Pietkiewicz, rzeczniczki prasowej
Mera Rejonu Solecznickiego, mówiæ o sytuacji Polaków na Litwie, co odnotowa³ niemiecki portal w Polsce www.wochenblatt.pl.
W konferencji m.in. wziêli
udzia³ Stanis³aw Cygnarowski, zastêpca dyrektora Departamentu Wspó³pracy z Poloni¹ w polskim
Poeci z Budziszyna przy grobie Jana Skali,
MSZ i Dobies³aw Rzemieorêdownika wspó³pracy polsko-serbo³u¿yckiej
gminie Domaszowice Dziedzice, z lewa  t³uniewski z Departamentu
maczka Jolanta Bombera-Rotschke, Dorothea
Wyznañ Religijnych oraz
Solcina, Benedikt Dyrlich, organizator festiMniejszoci Narodowych i
walu Janusz Wójcik i Beata Nastickec
Etnicznych MSWiA  obydwaj pracuj¹cy niegdy w Konsulacie RP w Wilnie.
Podczas konferencji w holu Urzêdu Marsza³kowskiego zosta³a
otwarta wystawa malarstwa Impresje wileñskie Miros³awa Bry¿ysa, absolwenta ASP w Poznaniu, zamieszka³ego pod Wilnem. Otwiera³
j¹ Janusz Wójcik, dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UM, organizator od lat Najazdu, w obecnoci artysty i jego
córki Karoliny, jak te¿ organizatorów ekspozycji  Macieja i Romualda Mieczkowskich.
Koncert w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu by³ typowy
dla twórczoci mniejszoci narodowych  g³ównie z popisami folklorystycznymi. Obok uczestników z Czech, Niemiec wyst¹pi³ zespó³ Turgielanka z Turgiel. Upiêkszeniem wieczoru by³ wystêp Józefa Jochymczyka z Owiêcimia. Wirtuoz gitary, o ciekawym g³osie, wykona³ pieni
i romanse cygañskie z ró¿nych krajów i epok.
***
Trwaj¹cy potem Najazd Poetów (20-24 padziernika) te¿ w du¿ym
stopniu przebiega³ pod znakiem Wilna. Prócz mnie, jeli chodzi o twórców s³owa, w festiwalu uczestniczy³ Henryk Ma¿ul. Wiêksz¹ grupê stanowili Serbo³u¿yczanie, ma czele z Benediktem Dyrlichem  poet¹ i t³umaczem, przewodnicz¹cym Zwi¹zku Artystów Serbo³u¿yckich w Budziszynie. Poza nim by³y Beata Nastickec i Dorothea Solcina. Przy ka¿dej mo¿liwoci podkrelali oni: My nie jestemy mniejszoci¹, my jestemy ma³ym s³owiañskim narodem. Stanowili zwart¹, ale i otwart¹ gru11
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pê, z któr¹ toczylimy nocne rozmowy.
Dotar³a polska poetka z Niemiec
Urszula Usakowska-Wolff, przyby³
Frantiek Fetièka z O³omuñca, którego pozna³em kilka lat temu, wraz z
Václavem Burianem, poet¹ i t³umaczem Czes³awa Mi³osza, redaktorem
naczelnym pisma literackiego. Byli
oczywicie polscy poeci, ¿e wspomnê Józefa Barana z Krakowa, ukraiñskiego poetê Tadeja Karabowycza
z Holi k. Lublina, Harry Dudê z Opola, Zbigniewa Zalasa z Warszawy.
Festiwal da³ szansê poznania l¹ska Opolskiego, jak na jego terytorium
realizowane s¹ zagadnienia wielokul- Henryk Ma¿ul  wita siê poetycko
...z Markiem Grechut¹ w Opolu
turowoci, o których mowa by³a podczas konferencji  w wielu miejscach nazewnictwo wystêpuje tutaj tak¿e po niemiecku i po czesku. Nie do pomylenia, na przyk³ad, na Wileñszczynie mo¿e byæ wystrój restauracji czy zajazdów, nawi¹zuj¹cy
do przedwojennej niemieckiej przesz³oci, z odpowiednimi gad¿etami
 plakatami, szyldami, muzyk¹. Wszystkim tym, co nawi¹zuje do autochtonów. Tu nie jest prowadzona wobec nich polityka nadzoru, kontroli i
zakazów, prowadz¹ca w rezultacie do zaniku wielokulturowej spucizny.
Jednym z akcentów Najazdu by³o otwarcie naszej drugiej wystawy z Wilna  fotografii Powroty Mi³osza  w Muzeum na Zamku Piastów l¹skich w Brzegu, ¿yczliwie potraktowanej przez jego dyrektora
Paw³a Kozerskiego. W ten sposób zosta³ przywo³any poeta-noblista z
naszych stron. Nieraz spotkalimy siê wród tych fotogramów, równie¿ podczas tradycyjnego Misterium Chleba z wypiekami mistrza

Podczas otwarcia wystawy fotografii. Przemawia dyrektor muzeum Pawe³ Kozerski
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Festiwal w Brzegu na Zamku odbywa³ siê równie¿ wród Mi³oszowskich fotografii
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Józefa Kostrzewy, z poetyckim s³owem aktorów z Opola, muzyk¹ harfy i skrzypiec, podczas konkursu poetyckiego m³odzie¿y.
W Wo³czynie, z³o¿ylimy kwiaty na grobie serbo³u¿yckiego poety i
dzia³acza Jana Skali. Odwiedzilimy w Kluczborku Muzeum Ula (pszczelarstwa) ks. Jana Dzier¿onia, w Byczynie podziwialimy rekonstrukcjê grodu rycerskiego z popisami walk. Uczestniczylimy w spotkaniach  tych kameralnych, ale te¿ i w maratonach s³owa. Swoist¹ list¹
obecnoci sta³ siê almanach pt. Wspólnota Poezji, w którym znalaz³y
siê wiersze uczestników festiwalu.
Fina³ nast¹pi³ w Krakowie, dok¹d udali siê poeci ze rodowiska
opolskiego i czêæ uczestników zagranicznych Najazdu  na Zaduszki Poetów w Sali Balowej Hotelu Europejskiego. Krótki nocny spacer
w okolicach Rynku i Wawelu przywo³a³ magiê Krakowa  nazajutrz
wczesnym rankiem wilnianie wziêli kurs na Wilno.

Prze³amaæ siê chlebem jak op³atkiem  z lewa Zbigniew Zalas, autor relacji, Václav
Burian oraz Janusz Wójcik; Maciej Mieczkowski w zbroi rycerskiej w Byczynie
13
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Ma³o na mapie festiwali poetyckich
miejsc, w których pamiêta siê o polskich
poetach na Wschodzie. Do grona wymienionych powy¿ej miast nale¿y dodaæ Poznañ, gdzie po raz 34. odby³ siê
Miêdzynarodowy Listopad Poetycki.
Otwarcie festiwalu nast¹pi³o w Auli
Lubrañskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jeli wyró¿nienia w zakresie
poezji mo¿na potraktowaæ jedynie
umownie, to godne naladowania by³o
uszanowanie twórców miejscowych.
Jak¿e czêsto z poeci, którzy bywaj¹ animatorami kultury, pozostaj¹ na uboczu.
Równie¿ w Poznaniu jako listê
obecnoci wydano co w rodzaju antologii jednego wiesza uczestników Listopada (S³oñce wschodzi jeszcze raz,
Wyd. ZLP). Z otrzymanych ksi¹¿ek
wyró¿niam dwie antologie. Jedn¹ dosta³em od Cséby Gézy  poety i t³umacza z Wêgier (A csend visszhangjai 
Echo ciszy, Keszthely 2010), z jego wyborem i przek³adem wierszy 44 wspó³- Mury uniwersytetu i jego patron
czesnych poetów polskich, w tym m.in. Ró¿ewicza, Mi³osza czy Szymborskiej. Znalaz³y siê w niej i moje dwa wiersze (W podwórzu Mickiewicza i W Ostrej Bramie). Drug¹ przywióz³ mi ...z Wilna Eugenijus Alianka. By³ to trzeci tom Magnus Ducatus Poesis  Pokonywanie granic, od
tytu³u grupy, z wierszami w kilku jêzykach, w którym w czêci powiêconej noblicie znalaz³ siê mój wiesz Pogrzeb Mi³osza  po polsku,
litewsku, bia³orusku i ukraiñsku.
Niespodziank¹ by³o przyznanie mi Srebrnego Pióra. Pomys³odawc¹
akcji by³ Zbigniew Gordziej. Natomiast festiwalem kierowa³ nowo
mianowany prezes Oddzia³u ZPL w Poznaniu, Pawe³ Kuszczyñski.
W ramach prezentacji indywidualnych dotar³em do lesina ko³o Konina. No i trochê dotkn¹³em atmosfery jesiennego Poznania, miasta
rozkopanego, o porz¹dnie uk³adanych chodnikach i zaspanych, powolnych tramwajach.
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Mi³osz i nie tylko. Wystawy firmowane MCKiS
czyli Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. W
pierwszej pt. Mi³osz. Przenikania Wilno zaistnia³o w Galerii
Przy Fabryczce w Wo³ominie, za spraw¹ moich szeciu
fotogramów, tworz¹cych wed³ug organizatora i kuratora
ekspozycji Jerzego Brukwickiego z warszawskiej Galerii
Pokaz  nastrój, wprowadzaj¹cy do Mi³oszowskiej poezji W Wo³ominie przed wileñskimi fotogramami
(22 padziernika  15 grudnia). Zaprezentowano obrazy, rysunki, grafiki, rzeby i obiekty 47 artystów.
Z Mi³oszem w Ostro³êce
17 listopada w Litewskim Centrum przy Ambasadzie RL w Warszawie
odbywa³a siê prezentacja monografii Mi³oszowskiej Czeladnik Czasu, wydanej w Wilnie w trzech jêzykach: litewskim, bia³oruskim i polskim. Jako
jeden z jej autorów, by³em zaproszony do wspó³prowadzenia spotkania,
wraz z Eugenijusem Aliank¹ i Antanasem A. Jonynasem, prezesem Zwi¹zku Pisarzy Litwy, Birutë Jonuðkaitë, pisarkà i autorkà tego projektu, byù
obecny teý wydawca, grafik wydania. Ale akurat w tym samym czasie w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostroùæce miaùem
wùasne spotkanie, teý z wàtkiem Miùoszowskim, tylko bardziej konkretnym, gdy¿ chodzi³o o moje osobiste relacje z noblist¹.
W Ostro³êce od trzech lat bywam co roku. Gdy podró¿ujê na trasie
Wilno-Warszawa, miasto zostaje lekko na uboczu, niekiedy zaje¿d¿am
tutaj, zatrzymujê. Tymczasem po drodze jest kilka innych miast i raczej
jadê bez zatrzymywania siê. Wynika to z kontaktów z miejscowymi
ludmi kultury, którzy ciekawi s¹ twórczoci równie¿ Polaków na Litwie, nie zamykaj¹ siê we w³asnym rodowisku i nie ograniczaj¹ do
zapraszania ludzi jedynie z centrali, jak to czêsto bywa.
To moje spotkanie zamyka³o ju¿ drug¹ Kupiszewiadê, powiêcon¹
poecie Edwardowi Kupiszewskiemu. Niejednokrotnie z nim siê spotyka³em. Po spotkaniu rozmawia³em ze Zbigniewem Zajewskim, lekarzemstomatologiem, ale i malarzem z zami³owania, synem dobrze znanego z
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³amów Znad Wilii prof. W³adys³awa Zajewskiego z Gdañska, rodem z
Wilna, by³ miejscowy artysta malarz Rados³aw Jastrzêbski.
Nazajutrz mia³em istny maraton wyst¹pieñ  na konferencji, powiêconej Czes³awowi Mi³oszowi, z m³odzie¿¹, a dzieñ zosta³ uwieñczony spotkaniem w Bibliotece w Kadzidle. Tutaj  podobnie mi³a atmosfera i rozmowa z wójtem Dariuszem £ukaszewskim, poet¹ i pisarzem, te¿ o rodowodzie wileñskim. Zosta³em obdarowany jego ksi¹¿k¹
pt. Spotkania, mówimy o potrzebie zorganizowania imprezy nad Narwi¹ z udzia³em m³odych wilnian.
WwW czyli Wilno w Warszawie

©£ukasz Sieradzki

Festiwal o takiej formule wystartowa³ w
Warszawie po raz
pierwszy  jako prolog
do dalszych i zakrojonych ju¿ na szersz¹ skalê imprez artystycznych. Chodzi o to, ¿e
dokonania Polaków li- Otwarcie festiwalu w Warszawie, z lewa: Edward Jatewskich wype³niaj¹ w siñski, Krystyna Korkuæ, Romuald Mieczkowski, MiPolsce specyficzn¹ ni- ros³aw Sielatycki, Zofia Matarewicz, Tadeusz Macio³,
szê, z bardzo konkretn¹ Tadeusz Pilat (Szwecja) i Roman migielski (Dania)
rol¹: dotykaj¹ czasu przesz³ego i karmione bywaj¹ sentymentami o raju
utraconym. St¹d rozkwit³a nam twórczoæ bardzo amatorska i niemal na
100 procent folklorystyczna  wraz z sielankowymi widowiskami, malunkami czy poezj¹. Z obowi¹zkowym elementem patriotycznym. Uj¹³em ten
przymiotnik w cudzys³ów, poniewa¿ chodzi o image specyficznego stra¿nika polskoci  cierpiêtnika, który obficie leje nieraz ³zy nad swym losem, a
jeli sypnie ¿artem  to znowu¿ gwarowym. Nie jest sekretem, i¿ garstka
twórców spoza tego krêgu pozostaje na uboczu  rzadkoci¹ s¹ ambitniejsze przedsiêwziêcia, inne granie i piewanie. Nurt ten p³ynie obok deklaracji
trwania w tradycji. Ale jakiej? Tej skostnia³ej i bez mo¿liwoci rozwoju?
Tymczasem Warszawa jest miastem dla kultury wyj¹tkowym, to
jedno z najbardziej aktywnych jej centrów w Europie  tu wiele siê
dzieje i trudno o przebicie siê z anachronicznymi ofertami. Tylko dlatego wilnianie rzadko bywaj¹ tu obecni, a na ich imprezach brakuje
m³odego widza, o ich dokonaniach nie ma mowy w mediach.
WwW pragnie zaproponowaæ inne smaki, przyczyniæ siê do wy16
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promowania w stolicy Polski naszych najlepszych artystów: muzyków
te¿ z zakresu jazzu, piosenki aktorskiej, poezji piewanej, muzyki kameralnej i oczywicie folkloru, ale na odpowiednim poziomie i w odpowiedniej proporcji, cenionych artystów plastyków, poetów i pisarzy,
przekraczaj¹cych poprzeczkê ¿a³osnej amatorszczyzny. W dobie rozbudowanej audiowizualnoci nie mo¿e zabrakn¹æ projektów fotograficznych i filmowych. Jak i panelu z udzia³em naukowców, a przede
wszystkim historyków i kulturoznawców. Twórczoæ Polaków litewskich widzimy w historycznym kontekcie wielokulturowoci Wilna,
troski o zachowanie naszej spucizny, w aspekcie tworzenia mechanizmów pobudzenia aktywnoci naszych skromnych elit.
Taka koncepcja bêdzie przywiecaæ przysz³ym projektom oddolnym WwW. 20 listopada odby³a siê natomiast próba, odpowiadaj¹ca te¿
mo¿liwociom, jakie uda³o siê wypracowaæ garstce zaprzyjanionych
entuzjastów inicjatywy, firmowanej przez Edwarda Jasiñskiego, prezesa Fundacji rodkowo-Wschodniej, dziêki wsparciu Urzêdu Dzielnicy ródmiecie m. St. Warszawy, a tak¿e Stowarzyszeniu Wspólnota
Polska, które udostêpni³o sw¹ siedzibê na czas festiwalu.
Wyraziæ trzeba zadowolenie z postawy Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w osobie jego kierownika  radcy-ministra Stanis³awa Kargula. S³u¿y³
porad¹ i pomoc¹, odbylimy wiele rozmów, na tê okazjê przyby³ do Warszawy i dzieñ ten spêdzi³ razem z nami. W inauguracji uczestniczy³ Miros³aw
Sielatycki, minister MEN. Przybyli warszawianie, przedstawiciele Polonii z
wielu krajów, w tym z Australii, USA i Kanady, Niemiec, Danii czy Szwecji,
znani malarze Franciszek Maluszczak i Zbigniew Nowosadzki.
Mi³¹ niespodziank¹ by³y dla mnie kwiaty od Krystyny Korkuæ, de
domo Jurewicz, niegdy konferansjerki i chórzystki Zespo³u Pieni i
Tañca Wilia, z któr¹ pracowalimy razem w Wilnie, realizuj¹c au-

Podczas recitalu Eweliny Saszenko, obok  pianista Paulius Zdanavièius
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dycjê w jêzyku polskim Radia Litewskiego. Krystyna przyby³a a¿ ze
Szczecina, w którym mieszka od lat.
Wystawa fotograficzna Powroty Mi³osza stanowi³a trwa³y punkt
programu WwW, gdy¿ trwa³a do 10 grudnia. Podczas prelekcji z wykorzystaniem slajdów wileñskich do³¹czy³ do mnie Józef Szostakowski.
Ten dwug³os mia³ wymiar historyczny oraz dzisiejszy, obecna w nim
by³a poezja i sztuka, wzros³a na gruncie wielokulturowoci w Wilnie.
Najwiêksze o¿ywienie nast¹pi³o podczas recitalu Eweliny Saszenko.
Finalistka Eurowizji wyst¹pi³a z francuskimi pieniami Edith Piaf, ca³oæ
uwieñczy³a wiecznie zielona kompozycja Kosmy Martwe licie. Nie zabrak³o i akcentów polskich. Jak¿e inny to by³ wystêp wilnianki w Polsce! I tu
o ¿ywotnoci stereotypów dwa s³owa, bo rzecz dotyczy³a dos³ownie
dwóch osób, które wysz³y oburzone ze s³owami: Doczekalimy siê! ¯eby
to Polka z Litwy, zamiast popiewaæ razem z nami, piewa³a po francusku! Publicznoæ mia³a inne zdanie i oklaskom nie by³o koñca.
By³a i muzyka kameralna, i przegl¹d archiwalnych filmów o Wilnie w
wyborze Zbigniewa Zalasa. Na stoiskach prezentowano ksi¹¿ki i obrazy,
nie zabrak³o wyrobów kulinarnych i dzieciêcych, przywiezionych z Wilna,
z przedszkola Wilia, które reprezentowa³a jego dyrektor Zofia Matarewicz  w ten sposób pozyskiwano rodki na budowê sali gimnastycznej
przedszkola. Obecny by³ Tadeusz Macio³, konsul honorowy RP na Litwie.
Festiwal odbi³ siê szerokim echem w Warszawie. Relacjê z niego
nada³a Telewizja Polonia, mowa by³a w rozg³oniach radiowych, w
portalach internetowych. Wynika z tego, i¿ istnieje potrzeba wype³nienia tej niszy. Pomys³ów nie brakuje, na nastêpny festiwal zaplanowany
zosta³ na czerwiec przysz³ego roku.
Pod egid¹ MCKiS
czyli Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki zawita³a do Warszawy polsko-litewska wystawa malarstwa Inspirowane Mi³oszem (ZW, 2
i 3/2010). Jej otwarcia w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim (23
listopada  9 grudnia) dokona³ wojewoda Jacek Koz³owski. Pogratulowa³ on inicjatywy i jej poziomu artystycznego, wyró¿niaj¹c prace Franciszka Maluszczaka, Miros³awa Bry¿ysa, Jolanty nie¿ko i U³adzimira
Go³uba. Wojewoda podzieli³ siê zaniepokojeniem, z w³aciwym sobie
poczuciem humoru, i¿ jeli w przysz³oci bêd¹ równie ciekawe ekspozycje, to mog¹ one odci¹gaæ pracowników MUW od pracy!
Gratulacje przekaza³a pos³anka Iwona Fabisiak, której nie uda³o siê
przybyæ na wernisa¿. A wystawa swój ci¹g dalszy znalaz³a w siedzibie
18
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Wojewoda Jacek Koz³owski (z prawa) z Maciejem Mieczkowskim; Wystawa fotografii Powroty Mi³osza w Sali Elektroskiej MCKiS

Pañstwowego Zespo³u Ludowego Pieni i Tañca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyñskiego w Karolinie (12 grudnia 2011  16 stycznia 2012).
W Sali Elektorskiej MCKiS natomiast mo¿na by³o ogl¹daæ (12 grudnia
2011  31 stycznia 2012) nasz¹ wystawê fotografii z Wilna Powroty Mi³osza. Na jej otwarcie przyby³ m.in. Jacek Weiss, b. wiceminister kultury.
Wyj¹tkowa  Ypatingoji  Unique
W³anie pod takim has³em 1 grudnia w PGA Znad Wilii odby³ siê
pokaz mody Jeleny Blizninej,
która zaprojektowa³a komponenty do ubrañ z filcu. Takie
stroje, oczywicie w pojedynczych egzemplarzach, ju¿ nosz¹
znajome Jeleny. S¹ wygodne i
oryginalne, kobiety podobno
czuj¹ siê w nich w³anie jako
wyj¹tkowe. Demonstrowane
ubiory pochodzi³y z prywatJelena Bliznina w PGA Znad Wilii
nych kolekcji. By³y to szaliki,
¿akiety, p³aszcze, sukienki, rêkawiczki.
Przy tej okazji przyby³o sporo goci. Witano ich w czterech jêzykach  po polsku, litewsku, angielsku i rosyjsku. Wieczór umili³ wystêp znakomitego gitarzysty klasycznego Algimantasa Pauliukevièiusa.
Akompaniowa³ on pokazowi mody, tworz¹c ciep³y i uroczysty klimat.
Pochodz¹ca z I¿ewska absolwentka wileñskiej ASP ma za sob¹ 12
indywidualnych wystaw malarstwa sztalugowego, dwie z nich by³y
eksponowane u nas  w 1995 i 2007 roku.
(Maciej Mieczkowski)
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U Krasickiego
raczej w hotelu jego imienia, otwartym w tym roku Lidzbarku Warmiñskim w czêci murów Zamku Biskupiego, w którym przebywa³
poeta-biskup. Zorganizowano tu Miko³ajki, z wyranym akcentem wileñskim  z prelekcj¹ audiowizualn¹, wydawnictwami i obrazami, gastronomi¹ z Trok, a wiêc w pewnym stopniu karaimsk¹. Wyst¹pi³y
zespo³y miejscowe  folklorystyczne, szkolne, by³a kapela z repertuarem wileñskim, oczywicie z kolêd¹. Nabyæ mo¿na by³o rêkodzie³o i
³akocie. A wiêc by³o swojsko.
Trzeba pochwaliæ pomys³odawców inicjatywy za to, ¿e pamiêtaj¹ o
wschodnich s¹siadach Polski, wyraziæ uznanie dla administracji hotelu, i¿ stworzy³a mo¿liwoci realizacji zamierzenia, które byæ mo¿e stanie siê cykliczne.
Jeli ch o d zi o
uczestników z Litwy
 mylê, ¿e w tak
ekskluzywnych i dobrze wyposa¿onych
salach w przysz³oci
mo¿na zaproponowaæ taki scenariusz
festynu, w którym
znalaz³yby siê te¿ ambitniejsze oferty: recitale uznanych artystów (ballada, piosenka autorska  podobnie, jak to jest w koncepcji festiwalu Wilno w
Warszawie, czyli znowu¿ górna pó³ka!), dyskusje na ciekawe
tematy niepospolitych osobowoci. To pozwoli³oby ci¹gn¹æ liczniejsz¹ widowniê. A¿eby tak by³o, niezbêdne jest odpowiednie nag³onienie  kto wie, czy na weekend nie zjechaliby siê do hotelu
zainteresowani tak¹ formu³¹ imprezy gocie nie tylko z pobliskich
okolic, ale te¿ z innych miast Polski, rodacy z zagranicy. By³aby to
skuteczna promocja hotelu. Rozmawia³em o tym m.in. z poznanym rodakiem z Niemiec.
Organizatorzy przedsiêwziêcia chc¹ pielêgnowaæ pamiêæ o Ignacym Krasickim, promowaæ dokonania artystyczne regionu, rozwijaæ
wiêzi z Wilnem, sk¹d wywodzi siê przecie¿ wielu mieszkañców tej
ziemi. Na pocz¹tek wspó³pracy w tym zakresie dla piêknie urz¹dzonej
biblioteki hotelowej sprezentowa³em swoje ksi¹¿ki oraz zestaw numerów Znad Wilii.
20
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Z m³odzie¿¹ w Berlinie

Zdjêcie na pami¹tkê po spotkaniu z polsk¹ m³odzie¿¹ w Berlinie

Spotkanie odby³o siê 15 grudnia w Niemiecko-Polskiej Szkole Europejskiej  Robert Jungk Oberschule w Berlinie, gdzie nauka odbywa siê
równie¿ w jêzyku polskim. Rozmowê prowadzi³a redaktor Agata Lewandowski z Berlina. Na wstêpie mia³em zadanie wyt³umaczyæ dlaczego
najwiêkszy poeta polski napisa³ Litwo, Ojczyzno moja Potem rozmowa
dotyczy³a Mi³osza, Polaków na Litwie, ich twórczoci, ¿ycia. Przyznam,
zaskoczy³a mnie bardzo pozytywnie m³odzie¿ polskojêzyczna w Niemczech sw¹ wiedz¹ na temat historii Polaków na Wschodzie, swoim dog³êbnym zainteresowaniem i emocjonalnymi wypowiedziami.
Dla mnie te¿ by³ to ciekawy sprawdzian poziomu owiaty szko³y
pañstwowej w Niemczech, z czêciowo wyk³adowym jêzykiem polskim, w obliczu zagro¿enia dla takiego¿ szkolnictwa na Litwie. Robert
Jungk Oberschule to jedna z wielu dwujêzycznych szkó³ europejskich
w Niemczech. Dodam, ¿e takie szkolnictwo posiadaj¹ tutaj Rosjanie,
Turcy, Grecy, Francuzi, Hiszpanie. Spotkanie, rozmowa z pedagogami, a szczególnie z paniami  Agnieszk¹ Bernegg i Ann¹ Holk, wizyta u
dyrektora szko³y, by³y na miarê nowoczesnej, wielokulturowej Europy.
Podobne wra¿enie swobody wynios³em z pobytu w redakcji polskiej niemieckiego pañstwowego radia WDR Funkhaus Europa, które
codziennie od 22 do 23 nadaje program w jêzyku polskim, s³uchany i
odtwarzany te¿ w Internecie. Poza redakcj¹ polsk¹ swoje programy w
jêzykach ojczystych ma 14 innych narodowoci, a w tym m.in. Kurdowie i Boniacy. Redaktor Jacek Tyblewski zaprosi³ mnie na 20-minutow¹ rozmowê w eterze. Berlin w tych dniach rozb³yskiwa³ wi¹tecznymi wiate³kami i by³ radoniejszy ni¿ zazwyczaj.
Romuald Mieczkowski
Aktualna informacja artystyczna: w dziale Litwa  Polska;
facebook PGA Znad Wilii, www.znadwilii.wilno.lt
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KAWIARNIA LITERACKA
ZAMYKAJ¥C ROK
CZES£AWA MI£OSZA
POD ZNAKIEM NOBLISTY POLSKIEGO
Romuald Mieczkowski
Jak zapowiada³em, do Czes³awa Mi³osza powracamy w ostatnim
tegorocznym numerze kwartalnika, w nawi¹zaniu do XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, które odby³y siê pod
has³em Zrozumieæ Mi³osza (i nas samych). Podczas konferencji zosta³y
wyg³oszone referaty, uczestnicy festiwalu zabierali g³os w tej kwestii.
Zreszt¹ temat mi³oszowski stale siê przewija³ w innych numerach pisma. Wa¿ny by³ równie¿ dla mnie, zainteresowanych odsy³am do jego
bibliografii w Znad Wilii  w koñcu eseju Z Mi³oszem w Wilnie (s.100).
Co naprawdê wa¿ne
Niejednokrotnie pisa³em o polsko-litewskim noblicie. W Roku Mi³osza, kiedy tyle siê mówi³o na jego temat, a g³os nierzadko zabierali ludzie
przypadkowi, zastanawiam siê: a co ja wynios³em ze spotkañ z poet¹?
Wszak mo¿na by³o sprawiæ, ¿e tych rozmów by³oby wiêcej, o wiêcej
mo¿na by³o zapytaæ poetê, dawnego wilnianina. A mo¿e nale¿a³o iæ tropem bardziej dokumentalnym i na gor¹co utrwalaæ wszystkie rozmowy?
Czyniê sobie wyrzuty, i¿ po rozmowach z poet¹ nie przela³em od
razu ich dos³ownej treci na papier. Co jednak ocali³em z tych spotkañ.
Od samego pocz¹tku traktowa³em Czes³awa Mi³osza bardzo prywatnie i
ba³em siê niejako sp³oszyæ tê prywatnoæ. Z rezerw¹, natomiast patrzê
na tych, co to z jednego-dwóch spotkañ z poet¹ porobili sesje nagraniowo-fotograficzne.
Pozosta³a pamiêæ. Nie ta z wymylon¹ legend¹, lecz ta prywatna.
Ze specyficzn¹ intonacj¹ g³osu poety, wymow¹, jak¹ spotkasz u Polaków, pochodz¹cych z Litwy. Wzrusza mnie do dzisiaj stosunek poety
do mnie  u szczytu swej s³awy, otoczony t³umami, potrafi³ z nich
mnie wy³owiæ i rozpoznaæ, stoj¹cego na uboczu, by zapytaæ: A co u
pana, panie Romualdzie, jak tam Znad Wilii? Wspiera³, mnie bowiem i jako redaktora.
Wiele osób sta³o w kolejkach, by dostaæ od niego dedykacjê. Najczê24
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ciej tylko stawia³ autograf. Dla nielicznych dokonywa³ d³u¿szych wpisów. Cieszê siê, ¿e znalaz³em siê w ich gronie.
Andrzej Mi³osz. Gdzie jest pochowana babka Stanis³awa?
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Z Andrzejem, bratem Czes³awa Mi³osza, poznalimy siê lepiej w rodku
lat 80., kiedy pojawi³a siê mo¿liwoæ jego czêstszych przyjazdów do
Wilna, naszych wyjazdów do Warszawy. Pracowa³ w radiu, potem realizowa³ film. Dodatkowa mo¿liwoæ spotkañ pojawi³a siê, kiedy powsta³a
redakcja Znad Wilii, w dogodnym miejscu na Starówce, a potem 
galeria obrazów. Bywa³ u nas ka¿dorazowo, kiedy przyje¿d¿a³ do Wilna,
informowa³ o tym, kiedy jego brat wybiera siê w nasze strony, ustalalimy nawet pewne szczegó³y tych pobytów. Spotyka³em siê z Andrzejem w Polsce, gdzie by³ zwi¹zany z Ogólnopolskim Klubem Mi³oników
Litwy. Du¿o rozmawialimy, pewnego razu w Wilnie powiedzia³, ¿e obaj
z Czes³awem chcieliby odnaleæ miejsce wiecznego spoczynku swojej
babki. Zostawi³ mi nawet nastêpuj¹ce zapiski na ten temat:
Stanis³awa z £opaciñskich Mi³oszowa, zmar³a w latach 1930-1935
(nie pamiêta³ dok³adnie), pochowana prawdopodobnie na Cmentarzu
Bernardyñskim, grób ziemny, prostok¹t betonowany  w rodku trawnik, krzy¿ drewniany, tabliczka metalowa z nazwiskiem. Obok by³ grób
taki sam Witolda Mi³osza, zmar³ego w tym samym mniej wiêcej cza-

Andrzej Mi³osz dokonuje wpisu do ksiêgi pami¹tkowej galerii i z bratem przy
pomniku Adama Mickiewicza w 1992. Z wystawy Powroty Czes³awa Mi³osza
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sie, by³ obok grób
Juszkiewiczowej, te¿
ziemny, z obramowaniem betonowym i
tabliczk¹.
W archiwum na
Rossie nie ma  ale
to wynik inwentaryzacji z 1960 na
cmentarzach  tam,
gdzie nie by³o tabliczki (zapisów), figuruje grób N.N.. Zapiski Andrzeja Mi³osza nt. miejsca pochówku babki
Jedyny lad mo¿e byæ Stanis³awy z £opaciñskich Mi³oszowej
w archiwach kocielnych lub pañstwowych.
I jeszcze doda³: Groby na Cmentarzu Bernardyñskim by³y po lewej
stronie od g³ównej alei, prowadz¹cej od kaplicy; Witold Mi³osz mo¿e
byæ pochowany na Antokolu, ale to tylko na 50%.
Osobicie nie mog³em siê zaj¹æ t¹ spraw¹ i  jak to bywa nikt jej
nie wyjani³, a nawet nie próbowa³ tego zrobiæ, wraz z licznymi badaczami spucizny noblisty. Andrzej Mi³osz (1917-2002) zapad³ na zdrowiu i mimo, ¿e m³odszy od Czes³awa, zmar³ wczeniej od swego brata.
Romuald Mieczkowski

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ roczniki i archiwalne numery
kwartalnika Znad Wilii. W twardej ok³adce z lat
1989-2000, kiedy pismo ukazywa³o siê jako dwutygodnik.
Znad Wilii ma rodowód niepodleg³ociowy.
Na ³amach pisma mo¿emy przeledziæ kronikê
upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego
¿ycia na Litwie, poznaæ postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i transformacji spo³ecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, ma³o znanych materia³ów.
To wa¿ne ród³o poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleæ siê w bibliotekach i orodkach, zajmuj¹cych siê
problematyk¹ wschodnich s¹siadów Polski.
Zamówienia  e-mail: znadwilii@wp.pl
tel. 370 5 2123020, 48 508764030
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Z ZAPISKÓW SZTOKHOLMSKICH
UROCZYSTOCI NOBLOWSKIE CZES£AWA MI£OSZA
Szczêliwy naród, który ma poetê
i w trudnych czasach nie kroczy w milczeniu
Czes³aw Mi³osz
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W Sztokholmie zbli¿a siê jesieñ 1980 roku. Jan Pawe³ II jest ju¿
drugi rok na Stolicy Apostolskiej. Polska ¿yje wydarzeniami w Stoczni
Gdañskiej. Kraj jest sparali¿owany strajkami. Rz¹d PRL podpisuje porozumienia ze stoczniowcami. Powstaj¹ niezale¿ne, samorz¹dne zwi¹zki
zawodowe. rodowiska twórcze wspieraj¹ ruch Solidarnoci i po swojemu uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym Kraju. Ale napiêcie
nie s³abnie. Niepewna jest najbli¿sza przysz³oæ.
Szwecja  pañstwo dobrobytu  ma siê nadzwyczaj dobrze. Zastanawiamy siê, w którym kraju jest socjalizm? U nas by³ ten realny. Polska jest
w centrum zainteresowania Szwedów, którzy podzielaj¹ obawy co do naszej przysz³oci, a nawet i przysz³oci Europy. Wobec nas, tam przebywaj¹cych, wyra¿aj¹ podziw, obawê i wspó³czucie. Nie wierzyli w zwyciêstwo Polaków, w zwyciêstwo Solidarnoci. Telewizja Szwedzka z satelity pokazywa³a fotografiê regionów koncentracji wojsk sojuszniczych,
w pobli¿u granicy Polski, w NRD i na Bia³orusi oraz konwój uzbrojonych
okrêtów radzieckich, p³yn¹cych wzd³u¿ polskiego wybrze¿a. Za konwojem p³yn¹³, jak na ironiê losu, ma³y szwedzki kuter, którego za³oga dokumentowa³a wszystko, co siê przed nim dzia³o. Coraz g³oniej, dyskutuje
siê, w jaki sposób Szwedzi mog¹ pomóc Polakom na wypadek zbrojnego
konfliktu. Powszechne by³o przekonanie, ¿e wojsko polskie (a przynajmniej jego czêæ) bêdzie stawia³o opór ewentualnej bratniej pomocy.
Szwedzkie s³u¿by obrony cywilnej mia³y przygotowaæ 100-120 tys.
miejsc dla uciekinierów
i internowanego wojska.
Pomoc i schronienie
spontanicznie oferowa³y
osoby prywatne, w tym
i zaprzyjanione z nami
rodziny szwedzkie i nieZ r¹k Króla Karola Gustawa XVI Nagroda Nobla
którzy dyplomaci.
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8 padziernika, Warszawa. Komitet Noblowski og³asza przyznanie Mi³oszowi literackiej Nagrody Nobla. Ryszard Matuszewski z Warszawskiego Zwi¹zku Literatów
Polskich tak wspomina to wydarzenie:
Chcielimy zrobiæ wieczór Mi³osza. Wiersze
mia³ recytowaæ Gustaw Holoubek. Spotykam siê te¿ z Gra¿yn¹ Strumi³³o-Mi³osz, ¿on¹
Andrzeja, brata Czes³awa. Ma ca³¹ seriê
nagrañ wierszy, recytowanych przez niego.
Postanowilimy uwietniæ wieczór obecnoci¹ przynajmniej jego g³osu. Wieczór ma Pierwszy odczyt noblisty
odbyæ siê 15 padziernika. 8 padziernika s³yszê wzruszony g³os Gra¿yny w telefonie  Czes³aw dosta³ Nobla! Za chwilê telefon TVP  Czy
Pan nie wie, gdzie mo¿na obfotografowaæ ok³adki ksi¹¿ek Mi³osza? 
u mnie, mam prawie wszystkie (autor zapisków te¿ mia³ 10-tomowe
wydanie  Kultury paryskiej) i dalej dzwoniê do wydawnictwa. Czy
zapis (cenzury) na Mi³osza nadal obowi¹zuje? Je¿eli nie, to kiedy mam
przynieæ rozdzia³ jemu powiêcony? Le¿y u mnie gotowy od 5 lat, muszê go tylko trochê zaktualizowaæ. Wieczór, zaplanowany jako zwyk³e
kameralne spotkanie literatów, zamienia siê niemal w masówkê. 1
9 padziernika, Sztokholm. W zabytkowym gmachu Gie³dy, gdzie od
lat 20. ma siedzibê Szwedzka Akademia i Biblioteka Noblowska s³ynny w
Sztokholmie zegar, który podarowa³ jej za³o¿yciel, król Gustaw III, zbli¿a³a siê godzina 13. Punktualnie z gabinetu posiedzeñ cz³onków Akademii
wyszed³ sta³y jej sekretarz Lars Gyllensten. Dostojnym g³osem oznajmia,
¿e laureatem literackiej Nagrody Nobla zosta³ polski pisarz Czes³aw Mi³osz. Po chwilowej ciszy przez salê przeszed³ szmer i pytanie: kto to jest?
To nagroda polityczna! Wybór zwi¹zany jest z ostatnimi wydarzeniami
w Polsce. Sylwetka i twórczoæ autora s¹ zupe³nie nieznane. Gyllensten
potwierdzi³, ¿e faktycznie w Szwecji ukaza³o siê tylko jedno dzie³o Mi³osza  Zniewolony umys³ w 1956 oraz kilka wierszy w ró¿nych czasopismach. Ale doda³, ¿e jest on laureatem licznych nagród literackich, bardzo znanym pisarzem w Europie i Ameryce. rodki masowego przekazu
poda³y popiesznie, ¿e Akademia wybra³a pisarza nieznanego.
Pocz¹tek by³ wiêc ma³o ciekawy. Sztokholmski, socjalistyczny Aftonbladet ubolewa³, ¿e w³adza polska mo¿e przyj¹æ decyzjê Akademii jako
prowokacjê polityczn¹. Podobne opinie, wprawdzie nieliczne, s³ysza³em
od rodaków, pracuj¹cych w polskich instytucjach w stolicy Szwecji. W
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tym chórze Sztokholm chyba wyprzedza³ Warszawê, nawet Warszawê
kó³ partyjnych. Powtarzano w obydwu stolicach: Nagroda Nobla dla
Mi³osza jest polityczn¹ decyzj¹ Zachodu.
Zmiana opinii nastêpowa³a wraz z pojawianiem siê publikacji o Noblicie i jego twórczoci, w obydwu krajach. Nie bez znaczenia by³a reakcja Warszawy, gdzie coraz wiêcej publikowano jego utworów, za cichym przyzwoleniem, a mo¿e i inspiracj¹ w³adz. Ale na zmianê opinii o
sobie mia³ wp³yw sam Mi³osz. Jego d³ugi wywiad, poprzedzony dobrym
reporta¿em dla dziennika pierwszego programu telewizji  Aktuellet. Czytano jego wiersze w t³umaczeniu Katarzyny Gruber, która ma nieocenione zas³ugi w upowszechnianiu twórczoci poety. Gromadzi³a ona w Bibliotece Noblowskiej jego utwory, nie tylko po polsku, ale i we wszystkich
obcych jêzykach. I upowszechnia³a je.
W obronê Mi³osza anga¿uj¹ siê te¿ dysydenci z Polski i zagraniczni.
Aktywnoci¹ wykaza³ siê Jakub wiêcicki. A rosyjski poeta emigracyjny
Josif Brodzki g³osi³, ¿e Mi³osz jest bez w¹tpienia jednym z najwiêkszych
poetów naszych czasów. Porównywa³ go do biblijnej postaci Hioba2 . Sydsvenska Dagbladet (z Malmö) zauwa¿y³a, ¿e Mi³osz wygnany z Polski,
ale Prezydent Henryk Jab³oñski (prof. historyk) przesy³a mu gratulacjê.
Wreszcie po pierwszych naiwnych pytaniach, kto to jest, cz³onek Szwedzkiej
Akademii prof. Benkt Holmqvist napisze: w Polsce Czes³aw Mi³osz uwa¿any jest za najbardziej godnego spadkobiercê wielkich tradycji lirycznych.
A prof. slawistyki na Uniwersytecie Sztokholmskim Nils Ake Nilson
(Expressen, 9-10/1980) tak komentowa³ wybór: Znaleziono niew¹tpliwie per³ê. Nie ujmuje to niczego innym pisarzom polskim. Je¿eli jednak chciano wynagrodziæ poetê najg³êbiej polskiego, takiego, który potrafi³ nadaæ formê i ton cierpieniom swego kraju, swojego czasu i swoim
w³asnym i wzbudziæ wiatowy oddwiêk, wybór nie móg³ paæ na lepszego kandydata ni¿ Czes³aw Mi³osz.
Zdziwienie miejscowej opinii, wiadczy przede wszystkim o szwedzkim prowincjonalizmie. Mi³osz ju¿ od lat zajmowa³ miejsce wielkiego
poety naszych czasów. W Polsce by³ zakazany, ale powszechnie znany
i czytany, pisa³ Goren Borge w dzienniku Svenska Dagbladet.
9 padziernika 1980, Warszawa. W Polsce pojawiaj¹ siê artyku³y,
powiêcone twórczoci noblisty, we wszystkich opiniotwórczych czasopismach  w Tygodniku Powszechnym, Polityce, Kulturze
(warszawskiej), Literaturze, Twórczoci; w pismach studenckich:
krakowskim Studencie i warszawskiej Odnowie. Na szczególne
wyró¿nienie zas³uguje Tygodnik Powszechny, który 19 padziernika
zamieszcza obszerny ¿yciorys poety, cytaty z dzie³, najnowsze wier29
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sze, uwagi krytyków
literackich. Na wielu
szpaltach mamy pierwsze kompleksowe artyku³y: G³os przeciw milZaproszenia na uroczystoæ wrêczenia nagrody dla au- czeniu (Marcin Skatora publikacji i autograf od noblisty, 9 grudnia 1980 la),Triumf poezji Czes³awa Mi³osza (Ryszard Matuszewski, Polityka, 18 padziernika 1980),
wiat Mi³osza (Aleksander Fiut), O Mi³oszu w Stanach (Wojciech Karpiñski), Z Mi³oszem w plecaku (Andrzej Sulikowski), Orfeusz naszego
czasu (Krzysztof Dybciak), Konspiracyjne edycje Mi³osza w latach
okupacji (W³adys³aw Bartoszewski).
Symbolem czasów mo¿e byæ opinia Tygodnika Powszechnego: W
sytuacji normalnej najzaszczytniejszy z literackich wawrzynów u³atwia
pisarzowi drogê w dalekie kraje. W przypadku Mi³osza jest inaczej. Nagroda Nobla otwiera dopiero autorowi Rodzinnej Europy drogê do
Polski. Cena, jak¹ Mi³osz zap³aci³ za sw¹ bezkompromisowoæ, prawdomównoæ i wewnêtrzn¹ suwerennoæ, jest trudna do wyobra¿enia. Ale
znacznie wiêksze koszty ponios³a polska kultura i polskie spo³eczeñstwo,
choæ teraz ogó³ nie mo¿e sobie w pe³ni zdaæ z tego sprawy.
Powszechnie wyra¿ano pogl¹d, ¿e wreszcie zostan¹ wydane w Polsce ksi¹¿ki Mi³osza. Jedna z najdotkliwszych nieobecnoci w polskiej
literaturze wspó³czesnej zostanie byæ mo¿e zlikwidowana. Kultura paryska wydaje 10-tomowe wydanie noblowskie, ZNAK i PIW drukuj¹
wielotysiêczne nak³ady Poezji Mi³osza, po które chêtni ustawiaj¹ siê w
d³ugich kolejkach, a wielu z nich dla posiadania ksi¹¿ki powiêca noce.
O poecie zaczêto mówiæ bez przemilczeñ. Podkrelano rolê Giedroycia i jego Kultury w ca³ym okresie przebywania Mi³osza poza krajem.
Kultura warszawska, ju¿ 26 padziernika powiêca laureatowi dwie
pe³ne strony  drukuje Marka Zalewskiego powa¿n¹ analizê poezji noblisty Poezja dostojnych s³ów i Traktat moralny. Warszawa szybko i spontanicznie nadrabia 30-letni¹ nieobecnoæ Mi³osza w ludowej Ojczynie.
Nie bez znaczenia s¹ s³owa Jana Paw³a II, który na wieæ o przyznaniu Mi³oszowi Nobla przesy³a mu gratulacjê. Radoæ moja jest tym
wiêksza, ¿e laureatem najwy¿szego literackiego odznaczenia na wiecie
zosta³ Rodak. Polecam Bogu Pana i Jego twórczoæ, ¿ycz¹c, aby wnosi³a trwa³e wartoci w dziedzictwo dzie³a ludzkiego i dobrze przys³u¿y³a
siê powszechnej sprawie cz³owieka  napisa³. Nie bez znaczenia na ¿ycie
polityczne i na opiniê wokó³ Mi³osza ma wp³yw Solidarnoci.
Polska stara siê stworzyæ warunki dla swojego w³asnego udzia³u w
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uroczystociach noblowskich. I przynajmniej przyzwoitego przyjêcia pisarza w kraju. Choæ szerokie krêgi spo³eczeñstwa nie wiedz¹ o nim zbyt
wiele, albo nic, to trzeba przyznaæ, ¿e wieloletnia szkodliwa polityka kulturalna PRL nie potrafi³a przeszkodziæ w rozpowszechnianiu siê znajomoci
utworów Mi³osza, przynajmniej wród inteligencji. W tym miejscu nale¿y
pok³oniæ siê Giedroyciowi i Instytutowi Literackiemu w Pary¿u.
Wzrost zainteresowania twórczoci¹ noblistyodbija siê echem w
Sztokholmie i potwierdza s³usznoæ decyzji Komitetu Noblowskiego.
5 grudnia, Sztokholm. Program uroczystoci noblowskich i udzia³
w nim Mi³osza otrzymalimy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
krótko przed jego przylotem. Oczekiwany by³ tego dnia wieczorem na
lotnisku Arlanda. Odpowiedzialnym za realizacjê pobytu by³ ambasador
w szwedzkim MSZ Mathias Erik Mossberg.
Gromadzimy siê w Sali VIPów lotniska. Licznie przybywaj¹ dziennikarze. Wielu Polaków, tak¿e z kraju. Laureat z dziedziny literatury
zawsze cieszy³ siê wyj¹tkowym zainteresowaniem. Parê minut po 19tej do zebranych wyszed³ Mi³osz, witany oklaskami. By³ pogodny, choæ
wydawa³ siê zmêczony, a mo¿e spiêty? Konferencjê rozpocz¹³ w jêzyku angielskim. Ale na pytania Polaków, zadawane po angielsku, odpowiada³ po polsku. Kiedy znany Zygmunt Broniarek poprosi³ o osobist¹
refleksjê, po otrzymaniu wiadomoci, ¿e jest trzecim polskim pisarzem
 laureatem nagrody Nobla, powiedzia³: Pozwólcie, ¿e odpowiem po
polsku  nie ³askoczcie mnie, bo umrê ze miechu.
Zaraz doda³, ¿e jego ¿ycie by³o ca³kowicie zrujnowane, ale przez
dziennikarzy. Nie chcia³ odpowiadaæ na pytania, dotycz¹ce oceny sytuacji w Polsce. Zapowiedzia³, ¿e przyjedzie do Polski, choæ nie w
najbli¿szej przysz³oci, pomimo licznych zaproszeñ, które otrzyma³.
S¹dzi³ zapewne, ¿e oficjalna Warszawa, a szczególnie spo³eczeñstwo
polskie, nie s¹ gotowe na jego przyjêcie, pomimo pozytywnych sygna³ów. Nie chcia³ byæ poddany publicznej presji, graæ roli ulubieñca t³umów, a pewnie i nowego wieszcza. A mo¿e nie chcia³ byæ
nara¿ony na ró¿nego typu prowokacje. Powtarza³, ¿e jego zainteresowaniem jest poezja, a on sam nie jest ekspertem politycznym. Chocia¿
traktuje siê mnie jako pisarza politycznego. Ale zaraz wyjania³: Ja
przedstawiam siebie jako pisarza niepolitycznego w rozumieniu Zachodnim. W Polsce literatura by³a zawsze zwi¹zana z histori¹ kraju i taka
jest tradycja polskiej literatury. W tym sensie ka¿dy polski pisarz jest
pisarzem zaanga¿owanym...
Do tematu powróci³ jeszcze raz podczas konferencji. Jakby t³umaczy³
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siê z czego, czego nie powiedzia³. A mo¿e siê z przysz³ych wypowiedzi?
Dla Szwedów chcia³ byæ bardziej polityczny, ani¿eli dla Polaków. Mam
nadziejê,  mówi³  ¿e moje wypowiedzi by³y zadawalaj¹ce. Musia³em
jednak broniæ samego siebie przed polityczn¹ interpretacj¹ mojej twórczoci (mo¿e dlatego nie napisa³ wiersza na pomnik, poleg³ym w Gdañsku w
1970?). Nie mogê pisaæ wierszy na zamówienie, na zadany temat, z minuty
na minutê. Sugerowa³em fragment z psalmów w moim t³umaczeniu.
Mi³osz wiedzia³, ¿e bêdzie w Sztokholmie otoczony licznym gronem Polaków z ró¿nych rodowisk. A ten neutralny kraj nie musi byæ
dla niego ca³kiem neutralny. Na zaproszenie Komitetu Noblowskiego,
jako gocie poety, przybyli z kraju ze rodowisk opozycyjnych: Stefan
Kisielewski (Kisiel), prof. Henryk Bartoszewski, prof. Stanis³aw Barañczak, Miros³aw Chojecki i prof. Irena S³awiñska z Lublina. Z Pary¿a przylecia³ Jerzy Giedroyc. By³y to osoby z nim zaprzyjanione. Bliskie laureatowi by³y miejscowe polskie rodowiska (emigracja powojenna i po 1968  wygnañcy i polityczni uchodcy), zrzeszone w Federacji Uchodstwa Polskiego w Szwecji. 3 Niepisanym przywódc¹ tej
spo³ecznoci by³ Norbert ¯aba, przedstawiciel Kultury paryskiej na
Skandynawiê. Oni byli gotowi nie tylko do uczestniczenia w programie
noblowskim, ale te¿ organizowali dodatkowe z nim spotkania.
Wreszcie trzecia, doæ liczna grupa, to pracownicy peerelowskich
instytucji w Szwecji: dziennikarze, pracownicy licznych bran¿owych
organizacji gospodarczych i dyplomatycznych, Ambasady PRL i jej Biura
Radcy Handlowego, Instytutu Polskiego, Konsulatu Generalnego; stypendyci szwedzkich uczelni, przebywaj¹cy w ramach wymiany naukowej. A wiêc, grupa najbardziej zró¿nicowana politycznie, do której te¿
nale¿a³em. Mi³osz wiedzia³, ¿e nie wszyscy s¹ jego sympatykami. I podejrzewa³, ¿e znajduj¹ siê wród nich agenci, czy zwykli donosiciele,
którzy wszystko, co powie, przeka¿¹ do Warszawy.
Komitet Noblowski w publikacji o noblistach4 przy Mi³oszu
jako kraj pochodzenia, poda³ Polskê i USA. Nie by³o w tym nic
dziwnego. Ale fakt ten wywo³a³
komentarze. Zapis sugerowa³
mo¿liwoæ udzia³u w oficjalnych
uroczystociach dyplomatów
Czes³aw Mi³osz w rozmowie z autorem
obydwu pañstw. Lub jednego z
zapisków, w rodku  Alex cibor-Rylski
nich. W wypadku bojkotu imprez
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mi³oszowskich przez Ambasadê PRL,
obowi¹zki protokolarne mog³a wype³niaæ tylko Ambasada USA. Zainteresowany te¿ mia³ znacz¹cy g³os. Byæ mo¿e
by³a to nadinterpretacja tego prostego
zapisu. Nic podobnego nie mia³o miejsca. Odwrotnie, polskie w³adze polityczne popiera³y aktywny udzia³ Ambasady
w uroczystociach i w organizacji programu. A nawet je inspirowa³y. Nie Autografy od polskiego noblisty
wszystkie propozycje by³y przyjête. Nie akceptowano, na przyk³ad, wydania przez Ambasadê PRL przyjêcia na czeæ polskiego laureata.
Mi³osz wyrazi³ zgodê na wizytê w Instytucie Polskim. By³o to dla
niego wyranie dostrzegalne emocjonalne prze¿ycie. Przekracza³ w
Sztokholmie próg placówki PRL, pierwszy raz po opuszczeniu przed
30 laty podobnej w Pary¿u. Obok dyrektora Instytutu, Tadeusza Kraki, du¿y udzia³ w organizacji spotkania mia³ brat Czes³awa, Andrzej.
8 grudnia. Odczyt Mi³osza by³ oczekiwanym wydarzeniem. W
wype³nionej do ostatniego miejsca dostojnej Sali Akademii Szwedzkiej
zasiedli jej cz³onkowie, pisarze i poeci, dyplomaci, gocie z Warszawy
i Pary¿a, rodzina noblisty. W komplecie stawili siê slawici sto³ecznych
uniwersytetów i Uppsali, mi³onicy poezji, przyjaciele Polski, emigracja. Mi³osz zaj¹³ miejsce na sali z uczestnikami. W klapie jego ciemnego
garnituru, wszyscy bez trudu dostrzegli znaczek, symbol Solidarnoci. Podkrela³ swoj¹ sympatiê dla tego ruchu.
Us³yszelimy znakomite przemówienie, w którym, w sposób dyskretny, przedstawi³ swoje ¿ycie, scharakteryzowa³ filozofiê swojej poezji, zdecydowanie potêpi³ totalitaryzmy XX w. i ich konsekwencje historyczne. W swoich zapiskach mo¿e zbyt ma³o uwagi powiêci³em temu
wa¿nemu wyst¹pieniu, pomimo ¿e zdawa³em sobie sprawê, i¿ poza Kultur¹ parysk¹ nie bêdzie w najbli¿szym czasie nigdzie publikowane.
Godzina 17.30. Mi³osz wyst¹pienie rozpoczyna od wiersza po polsku i po szwedzku. Entuzjazm ogarnia salê. Po chwili us³yszelimy: My
presence hare, on this tribune, should be on argument for all those who
praise life is God  given marvelously complex, unpredictability (Moje
znalezienie siê na tej trybunie powinno byæ argumentem dla tych wszystkich, którzy s³awi¹ dan¹ nam od Boga cudownie z³o¿on¹ nieobliczalnoæ ¿ycia). Z sympati¹ przyjêto, ¿e w latach szkolnych czyta³ dzie³a
noblistów, wydawanych w Warszawie w serii Biblioteka Laureatów
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Nobla. I wyobra¿a³ sobie, ¿e laureaci tego wyró¿nienia pisz¹ grube
tomy, zanim nie dotar³o do niego, ¿e Nobla uzyskuj¹ równie¿ poeci.
Wyj¹tkowo interesuj¹co i zrêcznie, bior¹c pod uwagê sytuacjê polityczn¹ na wiecie, oceni³ zbli¿aj¹cy siê ku koñcowi XX wiek  przyniós³ on tragediê, która dotknê³a, wiele narodów Europy, szczególnie
Europy Wschodniej. Mój kraj urodzenia  Litwa zginê³a z mapy Europy. Dla niego (i dla nas) istniej¹ dwie Europy. Nam, mieszkañcom tej
drugiej [ ] dane by³o zst¹piæ w j¹dro ciemnoci XX wieku. Dla kontrastu i podkrelenia mówi, ¿e jego kraj urodzenia jest krajem ludzkiej
przyrody, gdzie w ci¹gu stuleci wspó³istnia³y ze sob¹ ró¿ne jêzyki i
ró¿ne religie. Wspomina mury starego uniwersytetu, który doceni³ dopiero w Ameryce: [ ] I nagle wszystko to zostaje zaprzeczone przez
demoniczne dzia³ania Historii maj¹cej cechy krwio¿erczego bóstwa.
Krytykuje wspó³czesn¹ propagandê, zaprzeczaj¹c¹ istnienie Holokaustu, jako wymys³u ¿ydowskiego: [ ] Je¿eli taki ob³êd jest mo¿liwy,
czy¿ zupe³nie nieprawdopodobna jest powszechna utrata pamiêci jako
stan permanentny. Wiele jest dat w historii, jak powstanie Ligii Narodów czy ONZ, które powinny ust¹piæ jednej, a która powinna byæ
obchodzona jako dzieñ ¿a³oby  23 sierpnia 1939, kiedy [ ] dwaj
dyktatorzy zawarli umowê o podziale miêdzy siebie s¹siednich krajów i
rozpêtanie straszliwej wojny. Poeta wspomina swoich przyjació³ poetów, którzy podzielili los wielu tysiêcy oficerów polskich i le¿¹ w
zbiorowym grobie (Katyñ  choæ nie wymieni³ tej nazwy): I jest absurdem, ¿e nie wolno pisaæ, jak zginêli, choæ w Polsce ka¿dy zna prawdê.
I czy¿ m³ode pokolenie na Zachodzie [...] nie powinno wiedzieæ o dwustu tysi¹cach poleg³ych w 1944 w Warszawie (Powstanie Warszawskie), miecie skazanym na zag³adê przez obu wspólników.
Ubolewa, ¿e jego poezja i poezja jego rówieników [ ] nie by³a
przygotowana do przyjêcia mierciononych wydarzeñ, przewy¿szaj¹cych zasiêgiem wszelkie znane nam ¿ywio³owe katastrofy [ ], gdzie
zwyrodnia³e idee panowania nad ludmi niby nad Natur¹ doprowadzi³y
do paradoksów rewolucji i wojny, kosztuj¹cych niezliczone miliony ludzkich istnieñ zabitych fizycznie czy duchowo.
W przemówieniu znalaz³y siê równie¿ akcenty optymistyczne: [ ]
By³o to tak¿e stulecie wiary i nadziei. [ ] Odbywa siê g³êboka przemiana, której nie jestemy prawie wiadomi, bo sami jestemy jej czêci¹. I od czasu do czasu daje znaæ o sobie w zjawiskach, które budz¹
powszechne zdumienie. Znalaz³o siê te¿ przes³anie na koniec stulecia do
wspó³czesnych i przysz³ych pokoleñ: [ ] Ci, którzy ¿yj¹, otrzymuj¹
mandat od tych wszystkich, którzy umilkli na zawsze. Wywi¹zaæ siê ze
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swego obowi¹zku mog¹ tylko staraj¹c siê odtworzyæ dok³adnie to, co
by³o, wydzieraj¹c przesz³oæ zmyleniom i legendom. Podczas przyjêcia, wydanego przez Komitet Noblowski, by³y wspomnienia, autografy, wypowiedzi, dotycz¹ce treci i formy odczytu.
9 grudnia, Sztokholm. Czes³aw Mi³osz by³ gociem w Instytucie
Polskim, w zabytkowym pa³acu przy Villagatan 2, witany przez kierownictwo Ambasady PRL. W sali kinowej odby³a siê premiera filmu, nakrêconego w Berkeley przez Telewizjê Polsk¹ zaraz po og³oszeniu werdyktu
Komitetu Noblowskiego. Z re¿yserem filmu, Wiktorem Millerem wspó³pracowa³ Andrzej Mi³osz. Laureat komentowa³ niektóre jego fragmenty,
odpowiada³ na pytania. Dowiedzielimy siê m.in., ¿e nie lubi pisaæ esejów, ¿e ten rodzaj pisarstwa traktuje jako wym¹drzanie siê. W ogóle
nie lubi wiedzy uniwersyteckiej. Nie ma do niej upodobania, chocia¿
otrzyma³ zaszczytn¹ katedrê w Harvardzie, gdzie tylko wybitni pisarze s¹
zapraszani. Nie wymaga ona wyk³adów w tradycyjnym rozumieniu, lecz
wyg³oszenia szeciu uroczystych odczytów, które wydawane s¹ w
formie ksi¹¿ki. ¯e nie zamierza pisaæ wierszy, ani innych utworów w
jêzyku angielskim, ale wy³¹cznie  jak dotychczas  po polsku. Porównywa³ poezjê polsk¹ z amerykañsk¹. W poezji polskiej dostrzega jej
obiektywizacjê, zwi¹zan¹ z histori¹, znacznie s³abiej za, w porównaniu z amerykañsk¹, odzwierciedla stosunki osobiste i miêdzyludzkie.
Na zakoñczenie dyskusji Aleksander cibor-Rylski w imieniu Telewizji
Polskiej przekaza³ Mi³oszowi kopiê filmu.
Nastêpnie zwiedzi³ Instytut, zapozna³ siê z jego dzia³alnoci¹, obejrza³
ekspozycjê, powiêcon¹ polskiej scenografii telewizyjnej. Wizyta przebiega³a w swobodnej i sympatycznej atmosferze. Na zakoñczenie wrêczono mu bukiet kwiatów, z³o¿ono gratulacje i ¿yczenia lampk¹ wina.
Nie wszystkim podoba³a siê taka atmosfera ze wzglêdów politycznych. Nie podoba³y siê jego pogl¹dy, wyg³oszone w Akademii. Wypowiedzi dla prasy, w których ustrój krajów socjalistycznych nazywa³ totalitarnym. Jawni czy tajni pisarze ró¿nych s³u¿b zarzucali nam nadmiern¹ uk³adnoæ, a nawet sympatiê wobec gocia. Brak reakcji na jego
polityczne oceny, w tym i wobec Polski. Pisano, ¿e jego zachowanie
zas³ugiwa³o na bojkot, przynajmniej wizyty w Instytucie. Nale¿a³o odwo³aæ zaplanowan¹ wczeniej premierê filmu i przenieæ j¹, pod pretekstem uszkodzenia aparatury, do Szwedzkiego Instytutu Filmowego. Udostêpniono mi do wgl¹du w Warszawie taki donos, który dotyczy³ moich
kolegów i mnie osobicie. Cytowano w nim ró¿ne wypowiedzi dyplomatów krajów zachodnich, jakoby Mi³osz [ ] dawa³ wszêdzie do zrozu35
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mienia, szczególnie na wieczornym bankiecie, ¿e nie jest zainteresowany
¿adnymi kontaktami z przedstawicielami Polski Ludowej. A dyplomaci
krajów socjalistycznych zaniepokojeni byli sytuacj¹ polityczn¹ wokó³ jego
wypowiedzi. Za Ambasadê ZSRR szczególnie interesowa³o, czy Mi³osz
bêdzie mia³ oficjalny program w Ambasadzie PRL!
10 grudnia, sala Filharmonii Sztokholmskiej. Na podium z lewej
strony ustawione by³y czerwone fotele dla dziesiêciu tegorocznych laureatów. Mi³osz mia³ drugi fotel. Za po prawej stronie podium w pierwszym rzêdzie, porodku, siedzia³ król z cz³onkami rodziny. W drugim
rzêdzie  przewodnicz¹cy i cz³onkowie Zarz¹du Fundacji Nobla. Uroczystoæ otworzy³ przewodnicz¹cy Fundacji, prof. Sune Bergstrom.
Powita³ króla i dostojnych goci. Nastêpnie Nagrody Nobla z r¹k króla
otrzymali laureaci. Mi³osz jako czwarty, po laureatach z fizyki, chemii i
medycyny. Godzina 17.20 by³a dla nas, Polaków, uczestnicz¹cych w tej
uroczystoci, szczególnie donios³a. Prof. Lars Gyllensten, sta³y sekretarz Szwedzkiej Akademii, cz³onek zarz¹du Fundacji Nobla, jeden z 18
cz³onków Akademii, decyduj¹cych corocznie o przyznaniu nagrody w
dziedzinie literatury, wyg³asza 8-minutow¹ laudacjê. Mówi³: Mi³osz jest
poet¹ wybitnie intelektualnym, o g³êbokiej wiedzy filozoficznej i historyczno-literackiej. Jego poezja pe³na jest podtekstów, pastiszów, ironii,
zmian stylu i ról, polifoniczna w swojej budowie. [ ] Obrazowoæ jêzyka Mi³osza, sugestywna i zaskakuj¹ca, zrodziæ siê mog³a jedynie dziêki
jego w³asnym dowiadczeniom w jego bogatej wyobrani, pamiêci, prze¿yciu. Pierwiastki intelektualne id¹ w parze u Mi³osza z wyj¹tkow¹ wra¿liwoci¹ poetyck¹. Twórczoæ Mi³osza cechuje ¿arliwe zaanga¿owanie a
jednoczenie surowa dyscyplina i nieomylna intuicja. Czes³aw Mi³osz
jest pisarzem trudnym w najlepszym tego s³owa znaczeniu. Zbli¿a siê godzina 17.28 i Karol XVI Gustaw wrêcza Mi³oszowi dyplom i z³oty medal
z podobizn¹ Alfreda Nobla. S¹ to dzie³a sztuki, Mi³oszowy zdobiony jest
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grafik¹ znanego szwedzkiego artysty Gunnara Brusevitza. Orkiestra
Sztokholmskiej Filharmonii, pod dyrekcj¹ Stiga Westerberga, na czeæ
Mi³osza wykona³a mazura z opery Halka Stanis³awa Moniuszki.
10 grudnia, Sala Niebieska Rady Miejskiej Sztokholmu. Odbywa
siê uroczysty bankiet dla oko³o 2 tys. goci z udzia³em laureatów, rodziny królewskiej, cz³onków rz¹du i przedstawicieli szwedzkiego wiata
politycznego, naukowego i kulturalnego. Laureat literackiej Nagrody
Nobla zasiada przy stole obok królowej Sylvii i ma³¿onki ambasadora
Polski, Irminy Cielar. Wyg³asza krótkie przemówienie, w którym przedstawi³ charakterystykê polskiej literatury: Przejêta jest histori¹, zawsze
aluzyjna, w tym stuleciu tak jak dawniej towarzyszy³a ludowi w jego
ciê¿kich przejciach. Linie polskiego wiersza kr¹¿y³y w podziemiu, by³y
pisane w barakach koncentracyjnych obozów i w ¿o³nierskich namiotach, w Azji, Afryce i Europie. Reprezentowaæ tutaj tak¹ literaturê,
znaczy czuæ siê pokornym wobec wiadectw mi³oci i powiêcenia zostawionych przy tych, którzy ju¿ nie ¿yj¹. [ ] Przyjmujê to wyró¿nienie, pamiêtaj¹c o wszystkich, dla których jestem g³osem. To oni powinni byæ tutaj przywo³ani, którzy przywi¹zani s¹ do polskiego jêzyka i
literatury, gdziekolwiek mieszkaj¹ w Polsce i za granic¹.
Wyjania, ¿e chodzi o tych, którzy nie ulegli absurdaln¹ doktryn¹,
jak i o m³odych obroñców wolnej wymiany myli. Sk³ada wiêc ho³d
Instytutowi Literackiemu w Pary¿u, Kulturze Giedroycia, której zawdziêcza swoj¹ obecnoæ pisarsk¹ w ca³ym okresie emigracyjnym.
Ale i wydawnictwu Nowa Chojeckiego i innym niezale¿nym oficynom wydawniczym, którym zawdziêcza wydanie wielu swoich utworów i te wydania bardzo wysoko sobie ceni. Blisko dwa tysi¹ce goci,
rodzina królewska, miliony telewidzów i s³uchaczy radia wielu krajów
Europy us³ysza³o na bankiecie: Stanowiê cz¹stkê literatury polskiej.
Na tym koñcz¹ siê moje zapiski z tej uroczystoci. Nie mog³em
jednak oprzeæ siê pokusie, aby na koniec, po 30 latach, a w setn¹ rocznicê urodzin noblisty, przytoczyæ wspomnienia znanych publicystów
krakowskich, które  s¹dzi³em  mog¹ stanowiæ zakoñczenie tych
wspomnieñ. Ale ocenê pozostawiam czytelnikom. Obecny szef krakowskiego Wydawnictwa ZNAK  Jerzy Illg, w ksi¹¿ce Mój znak w
2009 roku5 wspomina:
Jacek Woniakowski (ówczesny naczelny wydawnictwa) przez ca³e
lata 70-te wstawia³ do planów wydawniczych kolejne tomy Czes³awa
Mi³osza, którego nazwiska nie wolno by³o wówczas wymieniaæ nawet w
przypisie. Pozycje te by³y regularnie z planów usuwane. Woniakowski
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wstawia³ je na powrót w roku nastêpnym. I historia siê powtarza³a.
Dyrektor Departamentu Ksi¹¿ki powiedzia³ mu podobno z ubolewaniem: ¯e te¿ pan zawsze musi siê sprzymierzaæ z wrogami Polski
Ludowej. W Urzêdzie ds. Kontroli Prasy perswadowano:  Niech pan
sobie wybije z g³owy tego Mi³osza. Nigdy go pan w tym kraju nie wyda.
Kiedy Jacek na kolejn¹ reprymendê odparowa³: A co by by³o, gdyby
ten wróg Polski Ludowej dosta³ Nobla?, us³ysza³ w odpowiedzi: Ale
z pana fantasta [ ] Potem, dla unikniêcia kompromitacji miêdzynarodowej, dawali dodatkowe przydzia³y papieru i b³agali, tylko publikujcie go szybko. Pierwsz¹ ksi¹¿k¹ Mi³osza po 30-tu latach banicji,
by³ wspania³y tom Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada.
A co pisze Woniakowski w swojej ksi¹¿ce, wydanej w tym samym
2009 roku Ze wspomnieñ szczêciarza?6 [ ] Przypomina mi siê tu pewne zdarzenie, zwi¹zane z Mi³oszem. Z koñcem lat siedemdziesi¹tych zawita³ do Krakowa wys³annik Komitetu Noblowskiego, który zwróci³ siê do
kilku osób, miêdzy innymi do mnie, z nie byle jakim pytaniem. Dylemat,
jaki mi przedstawi³ ów wys³annik, rysowa³ siê nastêpuj¹co: Chcielibymy  mówi³  przyznaæ nagrodê jednemu z wybitnych polskich poetów i
trzech bierzemy pod uwagê. Sk³aniamy siê ku Ró¿ewiczowi i Herbertowi
i ku objêciu ich jedn¹, wspóln¹ nagrod¹. Ale jest te¿ Czes³aw Mi³osz i
jego wielka twórczoæ, tyle, ¿e on jest emigrantem, le widzianym przez
polskie w³adze. Obawiamy siê, ¿e krytycy mogliby zarzuciæ Komitetowi
Noblowskiemu motywacjê polityczn¹. Co pan o tym s¹dzi? Moja odpowied by³a ca³kiem jednoznaczna: Tadeusz Ró¿ewicz i Zbigniew Herbert to wielcy poeci i wspania³e postacie. Ale Mi³osz jest jak góra lodowa
na drodze polskiej poezji, której obejæ nie sposób! Poza tym Polska ma
tradycjê literatury emigracyjnej, najwiêksze jej dzie³a powstawa³y na
uchodstwie  i ta literatura zawsze
chcia³a byæ jednoci¹. Komunici usi³uj¹ dzieliæ literaturê na polsk¹ i emigracyjn¹ i to jest w³anie jej upolitycznianie, w dodatku w z³ym celu. Przyznanie nagrody Mi³oszowi by³oby wiêc
podkreleniem jednoci literatury i protestem przeciw jej upolitycznieniu.
Ten Nobel by³ wielkim wydarzeniem dla Polski, polskiej literatury. Ale
Po przyjedzie polskiego noblisty do
nie tylko. G³os poety w Polsce i w
Instytutu Polskiego w Sztokholmie
wiecie zabrzmia³ mocno. Wpisa³ siê
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w nurt walcz¹cych o prawdê, wolnoæ i niezawis³oæ narodów Europy rodkowo-Wschodniej. Warto przypomnieæ i to w setn¹ rocznicê
urodzin Czes³awa Mi³osza, w Roku Mi³osza w Polsce i na Litwie.
***
Na probê wielu szwedzkich i polskich w Szwecji instytucji Mi³osz
wyrazi³ zgodê na kilka spotkañ, poza oficjalnie przewidywanymi w programie Akademii Szwedzkiej. 12 grudnia uczestniczy³ w spotkaniuna
Uniwersytecie Sztokholmskim, organizowanym przez Wydzia³ Jêzyków
S³owiañskich i Ba³tyckich. Tego samego dnia mia³ wyk³ad w jêzyku polskim ponownie w Sali Literatury Akademii dla Polaków, w Szwecji.
Jego organizatorem by³a Federacja Polskich Organizacji i przedstawicielstwo Kultury Giedroycia na Skandynawiê. Dochód przeznaczono na fundusz Kultury. 13 grudnia przebywa³ w Uppsali na Uniwersytecie. Spotkania na ogó³ pozbawione by³y akcentów politycznych.
Edmund Pawlak
Sztokholm, grudzieñ 1980  Warszawa, styczeñ 2011
Przypisy
Gazeta Wyborcza, 1 lipca 2001, R. Matuszewski, Mia³ byæ zapomniany, s. 14-15.
2 Josif Brodzki zostaje równie¿ laureatem Nobla w 1987.
3
Polska Flylingsfederation I Sverige (obejmowa³a: zwi¹zki b. wiêniów politycznych, b. ¿o³nierzy AK, komitety pomocy, stowarzyszenia i ko³a m³odzie¿y polskiej, Polsko-Skandynawski Ewangelicki Komitet Opieki i Pomocy i in.).
4
Translation of the speeches at the Nobel Festival 1980.
5
Jerzy Illg, Mój znak, Wyd. ZNAK, Kraków 2009, str. 28-29.
6
Jacek Woniakowski, Ze wspomnieñ szczêciarza, wyd. ZNAK, Kraków 2009.
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NIEZNANY LIST CZES³AWA MI£OSZA
Zenowiusz Ponarski
Bogat¹ wiedzê o noblicie Mi³oszu dostarczaj¹ nam jego listy.
Trudno w tym miejscu przedstawiæ ogrom jego korespondencji.
Zainteresowanych odsy³am do bibliografii tematu, przedstawionej
przez Andrzeja Franaszka w jego
fundamentalnej pracy Mi³osz. Biografia (Kraków 2011, s. 912-913).
Z innych prac o Mi³oszu wspo- Opracowanie Franaszka i Pasierskiemnieæ nale¿y, ¿e wybór selektywnej jego korespondencji, zaprezentowany jest przez Emila Pasierskiego w interesuj¹cej ksi¹¿ce Mi³osz i Putrament. ¯ywoty równoleg³e Warszawa 2011, s. 304). Prace te jednak nie
uwzglêdniaj¹ listów Mi³osza do jego litewskiego druha, Pranasa Ancevièiusa, opublikowanych w mojej publikacji Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicz (Lublin-Toronto 2004). S¹ to listy z Francji (2)
i USA (1). Zosta³y niezauwa¿one w Roku Mi³osza, mimo ¿e zawieraj¹
interesuj¹ce szczegó³y z jego ¿ycia w Pary¿u i ostr¹ krytykê ówczesnej
sytuacji w Polsce (1958?), a tak¿e przedstawiaj¹ sprawy, zwi¹zane z
adaptacj¹ w Berkeley, gdzie rozpocz¹³ swoj¹ akademick¹ karierê (1960).
Ale niektóre szczegó³y o ¿yciu Mi³osza, podane w Draugasie, zosta³y
uwzglêdnione w pracach wymienionych autorów.
Listy Mi³osza, przekazane ju¿ zosta³y przeze mnie do Ksi¹¿nicy Pomorskiej i nie trafi³y doñ przypadkowo. W Draugasie napisa³em: Kopie
listów Cz. Mi³osza i J. Giedroycia zamierzam przekazaæ Ksi¹¿nicy Pomorskiej im. St. Staszica w Szczecinie. Oddzia³ Rêkopisów  Muzeum
Literackie, kierowany przez Cecyliê Judyk, gromadzi pami¹tki z Wilna i
Kresów (s. 165). Jak widzimy, s¹ przekazane nie kopie, a orygina³y listów do r¹k pani Judyk, obecnie sekretarza naukowego Ksi¹¿nicy. Na
swoj¹ kolej czekaj¹ orygina³y listów redaktora Kultury, Jerzego Giedroycia, z którym korespondowa³em, i inne materia³y, mog¹ce zainteresowaæ przysz³ych badaczy dziejów Szczecina i nie tylko.
Przedstawiony poni¿ej list Mi³osza wys³any zosta³ 14 wrzenia 1956
roku z jego miejsca zamieszkania w Brie-Comte-Robert (pod Pary¿em),
do Franciszka Ancewicza, zamieszka³ego w Oakville w Kanadzie. Otrzyma³em go do wykorzystania w 2005, od jego syna, po prezentacji ksi¹¿ki
40

Zenowiusz Ponarski

Draugas w Toronto. List dwustronicowy (formatu A-4) zachowa³ siê w postaci kserokopii 
wedle wyjanienia doræczyciela, oryginaù listu
zaginàù w niewyjaúnionych okolicznoúciach.
List napisany jest na maszynie (strona  1 i 3/
4), a pozostaùy tekst, z 29 wrzenia, napisany
zosta³ odrêcznie. Tekst maszynowy odczytany
zosta³ w caùoúci, a w tekcie rêcznym kilka s³ów
zosta³o nieodczytanych, ale ten brak nie wp³ywa na zrozumienie tekstu. W przypisach zaznaczono kilka s³ów, których pisownia odbiega
Ksi¹¿ka Zenowiusza Pood wspó³czesnej.
List przedstawia sytuacjê rodzinn¹ i mate- narskiego o Ancewiczu
rialn¹ autora w okresie, kiedy zosta³ napisany, dotyczy odbioru jego
twórczoci w Polsce. Szczekaj¹ na mnie w prasie warszawskiej  napisa³.  Rad jestem, ¿e wyrwa³em siê z tego gniazda gangsterów. List zawiera akcenty o bliskich stosunkach wzajemnych autora z odbiorc¹,
nawi¹zuje do wspólnych znajomych  poety Këktasa i profesorów wileñskiego USB  Sukiennickiego i Swaniewicza. Ma jeszcze ten walor, ¿e
pisany do serdecznego przyjaciela, pozwala Mi³oszowi wypowiadaæ siê
bez ¿adnych zahamowañ wewnêtrznych, przekazaæ, co s¹dzi o sprawach osobistych i spo³ecznych. Nie musia³ dobieraæ s³ów i Draugasowi móg³  jak dawniej w Wilnie  powiedzieæ wszystko, co myla³.
***

14.IX. 1956

Czes³aw Mi³osz
4, Place des Bergeries
Brie  Conte  Robert
(Seine et Marne)

Kochany draugas,1 musisz mi wybaczyæ d³ugie i ciê¿kie zaniedbanie odpowiedzi na twój list, która powinna nast¹piæ natychmiast.
Usprawiedliwiæ siê mogê tylko dwoma argumentami. Po pierwsze,
mój brak odpowiedzi nie oznacza³, ¿e o tobie nie myla³em. Wszystkiemu winna twoja proba o nasze fotografie, ale ¿adnych nie mia³em, zaniedbuj¹c jako utrwalenie kszta³tów mojej rodziny. Po drugie, pewien tryb ¿ycia polegaj¹cy na mnóstwie roboty, ci¹gle kaza³ mi
odk³adaæ list. Fotografii i dot¹d nie mam, s¹ zrobione, ale nie wywo³ane. Przeszkody wynikaj¹ce z trybu ¿ycia znasz z w³asnego dowiadczenia. Piszê tak d³ugo o tym wszystkim, bo chcê aby wiedzia³, ¿e
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mam dla ciebie bardzo serdeczne uczucia. I w³aciwie myl o twojej chorobie towarzyszy³a mi
przez szereg miesiêcy w ró¿nych chwilach.
Mieszkam nadal2 w tym samym Brie, ma³ym
podparyskim miasteczku i naogó³3 mamy zamiar
staraæ siê, ¿eby nie mieszkaæ w du¿ym miecie.
Dzieciom na tej wsi czy pó³-wsi znacznie lepiej, mamy tutaj ca³kiem przyjemny ogród. Mój
starszy syn Antoni Oskar4, ma 9 lat, by³ w tym
Wiktor Sukiennicki
roku pierwszy w klasie i zdoby³ Prix d honneur.
Jest najlepszy w francuskim ze swojej klasy, z³o¿onej ze 36 Francuzików, choæ po francusku jeszcze 3 lata temu nie umia³. Mówi poza tym
niele po angielsku (w tym pomaga fakt, ¿e mamy przyjació³, z którymi mówi siê po angielsku), no i polsku. M³odszy 5 jest polsko-francuski i nie zna jêzyka kraju, w którym siê urodzi³ tj. U.S. i którego jest
obywatelem. Nasza ca³a finansowa sytuacja jest p³ynna, bo ostatecznie mo¿esz zrozumieæ, ¿e nie mo¿e byæ bogaczem cz³owiek, ¿yj¹cy z
pióra. Ale to nas zupe³nie nie przejmuje i ten obrót rzeczy, tj. ¿ycie z
pióra, bez narzuconych mi godzin urzêdowania czy pracy, z prac¹ w
domu, zupe³nie mi odpowiada. Mam wra¿enie, ¿e pod tym wzglêdem
Europa jest ³atwiejsza, choæ we Francji jest niebywa³a dro¿yzna, jest
to chyba najdro¿szy kraj w Europie i ¿eby kupiæ co z ubrania, trzeba
to za³atwiaæ za granic¹, na przyk³ad, w Anglii czy Ameryce  to ci da
pojêcie. Nie bardzo jestem powo³any do tego, ¿eby daæ ci ekonomiczn¹
analizê tego stanu tutejszej gospodarki. Jedno jest pewne, ¿e masowy
rynek, w sensie amerykañskim, tu nie istnieje i tryby ekonomicznej
maszyny krêc¹ siê w ospa³ym, nierównym tempie.
Sporód moich ksi¹¿ek Zniewolony umys³ ukaza³ siê w przek³adzie na wiele jêzyków, z tego korzyæ finansowa z niemieckiego wydania. Wbrew twoim zastrze¿eniom (których nie chcia³e mi szczegó³owo
podaæ), ksi¹¿ka ta wywar³a wielki wsp³yw w Warszawie, gdzie j¹ uznano za obraz wierny i trafny. Ksi¹¿ki st¹d do Polski docieraj¹. Polska
nie jest tak hermetycznie zamkniêta, jak Litwa i znacznie mniej ni¿
Czechos³owacja. Druga moja ksi¹¿ka, powieæ Zdobycie w³adzy,
te¿ jest na szereg jêzyków i jak wiesz, dosta³em za ni¹ miêdzynarodow¹ nagrodê literack¹. Poza tym wyda³em tom wierszy wiat³o
dzienne. Ostatnia moja powieæ Dolina Issy ukaza³a siê po polsku i po francusku, robi siê przek³ad niemiecki i angielski, ale to
trwa i wlecze siê  w ogóle z t³umaczeniami jest du¿a trudnoæ, szczególnie je¿eli ta ostatnia ksi¹¿ka, trudnoci samego jêzyka, stylu. No i
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ró¿ne dorane roboty, artyku³y, utrudniaj¹ na d³u¿sze okresy pracê
nad now¹ ksi¹¿k¹.
Nie wiem czy s³ysza³e, ¿e tom moich wierszy ukaza³ siê w przek³adzie litewskim w Buenos Aires  bardzo piêknie wydany, du¿y tom. Przek³ad zrobi³ Keksztas, którego pewnie sobie przypominasz z Wilna. By³
wywieziony z Wilna i uda³o mu siê stamt¹d wydostaæ z polsk¹ armi¹ do
Persji. Teraz mieszka w Argentynie.6
Wobec obecnej odwil¿y nie trudno tutaj o wiadomoci z Polski.
Mojemu bratu na szczêcie nic nie zrobili i pracuje spokojnie, hoduje
córkê. Z Polski teraz ludzie dostaj¹ doæ ³atwo wizy na odwiedzenie
swoich krewnych po tamtej stronie, wiêc sporo ludzi jedzi do Wilna, ale wiadomoci stamt¹d s¹ przygnêbiaj¹ce. Nêdza jest tam tak
wielka, ¿e ludzie z Polski posy³aj¹ paczki ¿ywnociowe, a jak wiesz,
Polska jest w sytuacji ¿ywnociowej zupe³nie katastrofalnej i ekonomiczna katastrofa, tyle lat maskowana przez propagandê, jest w³aciwie sednem odwil¿y. Prasa warszawska jest zreszt¹ obecnie bardzo
interesuj¹ca (w przeciwieñstwie do sowieckiej, gdzie na powierzchni
nic siê nie zmieni³o). Prasa sowiecka i polska to dwa zupe³nie ró¿ne
wiaty  tam, trochê dalej na wschód, trwa gwa³towny ferment, tylko
pod powierzchni¹. Szczekaj¹ na mnie w prasie warszawskiej stale, ale
to nic nie pomo¿e, bo jestem autorem, który siê liczy i w ogóle ca³a
sytuacja (np. Kultura jest tam uwa¿ana za najlepsze pismo polskie) jest paradoksalna, w niczym nieprzypominaj¹ca, w niczym nieprzypominaj¹ca sytuacji bia³ej gwardii rosyjskiej po rewolucji.
Dochodzi do tego, ¿e sam premier (Cyrankiewicz) przez 10 minut
polemizuje z trybuny sejmu z Kultur¹ itd.
Z tym wszystkim, nie wyobra¿asz sobie oczywicie, ¿ebym mia³ jakie
z³udzenia. ¯adne nostalgie mnie w tamt¹ stronê nie ci¹gn¹. Rad jestem,
¿e wyrwa³em siê z tego gniazda gangsterów. Niew¹tpliwie ró¿nych polskich autorów ogarniaj¹ ci¹gnoty i nawet Melchior Wañkowicz pojecha³ tam do Polski w odwiedziny z Ameryki na parê miesiêcy.
Robiæ jakie plany ¿yciowe co do miejsca,
gdzie siê cz³owiek zagnieni na Zachodzie  to
nie jest w moim zamiarze. Moje plany le¿¹ w
sferze pisania, a reszta niech siê uk³ada jak chce.
Jak siê gdzie siedzi, to cz³owiek zapuszcza korzenie, znajduje przyjació³. Po¿iwiom, uwidim.7
Kochany draugas, pomyl o mnie czasem, porozmawiaj z ¿on¹, której przesy³am jak najczulsze
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pozdrowienia. I obiecujê
ci, ¿e jak tylko fotografie
naszej rodziny bêd¹ wywo³ane, to je przelê.
Dom Akademicki w
Wilnie i m³odzieñcze weltschmertze8 bardzo mi siê
zros³y z twoj¹ osob¹. Ponad rok temu, bêd¹c parê
dni w Monachium, widzia³em siê z Sukiennickim9. A w Londynie wi- Ksiàýka Juozas Këkðtas  poeta pogranicza po lidzia³em siê ze wianiewi- tewsku i jej autorka Maùgorzata Kasner z Romualdem Mieczkowskim podczas Maja nad Wili¹, 2011
czem  ale jego teraz nie
ma w Europie, jest jakim doradc¹ ekonomicznym w Indonezji10.
Twój zawsze
Ni¿ej tekst listu jest napisany rêcznie:
Draugas,
29.IX, Widzisz, list przele¿a³ i w miêdzyczasie przyszed³ twój list,
wyra¿aj¹cy niepokój czy czasem nie wybieram siê w lady Cata, sk¹d
ten niepokój? Ostatnio orzê po 14 godzin dziennie nad biurkiem a¿ mi
ty³ek boli i od 2 tygodni nie by³em w Pary¿u, bo nawali³o siê na mnie
terminowej pracy, i sk¹d do pomys³ów, ¿eby zaleæ za druty, naladuj¹c
tego Cata, który ostatnio wróci³ po prostu z nudów, z braku odpowiedniej
iloci befsztyków w Londynie. Uprzed mnie o dacie przyjazdu swojej
córki zawczasu, ze szczegó³ami. Je¿eli poci¹g z Hawru przy (dalej nieczytelne  Z.P.) w dzieñ, to bêdê móg³ j¹ zabraæ mo¿e do nas, ¿eby hotel j¹
nie kosztowa³, chyba ¿e ma miejsce w hotelu studenckim zamówione.
Ale ostatni autobus z Pary¿a idzie o 21.15, wiêc mogê te¿ hotel dla niej
zamówiæ. ciskam Ciê (dalej kilka s³ów nieczytelnych  Z.P.).
(s³owo nieczytelne  Z.P.) mam j¹ spotkaæ i jak poznaæ?11
Przypisy
Draugas, po litewsku  kolega towarzysz, druh. Tak zwraca³ siê Mi³osz do
kolegi ze studiów i akademika.
2
Gdy Mi³oszowi koñczy³ siê kontrakt na wynajem domu w Brie, znalaz³ w lipcu
1957 dom z wielkim ogrodem w Montgeron (przedmiecie Pary¿a), po³¹czonym ze
stolic¹ kolej¹ elektryczn¹. Obok domu  liceum, do którego mia³ chodziæ Toni.
1
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W licie: naogó³, naprzyk³ad i wogóle  zgodnie ze star¹ pisowni¹
Pierworodny syn Mi³oszów  Antoni Oskar Jan (Toni), t³umacz wierszy ojca
na angielski.
5
M³odszy syn  Piotr (Peter): Inteligentny, b³yskotliwy, pe³en uroku, by³ zapewne równie wra¿liwy jak jego rodzice ... powtórna podró¿ na Alaskê, gdzie nie radzili
sobie mê¿czyni psychicznie wytrzymalsi od niego, przynios³a gwa³towne za³amanie. Wróci³ jako cz³owiek cierpi¹cy na maniê przeladowcz¹ (A. Franaszek, Mi³osz).
6
Juozas Keksztas 1915-1981), Këkðtas, wù. Juozas Adomavièius, przed wojnà
mieszkaù w Wilnie. W Gimnazjum Litewskim zwiàzany z komunistami. Za dziaùalnoúã wywrotowà wiæziony (w celi byù z M. Tankiem) w Berezie Kartuskiej. Po
przekazaniu Wilna Litwinom: W padzierniku (1939), wraz z ca³¹ ekip¹, utworzon¹
przez tow. Klimowa (z KC kompartii Bia³orusi), Dembiñskim, Pietrusiewiczem, Putramentem, Tankiem i in.  napisa³ w ¿yciorysie  przenielimy siê z Wilna do Starej
Wilejki na Bia³orusi Sowieckiej. Zosta³em szkolnym inspektorem ds. metodyki dla
wiêciañskiego okrêgu. Wywieziony do ³agru i zwolniony by³ na podstawie amnestii.
Z armi¹ Andersa opuci³ Rosjê. Ciê¿ko ranny pod Monte Cassino, przebywaù w
szpitalu. Z Wùoch w 1947 emigrowaù do Argentyny. W Buenos Aires wydaù dwa
tomiki poetyckie i redagowaù  Literatûros lankai (Literackie arkusze) W okresie
1952-1959 wysz³o 8 numerów duýego formatu (faksymille w 1998). W 1955 w
Buenos Aires wyda³ tom wierszy Mi³osza Epokos samoningumo poezja (Epoka
wiadomoci poezji), przek³ady i redakcja by³y jego. Zebrane w tej ksi¹¿ce wiersze 
to niewielka czêæ obszernej twórczoci poetyckiej Czes³awa Mi³osza  pisze we
wstêpie.  Wybralimy niektóre utwory, które s¹ naszym zdaniem najbardziej charakterystyczne dla twórczoci Autora i uwydatniaj¹ ewolucjê jego twórczoci Obecnie
Czes³aw Mi³osz, bardziej ni¿ kiedykolwiek, d¹¿y do komunikacji z innymi ludmi. Inn¹
jego trosk¹  odnowienie tradycji i poszukiwanie charakterystycznych epoce rodków.
Wiersze I czêci  z Trzech zim (1936) i uzupe³nionego zbioru Ocalenie (1945).
Wiersze czêci II  z nowego zbioru wiat³o dzienne (1952). O wietle uwaga Gombrowicza: tematyka ich jest specjalna, to rekapitulacja pewnego okresu, a tak¿e wiadectwo i ostrze¿enie (Dziennik 1953-1956, t. I, Kraków 1997, s. 150). Wiersze Mi³osza opublikowa³o Lankai (5/1955) oraz fragment Zdobycia w³adzy (6/1955). Epoka
... wywo³a³a o¿ywion¹ polemikê, nie tyle o wierszach, ale o autorze: Litwin czy
Polak? Jedni, jak Bronys Raila (1909-1997) atakowali go, a drudzy  jak Këkðtas,
Nikos-Niliunas, bronili: Tak czy inaczej, Mi³osz z Szetejn przy Niewia¿y, niedaleko
Kiejdan, jest prawdziwym Litwinem. Dzieciñstwo i m³odoæ spêdzi³ w najprawdziwszej Litwie, prawie w jej centrum . Pochodzi z rodziny, od czterech stuleci przynajmniej zamieszka³ej na Litwie, pracuj¹cej na rzecz Litwy, tworz¹cej jej kulturê, chroni¹cej jej przyrodê, gospodarstwo, duszê, ludzi, a wiêc naród ca³y. Fakty te przekazane
przez samego Czes³awa, i mog¹ byæ takie wnioski. Litwê nazywa wreszcie wspóln¹
nasz¹ ojczyzn¹  napisa³.  Ale jak ju¿ czytalimy, inaczej siê wydarzy³o, podobnie jak
z tysi¹cami podobnych. Czes³aw Mi³osz uwa¿a siê za Polaka, pisze tylko po polsku,
pracuje tylko dla Polski... (wielokropek w oryginale  Z.P., Po¿egnanie z Weron¹,
odwiedziny w Kiejdanach, Santarvë  Zgoda, W. Brytania, 1/1956).
Powiêci³em Kektasowi sporo uwagi w Znad Wilii i Nowym Kurierze. W
Komentarzach do Abecad³a Mi³osza ( N.K., 2005) tak zakoñczy³em szkic o nim:
3
4
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W dzienniku (Maksym Tank) pod datà 7 grudnia 1993 odnotowaù Przychodziùa
Maùgorzata Kasner. Chciaùa, abym siæ podzieliù z nià swoimi wspomnieniami o J.
Këkðtasie, o którym zamierza napisæ szkic Czy taki szkic zosta³ napisany?
W nowym Komentarzu (nieopublikowanym): Keksztas Juozas  Uzupe³nienia
i poprawki napisa³em: Stawiaj¹c znak zapytania, nie s¹dzi³em, ¿e prêdko znajdê
odpowied. Nastêpnego dnia listonosz przyniós³ list z Wilna, od pani Jûratë Burakaitë. Listy jej zawsze sà oczekiwane . (napisa³a) Wysyùam Panu ksiàýkæ Maùgorzaty
Kasner o J. Keksztasie. Znajdzie Pan odpowied na nurtujàce pytania. M. Kasner
doskonale mówi po litewsku i chyba dlatego wybraùa ten temat pracy. Na dniach
opuszcza Wilno, gdzie w przeci¹gu 5 lat kierowa³a Instytutem Polskim. Tyle pani
Jûratë! Jej pracæ doktorskà o ýyciu i twórczoúci Këkðtasa na litewski przeùoýyùa
Anna Romañczuk (Wilno 2002).Autorka przedstawiùa polemikê litewskich pisarzy
na Zachodzie, o Epoce, g³osy przyjació³ i oponentów, o Mi³oszu i jego twórczoci, dot¹d pomijane w Polsce i na Litwie, a warte uwagi biografów i krytyków.
7
Ros.  po¿yjemy, zobaczymy.
8
Niem.  melancholia
9
Prof. Wiktor Sukiennicki (1901-1983)  politolog, ekonomista, prof. USB i
Szko³y Nauk Politycznych (SNP) Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie. W czerwcu 1941 wywieziony do Krasnojarska. Po zwolnieniu z
obozu pracowa³ w ambasadzie RP w Kujbyszewie. Od 1943 w Wielkiej Brytanii
wyk³ada³ na Uniwersytecie Polskim w Oxfordzie. Od 1952  w Wolnej Europie,
a od 1959  w Instytucie Hoovera (Stanford University). Wspó³pracowa³ z parysk¹
Kultur¹. Artyku³ o nim, zdjêty z druku w stanie wojennym i inne moje publikacje,
by³y przedmiotem korespondencji z jego ¿on¹, zamieszka³¹ w Londynie, w której
znalaz³y siê szczegó³y o deportacji i krytyka pod adresem Mi³osza. Posiadam jego
list do Ancewicza (Monachium, marzec 1956  niepublikowany).
10
Stanis³aw Swianiewicz (1899-1997)  prawnik, ekonomista, prof. USB i
SNP, autor wielu prac z zakresu polityki gospodarczej ZSRR i III Rzeszy. We
wrzeniu 1939 dosta³ siê do niewoli. Przebywa³ w Kozielsku i jako znawca wojennej gospodarki Niemiec, unikn¹³ losu ofiar Katynia. Zwolniony z ³agru w Komi w
kwietniu 1942, z³o¿y³ w ambasadzie RP relacjê o losie jeñców wojennych. Opublikowa³ W cieniu Katynia (Pary¿ 1946). Ambasador, prof. S. Kot, opuszczaj¹c Moskwê w 1942, zabra³ go ze sob¹. Osiedli³ siê w Anglii, po uprzedniej pracy w Biurze
Studiów przy Polskim Centrum Informacji w Jerozolimie. Pracowa³ na Uniwersytecie Polskim w Londynie i w Manchester. Z ramienia UNESCO w 1956 wyjecha³
do Indonezji, od 1963  w Kanadzie, na uniwersytecie w Halifaksie. W latach 19661968  na uniwersytecie Notre Dame w Indianie. Warto odnotowaæ artyku³ Piotra
Lisiewicza wiadek w masce (Niezale¿na Gazeta Polska, 2 maja 2008), przekazany przez Wojciecha Gureckiego, któremu sk³adam podziêkowanie.
11
Ingrid Ancewicz  Connighame  Blank (1934 Wilno  2000 Kalifornia).
Studia w Toronto, a stopieñ magistra w Heidelbergu. Od 1958 w San Francisco,
wyk³ada w College of Marin jêzyki niemiecki i rosyjski.

Przedstawi³, zaopatrzy³ wstêpem i przypisami:
Zenowiusz Ponarski
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Jedyna zachowana dzisiaj
synagoga na ulicy Zawalnej
w Wilnie
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RODZINNA EUROPA
OBRAZ STOSUNKÓW POLSKO-¯YDOWSKICH
WE WSPOMNIENIACH MI£OSZA
Marek Bernacki
Pierwsze uporz¹dkowane wed³ug klucza tematycznego wypowiedzi wspomnieniowe Czes³aw
Mi³osz zamieci³ w tomie autobiograficznych esejów pt. Rodzinna Europa (wyd. I Pary¿ 1959).
Znalaz³ siê w nim rozdzia³ pt. Narodowoci, w którym porusza wiele wa¿nych kwestii, dotycz¹cych
mniejszoci ¿ydowskiej w Polsce, szczególnie zamieszkuj¹cej Wilno. Z okresu szkolnej m³odoci
autor odnotowa³ wstydliwy epizod o charakterze
antysemickiego wybryku. Jako 12-latek zosta³ przy³apany przez nauczyciela jêzyka francuskiego na Poeta w m³odoci
posiadaniu procy, która w dniu 1 maja (wiêto pracy, zwane w Wilnie
wiêtem ¿ydowskim) mia³a mu pos³u¿yæ do bicia ¯ydów. Po latach
tak skomentowa³ to wydarzenie: Czy¿by broñ mia³a s³u¿yæ przeciwko Jaszce
i Soñce? (anonimowi koledzy beztroskiej zabawy na wileñskich podwórkach, synowie wyemancypowanych wileñskich ¯ydów, mówi¹cy po
rosyjsku  przyp. M.B.). Wcale nie. ¯aden konkretny cz³owiek nie by³
moim przeciwnikiem. Nosi³em w sobie abstrakcjê, twór bez twarzy, zbitkê
pojêæ, zaopatrzonych znakiem minus (Mi³osz 2001, s. 111).
Jako student Uniwersytetu Stefana Batorego, kontaktowa³ siê z przedstawicielami rodowiska ¿ydowskiego, które by³o nieod³¹cznym elementem nie tylko przedwojennego Wilna, ale wielu innych miast II Rzeczypospolitej, zw³aszcza tych, które znajdowa³y siê na Kresach i w Galicji.
W wydanej pod koniec ¿ycia Wyprawie w dwudziestolecie noblista pisa³:
Polska, która powsta³a w 1918 roku, by³a nadal krajem o wysokim
procencie ludnoci ¿ydowskiej. Ponad trzy miliony ¯ydów polskich mo¿na
by³o uwa¿aæ za odrêbny naród, ró¿ni¹cy siê od reszty wspó³obywateli
religi¹, obyczajem i zajêciem, którym by³ przewa¿nie handel i szynkarstwo, czêciowo rzemios³o i praca wolnonajemna (Mi³osz 2000, s. 268).
Po trzecim rozbiorze Polski w 1795 liczna, blisko pó³milionowa grupa ludnoci ¿ydowskiej, zamieszkuj¹cej dot¹d ziemie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, znalaz³a siê w zaborze rosyjskim  na rozleg³ym terenie, obejmuj¹cym ziemie litewskie, bia³oruskie i ukraiñskie oraz tery48
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toria, po³o¿one nad Morzem Czarnym i na
wschodnim
brzegu
Dniepru, gdzie w³adze
carskie utworzy³y tzw.
strefê osiad³oci. Poza
granicami tego terytorium ¯ydom nie wolno
by³o osiedlaæ siê w gra- Aleksander Fiut i jego Mi³oszowskie ksi¹¿ki
nicach imperium rosyjskiego. W Rodzinnej Europie Mi³osz zauwa¿y³: Dla rabinatu wileñskiego zabór Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego przez Rosjê by³ tragedi¹ i
dali temu wyraz w proklamacjach do wiernych. Stopniowo jednak, w
ci¹gu XIX wieku, przystosowanie do nowej pañstwowoci robi³o postêpy (Mi³osz 2001, s. 106). W przeprowadzonym wywiadzie-rzece z
Aleksandrem Fiutem poeta stwierdzi³: [ ] polskoæ wród ¯ydów w
Wilnie by³a bardzo s³abo zaznaczona. [ ] Z tym, ¿e kiedy nast¹pi³y
rozbiory, to rabini ¿ydowscy, rabini wileñscy, bardzo ostro potêpiali rozbiory i op³akiwali koniec Rzeczypospolitej. No ale póniej nast¹pi³a
pewna asymilacja w kierunku Rosji. Tak samo jak we Lwowie asymilowali siê na niemieckoæ w pewnym stopniu (Mi³osz 1994, s. 270).
W napisanej w po³owie lat 90. XX w. ksi¹¿ce wspomnieniowej Szukanie ojczyzny Czes³aw Mi³osz, powo³uj¹c siê na pracê rosyjskiego
uczonego Szymona Dubnowa Historia ¯ydów w Rosji i w Polsce, przypomnia³, ¿e po rozbiorach w granicach rosyjskiego imperium znalaz³o
siê najwiêksze skupisko ¯ydów w Europie. Spo³ecznoæ ta, st³oczona
nakazami administracyjnymi w obrêbie sztetlów, skazana by³a na dotkliwe cierpienia z powodu braku mo¿liwoci rozwoju ekonomicznego
w strefie zamkniêtej, przeludnienie oraz haracz,
p³acony w formie obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej, w ramach tzw. kantonizacji (Mi³osz
1992, s. 26-27). Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Wilno,
które znalaz³o siê we wspomnianej strefie osiad³oci i zosta³o na pocz¹tku XIX wieku stolic¹
guberni, zaliczane by³o ju¿ w XVIII wieku do
metropolii ¿ydowskich (Piechotkowie 2008,
s. 151). Wed³ug róde³ historycznych, w 1800
roku liczba ¯ydów wileñskich wynosi³a ponad 7 tys. i szybko ros³a: Wiêkszoæ mieszka³a
Szymon Dubnow
nadal na terenie Czarnego Miasta. Jego oro49
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dek stanowi³ Szulhof  dziedziniec bó¿niczy, wokó³ którego przy
Wielkiej Synagodze skupi³y siê:
siedziba kaha³u i s¹du rabinackiego, ³ania i rzenia rytualne
oraz czternacie wzniesionych w
ró¿nym czasie domów modlitwy
i studiów talmudycznych. Na
Tutaj mieci³a siê Biblioteka Straszuna
pocz¹tku XX w. powstanie tu
równie¿ s³ynna biblioteka Straszuna (Piechotkowie 2008, s. 151).
Autor Rodzinnej Europy przypomina, ¿e ¯ydzi europejscy nazywali
Wilno Jeruzalem Pó³nocy, traktuj¹c je jako swoj¹ stolicê kulturaln¹, a
poniek¹d tak¿e religijn¹ w tej czêci Europy. To w³anie w miecie nad
Wili¹ w latach m³odoci Mi³osza powstawa³y wybitne dzie³a literackie
w jêzyku jidysz, którym pos³ugiwa³a siê znaczna wiêkszoæ obywateli
II Rzeczypospolitej pochodzenia moj¿eszowego1 . Wspomina poeta:
w tym jêzyku uczono w szko³ach, wychodzi³y ksi¹¿ki i gazety.
Nale¿y sobie uwiadomiæ, ¿e jêzyk jidysz przez kilka stuleci by³ ograniczony do zamkniêtych wspólnot ¿ydowskich i ¿e jego wydostawanie siê
poza ich obrêb przypada na wiek XIX i XX. Gazety i ksi¹¿ki wydawane
w Polsce w jidysz by³y czytane w ca³ej Europie i rozwój literacki tego
jêzyka znajdowa³ odpowiednik poza Europ¹ tylko w wielkim skupisku
¯ydów rodkowoeuropejskich w Nowym Jorku. G³ównym ogniskiem
kulturalnym w jidysz by³o Wilno (Mi³osz 2000, s. 268)2 .
W Wilnie, o czym przypomina w Rodzinnej Europie, znajdowa³y siê
wa¿ne hebrajskie instytucje naukowe, które po 1945 zosta³y przeniesione
do Nowego Jorku3 . Jedn¹ z nich by³ Instytut Historyczny ¯ydowski (IWO),
za³o¿ony jako placówka, badaj¹ca folklor ¿ydowski, literaturê, powstaj¹c¹
w jidysz i historiê ludnoci, pos³uguj¹cej siê tym w³anie jêzykiem (Mi³osz
1994, s. 256). Jako ¿e na mapie religijnej Wilna judaizm obejmowa³ (obok
katolicyzmu) najwiêksz¹ grupê wyznawców, w okresie miêdzywojennym
po jego ulicach przechadzali siê wybitni znawcy i egzegeci Talmudu oraz
Tory, dochodzi³o te¿  jak wspomina  do zaciek³ych dysput miêdzy rabinistami i chasydami. Wiele miejsca powiêca w swoich wspomnieniach
literaturze religijnej, jaka powstawa³a wówczas w Wilnie. Zaznacza jednoczenie z rozgoryczeniem, ¿e jako m³ody cz³owiek mia³ o tym bardzo nik³e
pojêcie: Religijna literatura ¿ydowska, jaka powstawa³a w tej czêci Europy, przet³umaczona na wiele jêzyków, zyska³a uznanie na ca³ym wiecie i
wystarczy wzi¹æ do rêki pierwsz¹ lepsz¹ antologiê myli religijnej, ¿eby
natrafiæ na przypowieci chasydzkie, pomyleæ z szacunkiem o mêdrcach z
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zapad³ych miasteczek, o Baal Szem Towie, o rabbim Nachmanie z Brac³awia, rabbim Jitziku z Lublina, rabbim Pinkasie z Korca, ludziach niew¹tpliwie osi¹gaj¹cych szczyty ewangelicznej mi³oci. Nie gdzie indziej te¿
narodzi³a siê póniej laicka proza i poezja w jidysz; i tragiczna, i pe³na
niepowtarzalnego humoru. O tym wszystkim tutaj, w miecie, gdzie siê te
ksi¹¿ki dla miêdzynarodowych rynków drukowa³y, nie wiedzielimy dos³ownie nic. Niektóre z nich dane mi by³o poznaæ po bardzo wielu latach,
kiedy kupowa³em je w New Yorku, czyli nale¿a³o nauczyæ siê angielskiego,
¿eby dotkn¹æ spraw bliskich na odleg³oæ rêki (Mi³osz 2001, s. 112-113).
Win¹ za taki stan rzeczy autor obarcza pokutuj¹cy przez wieki zwyczaj izolowania ¯ydów, jako grupy przede wszystkim kupieckiej, pogardzanej przez rdzennie polsk¹ spo³ecznoæ ziemiañsko-szlacheck¹, a tak¿e
wyznaniowej, podlegaj¹cej innemu ni¿ chrzecijañski rytmowi religijnemu
i obrzêdowemu4 . Na te dwie rzeczy  dyskryminacji spo³eczno-zawodowej w spo³eczeñstwie feudalnym i izolacji wyznaniowej  nak³ada³a siê
ponadto kwestia odrêbnoci jêzykowej. Warto odwo³aæ siê do przemyleñ
Jana B³oñskiego, który dywaguj¹c na temat wyobcowania ¯ydów w spo³eczeñstwie polskim,
stwierdza³:
¯ydowska spo³ecznoæ w Polsce by³a przez
wieki i liczna, i wszêdzie obecna, zauwa¿alna. Mia³a swe w³asne
¿ycie religijne, intelektualne, obyczajowe, o
Trudno wyobraziæ by³o dzieñ powszedni bez ¯ydów
wiele bogatsze, ni¿
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przypuszczali nawet ciekawi i ¿yczliwi. By³o ono wszak¿e zamkniête,
niedostêpne nie-¿ydowskiemu otoczeniu i w³aciwie nieprzekazywalne
(B³oñski 1994, s. 58).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e tak¿e w napisanej po angielsku i wydanej w latach 60. XX wieku History of Polish Literature Mi³osz we fragmencie,
powiêconym ¯ydom polskim, wskazuje na zadawnione, historyczne ród³a izolowania siê spo³ecznoci pochodzenia moj¿eszowego. Pisze: Przez
kilka stuleci ¯ydzi polscy wiedli ¿ycie ca³kowicie oddzielone od ¿ycia otaczaj¹cych ich chrzecijan, maj¹c swoje
w³asne instytucje s¹downicze, karne,
fiskalne, religijne i wychowawcze (Mi³osz 1993, s. 194). Przy innej okazji,
analizuj¹c twórczoæ prozatorsk¹ Marii Rodziewiczówny, wydobywa g³êboko zakorzeniony w mentalnoci polskiego narodu stereotyp ¯yda oszusta. Pokazuje, ¿e taki wizerunek innego by³ jedn¹ z g³ównych przyczyn
izolowania przedstawicieli nacji
¿ydowskiej w spo³eczeñstwie szlacheckiej Rzeczypospolitej:
Natomiast sam¹ esencj¹ obcoci
s¹ ¯ydzi. Ich dziedzin¹ s¹ operacje finansowe, od najmniejszych po najwiêksze, przy czym nieroz³¹czna z tymi
operacjami jest nieuczciwoæ, tote¿
¯ydzi jak mog¹ oszukuj¹, szachruj¹,
szanta¿uj¹, s¹ ukrytymi wspólnikami
przestêpstw. Zwykle karczma jest
orodkiem dzia³añ ¿ydowskiej rodziny, a wódka s³u¿y do rozwi¹zywania
jêzyków i zbierania informacji. W
karczmie mo¿na dostaæ parê rubli, oddaj¹c osobiste rzeczy w zastaw, kupiæ
fa³szyw¹ metrykê i wiele za³atwiæ, ale
karczmarz, jako ¿e ma swoje powi¹zania z carsk¹ policj¹, tak¿e donosi.
Wielka Synagoga na starej fotografii Wilna (1930) i na obrazie artysty
¯ydzi tedy nie uznaj¹ ¿adnych innych
litewskiego Romualdasa Stasiulisa
wartoci prócz materialnego zysku.
(p³ótno/tempera, 50x40, 2004)
Poza tym s¹ brudni, nie tylko moral52
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nie, równie¿ fizycznie. Poniewa¿ swoim zachowaniem obra¿aj¹, by tak rzec
najwiêtsze uczucia, bicie ¯yda przynosi wyran¹ ulgê bohaterom Rodziewiczówny, poniewa¿ w ten sposób zagro¿ony ³ad moralny zyskuje satysfakcjê (Mi³osz 1992, s. 23)5 .
Przypomniane przez Mi³osza anty¿ydowskie przekonania Rodziewiczówny, obecne w jej twórczoci prozatorskiej, notabene, ciesz¹cej
siê i dzisiaj poczytnoci¹, nie odbiega³y od tendencji, nasilaj¹cych siê w
Europie zachodniej, pocz¹wszy od prze³omu XVIII i XIX wieku. Jak
zauwa¿a Maria Janion w szkicu Mit
za³o¿ycielski polskiego antysemityzmu: Obraz ¯yda jako paso¿yta, przebieg³ego oszusta, lichwiarza, spekulanta i krwiopijcy zakorzeni³ siê g³êboko w wyobrani europejskiej (Janion 2009, s. 78).
Powróæmy do wspomnieñ wileñskich. W rozmowie z Aleksandrem
Fiutem Mi³osz stwierdzi³ dobitnie:
Mówiê o jednym Wilnie, ale tu¿ obok
by³o Wilno ¿ydowskich ulic, Wilno
mówi¹ce w jidysz, chodz¹ce do innych
szkó³. To by³o drugie Wilno (Mi³osz
1994, s. 255). Problem wyobcowania
spo³ecznoci ¿ydowskiej znalaz³ swoje
poetyckie odzwierciedlenie w koñcowych frazach g³onego okupacyjnego wiersza Mi³osza pt. Campo di Fiori. Osamotnienie gin¹cego narodu porównane zosta³o przez poetê do samotnoci Giordana Bruna, renesansowego wolnomyliciela spalonego w 1600
na stosie inkwizycyjnym:
Ja jednak wtedy myla³em
O samotnoci gin¹cych.
O tym, ¿e kiedy Giordano
Wstêpowa³ na rusztowanie,
Wspó³czesne akcenty ¿ydowskie w
Nie znalaz³ w ludzkim jêzyku
Wilnie  pomnik na nipiszkach,
upamiêtniaj¹cy stary cmentarz (rok
Ani jednego wyrazu,
za³o¿enia 1487), zniszczony w 1950;
Aby nim ludzkoæ po¿egnaæ,
Pomnik Mêczeñstwa Getta
Tê ludzkoæ, która zostaje. [ ]
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I ci gin¹cy, samotni,
Ju¿ zapomniani od wiata,
Jêzyk ich sta³ siê nam obcy
Jak jêzyk dawnej planety. [ ]6
(Mi³osz 1985, s. 115, podkrel. moje  M. B.)
Rozpatruj¹c dra¿liw¹ kwestiê izolacjonizmu narodowociowego w przedwojennym pañstwie polskim, dostrzega winê tak¿e po drugiej stronie. Dla lepszego zrozumienia tez, przed³o¿onych przez Mi³osza
warto odwo³aæ siê do opinii Aleksandra
Hertza, polskiego socjologa pochodzenia
¿ydowskiego, który zauwa¿y³, i¿ jesieni¹
J. B³oñski pisa³ o ¯ydach polskich
1918 roku, czyli zaraz po odzyskaniu przez
Polskê niepodleg³oci Masy [ ] ¿ydostwa przyjê³y fakt powstania pañstwa polskiego jako co nieoczekiwanego, niezbyt zrozumia³ego, przyjê³y
go nieufnie, pow¹tpiewaj¹co. W tym sensie ¯ydzi w roku 1918 byli krajowymi cudzoziemcami. Nie byli w tym jednak wyj¹tkiem. [ ] W szerokich
masach nie by³o poczucia, ¿e nowe pañstwo jest pañstwem w³asnym, nie
by³o uto¿samienia siê z nim, by³a natomiast du¿a doza nieufnoci i sceptycyzmu (Hertz 2004, s. 221).
Mi³osz doszukuje siê przyczyn wyobcowania trzymilionowej
¿ydowskiej mniejszoci narodowej w jej znacznym rozwarstwieniu.
Podkrela, ¿e spo³ecznoæ semicka w Polsce dzieli³a siê z grubsza na
tych, którzy trwali przy ortodoksyjnej religii i tradycji oraz pos³ugiwali siê jêzykiem jidysz, oraz na tych, którzy zasilali coraz liczniejsze
szeregi postêpowej, wyemancypowanej inteligencji pochodzenia
¿ydowskiego7 . Ta druga, coraz liczniejsza w okresie miêdzywojennym warstwa spo³eczna, wywodz¹ca siê najczêciej z szeregów liberalnie nastawionego, wyemancypowanego mieszczañstwa8 lub rewolucyjnie nastawionego ¿ydowskiego proletariatu, d¹¿y³a
 jak podkrela  do zerwania wiêzi z ci¹¿¹c¹ przesz³oci¹ i tradycj¹ w³asnego narodu, zg³aszaj¹c jednoczenie akces do jednej z popularnych wówczas wród ¯ydów ideologii: syjonizmu, socjalizmu b¹d komunizmu9 :
Je¿eli znajomoæ literatury ¿ydowskiej (co usu- Aleksander Hertz
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nê³oby wiele przes¹dów)
by³a prawie ¿adna, powa¿n¹ winê ponosi³a równie¿ postêpowa i lewicowa inteligencja ¿ydowskiego pochodzenia. Z
idei ogólnych o równoci
ludzi wyci¹ga³a wniosek,
¿e przesz³oæ siê nie liczy.
Chciwa wszelkich nowinek, podtrzymywa³a w
Polsce kulturalny snobizm
Pomnik i tablica pami¹tkowa ku czci Gaona w Wilnie
[ ] Zajmowaæ siê literatur¹ w jidysz, t³umaczyæ jej na polski nie chcieli, uwa¿aj¹c j¹ za co
lokalnego, ni¿szego, za pozosta³oæ getta, o którym wzmianka by³a nietaktem. [ ] Je¿eli kto w ich obecnoci wspomnia³ o ¯ydach, obra¿ali
siê, dopatruj¹c siê w tym od razu rasizmu. Za wszelk¹ cenê starali siê
zapomnieæ, kim s¹, dowodz¹c tym zupe³nie nieuzasadnionego poczucia ni¿szoci (Mi³osz 2001, s. 113-114).
Intryguj¹cy w¹tek apostazji szerokich rzesz emancypuj¹cego siê na
pocz¹tku XX wieku ¿ydostwa Mi³osz uzupe³nia nieco dalej takim oto
spostrze¿eniem:
Porównuj¹c moich kolegów, zauwa¿y³em, ¿e zale¿nie od pochodzenia wpadali w zupe³nie odrêbne koleiny. Duch postêpu bra³ w posiadanie ¿ydowskich ch³opców i dziewczêta bardzo wczenie, ich protest przeciwko mentalnoci ojców i religii by³ bez porównania silniejszy ni¿ u
chrzecijan. Drwili z przes¹dów, ksiêgi wiête wydawa³y siê im zbiorem niedorzecznoci, czytali Lenina i najczêciej og³aszali siebie za
marksistów. Do pañstwa, którego byli obywatelami, odnosili siê lekcewa¿¹co, s³usznie zreszt¹ nie widz¹c w nim dla siebie zbyt wielu szans.
[ ] Fermentuj¹cy umys³owo, bardziej zdolni do miêdzyludzkiego ciep³a ni¿ katolicy,
górowali swoim
zmys³em spo³ecznym. Organizacje,
do których nale¿eli, ho³dowa³y ideom
syjonistycznym
albo socjalistycznym (czêsto jednym Jerzy Lec, Zuzanna Ginczanka i Mieczys³aw Grydzewski
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i drugim w ró¿nych proporcjach)
 Poalej Syjon, Poalej Syjon-Lewica, Bund, komunici. S³aby
ruch komunistyczny, têpiony
przez policjê, rekrutowa³ swoich
bojowników i sympatyków g³ównie sporód m³odych ¯ydów, czemu w naszym miecie dopomaga³o ci¹¿enie ku Rosji (Mi³osz
2001, s. 114-115).
Przyk³adem pisarza polskiego
pochodzenia ¿ydowskiego, który
wywodzi³ siê ze rodowiska liberalno-mieszczañskiego tzw.
asymilatorów (czyli ¯ydów spoOk³adka ksi¹¿ki Adolfa Rudnickiego, lonizowanych, pos³uguj¹cych
znani pisarze  Julian Stryjkowski, Ka- siê na co dzieñ jêzykiem polskim
zimierz Brandys i Henryk Grynberg
i wspó³tworz¹cych literaturê
polsk¹  przyp. M. B.), by³ Pawe³ Hertz10 . Pisarzowi temu powiêci³
szkic wspomnieniowy Rozumny obroñca klasycznego rymu, opublikowany w 2001 na ³amach Tygodnika Powszechnego11 . Zauwa¿y³
w nim, ¿e dla osób pochodz¹cych z rodzin ca³kowicie spolonizowanych, jak Pawe³ Hertz, jêzyk nie by³ ju¿ kwesti¹ wyboru. Jak wspomina Mi³osz, Hertz w krytyczny sposób odnosi³ siê do ideologii lewicowej, popularnej wród jego kolegów  pisarzy polskich pochodzenia ¿ydowskiego  Jerzego Leca, Zuzanny Ginczanki czy Jana piewaka, którzy  jak pisze w komunizmie szukali nadziej na spo³eczeñstwo bez rasowej dyskryminacji12 . Hertz, konkluduje Mi³osz chcia³
byæ pary¿aninem i Europejczykiem [ ] Czyta³ Prousta, André Gide,a,
Jeana Coctou (Mi³osz 2004, s. 162).
Do grupy asymilatorów zaliczyæ mo¿na przede wszystkim starszych od Paw³a Hertza o jedno pokolenie pisarzy skupionych wokó³
Wiadomoci Literackich Mieczys³awa Grydzewskiego  jednego z
najlepiej redagowanych i najbardziej poczytnych pism kulturalno-literackich 20-lecia miêdzywojennego. Pismo by³o organem prasowym
grupy poetyckiej Skamander, któr¹ Mi³osz tak sportretowa³ w Traktacie poetyckim:
Poeta musia³ byæ z dobrej rodziny.
wi¹tobliwego cadyka wzi¹³ w rodzie.
Ojcowie jego czytali Lassallea.
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Wierzyli w Postêp i w berliñsk¹ Lied.
Powoli wdziêk siê zwyk³ by³ destylowaæ.
Buli z gorszych, szlachetków czy ³yków,
Czy nawet z Niemca w we³nianej szlafmycy
(Mi³osz 2002, s. 191)13 .
Po latach, w przywo³anym ju¿ szkicu wspomnieniowym o Hertzu,
Mi³osz po raz kolejny opisa³ to rodowisko, doceniaj¹c rolê, jak¹ odegra³o
w ¿yciu kulturalno-literackim II Rzeczypospolitej:
Wiadomoci by³y czytane przez ludzi chc¹cych czuæ siê je¿eli nie
pary¿anami, to przynajmniej Europejczykami, choæ nak³ad pisma, oko³o
omiu tysiêcy, nie by³, jak na kraj o trzydziestu czterech milionach mieszkañców, imponuj¹cy. Wiêkszoæ czytelników stanowi³a inteligencja polsko-¿ydowska, co zreszt¹ mia³o swój odpowiednik w nazwiskach twórców
pojawiaj¹cych siê na ³amach tygodnika. By³ to moment, kiedy kultura
polska otrzyma³a potê¿ny zastrzyk wie¿ych si³ w postaci wybitnych talentów ¿ydowskich, zarówno w poezji, jak w prozie (Mi³osz 2004, s. 161)14 .
Warto w tym miejscu odwo³aæ siê do przywo³ywanego wczeniej
szkicu Jana B³oñskiego Autoportret ¿ydowski czyli o ¿ydowskiej szkole
w literaturze polskiej15 , napisanego na pocz¹tku lat 80. ub. wieku. W
tekcie tym, powiêconym powojennej twórczoci prozatorskiej najwa¿niejszych przedstawicieli szko³y
¿ydowskiej (Adolf Rudnicki, Julian
Stryjkowski, Kazimierz Brandys,
Henryk Grynberg, Adam Wojdowski) która, jak zauwa¿a rozkwit³a 
ju¿ najdos³owniej  na cmentarzu,
pojawia siê intryguj¹cy opis rodowiska literackiego, skupionego w
przedwojennej Warszawie wokó³
Wiadomoci Literackich16 :
By³o to pismo-symbol i mimo
(lub dziêki) swej popularnoci 
koæ niezgody. Endecy, chadecy, powa¿na czêæ tradycjonalistów [ ]
uwa¿ali Wiadomoci za narzêdzie
szatana, czyli za wspólne przedsiêwziêcie ¯ydów, kosmopolitów i socjalistów (albo nawet komunistów). Julian Tuwim i Marian Hemar,
Zw³aszcza ¯ydów: czy¿ wród redak- Antoni Borman i Józef Wittlin
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torów i wspó³pracowników pisma szczególnie liczni nie byli
spolonizowani ¯ydzi, poczynaj¹c
od Grydzewskiego i Bormana,
Tuwima i Hemara, Wittlina i Breitera? Wiadomoci by³y te¿
wieck¹ bibli¹ (czy cotygodniowym narkotykiem) pokanej czêci ¿ydowskiej inteligencji. Ale
Wspó³czesne akcenty ¿ydowskie w Wilnie  tablica pami¹tkowa, powiêcona
zarazem budzi³y niezadowolenie,
Sprawiedliwym Wród Narodów wiata
ba, wciek³oæ pism ¿ydowskich,
z Wilna: siostrze Marii Mikulskiej, ksiêzw³aszcza syjonistycznych (B³oñdzu Juozasowi Stakauskasowi oraz naski 1994, s. 66).
uczycielowi Vladasowi emaitisowi
Jak wynika z przytoczonych
powy¿ej wypowiedzi Czes³awa Mi³osza, Aleksandra Hertza i Jana B³oñskiego, kwestia asymilacji i akulturacji obywateli II Rzeczypospolitej pochodzenia ¿ydowskiego, a tak¿e rola, jak¹ odegrali oni w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym miêdzywojennej Polski, mimo mniej lub bardziej zaznaczaj¹cego siê wyobcowania, by³a zagadnieniem z³o¿onym, wymykaj¹cym siê jednoznacznym definicjom.
Mi³osz wobec polskiego antysemityzmu

Wa¿ny nurt wspomnieniowo-autobiograficznych wypowiedzi Mi³osza, powiêconych przedwojennemu ¿ydostwu, stanowi¹ wypowiedzi autora Ocalenia, dotycz¹ce kwestii polskiego antysemityzmu. Wed³ug socjologa Aleksandra Hertza, sprawa ¿ydowska by³a jednym z
tematów, najczêciej poruszanych w publicystyce polskiej XIX i XX
wieku. Co wiêcej, jak pisze Hertz: W latach poprzedzaj¹cych ostatni¹
wojnê dla czêci prasy polskiej sprawa ¿ydowska sta³a siê zagadnieniem centralnym, zas³aniaj¹cym inne zagadnienia epoki. Autor ten stwierdza ponadto, ¿e kulminacj¹ tego procesu by³y przejawy jaskrawego antysemityzmu i rasizmu. Powo³uj¹c siê na pogl¹dy znanych polskich mylicieli dwóch ostatnich stuleci, takich, jak: Staszic17 , Wincenty Krasiñski18 , Jeleñski, Jeske-Choiñski, Dmowski, Niemojewski, Nowaczyñski
czy Rolicki, a tak¿e innych pomniejszych przedstawicieli szko³y tzw.
obozu narodowego, stwierdza kategorycznie:
Obraz ¯yda jest tu malowany ciemnymi farbami. ¯yd jest istot¹ antyspo³eczn¹ i antypolsk¹. Jest on elementem w Polsce obcym, z Polsk¹
niezwi¹zanym i dla Polski szkodliwym. Przez d³ugi czas te w³aciwoci
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¯yda by³y przez publicystów polskich
³¹czone z jego ¿yciem religijnym i
jego etosem. Talmud i ¿ydowskie
przes¹dy religijne s¹ przyczyn¹ z³a.
[...] Z czasem w miarê postêpów laicyzacji w wiecie ¿ydowskim, negatywna ocena ¯yda przestawa³a byæ
³¹czona z jego pogl¹dami religijnymi. ¯yd by³ z³y organicznie, per se, z
samej natury rzeczy. [ ] Dla nacjonalisty Dmowskiego zachodzi³a fun- Poeta z Wis³aw¹ Szymborsk¹ podczas
damentalna przeciwstawnoæ pol- spotkania autorskiego na Uniwersyteskich i ¿ydowskich d¹¿eñ narodowych cie Wileñskim, 2001. Z wystawy Powroty Czes³awa Milosza.
(Hertz 2004, s. 264).
Tak¿e autor Rodzinnej Europy postrzega zjawisko antysemityzmu
jako powszechny i nieod³¹czny element ¿ycia w przedwojennej Polsce19 . Pisze o tym bez skrupu³ów, zaprawiaj¹c swoje gorzkie s¹dy w
tej kwestii szczypt¹ zjadliwej ironii:
Na ogó³ Polacy byli niezwykle ¿yda-wiadomi i antysemiccy, ale
je¿eli gdzie zabrak³o obiektu ich dziwacznych ambiwalentnych uczuæ,
ogarnia³a ich melancholia: bez ¯ydów jest n u d n o. Sporo pism i
ruchów politycznych z antysemityzmu czerpa³o racjê bytu, oceniaj¹c
dobrodziejstwo tak wygodnego tematu demagogii, bez którego grozi³aby pustka. ¯aden kabaret nie móg³ obyæ siê bez ¿ydowskich dowcipów
i zjadliwy, wisielczy humor, w³aciwy niektórym miastom, jak Warszawa, nosi wyrane piêtno ¿ydowskiego ludowego humoru. Ta symbioza
uniemo¿liwia³a obojêtnoæ i wytwarza³a na drugim biegunie okazy filosemitów, dla których nawet kobiety nie¿ydowskie by³y bez smaku,
jako intelektualnie ni¿sze (Mi³osz 2001, s. 109).
Poruszana kwestia sta³a siê tematem osobnego artyku³u Mi³osza Antysemityzm w Polsce, napisanego po angielsku i opublikowanego po raz pierwszy w 1957 w Stanach Zjednoczonych20 . Na pocz¹tku tego tekstu okrela antysemityzm jako jedn¹ z najstarszych chorób Polski21 ,
by zaraz potem wyjaniæ jej przyczynê:
Korzeni antysemityzmu we wschodniej Europie
nale¿y szukaæ g³ównie w ekonomicznym cieraniu
siê miasta i wsi i w ch³opskiej mentalnoci, która
sprawia³a, ¿e na ka¿dego, kto nie nale¿a³ do wspólnoty wiejskiej, patrzy³o siê jak na outsidera22 .
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Powróæmy do w¹tku przedwojennego polskiego antysemityzmu, który opiera³ siê  jak
zauwa¿a autor Wyprawy w dwudziestolecie 
na lansowanej przez krêgi prawicowe spiskowej teorii dziejów23 . Jej wyrazicielem by³ m.in.
Jêdrzej Giertych, historyk, zwi¹zany z obozem
narodowym. Stwierdza Mi³osz:
Wed³ug tego pogl¹du, katolicka Polska sta³a siê przedmiotem szczególnej nienawici protestantów w XVII wieku, których miêdzynaro- Jêdrzej Giertych
dowy spisek ci¹gn¹³ na Polskê najazd szwedzki. Protestanck¹ wrogoæ
do Polski odziedziczyli masoni, którzy z kolei dzia³ali przeciwko Polsce, ³¹cznie z podobnym spiskiem ¿ydowskim. Polska oswobodzi³a siê
od trzech zaborców, by³a jednak nadal opl¹tana mackami ¿ydowskiej
miêdzynarodówki, wspó³pracuj¹cej z miêdzynarodówk¹ komunistyczn¹
(Mi³osz 2000, s. 275).
Mit ¯yda, jako odwiecznego wroga Polski i Polaków, rozpowszechnia³a miêdzywojenna literatura polska o zabarwieniu antysemickim 24 .
Aleksander Hertz25 , autor wydanej w 1961 monografii ¯ydzi w kulturze
polskiej, dowodzi, ¿e za wzorcowy przyk³ad takiej literatury uznaæ mo¿na
ksi¹¿kê Henryka Rolickiego Zmierzch Izraela (1933). Mia³a ona kilka
wydañ, ciesz¹c siê ogromn¹ popularnoci¹ wród czytelników. Hertz
streszcza g³ówne przes³anie tego ksenofobicznego i oszczerczego dzie³ka, w którym  jak przekonuje  dominuje mylenie magiczne i alogiczne, za czytelnicy znajdowali w nim to, w co wierzyæ chcieli i w czym
znajdowali potwierdzenie swoich ukrytych obaw i nadziei:
Autor dok³adnie wskazuje, ¿e ¯ydzi byli sprê¿yn¹ upadku wielkich
mocarstw, tworzenia siê wszelkich herezji i koncepcji rewolucyjnych. Oni
to spowodowali upadek pañstwa rzymskiego, najcia Germanów, Arabów i Tatarów. Ich dzie³em by³ neoplatonizm, manicheizm, gnostycyzm i
arianizm. W wyniku ich knowañ
zrodzili siê albigensi, husytyzm,
humanizm (autor uwa¿a humanizm za rzecz z³¹), reformacja.
Oczywicie masoneria i rewolucja francuska by³a owocami machinacji ¿ydowskich. Ostatnimi
za produktami ¯ydów s¹ kapitalizm i bolszewizm. Rolicki bez
M. Rodziewiczówna; ksi¹¿ka Rolickiego zaj¹kniêcia siê ca³¹ reformacjê w
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Polsce sprowadza do intryg ¿ydowskich. S³owem. mo¿na by powiedzieæ,
¿e ¯ydzi byli motorem dziejów, ¿e cokolwiek wa¿nego w dziejach siê zdarzy³o, mia³o swe ród³o w ¯ydach (Hertz 2004, s. 245-246)26 .
Postawy antysemickie w okresie miêdzywojennym rozpowszechnione by³y  co podkrela w swoich wspomnieniach Mi³osz  zw³aszcza w krêgach prawicowo-katolickich o zabarwieniu narodowym27 .
W Zniewolonym umyle, eseju rozrachunkowym, napisanym na pocz¹tku lat 50. ub. wieku we Francji, portretuj¹c pod pseudonimem
Delta Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego, przedstawi³ go m.in. jako
wspó³pracownika skrajnie nacjonalistycznego pisma Prosto z mostu:
Redaktor wielkiego prawicowego tygodnika d³ugo zabiega³ o pozyskanie Delty. Wreszcie mu siê to uda³o i wiersze Delty zaczê³y siê ukazywaæ na ³amach pisma, które niejako kupi³o go na wy³¹czn¹ w³asnoæ.
Pismo to mia³o kierunek antysemicki. Jego du¿y nak³ad by³ wynikiem
szerzenia siê nastrojów nacjonalistycznych w naszym kraju, ruchu
znajduj¹cego zwolenników szczególnie wród m³odzie¿y. [ ] Dlaczego
Delta tak pisa³? Sprawy rasowe by³y mu najzupe³niej obojêtne. Mia³
wielu przyjació³ wród ¯ydów i tego samego dnia, kiedy ukazywa³y siê
jego rasistowskie wypowiedzi, przychodzi³ do tych przyjació³ (oczywicie bywa³ wtedy pijany) i padaj¹c przed nimi na kolana, owiadcza³
im swoj¹ mi³oæ i prosi³ o przebaczenie (Mi³osz 1953, s. 141).
Wiele lat póniej, we wstêpie do ksi¹¿ki Hertza ¯ydzi w kulturze
polskiej, dokona³ syntetycznego przegl¹du nieakceptowanej przez siebie opcji wiatopogl¹dowej:
Program Romana Dmowskiego i jego stronnictwa ju¿ przed pierwsz¹
wojn¹ wiatow¹ by³ anty¿ydowski, zarazem wymierzony przeciwko wszel-

Wspó³czesne akcenty ¿ydowskie w Wilnie  pomnik Cemacha Szabadowa, autora
Doktora Oj, boli, na drugim monumencie  Romain Gary; tablica pami¹tkowa
na domu, w którym mieszka³ wiatowej s³awy skrzypek Jascha Heifetz
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kim mniejszociom, czyli obcym. [ ] Szczególnym zjawiskiem by³a
prasa o masowym nak³adzie wydawana przez zak³ad ojców franciszkanów w Niepokalanowie, zw³aszcza gazeta Ma³y Dziennik, specjalizuj¹ca siê w propagandzie antysemickiej. Ma³y Dziennik znajdowa³ du¿y
odzew wród polskiej ludnoci wsi i ma³ych miasteczek, czego wynikiem
by³y napaci na ¿ydowskie stragany, niszczenie ¿ydowskiego mienia o bojkot ¿ydowskich sklepów. [ ] W roku 1937 zosta³ utworzony w Polsce
Obóz Zjednoczenia Narodowego, czyli tzw. Ozon, co oznacza³o radykalny
zwrot w polityce pi³sudczyków. Czêæ z nich, o sk³onnociach do rz¹dów
autorytarnych, ulegaj¹c presji stronnictw skrajnie prawicowych, zawar³a
pakt z nimi, przejmuj¹c ich has³a antysemickie (Hertz 2004, s. 6-7).
Opisane postawy i tendencje polityczne, z którymi Mi³osz rozprawia³
siê jeszcze wiele lat póniej, w du¿ym stopniu rzutowa³y, wed³ug niego,
na stereotypowe, najczêciej negatywne, wizerunki ¯yda28 . Na przyk³ad
jako zaprzañca i tchórza, który odmawia walki zbrojnej lub sabotuje j¹,
stanowi¹c zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstwa polskiego29 .
Antysemityzm, dywaguje w eseju Narodowoci, znajdowa³ przed wojn¹
poklask zw³aszcza w rodowisku uniwersyteckim. W Wilnie awantury
antysemickie urz¹dzali studenci prawa i medycyny, traktuj¹c to jako propagandowy atak, zwrócony przeciw ¯ydom, podejmuj¹cym pracê w
wolnych zawodach (Mi³osz 2000, s. 271-272). Do najwiêkszego napiêcia
dosz³o w latach 30. XX w., ale ju¿ wczeniej pojawi³a siê  wymuszona
przez politykê obozu endeckiego, d¹¿¹cego do unarodowienia wy¿szych
uczelni  dyskryminuj¹ca rodowisko ¿ydowskie uchwa³a numerus clausus. Dekretowa³a ona limity kandydatów na studia pochodzenia ¿ydowskiego i w póniejszym okresie w bezporedni sposób wp³ynê³a na zjawisko tzw. getta ³awkowego. Po latach Mi³osz powróci³ do tej kwestii:
W Polsce coraz wiêksze znaczenie mia³ ONR, czyli Obóz Narodowo-Ra-

Zbudowana w 1903 synagoga na Zawalnej  od frontonu i od ul. Krupniczej
62

©Romuald Mieczkowski

Marek Bernacki

Tablica, upamiêtniaj¹ca siedzibê kaha³u oraz Teodora Hercla, inna  powiêcona kupcowi-darczyñcy Lejbie Fejgelsonowi  na murach dawnej Sali Miejskiej
(dzi filharmonii, zdjêta w ostatnich latach); Plan Getta Wileñskiego
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dykalny, i sytuacja zmienia³a siê z dnia na dzieñ na gorsze, równie¿ na uniwersytetach, gdzie studenci napadali na swoich kolegów ¯ydów, bili ich i
ranili, a zdarza³y siê te¿ wypadki mierci. W³adze uniwersyteckie zachowywa³y siê lêkliwie i, ulegaj¹c szanta¿owi ONR-u, wprowadzi³y w roku 1937 tzw.
getto ³awkowe, czyli osobne ³awki dla ¯ydów i nie-¯ydów. Te wydarzenia
wydawa³yby siê w Polsce lat dwudziestych nieprawdopodobne, tak by³y
sprzeczne z poszanowaniem prawa. Nigdy poprzednio antysemickie has³a nie
by³y g³oszone tak jawnie przez grupy chuliganów (Hertz 2004, s. 8).
Podsumowaniem poruszonej przez Mi³osza w Rodzinnej Europie
kwestii antysemityzmu s¹ uwagi o rozruchach anty¿ydowskich w Wilnie, które po raz pierwszy z du¿ym nasileniem mia³y miejsce na prze³omie padziernika i listopada 1931. Przyczyn¹ zajæ ulicznych by³a prowokacyjna akcja przeprowadzona przez m³odzie¿ówkê narodow¹30 :
Komórce narodowo radykalnej na uniwersytecie uda³o siê
osi¹gn¹æ powa¿ny sukces, bo studenci pracuj¹cy prosektorium og³osili strajk, ¿¹daj¹c, ¿eby
do sekcji dostarczano Poeta by³ bardzo serdecznie witany w Szetejniach,
równie¿ trupy ¿ydow- 2003. Z wystawy Powroty Czes³awa Mi³osza
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skie, proporcjonalnie do liczby ¯ydów
na wydziale medycyny. Strajk rozszerzy³
siê w manifestacjê uliczn¹, która skierowa³a siê w dzielnicê dawnego getta,
t³uk¹c po drodze szyby i turbuj¹c przechodniów. Natrafi³a jednak na opór silnych ¿ydowskich rzeników i tragarzy.
Wyrwany z bruku kamieñ ugodzi³ g³owê
jednego ze studentów, który w parê godzin póniej umar³. Wtedy miasto znalaz³o siê we w³adzy wciek³ego t³umu. Zaryglowane sklepy, mieszkañcy schowani, ledz¹cy niebezpieczeñstwo przez
szpary w okiennicach, rodkiem jezdni
przewalanie siê t³uszczy szukaj¹cej ofiar. Autor publikacji z Ew¹ CzeczottPolicja zachowywa³a siê chwiejnie. [ ] Beynar, córk¹ Paw³a Jasienicy,
podczas Maja nad Wili¹. 2008
Narodowy radykalizm zdawa³ siê im
fal¹ jutra i nie nale¿a³o go dra¿niæ (Mi³osz 2001, s. 119).
Opisane przez Mi³osza rozruchy by³y zapowiedzi¹ traumatycznych
dowiadczeñ i najwiêkszej tragedii narodu ¿ydowskiego, jaka rozegra³a
siê na terenie Europy, podbitej przez hitlerowsk¹ Trzeci¹ Rzeszê. Stanowi³y niejako symboliczne preludium niespotykanej w dziejach, perfekcyjnie zaplanowanej i przeprowadzonej przez hitlerowców zbrodni ludobójstwa. Kwestia stosunku Czes³awa Mi³osza do tragedii Holocaustu,
sk¹din¹d ciekawa i wa¿na, wykracza jednak poza granice tego artyku³u.
Marek Bernacki
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Przypisy
1
Ortodoksyjni ¯ydzi pos³ugiwali siê tak¿e jêzykiem hebrajskim i  jak wspomina Mi³osz  uczyli siê tak¿e w jêzyku polskim, np. w renomowanym wileñskim
Gimnazjum Epsztajna (Mi³osz 2000, s. 272). Natomiast w Rodzinnej Europie tak
pisa³ o jêzykach, którymi mówili na co dzieñ wileñscy ¯ydzi: ogromna wiêkszoæ
w jidysz, emancypowana mniejszoæ po rosyjsku, nieliczna tylko mniejszoæ po
polsku (tam¿e, s. 106).
2
W innym miejscu pisze: Polska by³a krajem, który wyda³ wybitnych pisarzy w
jêzyku jidysz albo hebrajskim. Przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ byli to: Icchak Lejb
Perec, wielki poeta i powieciopisarz, pisz¹cy w jidysz, oraz Szalom Asz. Po 1918 roku
sporód cz³onków Stowarzyszenia Pisarzy ¯ydowskich miêdzynarodow¹ s³awê zyskali bracia Singerowie: Izrael Joszua i Isaac Bashevis. [ ] W Wilnie lat trzydziestych
ws³awi³a siê grupa pisz¹cych w jidysz literatów Jung Wilne, z której wojnê prze¿yli:
poeta i prozaik Chaim Grade, poeta Szmerke Kaczergiñski i Abraham Suckewer
(Mi³osz 2000, s. 271). O pisarzach tego krêgu wspomina w szkicu Miejsca utracone,
który wszed³ do tomu Szukanie ojczyzny (Mi³osz 1992, s. 206-207).
3
W Wyprawie w Dwudziestolecie Mi³osz rozwija tê kwestiê w sposób nastêpuj¹cy: Najbardziej chyba ¿ywotnym rodowiskiem intelektualnym by³o Wilno.
Nawiasem warto zauwa¿yæ, ¿e w Ameryce du¿e znaczenie wród ¯ydów ma miejsce pochodzenia. Najbardziej zaszczytne by³o pochodzenie z Wilna, nieco gorsze z
Warszawy, najgorsze z Galicji (tam¿e, s. 271). O polsko-¿ydowskim rodowisku
w Nowym Jorku, jako krêgu inteligencji mieszczañskiej o wiatopogl¹dzie liberalno-demokratycznym, wychowanej na przedwojennych Wiadomociach Literackich Mieczys³awa Grydzewskiego i Kronikach tygodniowych Antoniego S³onimskiego, pisze Mi³osz we wstêpie do ksi¹¿ki Aleksandra Hertza ¯ydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2004, s. 11-12  przyp. M.B. Warto przywo³aæ w tym
miejscu jeszcze jedn¹ ciekaw¹ wypowied noblisty, powiêcon¹ ¯ydom amerykañskim, wywodz¹cym siê z d. Kresów Rzeczypospolitej: Kiedy zaczyna siê
emigracja na Zachód, przede wszystkim do Ameryki Pó³nocnej, The Russian Jew,
wcale nie z Rosji samej, bo go tam nie by³o, tylko z Wilna, Miñska, Witebska,
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Kijowa, bêdzie pospolitym okreleniem niezliczonych amerykañskich uczonych,
literatów, muzyków i aktorów (Mi³osz 1992, s. 28).
4
Kwestia religijnych odmiennoci miêdzy judaizmem a polskim chrzecijañstwem jest tematem tak obszernym, ¿e zas³uguje na odrêbne studium, dlatego ograniczymy siê w tym miejscu jedynie do przytoczenia znamiennej uwagi Marii Janion,
streszczaj¹cej pogl¹dy Gershona Davida Hunderta, autora historycznej syntezy ¯ydzi
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Genealogia nowoczesnoci, Warszawa 2007: ¯ydzi i polscy chrzecijanie stawali siê elementem coraz bardziej odrêbnych, obcych sobie spo³ecznoci. ¯yda coraz czêciej postrzegano jako innego, obcego, za kszta³tuj¹ca siê nowo¿ytna polska to¿samoæ narodowa nabiera³a charakteru monoetnicznego. W wyniku dzia³añ Kocio³a ¯ydzi znaleli siê poza nawiasem
formuj¹cej siê polskiej to¿samoci narodowej (Janion 2009, s. 86-87).
5
Notabene, obraz brudnego fizycznie ¯yda pojawia siê w poemacie Mi³osza
Czeladnik. W opisie zachodnich kresów rosyjskiego imperium na pocz¹tku XX w.,
obok hulaj¹cych panów i bia³oruskich ch³opów o zapadniêtych twarzach pojawiaj¹ siê
I ¯ydzi, zdegenerowani nêdz¹,/ Ich kobiety o oczach czarownic,/ Pokrêcone, owiniête
we wszawe chustki,/ Spustoszone przez zwierzêce porody (Mi³osz 2002, s. 93).
6
Notabene, Bo¿ena Chrz¹stowska, analizuj¹c kluczowe zdanie z wiersza Mi³osza Jêzyk ich sta³ siê nam obcy, pisa³a: To zdanie ma sens wieloznaczny: w znaczeniu dos³ownym bêdzie to jêzyk hebrajski, st¹d ród³em samotnoci mêczenników
getta jest obcoæ narodowa jako przyczyna obojêtnoci i zapomnienia ze strony
Polaków. [ ] Drugie metaforyczne znaczenie sugeruje porównanie: Jak jêzyk
dawnej planety. Chodzi tu ju¿ nie o jêzyk etniczny czy narodowy, lecz jêzyk, w
którym zosta³o zapisane Pismo  Stary i Nowy Testament. Prawdy w nim zawarte,
np. nie zabijaj, kochaj bliniego swego , s¹  wobec samotnoci gin¹cych  jak z
dawnej planety. By³aby to zatem obcoæ wynikaj¹ca z zagubienia podstawowych
prawd S³owa Objawionego, a to jest ród³em zarówno obojêtnoci t³umu, jak samotnoci gin¹cych (Chrz¹stowska 1993, s. 119).
7
Za pocz¹tek emancypacji ¿ydostwa, zamieszkuj¹cego tereny Rzeczypospolitej, Mi³osz uznaje haskalê, czyli nurt owiecenia wród ¯ydów, który pojawi³ siê
w Wilnie na pocz¹tku XIX w. Jako przyk³ad wileñskiego ¯yda owieconego
podaje Juliana Klaczkê  wybitnego polskiego literaturoznawcê pochodzenia ¿ydowskiego (Mi³osz 1994, s. 270-271). W Szukaniu ojczyzny stwierdza: Ruch haskali na
pocz¹tku dziewiêtnastego wieku sk³ania³ do zdobywania owiaty w polskim, te¿ w
niemieckim, st¹d wilnianin Julian Klaczko. Póniej jednak haskala nawo³ywa³a do
zarzucenia jidysz na rzecz rosyjskiego i w rezultacie liczba recytuj¹cych z zachwytem Puszkina, Lermontowa  oraz Majakowskiego  by³a w Wilnie ca³kiem znaczna.
Rosyjski te¿, nie polski, stanowi³ pomost do kultury kosmopolitycznej (Mi³osz 1992,
s. 207). Haskala (w jêzyku hebr. owiecenie, wykszta³cenie)  oznacza³a w l. 17501880 ruch, propaguj¹cy modernizacjê i integracjê ¯ydów z pozosta³¹ ludnoci¹
kraju, na terenie którego zamieszkiwali. Haskala propagowa³a odrodzenie kulturalne i spo³eczne ¯ydów poprzez rozwój nauki, filozofii, reformê szkolnictwa, popiera³a emancypacjê i zapocz¹tkowa³a ruch asymilacyjny. Rzeczników haskali nazywano maskilami (Szuchta, Trojañski 2006, s. 16).
8
Jako wzorcowy przyk³ad takiego emancypowanego i postêpowego ¯yda
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Mi³osz podaje w innym miejscu swojego przyjaciela z lat emigracji amerykañskiej
Aleksandra Hertza: Hertz czu³ siê Polakiem i ¯ydem, ale nie wyznawc¹ judaizmu.
Nie uto¿samia³ siê z masami pobo¿nych ¯ydów zamieszkuj¹cych Polskê, obchodz¹cych szabat i chodz¹cych w pi¹tek do synagogi. Dystans, jaki dzieli³ ¯ydów emancypowanych i spolonizowanych od tych mas, by³ ogromny (Hertz 2004, s. 13). Sam
Hertz tak o tym pisze: ¯yd chce siê wyzwoliæ z ram kasty, laicyzuje swe ¿ycie, ma
narodowe przywództwo polityczne, ma literaturê, prasê, ideologie. Nie chce ju¿ byæ
ani parchem, ani ¿ydkiem (Hertz 2004, s. 228).
9
Zagadnienie to rozwija w Wyprawie w Dwudziestolecie, pisz¹c: Czêæ z tej
m³odzie¿y wybiera³a PPS, ale te¿  przed wojn¹  SDKPiL albo partiê niejako
równoleg³¹ do polskiego socjalizmu  Bund, utworzony za czasów carskich w Wilnie. Inny rodzaj emancypacji da³ pocz¹tek ruchowi syjonistycznemu, który z kolei
ró¿nicowa³ siê na prawicê i lewicê, nie mniej radykaln¹ ni¿ socjalici i komunici
[ ] Socjalizm wed³ug Bundu mia³ rozwi¹zaæ automatycznie konflikty pomiêdzy
grupami narodowymi (Mi³osz 2000, s. 269, 273). W rozmowie z Aleksandrem
Fiutem tak opisa³ znaczenie organizacji: Bund powsta³ z [ ] potrzeby zwrócenia siê
do ludzi prostych mówi¹cych w jidysz, z bardzo bogatym folklorem ¿ydowskim, w
przeciwieñstwie do ludzi wykszta³conych, którzy uwa¿ali, ¿e albo rosyjski, albo
hebrajski, i mieli syjonistyczne tendencje. Z pewnoci¹ Bund by³ bardzo niesyjonistyczny; by³  jak wiadomo  socjalistyczny, czyli stawia³ na przekszta³cenie ustroju
i na miejsce dla ludnoci mówi¹cej w jidysz w ramach tego ustroju (Czes³awa
Mi³osza autoportret, dz. cyt., s. 256).
10
W Rodzinnej Europie Mi³osz dosadnie sportretowa³ innego przedstawiciela tego
nurtu w osobie Marka Eigera (Stefana Napierskiego): Marek, zdegenerowany potomek
wielkich kapitalistów, w³acicieli fabryk cementu, mia³ wszystkie cechy w³aciwe rodkowowschodnim Europejczykom jego pokroju, to znaczy: pieni¹dze, znajomoæ jêzyków
obcych, du¿y ksiêgozbiór, neurasteniê i homoseksualizm. [ ] A Marek, oczywicie
poeta, t³umaczy³ Rilkego, Stefana Georgego, Trakla i obraca³ siê w wykwintnych ko³ach,
zapatrzonych na weimarski Berlin czy Pary¿ [ ] ¯onaty przez czas pewien z siostr¹
Juliana Tuwima, wtedy poety numer jeden [ ], celebrowa³ w pismach rozdzielaj¹cych
s³awê, trochê tam pogardzany za nadmierny intelektualizm (Mi³osz 2001, s. 228-229).
11
Zob. te¿: Cz. Mi³osz, Zaraz po wojnie korespondencja z pisarzami 19451950, Kraków 1998 (tu rozdz.: Listy do Paw³a Hertza  przyp. M.B.).
12
Dla innego pisarza polskiego pochodzenia ¿ydowskiego Pesaha Starka, czyli
Julina Stryjkowskiego pierwotna fascynacja syjonizmem, a póniej komunizmem,
uwarunkowana by³a odejciem od sposobu ¿ycia kupczyków, handlarzy, drobnych
rzemielników, co by³o jakim balastem, co nam, m³odym ludziom pragn¹cym piêkna, wolnoci, szerokiego oddechu, ojczyzny idealnej  ci¹¿y³o . Sz³o o dobro, sprawiedliwoæ, piêkno  nic poni¿ej (B³oñski 1994, s.70); B³oñski powo³uje siê na
rozmowê Teresy Krzemieñ z Julianem Strykowskim, w 1981 opublikowan¹ na
³amach warszawskiego pisma Kultura  przyp. M. B.). Znakomitym literackim
wiadectwem procesu przechodzenia spo³ecznoci ¿ydowskiej, zamieszkuj¹cej
dawne Kresy Rzeczypospolitej na now¹ wiarê, czyli marksizm, jest Esej berdyczowski Jerzego Stempowskiego: Id¹c wieczorem ciemnymi ulicami miasta spostrzeglimy owietlone okna, z których dochodzi³y g³osy przypominaj¹ce modlitwy.
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[ ] Zatrzymalimy siê, nas³uchuj¹c. Czytano tam g³ono pierwszy tom Kapita³u
Marksa. [ ] Na stole sta³a naftowa lampa, owietlaj¹ca ubogi warsztat krawiecki.
Doko³a siedzia³o kilku przedstawicieli tego bardzo le p³atnego rzemios³a. Posiadacz jedynego egzemplarza Kapita³u czyta³ g³ono i piewnie tekst, zatrzymuj¹c siê
po ka¿dym zdaniu. Obecni prosili wówczas o wyjanienia lub powtórne odczytanie
trudniejszych zdañ. [ ] Czytany tekst by³ dla nich prawd¹ objawion¹, nie wynikaj¹c¹ z ¿adnych rzeczy znanych i przez to nie poddaj¹c¹ siê wyt³umaczeniu. Czytali
sposobem wyznawców, przyswajaj¹c sobie tekst nie przez jego zrozumienie, lecz
przez jego egzaltacjê, przez wyniesienie zawartej w nim prawdy ponad wszystkie
dane i dowiadczenia (Stempowski 1993, s. 37-38).
13
W przytoczonym fragmencie wystêpuj¹ ukryte aluzje do czo³owych poetów Skamandra pochodzenia ¿ydowskiego, publikuj¹cych na ³amach Wiadomoci Literackich: Juliana Tuwima, Jana Lechonia (Leszka Serafinowicza), Antoniego S³onimskiego oraz Kazimierza Wierzyñskiego, z pochodzenia Austriaka, o
nazwisku Wirstlein  przyp. M.B.
14
Warto nadmieniæ, ¿e rodowisku liberalnych polskich ¯ydów, wychowanych
na Wiadomociach Literackich, Mi³osz powiêci³ krótki fragment, portretuj¹c w
Abecadle Anielkê Borowik, córkê bogacza warszawskiego Geppnera, który  jak
pisze  mog¹c wyjechaæ za granicê w 1939 roku, zosta³ wiadomie ze wzglêdów
zasadniczej solidarnoci i zgin¹³ w getcie. W tym samym hale pisze: To rodowisko
warszawskiego mieszczañstwa (lekarze, adwokaci, kupcy), przeflancowane do Nowego Jorku, tolerancyjne, przed³u¿a³o niejako lepsz¹ czêæ dziedzictwa przedwojennych Wiadomoci Literackich. Jedynie to mówi¹ce po polsku rodowisko nie stosowa³o do mnie epitetu zdrajcy za pracê w ambasadzie warszawskiego rz¹du. Zachowa³em wdziêcznoæ dla tego rodowiska i dla Borowików (Mi³osz 1997, s. 70-71).
15
Kwestie, poruszone przez Jana B³oñskiego, rozwija Eugenia Prokop-Janiec w
ksi¹¿ce Miêdzywojenna literatura polsko-¿ydowska, Kraków 1992  przyp. M. B.
16
Pismo to mia³o w okresie miêdzywojennym ¿artobliwy przydomek Jad¹
Moki Literackie, wskazuj¹cy na ¿ydowskie zaplecze intelektualne, a wymylone
prawdopodobnie przez Juliana Tuwima (B³oñski 1994, s. 68).
17
Wed³ug Marii Janion, antysemickie pogl¹dy Staszica, zawarte w jego Przestrogach dla Polski z 1790 oraz w rozprawie z 1815 pt. O przyczynach szkodliwoci ¯ydów i rodkach usposobienia ich, aby siê spo³eczeñstwu u¿ytecznymi stali 
przesi¹kniête etnicznymi stereotypami, utrwali³y siê na przesz³o dwa stulecia. Staszic, pisze Janion, dostrzega³ w ¯ydach przyczynê wszelkich nieszczêæ narodu
polskiego (Janion 2009, s. 83, 84). Pod wp³ywem tendencyjnej publicystyki Staszica, uwa¿anego za prekursora nacjonalizmu endeckiego, utrwali³ siê mit ¯ydów
jako nieszczêcia Polski, z którym nale¿y sobie jako poradziæ, nie wy³¹czaj¹c
rozwi¹zañ zaliczanych do antysemityzmu eliminacyjnego (Janion 2009, s. 86).
18
O napisanej po francusku broszurze gen. Wincentego Krasiñskiego z roku
1818 (w t³um. O ¯ydach w Polsce ) pisze Janion w szkicu Mit za³o¿ycielski polskiego antysemityzmu  zob. tam¿e, s. 88-91. Pogl¹dy ojca wp³ynê³y na Zygmunta
Krasiñskiego, którego wizja ¿ydostwa wy³o¿ona jest w dramacie Nie-Boska Komedia, Janion za Adamem Mickiewiczem (jako autorem Wyk³adów paryskich) nazywa
mitem za³o¿ycielskim polskiego antysemityzmu! (Janion 2009, s. 144-145).
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W rozmowie z Aleksandrem Fiutem Mi³osz zaznaczy³, ¿e has³a Romana Dmowskiego oraz has³a ONR, popularne w centralnej i po³udniowej Polsce, ¿eby bojkotowaæ
i odseparowaæ siê od ¯ydów  w Wilnie nie mia³y wiêkszego wp³ywu. Awantury
antysemickie w Wilnie, robione przez m³odzie¿ studenck¹ z ONR, by³y na zasadzie innej
mo¿e ni¿ w Polsce centralnej (Mi³osz 1994, s. 257). Nale¿y w tym miejscu odnotowaæ,
¿e to skrajne narodowe skrzyd³o zosta³o sportretowane przez Mi³osza w Zdobyciu
w³adzy w osobie Micha³a Kamieñskiego  ideologa faszyzmu i antysemityzmu, teoretyka narodowej rewolucji, za okupacji wydawcy i redaktora podziemnego pisma, w
którym zaleca³ krajowi ustrój oparty na katolicyzmie i dyktaturze, jak w Portugalii
Salazara (Mi³osz 1990, s. 41). Kamieñski (pod którego postaci¹ kryje siê Boles³aw
Piasecki  szef PAX-u  przyp. M. B.) po wojnie zostaje uratowany przez now¹
w³adzê i wci¹gniêty do wspó³pracy jako redaktor prasy katolickiej i animator rodowiska polskich katolików, aprobuj¹cych now¹ wiarê (Mi³osz 1990, s. 82/83). Przes³uchuj¹cy Kamieñskiego aparatczyk Wolin kreli taki oto portret tego wzorcowego przedwojennego polskiego katolickiego faszysty: Przed wojn¹ jedzilicie do Hamburga
nawi¹zuj¹c kontakty. Zdawa³o siê wam, ¿e tam, w Niemczech i we W³oszech, jest kierunek historii. Og³aszalicie pochwa³y Mussoliniego. Póniej walczylicie przeciwko Niemcom. Pozornie. Równoczenie pos³uguj¹c siê nimi do likwidowania ¯ydów i podejrzanych o lewicowoæ. Nawet niektórych z tych, co byli w s³u¿bie londyñskiego rz¹du. My
potrafimy to odpowiednio po³¹czyæ (Mi³osz 1990, s. 138).
20
Cz. Mi³osz, Antysemityzm w Polsce, t³um. z ang. F. Nabielak, [w:] Cz. Mi³osz, Poszukiwania. Wybór publicystyki rozproszonej 1931-1983, oprac. Konrad
Piwnicki, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1985 (artyku³ Mi³osza ukaza³ siê w
wersji angielskiej pt. Anti-semitism in Poland w pismie Problems of Communism
3/1957, s. 35-40  przyp. M.B.).
21
Tam¿e, s. 73. W nauczaniu posoborowego Kocio³a, w myl konstytucji
soborowej Nostra aetate i zgodnie z wypowiedziami ostatnich papie¿y Paw³a VI,
Jana Paw³a II i Benedykta XVI  antysemityzm jest postaw¹ grzeszn¹. Przypomnia³ o tym kardyna³ Stanis³aw Dziwisz w przemówieniu, wyg³oszonym 6 marca
w jezuickiej Wy¿szej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
na konferencji, zorganizowanej w pi¹t¹ rocznicê mierci o. Stanis³awa Musia³a.
Metropolita krakowski wypowiedzia³ m.in. takie znamienne s³owa: W trosce o
integralnoæ nauczania Kocio³a w sprawie jego stosunku do ¯ydów i wiadomi
odpowiedzialnoci za obraz w oczach m³odego pokolenia, nie mo¿emy ustawaæ w
zdecydowanym sprzeciwie wobec wszelkich przejawów antysemityzmu, który Jan
Pawe³ II nie waha³ siê nazwaæ grzechem (cyt. za: Antysemityzm to grzech, Gazeta
Wyborcza, 21-22 marca 2009, s. 29).
22
Mi³osz opatruje tê wypowied przypisem: Zaznaczyæ tu trzeba wyranie
ró¿nicê miêdzy starym modelem spo³eczeñstw rolniczych, a antysemick¹ demagogi¹
polityczn¹, powszechn¹ od pocz¹tku dwudziestego wieku, szczególnie wród pospólstwa miejskiego. (Mi³osz 1985a, s.74, 80).
23
Jak zauwa¿a Janion, spiskowa teoria dziejów w jej wersji nowo¿ytnej
pojawi³a siê w konserwatywnych rodowiskach europejskich po zakoñczeniu
wielkiej rewolucji francuskiej. Odpowiedzi¹ francuskiej katolickiej prawicy na
decyzjê Konstytuanty z 27 wrzenia 1791 o przyznaniu ¯ydom francuskich
praw obywatelskich i zrzucenia z nich odwiecznego piêtna innoci i obcoci
19
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by³o m.in. bardzo popularne dzie³o ks. Augustinea de Barruela o spisku masoñskim i jakobiñskim. Jak pisze Janion: Barruel opisa³ triadê winowajców: iluminizm  masoneria  filozofowie. Pogl¹dy Barruela rozwin¹æ mia³ wkrótce czo³owy
ideolog skrajnego francuskiego konserwatyzmu Joseph de Maistre, który  jak
podaje Maria Janion - nazywa³ ¯ydów przeklêt¹ sekt¹, widzia³ w nich destrukcyjn¹ i wywrotow¹ si³ê, zmierzaj¹c¹ do podkopania chrzecijañskiego ³adu, inspiruj¹c¹ wszelkie rewolucje. Ich pieni¹dze, ich nienawiæ i ich talenty s¹ na us³ugach wielkich spisków. (Janion 2009, s. 81-82).
24
Warto przytoczyæ rozró¿nienie miêdzy ¯ydem mitycznym i ¯ydem rzeczywistym, zastosowane przez Jerzego Jedlickiego, które przywo³uje Maria Janion: W wywodzie Jedlickiego [ ] ten drugi pada³ ofiar¹ zniewag, szyderstw, pogromów, morderstw, szanta¿y. Zawsze jednak [...] za usprawiedliwienie przemocy s³u¿y³ i do dzi s³u¿y wyposa¿ony w wyraziste cechy ¯yd mityczny (Janion 2009, s. 106).
25
Mi³osz pozna³ Aleksandra Hertza w 1937 w warszawskiej rozg³oni Polskiego Radia, gdzie Hertz by³ kontrolerem audycji. Po 1945 wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych i zajmowa³ siê naukowo socjologi¹. Jego ksi¹¿ka ¯ydzi w kulturze polskiej ukaza³a siê w 1961 w Instytucie Literackim Jerzego Giedroycia  przyp. M.B.
26
Warto przywo³aæ s³owa w³oskiego teologa Sergio Quinzio, który we wstêpie do
jednej ze swych ostatnich prac stwierdza dobitnie: ¯ydowska myl  czy to religijna,
czy wiecka  w formie oryginalnej lub w postaci fragmentów rozproszonych wszêdzie skutkiem chrzecijañskiej herezji, odegra³a rolê absolutnie decyduj¹c¹ w formowaniu siê i rozwoju nowo¿ytnoci, a¿ po jej rozterki wspó³czesne (Quinzio 2005, s. 12).
27
Trzeba wyranie zaznaczyæ, ¿e w tym wzglêdzie miêdzywojenna Polska nie
by³a przypadkiem odosobnionym. Jak bowiem zauwa¿y³ Hertz, dywaguj¹c nad
przyczynami nagonki antysemickiej w Europie w latach 1918-1939: By³ to wiêc
okres do szczytu doprowadzonej egzaltacji nacjonalistycznej. [ ] Wyra¿a³a siê ona
w wybuchach masowych stanów histerii, w wy³anianiu siê wodzów-zbawców, którzy
drog¹ rewolucyjn¹ zdobywali w³adzê i tworzyli nowe systemy polityczne (Hertz
2004, s. 220). Notabene, krytycznie wobec antysemickich artyku³ów, publikowanych na ³amach Ma³ego Dziennika Mi³osz wypowiedzia³ siê w jednym z rozdzia³ów (Celnik) Rodzinnej Europy (Mi³osz 2001, s. 214, 220-221  przyp. M.B.).
28
Wizerunek ten zapisany jest w polskich porzekad³ach i przys³owiach, które
 jak wiadomo  s¹ m¹droci¹ narodu. Hertz zauwa¿y³, ¿e pierwsz¹ prac¹ naukow¹,
wydobywaj¹c¹ obraz ¯yda, zawarty w przys³owiach polskich, by³a praca hitlerowskiego naukowca dra Josefa Sommerfeldta pt. Die Juden In den polnischen
Sprichwörten Und aprichwörtlichen Redensarten, opublikowana w 1942 w lipcowym wydaniu nazistowskiego pisma Die Burg. Autor  pisze Hertz  z niemieck¹ skrupulatnoci¹ zebra³ 477 przys³ów i powiedzeñ polskich, których przedmiotem jest ¯yd (Hertz 2004, s. 255). Jak mo¿na siê domylaæ, obraz ¯yda, wy³aniaj¹cy siê z tej pracy jest skrajnie negatywny!
29
Kwesti¹ t¹ zajmuje siê Maria Janion w szkicu Pu³kownik ¿ydowski  zob.
tej¿e, Bohater, spisek, mieræ. Wyk³ady ¿ydowskie, Warszawa 2009.
30
W rozmowie z Aleksandrem Fiutem Mi³osz jednoznacznie odcina³ siê od
tych antysemickich awantur: Na Uniwersytecie by³em przeciwnikiem nacjonalistów,
przeciwnikiem endeków i [ ] próbowa³em wystêpowaæ przeciwko ekscesom antysemickim. Nawet raz, pamiêtam, jak bylimy otoczeni  ja i Putrament  przez t³um
rozwcieczonych studentów nacjonalistów z lagami (Mi³osz 1994, s. 257).
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27 stycznia Katedra Kultury Bia³oruskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku zainaugurowa³a Rok Mi³osza, jako pierwsza w rodowisku akademickim, a tak¿e w regionie bia³ostockim. Poniewa¿ w semestrze zimowym ogólnodostêpne konwersatoria interdyscyplinarne Czwartki
Bia³oruskie powiêcone by³y Jerzemu Giedroyciowi, w tym dniu zaproszony polski poeta z Wilna i redaktor naczelny kwartalnika Znad
Wilii, Romuald Mieczkowski, opowiedzia³ o swych kontaktach z redaktorem paryskiej Kultury i Czes³awem Mi³oszem. Obaj byli dla niego Ostatnimi Obywatelami Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, co demonstrowali swymi postawami i szczególnym, obecnie nie zawsze zrozumia³ym sposobem rozumowania. Obaj byli przyjació³mi Bia³orusi i Bia³orusinów. Dlatego niezale¿nie od ich polskiej narodowoci i aktywnoci w polskim ruchu wydawniczym i literackim, ze wzglêdu na dostrzeganie obecnoci i wa¿noci Bia³orusinów na terytorium by³ego
Ksiêstwa, w roku akademickim 2010/2011 uszanowalimy ich obu.
W semestrze letnim Czwartki Bia³oruskie powiêcono Czes³awowi
Mi³oszowi. Romuald Mieczkowski, który kilkakrotnie spotyka³ siê,
przedstawi³ wspomnienia i anegdoty, zwi¹zane z tymi wizytami. Pokaza³ zdjêcia noblisty z Wilna. Czyta³ tak¿e w³asne wiersze oraz przet³umaczone na jêzyk polski wiersze poetki bia³oruskiej z Ostrowca  Hanny Czakur, która równie¿ zaszczyci³a sw¹ obecnoci¹ czwartkowych
goci. Kolejny czwartek (10 marca) powiêcono kulturotwórczej roli
Nivy  tygodnika Bia³orusinów w Polsce (z okazji jego 55-lecia), z
udzia³em jego redaktora
naczelnego, Eugeniusza
Wappy. 24 marca, przy
okazji 93. rocznicy Bia³oruskiej Republiki Ludowej
odby³a siê prezentacja historii Bia³orusi Jazepa Najdziuka Paznavajma historyju bie³aruskaha narodu,
z udzia³em córki autora,
Lucyny AleksandrowiczZ wystawy Powroty Czes³awa Mi³osza. 1992
Pêdich, wnuka Marcina
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Pêdicha oraz wiet³any S³owik z Uniwersytetu im. Janki Kupa³y w
Grodnie. 14 kwietnia goci³ poeta i prozaik Ale Arkusz (o wspó³czesnej literaturze bia³oruskiej), 11 maja  Andrej Chadanowicz, autor przek³adów poezji Mi³osza na bia³oruski, 26 maja  Lawon Barszczeuski,
autor przek³adu Mi³oszowych traktatów  moralnego i poetyckiego.
Czes³aw Mi³osz zas³u¿y³ na pamiêæ, ze wzglêdu na pojawianie siê
tak¿e w¹tków bia³oruskich w jego twórczoci. Zw³aszcza pod koniec
¿ycia poety ujawni³ siê jego szacunek do Bia³orusinów. Lata szkolne i
studenckie spêdzi³ w Wilnie, które by³o miastem wielonarodowym, mimo
jego polskiej przynale¿noci pañstwowej w okresie miêdzywojennym oraz
misji polonizacyjnej, czynionej przez ówczesne w³adze i instytucje kulturalno-owiatowe. Rzeczywistoci miêdzywojennej Mi³osz powiêci³ jedn¹
z ostatnich ksi¹¿ek Wyprawa w dwudziestolecie (Kraków 2000), która
sk³ada siê z charakterystycznych dla miêdzywojnia dokumentów, wybranych artyku³ów i komentarzy autorskich. Na przekór powszechnie
u¿ywanemu pojêciu Kresy, Mi³osz go nie uznawa³:
Nie zas³ugujê jednak, bynajmniej, na miano cz³owieka z Kresów,
i nawet nazwa ta mnie dra¿ni. Nigdy w mojej rodzinie tego s³owa, zastosowanego do nas, nie s³ysza³em. Przeciwnie: bylimy st¹d, tzn. z
dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a g³ównymi miastami naszego obszaru dla moich przodków by³y Wilno i Ryga 1 .
Jako obywatel Ksiêstwa, propagowa³ jego wielokulturowoæ, wskazywa³ na jego specyfikê, czêsto pomijan¹ i ignorowan¹, a Bia³orusinów,
uwa¿a³ jako nieod³¹czny element i podmiot spo³eczeñstwa na tamtych
ziemiach. Na ³amach pisma ¯agary (2/1932, s. 1), w artykule Sens
regionalizmu pisa³: Strumieniami mêtnej wody (my nie Polaki, ni Bie³orusy, my tutejsi) nie opóni siê uwiadomienia ch³opa bia³oruskiego2 .
¯agary publikowa³y teksty autorów bia³oruskich: Antona Nowiny
(£uckiewicza)  G³ówne kierunki poezji bia³oruskiej, Mariana Pieciukiewicza  Instytut Literatury i Sztuki przy Bia³oruskiej Akademii Nauk w Miñsku oraz Kronikê Bia³orusk¹3 .
W ksi¹¿ce Szukanie ojczyzny (Kraków
1992), powsta³ej po upadku komunizmu, któr¹
u³o¿y³ chc¹c byæ u¿ytecznym, tak uzasadnia³
swoje stanowisko w przedmowie:
Zajmujê siê ( ) geografi¹ i histori¹ ziem,
z których pochodzê, niegdy nazywanych Wielkim Ksiêstwem Litewskim, dlatego ¿e w ten
Lawon Barszczeuski
sposób mogê przyczyniæ siê do zrozumienia
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tamtejszych historycznych powik³añ, co jest
potrzebne, je¿eli Polskê, Litwê, Bia³oru i
Ukrainê maj¹ ³¹czyæ
poprawne s¹siedzkie
stosunki. ( ) Wydaje
mi siê, ¿e mimo moich
b³êdów, jednym przynajmniej mogê siê poszczyciæ: nigdy, w tym
stuleciu wielkich cierpieñ i masowych zbrodNagrobki Iwana i Antona £uckiewiczów oraz Francisz- ni, nie przyczyni³em siê
ka Olechnowicza na Cmentarzu na Rossie w Wilnie
do nienawici, przeciwnie, stara³em siê wystêpowaæ przeciwko wzajemnemu oskar¿aniu siê
grup rasowych i etnicznych. To mo¿e niedu¿o, a jednak kiedy dzisiaj
jestemy wiadkami, do czego doprowadzaj¹ konflikty narodowociowe, liczy siê ka¿dy g³os, wzywaj¹cy do wzajemnej tolerancji. Poniewa¿
pochodzê z terenów jêzykowo mieszanych, jestem szczególnie wra¿liwy na
megalomaniê narodow¹. W znacznym stopniu wynika ona z niewiedzy o
s¹siadach, i z kolei podtrzymuje tê niewiedzê. Jestem wiadomy olbrzymich rozmiarów tego kluczowego dla naszej czêci Europy wydarzenia,
jakim by³ koniec polsko-litewskiej Rzeczypospolitej, koniec bynajmniej
nie nag³y, bo rozci¹gaj¹cy siê w czasie od rozbiorów osiemnastego wieku
a¿ po wydarzenia ostatniej wojny. Wielonarodowe i wielowyznaniowe
dziedzictwo tamtego pañstwa trwa w literaturze nie tylko epoki romantyzmu i skusi³o mnie, ¿eby dzia³aæ przeciwko niewiedzy, przywo³uj¹c
miejsca, postacie i okolicznoci, g³ównie z dziewiêtnastego i z pocz¹tku
naszego stulecia4 .
Swe rozwa¿ania przeciwstawia³ pokutuj¹cej ci¹gle w wiadomoci
idei jagielloñskiej pañstwa polskiego od Krakowa do Smoleñska,
które zawar³ w eseju Rodziewiczówna. Krytykowa³ pisarkê za wprowadzanie nienaturalnego jêzyka dialogów bohaterów jej powieci: Wypada³oby zapytaæ, jakim jêzykiem mówili ch³opi, pracuj¹cy na polach
Soplicowa. Zapewne, dzisiaj powiedzielibymy, po bia³orusku5 .
Charakteryzuj¹c miejscow¹ szlachtê, pisa³:
Przewa¿nie siedz¹ tu od wieków i, jak wiemy z historii, niegdy
religia ich by³a prawos³awna, a jêzyk tamtejszy, tj. starobia³oruski, zanim wraz ze zmian¹ religii przysz³a zmiana jêzyka. I teraz, moc¹ histo73
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rycznego paradoksu, wierz¹ w ojczyznê-Matkê od Krakowa do Smoleñska, jak powiada stara stra¿niczka narodowej wiernoci w Byli i
bêd¹. ( ) Ci, którzy nie ¿ywi¹ dzisiaj ¿adnych zamiarów imperialnych i nie s¹dz¹, ¿e ojczyzna rozci¹ga siê od Krakowa do Smoleñska, maj¹ du¿e trudnoci ze zrozumieniem, dlaczego na same s³owa
idea jagielloñska naje¿aj¹ siê wszyscy wschodni s¹siedzi. Dla nich
jest ona synonimem polskiej ekspansji, mimo ¿e w dwudziestym wieku
nie tak samo pojmowa³ j¹ Pi³sudski i jego polityczni przeciwnicy. Pi³sudski marzy³ o godle swojej ojczyzny, trójdzielnej tarczy z or³em Polski, pogoni¹ Litwy i anio³em Rusi. Natomiast stronnictwo Narodowej
Demokracji, do którego przez pewien czas nale¿a³a Rodziewiczówna,
g³osi³o powrót do Polski piastowskiej i koniecznoæ sojuszu z Rosj¹
przeciw Niemcom, za na wschodzie uto¿samia³o po prostu dawn¹ Rzeczpospolit¹ z Polsk¹ i widzia³o jedynie problem polsko-rosyjskiej granicy. Na ryskiej konferencji pokojowej w 1921 roku jego delegaci oddali
na z³oæ Pi³sudskiemu, Miñsk i ca³¹ Miñszczyznê Rosjanom, zadowalaj¹c siê granic¹ daj¹c¹, ich zdaniem, szansê spolonizowania objêtych
ni¹ Bia³orusinów i Ukraiñców6 .
Mi³osz, rozwa¿aj¹c nad zmiennoci¹ losów dziejowych na ziemiach
WKL, wybiega³ mylami w przysz³oæ:
Czym bêdzie w dwudziestym pierwszym wieku Polesie, ju¿ bez Lachów i ¯ydów, nie bêdê
próbowa³ zgadn¹æ. Przesz³oci nie da siê po prostu przekreliæ, a restaurowany pa³ac Radziwi³³ów w Niewie¿u zdaje siê zapowiadaæ nieuniknione zajêcie siê ca³ym dziedzictwem, do którego nale¿¹ pomniki architektury, Statuty Litewskie i inne zabytki. pisane w jêzyku bia³oruskim, literatura w jêzyku polskim, jak i historia
rodów szlacheckich Wielkiego Ksiêstwa i póniej Rzeczypospolitej7 .
W esejach charakterystyczne jest ci¹g³e powracanie do genetyki etnicznej i historycznej,
która zosta³a wypaczona procesami politycznymi i kulturowo-cywilizacyjnymi. Pisarz rozumia³
Litwê w sensie historycznym i geograficznym.
Podawa³ przy tym przyk³ad bia³oruskiego bohatera narodowego, Konstantego Kalinowskiego,
który pochodzi³ z ziem bia³oruskich i Litwa dla
niego by³a obszarem geograficznym, a nie jêzy74
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kowym (Nad Niewia¿¹,
wiek dziewiêtnasty)8 .
W eseju W Wielkim
Ksiêstwie Sillicianii rozwa¿a³ o wzajemnych
wp³ywach kulturowych: Tutaj Bia³orusini mieliby punkt dla siebie, bo podczas gdy Markus, a w lad za nim Mackiewicz, wskazuj¹ na
polskiego Maæka, Mic- Konstanty Kalinowski i tablica mu powiêcona
kus pochodzi najwyraniej od Mitki, jak Kociuszko od Kostii. Co dowodzi, jak bardzo splata³y siê tam ze sob¹ pierwiastki bia³oruskie, polskie i
litewskie9 . Wskazywa³ na folklor bia³oruski, inspiruj¹cy Mickiewicza,
zw³aszcza na typowo bia³oruski obrzêd Dziadów: Dziady s¹ niejako rozszerzeniem Ballad: obrzêd bia³oruski na scenie s³u¿y pokazaniu moralitetu z duchami, diab³ami i anio³ami, rodem ze redniowiecza 10 . Nawi¹zuj¹c do teorii interpretacyjnych twórczoci wieszcza, oscyluj¹cych wokó³
patriotyzmu polskiego, Mi³osz mia³ w¹tpiæ w ich zasadnoæ:
Je¿eli podmiotem dziejów jest cierpi¹cy i odkupiaj¹cy naród polski,
to jaki¿ on polski, kiedy jego poeta nazywa siebie Litwinem i w dodatku czerpie z bia³oruskiego folkloru i z historii redniowiecznej Litwy?11
Szczególnie interesuj¹ce s¹ Opowieci pana Guze, które dotycz¹
losów bia³oruskich Mi³oszów z Czerei (ob. rejon Czaszniki, Obwód
Witebski w Republice Bia³oru). Wywodzi³ siê z niej litewsko-francuski poeta i pisarz Oskar Mi³osz (1877-1939), przedstawiciel dyplomatyczny Litwy we Francji w latach 1918-1930, autor Bani i legend litewskich (Olsztyn 1985)12 . Noblista na podstawie relacji Zygmunta Guze (ur. w 1887), zamieszka³ego w Birmingham, niegdy
w³aciciela Konstancjanowa k. Drui, s¹siaduj¹cego z maj¹tkiem Mi³oszów, przekazanych w 1962 na emigracji, odtworzy³ dzieje Czerei i
jej w³acicieli Sapiehów i Mi³oszów oraz ustosunkowa³ siê do nich
krytycznie. Guze, który do 1939 roku by³ w rodzinnym maj¹tku, opisywa³ obyczaje drujskich Mi³oszów: Ze s³u¿b¹ rozmawiano tylko po
polsku albo po bia³orusku, brzydz¹c siê rosyjskiego jêzyka13 . Cytowa³ tak¿e ciekaw¹ wypowied by³ego naczelnika urzêdu skarbowego
w Postawach, p. Oszmiañskiego (z Kieleckiego): Co wy robilicie, ¿e
tak potrafilicie spolonizowaæ wsie bia³oruskie, przez wasz wp³yw
moralny na duszê tego narodu?14
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Weryfikuj¹c polonocentryczn¹ wersjê historii, nie by³ pewien, czy
pan Guze umie ogl¹daæ swoich rodaków tak¿e oczami innych i czy zawsze
dopisuje mu poczucie rzeczywistoci. Rozbudowywana retoryka o wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczypospolitej, rz¹dz¹cej siê zasadami
wolnoci, tolerancji, poszanowania dla ró¿nych jêzyków i obyczajów,
zwyk³a by³a czêsto kryæ okropnoci pañszczyzny na dole i pychê szlachty
na górze, a dla ch³opa tak¿e polonizacjê, uto¿samian¹ przez szlachtê z
dobrem moralnym. Pan Guze pozostaje wierny zadawnionej patriotycznej retoryce i ta pomaga mu zapomnieæ o innej Wileñszczynie, tej na
przyk³ad, która ukazuje siê w Buncie rojstów Józefa Mackiewicza15 .
Dodawa³, ¿e ludnoæ w tym kraju mówi³a przewa¿nie po bia³orusku,
jednak polska administracja nie pozwala³a na zak³adanie bia³oruskich
szkó³, bo ci, którzy byli polskiej orientacji mogli przecie chodziæ do
szkó³ polskich, a ci, którzy nazywali siebie Bia³orusinami, robili robotê
Moskwy. Diabelski splot, te¿ wyznaniowy. ( ) T³ukli siê ze sob¹ katolicy i prawos³awni i ¿e ci pierwsi byli za Polsk¹, ci drudzy za Miñskiem i
Sowietami. Tak ¿e i pan Guze, i polska administracja, mieli niby racjê,
têpi¹c bia³oruskoæ jako wywrotow¹, ale taka to by³a i racja. A Bia³orusini, sadzani do polskich wiêzieñ, swoje nadzieje kierowali ku Bia³oruskiej SSR, nie mog¹c i nie chc¹c wiedzieæ, ¿e ta republika jest bia³orusk¹
tylko z imienia. Los Bia³orusi rozstrzyga³ siê zreszt¹ na polach bitew 1920
roku  i w Warszawie. Rokowania w Rydze, które doprowadzi³y do traktatu pokojowego z 1921 roku, podzieli³y Bia³oru wbrew ¿yczeniom zwyciêzcy, tj. Pi³sudskiego. Wiadomo, ¿e móg³ on dostaæ ca³¹ Bia³oru i ¿e
wtedy jak¹ (nie pytajmy, na ile udan¹) federacjê zdo³a³by utworzyæ, ale
delegaci polscy plan ten utr¹cili16 .
Mi³osz mia³ w¹tpiæ w dobrodziejstwo przy³¹czenia w 1921 ca³ej Bia³orusi i Ukrainy do Polski: Jak tam by³oby, gdyby ca³a Bia³oru i ogromna czêæ Ukrainy znalaz³y siê po polskiej stronie, mo¿na tylko zgadywaæ.
Gdyby s¹dziæ po
zachowaniu siê
administracji polskiej w granicach
1918-1939, nie
wypad³oby to najlepiej. Polski
Sejm dowiód³, ¿e
Korona nic nie
rozumie z Litwy Oskar Mi³osz i jego upamiêtnienie w Zau³ku Literackim,
historycznej i ¿e gdzie literaci litewscy maj¹ swoje artystyczne tabliczki
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nawet nie chce uznaæ innych narodów ni¿ naród
polski i naród rosyjski17 .
Problem Bia³orusinów i
ich postrzegania w spo³eczeñstwie by³ego WKL pojawi³ siê tak¿e w eseju O
wygnaniu. Cytowa³ w nim
fragment wspomnieñ Janusza Dunin-Horkawicza Co
Maksym Tank pisa³ o Józefie Mackiewiczu
by³o a nie jest czyli kilka
lat m³odoci mojej w Wilnie (£ód 1991), dotycz¹cy Bia³orusinów:
Ogólnie w Bia³orusinach widziano niewiadomych Polaków. Póniej
mog³em siê przekonaæ, ¿e nie wszyscy moi rodacy tak myleli, jednak
wiêkszoæ znanych mi wówczas osób z zadowoleniem przyjmowa³o opowieæ o wizycie Pi³sudskiego w Wilnie. Wódz odwiedzi³ szko³ê, w której
wród m³odzie¿y znalaz³ siê niezaplanowany goæ  dzia³acz bia³oruski,
który w namiêtnych s³owach, w jêzyku znanym Marsza³kowi z m³odoci, wyg³osi³ gor¹c¹ mowê, apeluj¹c o szko³ê bia³orusk¹. Twórca koncepcji Rzeczpospolitej wielu narodów wyszed³ obra¿ony, przerwawszy
uroczystoæ.  Ot i dobrze takiemu zrobi³18 .
Czes³aw Mi³osz skomentowa³ t¹ wypowied jako reprezentatywn¹
dla polskiego sposobu mylenia: Ten fragmencik mówi wiêcej ni¿ ca³e
d³ugie rozprawy o nastawieniu wiêkszoci Polaków kresowych, jak
te¿ o szlacheckich nawykach wielkiego federalisty, którego federalizm
by³ raczej kapryny (s. 199).
Wracaj¹c w twórczoci wielokrotnie do wielonarodowego przedwojennego Wilna, wspomina³ swoich znajomych i ich losy, wród których
byli Bia³orusini. W eseju Miejsca utracone wymieni³ poetê bia³oruskiego:
Zupe³nie inne by³y losy Maksyma Tanka. Je¿eli poeta bia³oruski
przybiera taki pseudonim, znaczy to, ¿e obrona bia³oruskiej wiadomoci narodowej musia³a u nas ³¹czyæ siê z komunizmem, bo nie mia³a
nigdzie indziej oparcia. A komunizm oznacza³ industrializacjê i tanki,
które przecie by³y wtedy bardzo wie¿ym wynalazkiem pierwszej wojny
wiatowej. Prawdziwe nazwisko Tanka by³o Jawhieni Skurko, pochodzi³ z okolic jeziora Miadzio³. W partii komunistycznej od r. 1936, jak
poucza Wielka Sowiecka Encyklopedia, w powojennym Miñsku sprawowa³ ró¿ne godnoci, by³ kilka razy wybrany do Wierchownogo Sowietu w Moskwie, od 1966 sekretarz Zwi¹zku Literatów Bia³orusi, trzy
Ordery Lenina, Order Rewolucji Padziernikowej19 .
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Konstatuj¹c fakt utraty Wilna po II wojnie wiatowej, stwierdza³:
Wiemy, jak na polskoæ patrz¹ Litwini i Bia³orusini: ubolewaj¹ nad
faktem, ¿e szlachta Wielkiego Ksiêstwa, czy ta niegdy mówi¹ca w domu
po litewsku czy bia³orusku, spolonizowa³a siê. Je¿eli tak, to niejako
pociech¹ powinien byæ dla nich twórczy wigor miêdzywojennego Wilna,
polskiego jêzykowo, ale nie genetycznie20 .
W eseju Koniec Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego scharakteryzowa³
postawê i twórczoæ Józefa Mackiewicza, który wyró¿nia³ siê swoj¹
krajowoci¹, krytycznym stosunkiem do polskoci na kresach, przedstawionym w zbiorze reporta¿y z Wileñszczyzny Bunt rojstów (1938),
zebranych w podró¿ach autobusem i konnym wózkiem po drogach Bia³orusi21 . Pisz¹c o nim, ubolewa³, ¿e okres dwudziestolecia miêdzywojennego nie sprzyja³ ca³ociowemu postrzeganiu ziem by³ego WKL, które
by³o rozdzierane przez poszczególne nacjonalizmy, sporód których
polski by³ najwiêkszy. Uwa¿a³, ¿e Bia³orusini, zapeklowani w swoim
narodowociowym oporze, nie zdobywali siê jeszcze na nic poza poezj¹
(Maksym Tank)22 . Podobnie wszyscy inni, skoncentrowani na wzajemnych konfliktach narodowociowych.
Uwa¿a³, ¿e Józef Mackiewicz wykroczy³ poza zwyk³¹ polsk¹ orbitê i zamiast dworem, zaj¹³ siê prowincj¹ Tutejszych, czyli w domu
mówili, czy w domu mówili po polsku czy bia³orusku23 . Zwraca³ uwagê na zderzenie prawos³awia z katolicyzmem w obrêbie jednej wsi,
co oznacza³o nie tyle wybór miêdzy polsk¹ czy bia³orusk¹ narodowoci¹, ale wybór pañstwowy  miêdzy Polsk¹ a Sowietami. Wskazywa³ na rozbiór wewnêtrzny Ksiêstwa, który przerós³ w otwart¹ walkê
o jêzyki, o kulturê, o tradycjê, interpretacjê historii, o religiê. Bój
prowadzony by³ te¿ na piêci, na pa³ki po kocio³ach i cerkwiach
wiêtych, na no¿e, na ho³oble, na pistolety, a¿ w koñcu, podczas ostatniej wojny, na donosy po
urzêdach Gestapo czy
NKWD, gdzie nienawiæ
rodzi³a nienawiæ24 .
Najwiêksz¹ win¹ za
taki stan rzeczy Mackiewicz obarcza³ Polaków,
jako zwyciêzców w walce o spuciznê po WKL w
wyniku I wojny wiatowej. W Rodzinnej Europie
Prof. Janusz Dunin-Horkawicz i ksi¹¿ka o nim
(Warszawa 1990) przed78
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stawia³ specyficzn¹ sytuacjê Bia³orusinów w Wilnie, ³¹czonych czêsto z wyznawcami prawos³awia:
Miasto m³odoci Polaków i Litwinów ³¹czy³a wspólna niechêæ do
religii prawos³awnej i jej wyznawców. Odium spada³o na Bia³orusinów, znanych z biernoci, niezaradnoci i pokory wobec losu. Przyznam siê, ¿e Bia³orusini s¹ dla
mnie dotychczas zagadk¹. Wielki
obszar, zamieszkany przez masê stale ucinion¹, mówi¹c¹ jêzykiem,
który mo¿na by okreliæ jako pomost pomiêdzy polskim i rosyjskim,
z poczuciem narodowym jako najpóniejszym produktem nacjonalistycznych ruchów w Europie, z gramatyk¹, u³o¿on¹ dopiero w XX wieku. Natykamy siê tutaj na p³ynnoæ
wszystkich definicji i taka masa ³atwo zamiast byæ podmiotem, mo¿e
staæ siê przedmiotem w rêkach obcych. Moskwa popiera³a szko³y i otworzy³a pierwszy bia³oruski uniwersytet, równoczenie têpi¹c separatystyczne
tendencje, aresztuj¹c i deportuj¹c patriotów, a nawet usuwaj¹c z bia³oruskich s³owników wyrazy zanadto odleg³e brzmieniem od rosyjskiego.
Warszawa prowadzi³a politykê absurdaln¹, zakazuj¹c, z paroma wyj¹tkami, odrêbnych szkó³ i stosuj¹c wiêzienie jako rodek przeciwko wszelkim
próbom organizacji od do³u. Trzeba jednak przyznaæ, ¿e jej urzêdnicy
stanêli przed wyj¹tkowo trudnym dylematem. Nic ich nie przygotowywa³o do tego zadania, bo nigdy dotychczas nie istnia³o pojêcie bia³oruskiego narodu, a jêzyk by³ uwa¿any za miejscowe narzecze, tak jak we Francji langue doc. Je¿eli, przezwyciê¿aj¹c te psychologiczne opory, pozwalali na zak³adanie odrêbnych szkó³, wyniki okazywa³y siê z ich punktu
widzenia jak najgorsze. Ch³opski syn, rozwijaj¹c poprzez wiedzê swoje
dobrze ugruntowane urazy, dostêpowa³ pierwszego stopnia cywilizacyjnego wtajemniczenia, tj. prawie z regu³y zostawa³ komunist¹ i dzia³a³ na
rzecz reunifikacji, tj. odciêcia od Polski jej wschodnich województw.
W tym bezkszta³tnym spo³eczeñstwie wiejskim brak by³o wêz³ów
krystalizacji, tak wyranych u Ba³tów. St¹d byæ mo¿e gotowoæ przyjêcia takich wêz³ów z zewn¹trz. Jedno jest pewne, ¿e Bia³orusinom
nigdy nie wiod³o siê dobrze i ¿e dano im, jak z³apanej rybie, do wybo79
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ru pomiêdzy patelni¹ a garnkiem, tj. pomiêdzy polonizacj¹ i rusyfikacj¹. W Wilnie zreszt¹
niewielu ich sprawy interesowa³y. Ch³opi w du¿ych ko¿uchach, przywo¿¹cy p³ody rolne na
rynek, odzywali siê mow¹, któr¹ najczêciej
nie³atwo by³oby zaklasyfikowaæ do polskiego
czy do bia³oruskiego. Ku rozpaczy ich bardziej
wiadomych braci, nie rozumieli (oczywicie z
wyj¹tkiem ostro od S³owian odgraniczonych LiAdam Szostkiewicz
twinów), co znaczy narodowoæ, i zapytani o
ni¹ odpowiadali zwykle: prawos³awny albo katolik 25 .
Najbardziej bia³orusk¹ ksi¹¿k¹ Czes³awa Mi³osza jest Wyprawa w
dwudziestolecie. W rozmowie z Adamem Szostkiewiczem wyjania³
cel jej powstania: Chcia³em wyst¹piæ przeciwko ucieczce w wysokie regiony ducha w mówieniu o tamtych czasach. Przecie¿ by³em wiadkiem
tego, co siê dzia³o26 . Autor konfrontuje w niej fakty z miêdzywojennej
rzeczywistoci, dokumenty, artyku³y prasowe z w³asn¹ autopsj¹. Wyra¿a swoje krytyczne pogl¹dy o ówczesnych czasach, gdy po latach
niewoli odrodzi³a siê Polska. Pisa³:
W obrêbie pañstwa polskiego, które powsta³o w 1918 roku, znalaz³y
siê miliony ludzi, mówi¹cych jêzykami innymi ni¿ polski. Nie by³a to
jednak dawna Rzeczpospolita, o której nieraz siê mówi, ¿e zas³ugiwa³a
na miano wielonarodowociowej i wielowyznaniowej. Tylko to ostatnie
okrelenie  wielowyznaniowa, odpowiada rzeczywistoci. Przez rodek dawnego pañstwa przebiega³a linia graniczna miêdzy rzymskim
chrzecijañstwem i prawos³awiem, do tego trzeba dodaæ protestantów i
¯ydów. Natomiast narodowociowo sytuacja nie by³a jasna  jêzyk ruski, czyli starobia³oruski na pó³nocy i ukraiñski na po³udniu, by³ jêzykiem rodzimym ogromnej liczby mieszkañców dawnej Rzeczypospolitej
i dostatecznie swojskim, ¿eby pos³owie z województw wschodnich pos³ugiwali siê nim w swoich wyst¹pieniach. Nie oznacza³o to jednak, ¿e
pojêcie narodowoci ukraiñskiej, a tym bardziej bia³oruskiej, by³o skrystalizowane. Równie¿ Litwinom, czyli mieszkañcom Litwy historycznej,
nie przychodzi³o na myl, ¿e znamieniem litewskoci jest jêzyk litewski.
Z takim dziedzictwem pañstwo polskie po 1918 roku stanê³o wobec
zadawnionych przyzwyczajeñ w umys³ach Polaków. Niepolednie miejsce wród stereotypów zajmowa³o pojêcie Polski jako przedmurza, zwróconego przeciwko schizmatykom, czyli prawos³awnym, jak i Turkom.
Polityka polska wobec tzw. mniejszoci na wschodzie nosi³a piêtno tych
przyzwyczajeñ. Wynika³y st¹d posuniêcia administracyjne, których trudno
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nie nazwaæ polonizacyjnymi. Wyra¿a³o siê to zw³aszcza w szkolnictwie,
a kontrola nad Ministerstwem Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego by³a jednym z g³ównych celów endecji. Tote¿ u¿ywano ró¿nych rodków, ¿eby zniechêciæ rodziców do posy³ania dzieci do szkó³
litewskich, bia³oruskich czy ukraiñskich27 .
Jako dowody przytacza³ artyku³y, g³ównie z Przegl¹du Wileñskiego, który na swych ³amach wystêpowa³ w obronie mniejszoci narodowych, w tym Bia³orusinów. Przytaczaj¹c artyku³ Spectatora (Konstancji Skirmunt) Nasi Irlandczycy  o polskojêzycznych Bia³orusinach,
Mi³osz uwa¿a³, ¿e:
Zagadnienie dwóch jêzyków mia³o szczególne znaczenie na Bia³orusi.
Uznanie bia³oruskiego za jedyne kryterium to¿samoci narodowej zubo¿y³o
kraj o znaczn¹ czêæ inteligencji, pos³uguj¹cej siê polskim, ale przywi¹zanej do swoich bia³oruskich korzeni. Jak wiadomo zreszt¹, w pocz¹tku dwudziestego wieku nie by³o jeszcze wyranego przechylenia od alfabetu ³aciñskiego do cyrylicy, i jêzyk bia³oruski, powszechnie zreszt¹ dla mieszkañców
Bia³orusi zrozumia³y, móg³ równie dobrze byæ transkrybowany na znaki
³aciñskie. Paradoksalnie, rozwój wydarzeñ w Zwi¹zku Sowieckim i intensywna rusyfikacja prowadzona przez w³adze da³y w wyniku zamiast Bia³orusinów, mówi¹cych po polsku  Bia³orusinów, mówi¹cych po rosyjsku i
niezbyt chêtnie pos³uguj¹cych siê rodzimym bia³oruskim. Artyku³ Fakty i
z³udzenia daje wgl¹d w sposób mylenia inteligencji bia³oruskiej w kluczowym momencie lat 1918-1921, kiedy jeszcze rozmaite drogi, wiod¹ce do
niepodleg³oci Bia³orusi, sta³y otworem. Jedn¹ z opcji by³a Bia³oru ze
stolic¹ w Miñsku, sfederowana z Polsk¹. Z nadziej¹ na to rozwi¹zanie
nale¿a³o siê po¿egnaæ, jak pisze Bia³orusin, autor artyku³u28 .
W rozdziale Na Wileñszczynie Mi³osz przytoczy³, jako przyk³ad dyskryminacji Bia³orusinów
(katolików), artyku³ S. Niestaniskiego Plebiscyt w
¯odziszkach (Przegl¹d Wileñski, nr 8, 10 maja 1925),
dotycz¹cy kazañ w jêzyku
bia³oruskim w kociele
rzymskokatolickim w ¯odziszkach. G³osi³ je ks. Wincenty Godlewski, który z
tego powodu trafi³ do wiêNiwa z 3 marca 2011 pisa³a o wyk³adzie w zienia. Bia³orusinów dysKrynkach na temat Mariana Pieciukiewicza
kryminowano tak¿e w za81
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kresie potrzeb owiatowych, nie zezwalaj¹c na
tworzenie ich szkó³, na co te¿ zwróci³ uwagê:
Ministerstwo Owiaty, zwykle kontrolowane przez endecjê, niechêtnie odnosi³o siê do
szkó³ z jêzykiem bia³oruskim, natomiast polonizacja poprzez szkolnictwo niezbyt siê udawa³a, jak wskazuje artyku³ pt. Dzieci, którym
siê ka¿e zmieniaæ skórê (Po prostu nr 2,
20.08.1935 r.): Tak wiêc wniosek z tej szczeJerzy Wyszomirski
rej wypowiedzi nauczycielskiej jest jasny: dzieci bia³oruskie musz¹ mieæ szko³y, gdzie by siê mog³y uczyæ w swym
ojczystym jêzyku29 .
Mi³osz uwa¿a³, ¿e wiele problemów Bia³orusinów wi¹za³o siê z niskim stopniem ich wiadomoci narodowej:
Najpóniej sporód wszystkich ruchów narodowych, zmierzaj¹cych
do niepodleg³oci, powsta³ ruch bia³oruski, natrafiaj¹cy na liczne przeszkody, nie tylko ze strony w³adz polskich, równie¿ ze strony samych Bia³orusinów, czyli ludnoci prawie wy³¹cznie ch³opskiej. Jak to wygl¹da³o
w Wilnie, mo¿na zobaczyæ w korespondencji Jerzego Wyszomirskiego. Nota
bene Wyszomirski, s³aby poeta, ale wybitny krytyk literacki, znakomity
t³umacz z rosyjskiego, by³ wspó³pracownikiem wileñskiego S³owa.
Nale¿a³ do tych mieszkañców Wilna, którzy byli wiadomi ogromnych
komplikacji narodowociowych na tamtym terenie (s. 252).
Artyku³ Jerzego Wyszomirskiego List z Wilna. Bia³oruskie ugodki ukaza³ siê w Wiadomociach Literackich (nr 26, 30 czerwca
1935 ). Mi³osz w ca³oci zamieci³ go w Wyprawie w dwudziestolecie
(s. 252-263). Warto przytoczyæ jego fragmenty, aby wczuæ siê w rzeczywistoæ lat. 30.:
Je¿eli ch³op z województwa wileñskiego czy nowogródzkiego na
pytanie, jakiej jest narodowoci, odpowie: Ja, panoczku, tutejszy 
nie ma powodu dziwiæ siê odpowiedzi. Ten ch³op bowiem nie zdo³a³ jeszcze okreliæ siê narodowo, nie dorobi³ siê  przez wychowanie, tradycjê i
historiê  pojêcia takiej czy innej przynale¿noci narodowej. Jest cz³onkiem dwumilionowej masy, pogr¹¿onej w pi¹czce i ciemnocie. Pieñ, z
której przywódcy ruchu bia³oruskiego chc¹ uczyniæ hymn wyzwoleñczy,
zaczyna siê od s³ów: Ad wieka my spali, no nas razbudzili  ale to
nieprawda. Gorzk¹ i zjadliw¹ prawdê zawiera raczej brutalna parodia
tej pieni, nie wiem  kiedy, w jakich okolicznociach i przez kogo
u³o¿ona: Ad wieka my spali, no nas razbudzili, i w .. nam dali, i znou
pa³a¿yli. ( ) Polakowi, i zapewne Rosjaninowi, którzy go s³ysz¹ po
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raz pierwszy, wydaje siê raczej gwar¹, powiedzia³bym bez ogródek 
¿argonem, mieszanin¹ dwóch wielkich jêzyków s³owiañskich, nili mow¹,
uformowan¹ literacko. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e d³ugo jeszcze bêdzie
ona czeka³a na swego Puszkina czy Mickiewicza. Mieszkam w Wilnie
od lat przesz³o dziesiêciu i ocieram siê nieustannie o Bia³orusinów. Ale
dotychczas nie umia³bym ich okreliæ. S¹ dla mnie nieuchwytni i p³ynni
jak niezastyg³a galareta. Byæ mo¿e, ¿e trzeba urodziæ siê tutaj; co wiêcej, trzeba byæ synem tej ziemi od pokoleñ  krajowcem, jak mówi¹ tu
niektórzy  aby ich zrozumieæ. Innymi s³owy: trzeba byæ cz³owiekiem
tutejszym, czyli Bia³orusinem30 .
Wyszomirski uczestniczy³ wówczas w jubileuszu 25-lecia teatru bia³oruskiego, który wiêtowano w Wilnie, z udzia³em Franciszka Olechnowicza i jego sztuki Cienie. Relacjonuj¹c uroczystoci, charakteryzowa³ te¿ bia³oruskiego dramaturga:
Autor ten jest osobistoci¹ interesuj¹c¹. Jego ¿ycie mo¿e daæ materia³ do dramatu. Aktor wêdrowny (studia w krakowskiej szkole dramatycznej w latach 1903 i 1904), reporter, dziennikarz, powieciopisarz,
dramaturg i dzia³acz, który ca³e swe ¿ycie powiêci³ pracy nad podniesieniem swego narodu; wiêzieñ za czasów carskich; przeladowany kolejno przez wszystkie rz¹dy, panuj¹ce na Kresach od wielkiej wojny, na
koniec ofiara GPU  wieloletni mêczennik So³owek. Powróci³ stamt¹d
do rodzinnego Wilna udrêczony i wyczerpany, a przecie niez³omny. Jego
pamiêtnik z So³owek, drukowany w ub. r. w wileñskim S³owie pt. W
szponach GPU, godzien jest, aby która z firm wydawniczych rozpowszechni³a go jak najszerzej31 .
Czes³aw Mi³osz pozostawi³ ten obszerny opis Bia³orusinów i ich
¿ycia kulturalnego bez komentarza. Do osoby Olechnowicza wróci³ w
eseju Bezdomnoæ prawdy. Spór o Herlinga
Grudziñskiego, znajduj¹cym siê w ksi¹¿ce O
podró¿ach w czasie 32 . Sk³ada siê on z czterech przypowieci, z których pierwsz¹ powiêci³ w³anie Olechnowiczowi, wskazuj¹c na
jego pierwsze w Polsce, a tak¿e w Europie,
relacje z pobytu w ³agrach sowieckich. Mimo
tego, ¿e wydano je przed wojn¹ w siedmiu
jêzykach, jako wiadectwo prawdy o Sowietach, pozostaj¹ one nadal w cieniu twórczoci
chocia¿by So³¿enicyna, którego nies³usznie
uwa¿a siê za pierwszego autora, pisz¹cego o
³agrach. We wznowionej w 2010 obszernej pra- Od Bras³awia do Gu³agu
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cy Anny Applebaum Gu³ag
nie znalaz³am w bibliografii ¿adnej z ksi¹¿ek Olechnowicza, podobnie jak i innych bia³oruskich ³agierników, jak chocia¿by Mariana Pieciukiewicza, Anieli i
Weroniki Kotkowiczanek
czy Nadziei Dziemidowicz. Pomijanie ich, powoduje, ¿e bia³oruska B.Taraszkiewicz  fotografia i tablica pami¹tkowa
prawda o zsy³kach sowieckich staje siê bezdomna, jak to okreli³ Mi³osz.
Przywo³uj¹c przypowieæ pierwsz¹, wskazywa³, jak wa¿ne i pouczaj¹ce
by³y wspomnienia Olechnowicza, chocia¿ w koñcu lat 30. przyjmowano
je z dystansem, a nastêpnie w wyniku zawirowañ wojennych zupe³nie
posz³y w zapomnienie:
W 1933 roku nast¹pi³a wymiana wiêniów politycznych pomiêdzy
Polsk¹ a Zwi¹zkiem Sowieckim. Z wiêzienia polskiego zosta³ zwolniony dzia³acz bia³oruskiej Hromady Bronis³aw Taraszkiewicz, z ³agru na
So³owkach zwolniono w zamian pisarza bia³oruskiego Franciszka Olechnowicza. Olechnowicz mia³ za sob¹ siedem lat katorgi w ³agrze, instytucji wynalezionej za Lenina i maj¹cej rozrosn¹æ siê w olbrzymi¹ sieæ Gu³agu. Poj¹³ tam istotê ustroju opartego na terrorze. S³uchalimy go i czytalimy w Wilnie, t³umi¹c nieprzyzwoite podejrzenie, wiadcz¹ce o polskiej
 b¹d co b¹d zachodniej  mentalnoci, to znaczy, ¿e je¿eli jest kara, to
musi byæ jakie przestêpstwo. Prasa polska oczywicie pisa³a o So³owkach i o sowieckim terrorze, a im bardziej prawicowa, tym robi³a to
chêtniej, co zmniejsza³o wiarygodnoæ wieci dla tych, którzy prawicy
nie lubili, choæ oczywicie w tym mia³a ca³kowit¹ racjê.
Jednak Olechnowicza nic polska prasa nie obchodzi³a, on chcia³ przemówiæ do bia³oruskich studentów i
poetów zapatrzonych w czerwon¹
gwiazdê, bo tam, w Miñsku, bia³oruski jêzyk wprowadzano do szkó³ i uniwersytetów, w Polsce za zamykano bia³oruskie szko³y, a ich wsadzano do wiêzienia za komunizm. Olechnowicz usi³owa³ ich ostrzec przed tym, co mia³o
Franciszek Olechnowicz i jego
nast¹piæ, czyli: zamiast bia³oruskiego
ksi¹¿ka 7 lat w Szponach GPU
w szkolnictwie  rosyjski, a tê inteli84
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gencjê, która chcia³a tworzyæ kulturê bia³orusk¹, wymordowano w Kuropatach. Tak wiêc wiedza Olechnowicza okaza³a siê bezu¿yteczna i dzisiaj
nikt na wiecie, a mo¿e i w Bia³orusi, nie pamiêta jego nazwiska33 .
Odnosz¹c siê do ostatniego zdania, nale¿y potraktowaæ je krytycznie,
gdy¿ postaæ Franciszka Olechnowicza na pocz¹tku lat 90. XX wieku wróci³a do wiadomoci bia³oruskiej, g³ównie poprzez jego wspomnienia z So³owek U kipciuroch GPU, liczne artyku³y, sztuki oraz upamiêtnienie go na
Cmentarzu Rossa w Wilnie.
Przypowieæ drug¹ powiêci³ Swianiewiczowi i jego wspomnieniom
W cieniu Katynia; trzeci¹  Wac³awowi Lednickiemu, synowi Aleksandra
Lednickiego, autorowi ksi¹¿ki Russia, Poland and the West. W przypowieci czwartej zacytowa³ s³owa pisarza jugos³owiañskiego Danilo Kia:
Co mamy pocz¹æ z nasz¹ mieszanin¹ jêzyków, narodowoci i wyznañ? Zachód nic z tego nie rozumie. Czy mamy za ka¿dym razem, kiedy piszemy,
zaczynaæ od historycznego i geograficznego wyk³adu? (s. 190).
Przypowieci te zastosowa³ dla uzasadnienia rozbie¿noci miêdzy
prawd¹ obiektywn¹ a jej medialnym wizerunkiem czy wykreowan¹
form¹. Mi³osz udowadnia³, ¿e dyskusja o Herlingu jest po¿yteczna, bo
w pewnej przynajmniej mierze przypomina o rozbie¿noci pomiêdzy
prawd¹ i wiatem mass mediów. ( ) Obraz ka¿dego pisarza w mass
mediach nieuniknienie ulega takiej czy innej deformacji po prostu wskutek samej ich techniki. Je¿eli jest to obraz cz³owieka zgorzknia³ego,
ugiêtego pod ciê¿arem swojej wiedzy o dziejach XX wieku, nie jest to
dla poczytnoci jego ksi¹¿ek korzystne. Gustaw Herling-Grudziñski
nale¿a³ do tych autorów, którzy musz¹ jako siê uporaæ z wiedz¹ niedostêpn¹ innym (s. 193-194).
Czes³aw Mi³osz, jak ma³o kto dowiadczony histori¹ XX wieku, a
tak¿e wêdrówk¹ po wiecie, wyrobi³ w sobie dystans do rzeczywistoci historycznej i mu wspó³czesnej, której mia³ mo¿liwoæ dowiadczaæ w ró¿nym czasie i w ró¿nych miejscach na ziemi. W Zniewolonym umyle napisa³:
Dooko³a rozpociera³a siê zapad³a
prowincja Europy,
a mieszkañcy tej
prowincji mówi¹cy
po polsku, litewsku
i bia³orusku, albo
mieszanin¹ tych jêS. Swianiewicz, W. Lednicki i G. Herling-Grudziñski
zyków, przechowa85
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li wiele obyczajów i przyzwyczajeñ nigdzie indziej ju¿ nie znanych 34 .
W eseju La Combe, napisanym w latach 60. XX wieku, opublikowanym w paryskiej Kulturze, wskazywa³ na zniekszta³canie rzeczywistoci historycznej, zw³aszcza w podrêcznikach:
Historia. Historycyzm. Historicite. Rzecz jednak w tym, ¿e ile razy
nasi wspó³czeni próbuj¹ dotkn¹æ tej niesamowitej istoty, która im siê
w swoim majestacie ukaza³a, s¹ skazani ( ). Chodzi ( ) o fa³sz skróconych dziejów w ksi¹¿ce dla dzieci. Zarys jest w wielkich liniach
prawdziwy a równoczenie zupe³nie fa³szywy. (...) Polska dzisiejsza
dostarcza pod tym wzglêdem wielu przyk³adów. A najm³odsze pokolenie, ju¿ wymiewaj¹ce doskona³y ³ad jutra, jest, je¿eli s¹dziæ z jego
wypowiedzi, ca³kowicie ahistoryczne, pozbawione pamiêci i nie ma
w³aciwie nic. Manie nowoczesnoci s¹ zdrow¹ reakcj¹ na ja³owoæ
i purytanizm. Nie jest jednak wykluczone, ¿e dopomaga tutaj stopieñ
zero z historii. Za tymi m³odymi jest naga szara jama poprzedzaj¹cego okresu; nazwiska z dwudziestolecia cytuj¹ jakby wy³ania³y siê z ery
jurajskiej. A dalej wstecz  niepojêty stwór, bo oczywicie nie Polska,
tylko dawna Rzeczpospolita, czy po zaborach, czy przed zaborami. Pozostaje zagadk¹, jak czytaj¹ np. Mickiewicza. Kto to jest ksi¹dz z dzieæmi
w IV czêci Dziadów? Jak¹ religiê wyznaj¹ ch³opi zebrani na obrzêd? Czy mo¿na co poj¹æ z tej przesz³oci nie znaj¹c dziejów Kocio³a
Unickiego? Greko-katolicy ergo Ukraiñcy, ergo faszyci  tyle zapewne
wiedz¹, ale nie ¿e wie bia³oruska a¿ po Po³ock by³a do przymusowych
nawracañ po 1839 r. na prawos³awie w 80% greko-katolicka, ¿e jêzyki
polski i bia³oruski wzajemnie siê nak³ada³y, bo proboszczowie mówili
w domu po polsku (czy¿by Mickiewicz t³umaczy³ tylko na polski dialog
Gustawa z proboszczem?). Pochwalam polski imperializm? Bynajmniej.
Teraz tym m³odym z okazji tysi¹clecia pañstwa polskiego bêd¹ m¹ciæ w
g³owie (przy du¿ym udziale kleru) twierdz¹c, ¿e wiêci siê tysi¹clecie
Narodu, a to znacznie gorsze. Jakiego Narodu? Po co rzutowaæ wstecz
pojêcia, które ludziom minionym by³y obce?
Kto z nich, nawet wtedy, kiedy zaczêto ju¿
u¿ywaæ tego s³owa, pojmowa³ naród, tak
jak zaczêto pojmowaæ w koñcu XIX wieku?
Ale dzisiaj nie chc¹ zarazem wyrzec siê Kopernika, choæ wed³ug tych kryteriów by³
oczywicie Niemcem. ( ) Dla kogo, kto
dotyka przesz³oci i karmi ni¹ chwilê, czy
ma w sobie Karpaty czy Wielkie Ksiêstwo
Sabaudii albo Litwy, czy Afrykê  a s³usz- Pisarz Sokrat Janowicz
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niej powiedzieæ,
¿e je¿eli ma jedno z tego, ma
wszystko  dom,
w którym mieszka, mo¿e staæ
równie dobrze w
Pisarze i poeci Ale Czobat, Ihar Babkou i Aleh Minkin
Atenach, jak na
wyspie Chios. ( ) W kraju, w którym pomiertny tryumf przypad³ stronnictwu Narodowej Demokracji, a problem mniejszoci w dwudziestoleciu nabra³ cech chwilowego zarz¹du mas¹ spadkow¹. Je¿eli jest
tam tygiel etniczny, to kipi pod powierzchni¹. Z ust wiarygodnych wiadków wiem, ¿e nieraz w poci¹gu gdzie na Ziemiach Odzyskanych s³yszy
siê rozmowê w egzotycznie brzmi¹cym jêzyku. O czym tak mówi¹ po
litewsku niewiadomo, bo milkn¹ kiedy obcy zbli¿a siê do przedzia³u.
Nie ma sensu robiæ idylli z zamierzch³ej ery, kiedy mowa gminna
by³a przyjemna dla ucha owieconych spod Wilna, Miñska czy Lwowa,
ale zwykle dlatego, ¿e nie pojawi³o siê jeszcze zagadnienie szkó³ i uniwersytetów w tej mowie. Pozostaje jednak faktem, ¿e szaleni szlachcice, zroniêci z niepolsk¹ etnicznie gleb¹, górowali w jaki sposób nad
swoimi pobratymcami z Królestwa Polskiego. Vincent, zukraiñszcza³y i
z¿ydzia³y dok³adnie w tym stopniu, jaki jest niezbêdny, ¿eby w jego
osobie dokona³ siê stop trzech pierwiastków jego ojczyzny, ukazuje siê
jako nastêpca plemienia, które zaczynia³o potê¿ne fermenty. Bo kim
byli Narbut ze swoj¹ histori¹ Litwy, Mickiewicz wyhodowany na bia³oruskim folklorze, Jan Czeczot ze swoimi bia³oruskimi wierszami, Syrokomla, Apollo Korzeniewski i, dziêki rodzinnym przekazom, Józef Conrad? Albo Tada Kaciuszka, Kastu Kalinouski? ( ) Vincenz wie, ¿e
ludzie têskni¹ dzisiaj do ojczyzny, a zamiast niej przyznaje siê im pañstwa. Ojczyzna jest organiczna, wroniêta w przesz³oæ, zawsze niedu¿a,
grzej¹ca serce, bliska jak w³asne cia³o35 .
Ojczyzn¹ Mi³osza by³a Litwa  wielonarodowa, wielojêzykowa, wielowyznaniowa i ona kszta³towa³a w nim tolerancjê do innych nacji.
Bia³orusini w jego twórczoci pojawiaj¹ siê jako nieod³¹czny sk³adnik
ojczynianej spo³ecznoci. Pisarz darzy ich szczególn¹ sympati¹, ze
wzglêdu na ich traktowanie przez czynniki oficjalne, zw³aszcza w okresie miêdzywojennym. Sympatyzowanie Bia³orusinom i ¯ydom w Wilnie by³o przyczyn¹ wyrzucenia Mi³osza w pracy w radiu wileñskim, co
wspomina³ w Wyprawie w dwudziestolecie:
Z parteru je¿eli nie na górê, to miêdzy odg³osy walk na górze, do87
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sta³em siê w roku 1937, w³anie w roku powstania Ozonu. Pracowa³em
wtedy w rozg³oni wileñskiej Polskiego Radia. Zadenuncjowano nasz¹
rozg³oniê w Ma³ym Dzienniku, organie Niepokalanowa. Wojewoda
wileñski, nie chc¹c byæ pos¹dzonym o tolerowanie w radiu elementów
sprzyjaj¹cych Bia³orusinom i ¯ydom, za¿¹da³ usuniêcia mnie i mego
kolegi Tadeusza Byrskiego z rozg³oni36 .
Mi³osz zwalcza³ stereotypy, zw³aszcza dotycz¹ce polskoci Wilna
i Kresów. W jego rozumieniu, w tej przestrzeni geograficznej by³o
miejsce tak¿e dla Bia³orusinów i ich kultury. Dlatego w ostatnich latach ¿ycia z Krakowa wspiera³ bia³orusk¹ opozycjê niepodleg³ociow¹
 stan¹³ w obronie dziennikarzy gazety Pahonia  Miko³y Markiewicza i Pau³a Ma¿ejki, s¹dzonych w Grodnie za krytykê £ukaszenki.
Sta³ siê te¿ moralnym autorytetem dla Czasopisu w 1999, gdy nad
miesiêcznikiem zawis³a groba pozbawienia go dotacji wydawniczej z
Ministerstwa Kultury i Sztuki, czego na forum sejmu domaga³ siê podlaski pose³ AWS Krzysztof Jurgiel. Powodem poselskiej interpelacji by³
jeden z esejów Sokrata Janowicza, opublikowany na ³amach Czasopisu, w którym pisa³ o Armii Krajowej: Przypomnijmy, ¿e faszyzm jest
ideologi¹ ho³oty. Polsk¹ Armiê Krajow¹ faszyzowa³y wszak wsiowomiasteczkowe mêty, co widzia³em na w³asne oczy. Drobnoszlacheckie
g³odomory. Dziwki na dorobku. Repatrianckie szmaciarstwo37 . Ten fragment eseju wykorzysta³ Jurgiel we wniosku do ministra kultury i sztuki, który wówczas decydowa³ o przyznawaniu rodków finansowych
na wydawnictwa mniejszoci narodowych. Rzecznik prasowy ministerstwa, któremu wówczas podlega³y
mniejszoci narodowe  Katarzyna £opaciuk, wyrazi³a siê negatywnie o pimie.
Mi³osz napisa³ wówczas na ³amach Tygodnika Powszechnego:
Nam siê to nie podoba  powiedzia³a królowa. I zaraz doda³a: ci¹æ mu
g³owê! Wprawdzie nie królowa, ale Katarzyna £opaciuk, prasowa rzeczniczka
Ministerstwa Kultury i Sztuki, najwidoczniej jednak reprezentuj¹ca w³adzê monarsz¹. ( ) Tym razem jednak, w Polsce,
Poeta Andrej Chadanowicz
chodzi o przypadek ministerstwa jako po- podczas spotkania grupy Malitycznego cenzora prasy. W wiosce Kryn- gnus Ducatus Poesis w Charki na Bia³ostocczynie wychodzi niskona- kowie, na pierwszym planie 
k³adowy miesiêcznik w jêzyku polskim, po- Maryja Martysiewicz, 2007
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wiêcony sprawom bia³oruskim.
Wychodzi oko³o
dziesiêciu
lat
dziêki dotacji ministerstwa. Ostatnio zosta³ oskar¿ony w sejmie
przez pos³a PCAWS Krzysztofa Akcenty bia³oruskie w Wilnie  tablice pami¹tkowe Franciszka Skoryny, Maksyma Hareckiego oraz Natalii Arseniewej
Jurgiela o druk
felietonu znanego bia³oruskiego pisarza Sokrata Janowicza o treci
rzekomo przykrej dla Polaków. Interpelacja Jurgiela zwrócona by³a
do ministra Kultury i Sztuki Andrzeja Zakrzewskiego i zawiera³a ¿¹danie: Cofn¹æ dotacjê!. Koniec dotacji oznacza oczywicie koniec
pisma  na dok³adkê nieszczêæ, tak jakby niezale¿ni Bia³orusini nie
dosyæ byli gnêbieni tam, na Bia³orusi, przez £ukaszenkê. Ale biurokraci s³yn¹ z tchórzliwoci i tym mo¿na wyt³umaczyæ owo w³adcze owiadczenie rzeczniczki ministerstwa. Ciekawe, czy minister Zakrzewski oka¿e doæ stanowczoci i odwagi, ¿eby sprzeciwiæ siê naciskom swego
otoczenia i dotacjê dla Czasopisu zachowaæ38 .
Fragment tekstu przedrukowano w listopadowym Czasopisie39 .
Minister kultury i sztuki Andrzej Zakrzewski oraz jego rzecznik prasowy pokornie odpowiedzieli Mi³oszowi, pokornie chyl¹c przed nim
g³owê i przyznaj¹c dotacjê na wydawanie Czasopisu40 .
Twórczoæ literacka noblisty okaza³a siê na tyle zrozumia³¹ dla
Bia³orusinów, ¿e zas³u¿y³a na t³umaczenia na jêzyk bia³oruski, poczynaj¹c od lat 90, których dokonywali Jan Czykwin, Lawon Barszczeuski, Ale Czobat, Aleh Minkin, Andrej Chadanowicz, Jury £auryk, Walerka Bu³hakau, Jauhien Bury, Jura Busz³akou, Maryna Szoda, Chrycina Lalko, Danuta Biczel. We wstêpie do przek³adu Zniewolonego
umys³u Mi³osz specjalnie zamieci³ przes³anie dla czytelnika bia³oruskiego, które ma pomóc zrozumieæ rozwa¿ania autora:
Ãýòàÿ êí³ãà áûëà íàï³ñàíàÿ ¢ 1951 ãîäçå, ó àïàãåé ñòàë³íñêàé ýïîõ³. Ïàñüëÿ
²² ñóñüâåòíàé âàéíû ÿ áû¢ àäíûì ç ïîëüñê³õ ï³ñüìåíüí³êà¢, ÿê³ÿ âûêàçàë³ñÿ çà
íîâóþ Ïîëüø÷ó, ³ íà ïðàöÿãó íåêàëüê³õ ãàäî¢ ïðàöàâà¢ ó ïîëüñêàé àìáàñàäçå ¢
Âàøûíãòîíå, à ïîòûì ó Ïàðûæû. Ñàâåöêàÿ ñûñòýìà ¢ Ïîëüø÷û ¢âîäç³ëàñÿ
ïàñòóïîâà ³, íå ïàãàäæàþ÷ûñÿ çü ¸é, ÿ íÿ ìå¢ ³íøàãà âûéñüöÿ, ÿê ñòàööà ¢ 1951
ãîäçå ïàë³òû÷íûì ýì³ãðàíòàì ³ ñóïðàöî¢í³êàì ýì³ãðàöûéíàãà ÷àñîï³ñó
Êóëüòóðà, âûäàâàíàãà Åæû Ãåäðîéöàì. Ñêóòû ðîçóì áû¢ øìàò äëÿ êàãî
ç ÷ûòà÷î¢ ñóïÿðý÷ë³âàé êí³ãàé. Íåêàòîðûÿ íàâàò ïàäàçðàâàë³, øòî ìåðêàâàíüí³
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àá ã³ñòàðû÷íàé íåïàçüáåæíàñüö³ øòî äà
ñóñüâåòíàå ïåðàìîã³ êàìóí³çìó ¸ñüöü ìà³ì³
ìåðêàâàíüíÿì³, ó òîé ÷àñ ÿê ÿ ïàäà¢ ³õ àäíî
äçåëÿ òàãî, êàá ³ì çàïÿðý÷ûöü. Ñïðîáà
ïðàí³êíóöü ó ñüâÿäîìàñüöü ëþäçåé, ÿê³ÿ
âåðûë³ ¢ êàìóí³çì, äàäàëà ìíå øìàò
âîðàãà¢, àëå òàêñàìà íàäàëà êí³çå ïý¢íóþ
ïðàêòû÷íóþ âàðòàñüöü, áî øìàò ÿê³ÿ
êàìóí³ñòû çíàéøë³ ¢ ¸é àï³ñàíüíå ñâàéãî
ìûñüëåíüíÿ. Êí³ãó ïåðàêëàë³ íà øìàò
ìîâà¢ ³, ÿê âûÿâ³ëàñÿ, ïðàâåäçåíû ¢ ¸é àíàë³ç
òû÷ûööà íÿ òîëüê³ òàòàë³òàðûçìó
Ñàâåöêàãà Ñàþçó ³ çàëåæíûõ àä ÿãî
êðà³íà¢, àëå ìàå áîëüø óí³âýðñàëüíû àõîï,
áî ãýòê³ÿ ñàìûÿ çüÿâû âûÿ¢ëÿë³ñÿ ¢ Ê³òà³
W ojczystych stronach polskiego
äû ³íøûõ êàìóí³ñòû÷íûõ êðà³íàõ Àç³³.
noblisty. Szetejnie, 2003. Z wystaÓïëû¢ ÷àñó íå ïðûñóäç³¢ Ñêóòàìó
wy Powroty Czes³awa Mi³osza
ðîçóìó çàáûöüöÿ. Íààäâàðîò, ³ ¢
Àìýðûöû, ³ ¢ Ïîëüø÷û çàñòà¢ñÿ ¸í íà ïàçûöûÿõ êëÿñû÷íàé êí³ã³, ÿêàÿ àï³ñâàå
ýðó Ñòàë³íà. Äýìàíû òûõ ÷àñî¢, íà æàëü, íÿ çüí³êë³, ³ ÿ õàöå¢ áû, êàá áåëàðóñê³
ïåðàêëàä ãýòàé êí³ã³ äàïàìîã êàí÷àòêîâà ïàê³íóöü ³õ ó ì³íóëûì. ×ýñëà¢ Ì³ëàø,
Áýðêë³, Êàë³ôîðí³ÿ, ñòóäçåíü 2000 ã.41

Bia³oruski filozof i literat Ihar Babkou, który mia³ okazjê spotkaæ Czes³awa Mi³osza w Sejnach w czasie Forum rodkowoeuropejskiego, napisa³ w bia³oruskiej niezale¿nej gazecie Nasza Niva, ¿e przez ostatnie
15 lat by³ on z Bia³orusinami, na pocz¹tku lat 90. wpisuj¹c siê w kontekst
Naszej Niwy. Naszym nazwa³ go w jednym z wywiadów Andrej
Chadanowicz, jeden z t³umaczy jego poezji na jêzyk bia³oruski. A na ³amach
bia³ostockiej Niwy o naszym Mi³oszu pisali Hanna Kondratiuk-wierubska i Maciej Cho³odowski, za w Czasopisie  Sokrat Janowicz.

Áåçäîìíàñüöü ïðà¢äû.
Ñïîð ïðà Ãýðë³íãà-Ãðóäç³íüñêàãà (ôðàãìýíò)
Àäç³íîòà Ãóñòàâà Ãýðë³íãà-Ãðóäç³íüñêàãà ó ²òàë³³ ñòàëàñÿ çüìåñòàì äâóõ
àðòûêóëà¢ ³ ³íòýðâþ íàï³ñàíûõ ³òàëüÿíöàì³: Ðîáýðòî Ñàëüâàäîð³, Ìà¢ðî
Ìàðò³í³ ³ Ìàð÷ýëë¸ Ôëîðýñà (Gazeta wi¹teczna, 22 ÷ýðâåíÿ 2002 ã.)
Ãýðë³íã-Ãðóäç³íüñê³, ïåðàä âàéíîé ìàëàäû ïàëÿí³ñò ç ëåâûì³
ñõ³ëüíàñüöÿì³ ³ ïà÷àòêóþ÷û ë³òàðàòóðàçíàâåö, ïàñüëÿ 1939 ã. òðàï³¢ ó
ñàâåöê³ ëàãåð, äçå ïàçíà¢ ñóòíàñüöü ñûñòýìû. Çâîëüíåíû ïàñüëÿ àìí³ñòû³
¢ 1941 ã., âû¢øà¢ ç ëàãåðó, íÿñó÷û ïà÷óöüö¸ àáàâÿçêó ¢ àäíîñ³íàõ äà ðóñê³õ
ñÿáðî¢, ÿê³ÿ ¢ ëàãåðû çàñòàë³ñÿ.
Âîïûò ëàãåðó íàçíà÷û¢ ÿãî íà ¢ñ¸ æûöüö¸. Âûâÿçâàþ÷ûñÿ ç àáàâÿçêó, íàï³ñà¢
êí³ãó ²íøû ñüâåò (Inny wiat), ÿêàÿ çàïý¢í³ëà ÿìó òðûâàëàå ìåñöà ¢ ïîëüñêàé ³ ñóñüâåòíàé ë³òàðàòóðû. Ìíîã³ÿ ãàäû æû¢ ¸í ó ²òàë³³ ³ áû¢ ÷àëàâåêàì, ÿê³
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âåäà¢, êàë³ ë³òàðàòóðíàå àñÿðîäçüäçå ãýòàé êðà³íû íå ïàòðàáàâàëà ÿãî âåäà¢ ³
àêðóæûëà ÿãî äî¢ãàòðûâàëàé êàíñï³ðàöûÿé ìà¢÷àíüíÿ.
Ãýòà íå çâîäç³ëàñÿ äà êàíòðàëÿâàíüíÿ ³òàëüÿíñêàãà êóëüòóðíàãà æûöüöÿ
²òàëüÿíñêàé Êàìóí³ñòû÷íàé Ïàðòûÿé. Äçåéí³÷àë³ òóò ìíîãà áîëüø
äàë³êàòíûÿ ìýõàí³çìû, ÿê³ÿ íàëåæàë³ äà íåï³ñàíûõ ñÿáðî¢ñê³õ äàìîâà¢, ïàêðûòûõ
çàñëîíàé ìà¢÷àíüíÿ. Çíàåì ãýòà òàêñàìà ç àáû÷àÿ¢ ïîëüñêàãà ë³òàðàòóðíàãà
àñÿðîäçüäçÿ, àñàáë³âà ñòàë³íñê³õ ÷àñî¢.
Ïðûïàâåñüöü ïåðøàÿ
Ó 1933 ã. àäáû¢ñÿ àáìåí ïàë³òû÷íûì³ âÿçüíÿì³ ïàì³æ Ïîëüø÷àé ³ Ñàâåöê³ì
Ñàþçàì. Ç ïîëüñêàé òóðìû çâîëüí³ë³ äçåÿ÷à áåëàðóñêàé Ãðàìàäû Áðàí³ñëàâà
Òàðàøêåâ³÷à, ç ëàãåðó íà Ñàëà¢êàõ çâîëüí³ë³ ¢ çàìåí áåëàðóñêàãà ï³ñüìåíüí³êà
Ôðàíö³øêà Àëÿõíîâ³÷à. Àëÿõíîâ³÷ ìå¢ çà ñàáîé ñåì ëåò êàòàðã³ ¢ ëàãåðû, ó
³íñòûòóöû³ ïðûäóìàíàé çà Ëåí³íà, ÿêàÿ íàìåðâàëàñÿ ðàçðàñüö³ñÿ ¢
àãðîìí³ñòóþ ñåòêó Ãóëàãó. Ïàíÿ¢ òàì ñóòíàñüöü ñûñòýìû àáàï¸ðòàé íà
òýðîðû. Ìû ÿãî ñëóõàë³ ³ ÷ûòàë³ ¢ Â³ëüí³, ñêðûâàþ÷û íåïðûçâà³òàå ïàäàçðýíüíå,
ÿêîå ñüâåä÷ûöü ïðà ïîëüñê³  õî÷àø íå õî÷àø çàõàäí³  ìýíòàë³òýò, øòî
àáàçíà÷àå: êàë³ ¸ñüöü êàðà, ìóñ³öü áûöü ³ íåéêàå çëà÷ûíñòâà. Âÿäîìà ïîëüñêàÿ
ïðýñà ï³ñàëà ïðà Ñàëà¢ê³ ³ ïðà ñàâåöê³ òýðîð, ³ ÷ûì áîëüø ïðàâàÿ, òûì ðàá³ëà
ãýòà ç áîëüøàé àõâîòàé, øòî çìÿíøàëà âåðàãîäíàñüöü âåñòàê ñÿðîä òûõ,
ÿê³ÿ ïðàâûõ íå ëþá³ë³, õàöÿ ¢ ãýòûì âûïàäêó ìåëà àáñàëþòóþ ðàöûþ.
Àäíàê Àëÿõíîâ³÷à çóñ³ì íå ö³êàâ³ëà ïîëüñêàÿ ïðýñà, ¸í õàöå¢ ïðàìîâ³öü äà
áåëàðóñê³õ ñòóäýíòà¢ ³ ïàýòà¢, çàãëåäæàíûõ ó ÷ûðâîíóþ çîðêó, áî òàì, ó Ìåíñêó,
áåëàðóñêóþ ìîâó ¢âîäç³ëàñÿ ¢ øêîëû ³ ¢í³âýðñûòýòû, à ¢ Ïîëüø÷û çàìûêàë³ñÿ
áåëàðóñê³ÿ øêîëû, ³ ³õ ñàäæàë³ ¢ òóðìû çà êàìóí³çì. Àëÿõíîâ³÷ õàöå¢ àñüöåðàã÷û
³õ ïåðàä ãýòûì, øòî ìåëàñÿ íàäûéñüö³, ãýòà: çàìåñò áåëàðóñêàãà ¢ øêîëàõ 
ðóñê³, à òóþ ³íòýë³ãýíöûþ, ÿêàÿ õàöåëà ñòâàðàöü áåëàðóñêóþ êóëüòóðó, âûí³ø÷ûë³
¢ Êóðàïàòàõ. Òàê øòî âåäû Àëÿõíîâ³÷à àêàçàë³ñÿ íåïàòðýáíûì³ ³ ñ¸íüíÿ í³õòî
íà ñüâåöå, à ìàã÷ûìà ³ ¢ Áåëàðóñ³, íå ïàìÿòàå ÿãî ïðîçâ³ø÷à.
Ïðûïàâåñüöü äðóãàÿ
Ñòàí³ñëà¢ Ñâÿíåâ³÷, ýêàíàì³ñò, áû¢ àäíûì ç ìà³õ ìàëîäøûõ ïðàôýñàðà¢ íà
Óí³âýðñûòýöå Ñòýôàíà Áàòîðàãà ¢ Â³ëüí³. ßê àô³öýð çàïàñó çìàãà¢ñÿ ¢
âåðàñüí¸¢ñêàé êàìïàí³³ ³ áû¢ ³íòýðíàâàíû ¢ Êàçåëüñêó. Ðàçàì ç òðàíñïàðòàì ó
êðàñàâ³êó 1940 ã. ïåðàâåçüë³ ÿãî íà ñòàíöûþ Ãíåçäîâà, äçå áû¢ çàòðûìàíû ¢
öÿãí³êó, àëå áà÷û¢, ÿê ÿãî ñÿáðî¢ çàê³äàë³ ¢ à¢òîáóñ ç çàìàëÿâàíûì³ âàïíàì
øûáàì³. Íà àñíîâå çàãàäó ¢ëàäà¢ ó àïîøíÿé õâ³ë³íå áû¢ àäïðà¢ëåíû íà Ëóáÿíêó,
êàá òàì äàñüëåäàâàöü ÿãî íàäóìàíû øï³ÿíàæ íå øêîäó Íÿìå÷÷ûíû, òàäû
ñàþçüí³êà Ìàñêâû. Äçÿêóþ÷û äç³¢íàìó íåäàãëÿäó ¢ëàäà¢ ãýòû êàðîííû ñüâåäàê
çàáîéñòâà¢ ó Êàòûí³ ïàê³íó¢ ìåæû ÑÑÑÐ ç àðì³ÿé Àíäýðñà ³ íàï³ñà¢ êí³ãó Ó
öåí³ Êàòûí³ (W cieniu Katynia). Êí³ãó ãýòóþ ¢ 1976 âûäà¢ Ãåäðîéö ó
Ë³òàðàòóðíûì ²íñòûòóöå, ó 1981 ã. âûéøëà ÿíà ¢ ïàäïîëüíàé Àô³öûíå ë³áýðàëà¢,
à ¢ 1990 ïàêàçàëàñÿ ¢ ëåãàëüíûì âûäàâåöòâå ×ûòàëüí³ê (Czytelnik).

Ìàå àäíîñ³íû äà Ñâÿíåâ³÷à áûë³ êðûõó ³íøûì³ ÷ûì óäçÿ÷íàãà
ñòóäýíòà äà äîáðàãà ïðàôýñàðà. Ñïàëó÷àë³ íàñ ðîçíûÿ ñïðàâû. Áû¢
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¸í ñýíü¸ðàì Àêàäýì³÷íàãà êëóáà âàëàöóãà¢,
³ ãýòûÿ ñýíü¸ðû áûë³ ìàã÷ûìà áîëüø
³äýéíûì³ ÷ûì ñàì êëóá, ãýòà çíà÷ûöü
äýìàêðàòû÷íûÿ ³ çà¢çÿòà äûñêóòàâàë³ ïðà
áóäó÷ûíþ³ñó÷àñíàñüöüÂ³ëåíø÷ûíû.Ñâÿíåâ³÷
áû¢ êðûøòàëüíûì ÷àëàâåêàì, ÿê³ ñïàëó÷à¢
ñâîé çà¢çÿòû êàòàë³öûçì ç ïàë³òû÷íàé
òàëåðàíòíàñüöþ. ß ñïàòûêà¢ñÿ ñà Ñâÿíåâ³÷àì ïàñüëÿ âàéíû ³ ñòàðà¢ñÿ ïåðàêàíàöü
ëþäçåé òýëåáà÷àíüíÿ, êàá çàï³ñàë³ íà ïë¸íêó
ðàçìîâû ç ³ì, íàâî÷íûì àìàëü ñüâåäêàì
Êàòûí³. Ïàì¸ð ìàþ÷û 98 ãàäî¢.
Autorka publikacji Helena G³ogowska
ß àòðûìà¢ àêóðàò êí³ãó Ó öåí³
Êàòûí³ (W cieniu Katynia) ïåðàêëàäçåíóþ íà àíãë³éñêóþ ìîâó ñûíàì à¢òàðà
Â³òà¢òàì Ñâÿíåâ³÷àì ³ íÿâåñòêàé, âûäàäçåíóþ í³êîìó íåâÿäîìàé ô³ðìàé ó
Êàíàäçå, ïðîñòà çà êîøò ïåðàêëàä÷ûêà. ² ìóøó ïðûçíàööà, øòî ãýòàÿ ïóáë³êàöûÿ
ìÿíå ïðûí³æûëà. Ïàñüëÿ äçåñÿòêà¢ ãàäî¢, êàë³ ¢ðàäû çàõàäí³õ êðà³íà¢ ïàãàäæàë³ñÿ,
øòî çàáîéñòâà ¢ Êàòûí³ çüäçåéñüí³ë³ Íåìöû, êàá íå äðàæí³öü Ìàñêâû, íå
çíàéøëàñÿ í³ àäíà âÿë³êàÿ âûäàâåöêàÿ ô³ðìà íà Çàõàäçå, êàá âûäàöü ãýòû òâîð,
òàê âàæíû äëÿ ðàçóìåíüíÿ ã³ñòîðû³ ÕÕ ñòàãîäçüäçÿ, ³ õàöÿ ó ãýòû ñïîñàá
ïðà³íôàðìàâàöü ãðàìàäçêàñüöü ïðà âÿë³êóþ õëóñüíþ, ïàäòðûìë³âàíóþ ãàäàì³
¢ðàäàì³ ³ ìàñìýäûÿì³. Íÿ¢æî ïàìÿöü ïðà àäíî ç âÿë³ê³õ çàáîéñòâà¢ ÕÕ ñòàãîäçüäçÿ
áûëà òîëüê³ ñïðàâàé Ïàëÿêà¢, à ¢ ñàïðà¢äíàñüö³ ïåðàéìàëàñÿ ¸é òîëüê³ ñÿìÿ
íàéáîëüø âåðàãîäíàãà ñüâåäê³?
Íàäçåÿ
Íàäçåÿ áûâàÿå, êàë³ íåõòà âåðûöü,
Øòî çÿìëÿ ãýòà íå ñîí, à æûâîå öåëà,
² øòî âî÷û, ðóê³ í³ âóøû íå õëóñÿöü.
À ¢ñå ðý÷û, ÿê³ÿ ÿ òóò âåäà¢,
Íåêàòàðûÿ êàæóöü, øòî íàñ âîêà ñïàêóøàå
² øòî í³÷îãà íÿìà, òîëüê³ ¢ñ¸ íàì çäàåööà,
Àëå òûÿ é íå ìàþöü íàäçå³.
Äóìàþöü, øòî êàë³ ÷àëàâåê àäâåðíåööà,
Óâåñü ñüâåò çà ³ì êàí÷àåööà,
Áûööàì ñõàï³ë³ ÿãî ðóê³ çëàäçåÿ¢.
ýòà áûööàì àãàðîä, êàë³ ñòà³ø ó áðàìå.
Óâàéñüö³ òóäû íåëüãà. Àëå ¸í òàì ¸ñüöü.
Êàá ìû ëåïø ³ ìóäðýé ãëÿäçåë³,
ßø÷ý íîâóþ êâåòêó ³ íåàäíóþ çîðêó
Ó àãàðîäçå ñüâåòó ïàáà÷ûë³á.
(Przek³ad Helena G³ogowska)

Helena G³ogowska
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Tekst referatu, wyg³oszonego 30 maja 2011, podczas konferencji,
w ramach XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad
Wili¹, odbywaj¹cych siê w Wilnie pod has³em Zrozumieæ Mi³osza.
Przypisy
1
Cz. Mi³osz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 2000, s. 9; 2 Cz. Mi³osz,
Sens regionalizmu, ¯agary, 2/1932, s. 1; 3 A. Nowina, G³ówne kierunki poezji
bia³oruskiej, ¯agary, 2/1933, s. 2; M. Pieciukiewicz, Instytut Literatury i Sztuki przy
Bia³oruskiej Akademii Nauk, ¯agary , 3-4/1934, s. 7; Kronika bia³oruska, ¯agary, 2/1933, s. 4; 4 Cz. Mi³osz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1992, s. 5-6; 5 Tam¿e, s.
16; 6 Tam¿e, s. 19-21; 7 Tam¿e, s. 28; 8 Tam¿e, s. 72; 9 Tam¿e, s. 82; 10 Tam¿e, s. 85;
11
Tam¿e, s. 92; 12 K. Wakar, Pos³owie, [w:] O. Mi³osz, Banie i legendy litewskie,
Olsztyn 1985, s. 201-204; 13 Cz. Mi³osz, Szukanie , s. 127; 14 Tam¿e; 15 Tam¿e, s.
128; 16 Tam¿e; 17 Tam¿e, s. 130-131; 18 Tam¿e, s. 198-199; 19 Tam¿e, s. 199; 20
Tam¿e, s. 210; 21 Cz. Mi³osz, Koniec Wielkiego Xiêstwa (O Józefie Mackiewiczu),
Kultura, 5/1989, s. 102; 22 Tam¿e; 23 Tam¿e, s. 103; 24 Tam¿e, s. 103-104; 25 Cz.
Mi³osz, Rodzinna Europa, Warszawa 1990, s. 61-62; 26 Czym by³a tamta Polska
(rozmowa A. Szostkiewicza z Cz. Mi³oszem), Tygodnik Powszechny, nr 42, 17
padziernika 1999 , s. 12; 27 Cz. Mi³osz, Wyprawa , s. 54-55; 28 Tam¿e, s. 51; 29
Tam¿e, s. 248-251; 30 Tam¿e, s. 252-254; 31 Tam¿e, s. 259-260; 32 Cz. Mi³osz, O
podró¿ach w czasie, Kraków 2004, s. 187-194; 33 Tam¿e, s. 187; 34 Cz. Mi³osz,
Zniewolony umys³, Kraków 1989, s. 146; 35 Cz. Mi³osz, La Combe; 36 Cz. Mi³osz,
Wyprawa , s. 543; 37 S. Janowicz, Czasopis, 1999; 38 Cz. Mi³osz, Nam siê to nie
podoba, Tygodnik Powszechny, nr 42, 17 padziernika 1999, s. 3; 39 Czasopis,
11/1999, s. 3; 40 Tygodnik Powszechny, nr 43, 24 padziernika 1999, s. 13; 41 ×.
Ì³ëàø, Ñêóòû ðîçóì, Ìåíñê-Â³ëüíÿ 2000.

ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE

Niestety, w nielicznych, równie¿ w salonikach prasowych,
ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS, dlatego
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM POSIADANIA
ZNAD WILII JEST PRENUMERATA,
Z£O¯ONA W NAJBLI¯SZYM OD PAÑSTWA KIOSKU RUCHU
Oczywicie, czasopismo mo¿na zaprenumerowaæ poprzez redakcjê i otrzymywaæ je regularnie poczt¹. Proszê pytaæ o kwartalnik tak¿e:
 w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie  ul. Krakowskie Przedmiecie 7; w ksiêgarni Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie  ul.
Karowa 20; w ksiêgarni-antykwariacie Gryf przy ul. J. D¹browskiego 71;w
Kluboksiêgarni Serenissima, ul. Chmielna 16 lok. 2, www.serenissima.pl;
 dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878;
 bezporednio u redaktora  48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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A wiêc to ju¿ sto lat, Panie
Czes³awie, odk¹d ujrza³ Pan wiat³o dzienne na tym ponoæ najlepszym ze wiatów. Jak wiele siê
zmieni³o. Jakie wszystko takie
samo. Pewnie i za nastêpne sto lat
bêdziemy siê poraæ z nacjonalizmami, ksenofobi¹, czuæ siê lepszymi
z racji w³asnej innoci, uwa¿aæ innych za gorszych tylko dlatego, ¿e
s¹ inni. Cz³owiek to takie stadne
zwierz¹tko. Byæ jak wszyscy, byæ Chwila zadumy, poeta po spotkaniu z
ze wszystkimi, myleæ podobnie, rodakami w Wilnie... 1992
skandowaæ razem, p³awiæ siê w rozkoszy jednego jêzyka, jednej ideologii. To swoi  i ju¿ serce bije radoniej. To obcy  i ju¿ piêæ zaciska
siê w kieszeni. Albo przynajmniej zaciskaj¹ siê usta w bez umiechu.
Rok 1980. Mam 20 lat, ukoñczy³am polsk¹ szko³ê w Wilnie, piszê wiersze
do szuflady i jestem na trzecim roku biologii, w uniwersytecie im. Vincasa
Kapsukasa. Uniwersytet w³anie obchodzi³ 400-lecie istnienia. Tradycja,
spucizna, dorobek, ale o tym sza, prawdziwe ¿ycie zaczê³o siê po 1940
roku. Mam wielk¹ ochotê pojechaæ na wakacje do Polski, w poprzednich
latach by³am za smarkata, a tu raptem Solidarnoæ. To ruch ze wszech
miar podejrzany, granica na wszelki wypadek zostaje zamkniêta. Dobrze,
¿e choæ prasa jeszcze przez jaki czas dociera. W jesiennym numerze
Przekroju czytam krótk¹ notkê o tegorocznej Nagrodzie Nobla. Jaki
Mi³osz. Poeta na emigracji. Co napisa³, nie mam pojêcia. I nie mam szans,
¿eby siê z jego pisaniem zapoznaæ. Po kilku miesi¹cach granica zamyka siê
jeszcze szczelniej, strumyczek prasy wysycha. W ksiêgarni Przyjañ
coraz pustsze pó³ki. Kudy tam do Mi³osza.
Rok 1987. Ju¿ wolno przez granicê. Po raz pierwszy w Polsce.
Patrzê, ch³onê, porównujê. Tyle ksi¹¿ek. Spotykam te¿ polskich poetów. Jeden z nich, Jan Leoñczuk z Bia³egostoku, na odjezdnym wciska mi w rêkê cienk¹ zielon¹ ksi¹¿eczkê: Czes³aw Mi³osz. Wiersze. Chrzecijañskie Stowarzyszenie Spo³eczne, Warszawa czerwiec 1981. Czerwony stempelek ³om¿yñskiej Solidarnoci. Na ok³adce  poeta. Nastroszony, zasêpiony, zielony. Masz uwa¿aæ na celników, mówi Jan. Jako
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ma³o uwa¿am, zaczynam czytaæ ju¿ w poci¹gu, trzymaj¹c ksi¹¿kê otwarcie
na stoliku. Celnicy te¿ nie uwa¿aj¹, maj¹ chyba powa¿niejsze sprawy na
g³owie ni¿ tropienie wywrotowych treci w wierszach noblistów.
Lata 1988-1991. Mi³osza robi siê z czasem coraz wiêcej i wiêcej.
Dostajê ksi¹¿ki w upominku podczas czêstych, coraz czêstszych literackich podró¿y do Polski, przysy³aj¹ mi je do Wilna, niektóre kupujê
sama. Mi³osza odmienia siê na wszelkie mo¿liwe sposoby, czyni¹ to
Polacy, Litwini, a i Polacy wileñscy te¿ nie pozostaj¹ w tyle. To kto, z
kogo mo¿na byæ dumnym. Czytanie nie jest konieczne.
A ja  trochê czytam, a trochê nie czytam. Nigdy od Ciebie miasto
nie mog³em odjechaæ  to ³adne, to znam, a jak dalej?... A dalej jako
tak, ¿e w ucho nie wpada. Nie rozumiem. Za trudne, za wysokie koturny. Szanujê, ale nie kocham. Lepiej mi idzie z proz¹, Rodzinna Europa,
Autoportret przekorny, Rok myliwego  to wa¿ne ksi¹¿ki, które wiele
rzeczy wyjaniaj¹, stawiaj¹ na w³aciwe miejsce. Podejrzewam, ¿e wielu
do nich nie dobrnê³o, zatrzyma³o siê na szanujê, ale nie kocham.
Rok 1992. Litwa odzyska³a niepodleg³oæ, Wilno odzyska³o Celê Konrada. To miejsce nawi¹zuje nie tylko do Mickiewicza, ale i ród Literackich z miêdzywojnia. Nawi¹zuje i zobowi¹zuje. Magiczna aura Celi ma
sprzyjaæ wielokulturowoci Wilna, widzi siê w niej miejsce spotkañ wszystkich literatów, niezale¿nie od narodowoci. W uroczystym otwarciu Celi
bierze udzia³ Czes³aw Mi³osz. To jego pierwsza podró¿ do Wilna od czasu wyjazdu jeszcze przed wojn¹. Literaci polscy w Wilnie, stanowi¹cy
podówczas w swoim pojêciu znan¹ i istotn¹ grupê, doznaj¹ kilku niemi³ych rozczarowañ. Po pierwsze, nikomu nie przychodzi do g³owy zaprosiæ ich na inauguracjê Celi Konrada. Po drugie, program pobytu szanownego noblisty wcale nie przewiduje spotkania z rodakami w Wilnie. Po
trzecie, i to mi siê wyda³o wtedy szczególnie gorzkie, Mi³osz w oczywisty sposób w¹tpi w mo¿liwoæ kontynuacji tradycji polskiej literatury w
dzisiejszym, niepodleg³ym, litewskim Wilnie. Nie spodziewa siê, ani nie
szuka tu powa¿nych, rzeczywistych i wiadomych spadkobierców. By³o,
skoñczy³o siê, nale¿y do historycznej przesz³oci. Przypuszczam, ¿e zapatrzony w historyczne i najnowsze dzieje Litwy, jak w jakie fantastyczne o¿ywione malowid³o, nie uzna³ nas, o czyim istnieniu przecie¿
wiedzia³, za element godny uwagi. Mo¿e nie pasowalimy do ca³oci, do
jego wizji przysz³oci Wilna?... Tak, zgadza siê, po wielogodzinnym czyhaniu w hallu hotelu Neringa poeci wileñscy w liczbie piêciu dostali po
tomiku z pochlebn¹ dedykacj¹. Tak, spotkanie ze spo³ecznoci¹ polsk¹,
choæ nieplanowane, odby³o siê jednak, na wyranie ¿yczenie owej spo³ecznoci, w siedzibie Zwi¹zku Polaków Litwy na Zawalnej, a siedziba
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pêka³a w szwach. Us³yszelimy jednak, ¿e uprawianie kultury polskiej,
szczególnie z uwzglêdnieniem elementów krakowskich, nie ma wielkiego
sensu i ¿e dzieci amerykañskie doskonale siê obchodz¹ bez szkó³ narodo- W Celi Konrada zabrak³o miejsca dla kontynuatowych, bo wystarcza im rów tradycji polskiej w literaturze. Czes³aw Mi³osz i
angielski. Pokrzepieniu Vytautas Landsbergis, siedzi  Juozas Tumelis. 1992
serc spotkanie z pewnoci¹ nie pos³u¿y³o, zostawi³o gorycz i zdziwienie,
bowiem z mi³oszowych ksi¹¿ek i wypowiedzi w prasie wyczytywalimy
zgo³a inne przes³anie. Do dzi z wdziêcznoci¹ wspominam polemikê
Mi³osza i Venclovy na temat Polaków na Litwie na ³amach Kuriera Wileñskiego w okresie powstawania niepodleg³ego pañstwa litewskiego;
ten dwug³os krzepi³ nasz¹ wiarê w zwyciêstwo zdrowego rozs¹dku wród
szaleñstw nacjonalizmu.
Rok 2010. Pó³ka z ksi¹¿kami w westfalskim Monastyrze: Mi³osz,
Wilno, Konwicki, Mi³osz, Wilno, Mi³osz. Oto kilka wyj¹tków z pamiêtnika z ostatnich lat:
Czytam od nowa Rok myliwego  bardzo pouczaj¹ca lektura.
Szczególnie przez to, ¿e obecnie interesuj¹ mnie zupe³nie inne myli
ni¿ przy pierwszym czytaniu piêtnacie lat temu, które to miejsca ongi
zaznaczy³am o³ówkiem. Ciekawy jest równie¿ brak zainteresowania
Mi³osza tym, co siê w maju-czerwcu 1988 dzia³o na Litwie, jakie
burze tam zaczyna³y dojrzewaæ. Przynajmniej nie widaæ tego zainteresowania w jego notatkach. Pewnie nie mia³ nikogo, kto zwróci³by
jego uwagê na te procesy. Z perspektywy Kalifornii Litwê najwygodniej jest ogl¹daæ we wspomnieniach. (...) Dopiero pod koniec ksi¹¿ki
i po drugim czy trzecim czytaniu przysz³o mi do g³owy, ¿e Mi³osz nie
zawsze ma racjê, ¿e mo¿e czasem co mu siê popl¹ta³o, pomiesza³o, ¿e
co ocenia nies³usznie, czy nawet niezgodnie z prawd¹. Podobnie jak
on, który o sobie pisze grzeczny harcerzyk, jestem taka grzeczna
dziewczynka, dlatego sk³onna do ufnoci i do brania wszystkiego za
dobr¹ monetê. Có¿, szczeroæ do koñca nie jest chyba mo¿liwa. A
mo¿e by³aby zbyt nudna, banalna, dlatego trzeba nie tyle koloryzowaæ, ile wybieraæ z ¿ycia to, co najciekawsze, co siê najlepiej uk³ada
w literack¹ ca³oæ. (...) Przeczyta³am w³anie kilkanacie wierszy Mi96

³osza, poruszy³y mnie
mocniej ni¿ kiedy.
Sama siê dziwiê, ¿e te
wiersze tak dobrze znam,
Mi³osza nie uwa¿a³am
nigdy za mojego ulubionego poetê, by³ raczej
niezrozumia³y, nawet nadêty. Dzisiaj okazuje siê,
¿e znam, a jak¿e, a w dodatku rozumiem coraz
g³êbiej, coraz bardziej
mnie wzruszaj¹.
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Dziwny obcy ptak,
Czes³aw Mi³osz. Obcy
w Wilnie, obcy w
Warszawie, w Kalifornii Alicja Ryba³ko podczas Maja nad Wili¹ w 2009
marz¹cy o innych la-  druga od lewej, na pierwszym planie  Barbara
sach, nie kalifornijskich, Borys-Damiêcka, dalej po prawej  Tomasz £ubieñski i Wojciech Piotrowicz; Wród wileñskich kolep³on¹cych od skwaru.
gów  Józefa Szostakowskiego i Henryka Ma¿ula
Czy kto obcy mo¿e duchowo przewodziæ swoim? Swoim Polakom, swoim Litwinom, swoim
Bia³orusinom? Swoim, zasklepionym w sobie Polakom wileñskim?... Nie,
nie mo¿e. Co to za most kultury miêdzy narodami, po którym swoi nie
chc¹ przejæ, bo maj¹ swoje drogi, te lepsze. A mo¿e wystarczy odczekaæ jeszcze ze sto lat, a most siê powoli zaludni, zaczn¹ korzystaæ z
niego nie tylko poszczególni dziwacy, obywatele urojonego WKL, a tzw.
szerokie masy? Ju¿ widzê, jak Pan Czes³aw, siedz¹c na ob³oczku, z za¿enowaniem wzrusza ramionami. Jakie tam masy, powie, skoro poezja to
rzecz hermetyczna, campusowa. No to mo¿e dziwaków bêdzie z czasem wiêcej, podsunê ostro¿nie. Mo¿e, oby.
Monastyr, lipiec 2010

Alicja Ryba³ko

Tekst by³ drukowany w trójjêzycznej (litewsko-bi³arusko-polskiej) monografii
Laiko pameistrys / ×àëÿäíiê ÷àñó / Czeladnik czasu (Lietuvos raðytojø sàjungos
fondas, Vilnius 2010)
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Zasiadam do komputera, by napisaæ o polskim noblicie z Litwy. W
roku obchodów setnej rocznicy jego urodzin  w Roku Czes³awa Mi³osza nie wypada nie napisaæ o nim. Tym bardziej, i¿ mia³em mo¿liwoæ
poznania go osobicie. Na tapecie laptopa  fotografia Issy-Niewia¿y,
ton¹cej w bujnym haszczu drzew, pe³nym soczystej cienistoci. Kiedy
bywam w ojczystych stronach poety, zawsze siêgam po aparat fotograficzny. Czy bym dotar³ tam, gdyby nie Mi³osz? Na Litwie niema³o
urokliwych miejscowoci, z jeziorami, rzekami i rzeczu³kami. Czy dotarliby tutaj liczni moi znajomi, a tak¿e uczestnicy Miêdzynarodowych
Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹, których przywozi³em w te strony
a¿ trzykrotnie, gdyby nie Mi³osz?
Mo¿na rozprawiaæ o niezwyk³ej przyrodzie w Szetejniach i okolicy,
która kszta³towa³a równie¿ wiatopogl¹d przysz³ego poety, ale sw¹
uwagê tym razem skoncentrujê na jego wileñskich wêdrówkach  tak
siê z³o¿y³o, ¿e mia³em okazjê odbycia z poet¹ spacerów po miecie jego
m³odoci. Kiedy po pó³wieczu, pod koniec maja 1992 roku, przyjecha³
tu po raz pierwszy, wrêczy³ mi osobicie swoj¹ nagrodê, czy raczej
wyró¿nienie, co prze³o¿y³o siê na pewne wsparcie materialne. Piêæ lat
wczeniej poleca³ Jerzemu Giedroyciowi moje wiersze, proponuj¹c a¿eby
redaktor Kultury je wydrukowa³. By³em wtedy cz³owiekiem zza ¿elaznej kurtyny, która  co prawda  zaczê³a siê ju¿ kruszyæ. Do dzi nie
wiem, kto mu przekaza³ te moje wierszyki.
Chcia³em wiêc podziêkowaæ Mi³oszowi za jego ¿yczliwoæ wobec
mnie, równie¿ wobec
pracy przy wydawaniu
Znad Wilii. Chcia³em
byæ u¿ytecznym podczas jego doæ czêstych wtedy przyjazdów do Wilna.
Utkwi³ w mojej
pamiêci jeden taki spacer, letni¹ lipcow¹
por¹, rozpoczêty rano
i zakoñczony pónym
Plakat z polskim noblist¹ w Roku Czes³awa Mi³osza
w Wilnie;Trolejbus nr 7 z podobizn¹ Poety. 2009
popo³udniem. Za98
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Po wrêczeniu kwiatów przez Czes³awa Mi³osza dla Lilii Kiejzik, kierowniczki Polskiego Studia Teatralnego, które przedstawi³o widowisko do wierszy noblisty

Po spotkaniu w Oddziale Miejskim Zwi¹zku Polaków na Litwie. Obok poety, od
prawej  Danuta Piotrowicz, Lilia Kiejzik, Alwida Bajor, Józef Szostakowski, Romuald Mieczkowski i Wojciech Piotrowicz, 1992. Z wystawy Powroty Czes³awa Mi³osza
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dzwoni³ do mnie profesor Algis Kalëda, z którym ùàczyùy mnie wiêzi
przyjani, i powiadomi³, ¿e noblista ma chêæ na wêdrówkê po Wilnie. By³
w doskona³ym nastroju, ¿artowa³, pogoda dopisywa³a. Poprowadzi³ mnie
szlakiem swych wspomnieñ, ale ci¹gle pyta³ o Wilno dzisiejsze, ciekaw
zmian, jakie zasz³y. Co pewien czas zatrzymywa³ siê, aby odczytaæ litewskie nazwy ulic, przypomina³ je w przedwojennej wersji polskiej.
To w³anie wtedy dowiadczy³em najwiêkszego i bardzo bolesnego
zawodu jako fotograf. Otó¿ noblista chêtnie pozowa³ do zdjêæ, robi³ mieszne miny. W tym celu wdrapywa³ siê na wzgórza, ryzykowa³ pochylaj¹c
siê na stromym brzegu Wilenki. A ja, niemi³osiernie przejêty, pstryka³em raz
po raz. Po spacerze okaza³o siê, ¿e wys³u¿ony aparat marki Zenit zerwa³
film A jednak zdjêcia z tamtej wyprawy zapewne gdzie siê zachowa³y 
robi³a je dla nas Carol, ¿ona poety.
W tych wspomnieniach momentami pomocny mi by³ szkic, jaki
napisa³em ponad 10 lat temu i który by³ drukowany w Rzeczpospolitej (Moje podró¿e. Z Mi³oszem po Wilnie, nr 221, 21 wrzenia 2001).
Zaczynaj¹c od moich ulic

©W³odzimierz Gulewicz

Po zawirowaniach historii, Wilno trudno ogarn¹æ  i jak pisze Tomas Venclova  nazwaæ. Ale miasto nadal fascynuje i olniewa, co
sprawia, ¿e w grodzie na Wili¹ i Wilenk¹ mo¿na siê zakochaæ mi³oci¹
wielk¹. Bo i jest to miasto magiczne, roztaczaj¹ce nad cz³owiekiem
aurê ciep³a i mimo wszystko  poczucie bezpieczeñstwa.
Jest b³ogos³awieñstwem, je¿eli kto otrzyma³ od losu takie miasto studiów szkolnych
i uniwersyteckich, jakim by³o Wilno, miasto
dziwaczne, barokowej i w³oskiej architektury, przeniesionej w pó³nocne lasy i historii,
utrwalonej w ka¿dym kamieniu, miasto czterdziestu katolickich kocio³ów, ale i licznych
synagog: w owych czasach ¯ydzi nazywali
je Jerozolim¹ Pó³nocy  napisa³ Mi³osz.
Rzeczywicie, Wilno nadal wyró¿nia
wiele cech lokalnoci, wyros³ych na fundamencie spotkania siê ró¿nych kultur. Na ulicach miasta swojej m³oJest to najdalej wysuniêty na wschód doci Mi³osz by³ serdecznie
gród w Europie, w którym spotkamy nie- witany przez wilnian, w g³êmal wszystkie style architektury zachod- bi  nauczycielka-polonistniej, w jej opónionym i bujnym rozkwi- ka Ludmi³a Siekacka, 2001
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cie. Z drugiej strony  niczym czêste echa  s³ychaæ pog³osie owego Wschodu: z jego cerkwiami, tkwi¹cymi w s¹siedztwie wi¹tyñ
katolickich, bo¿nicami innych narodów. Nie us³yszy siê dzisiaj jednak¿e jidisz, ani jêzyków tatarskich, pomniejsza siê rola ekspansywnie niegdy lansowanego jêzyka rosyjskiego, bia³oruski odnieæ
mo¿na do kolorytu, choæ jest szko³a w tym jêzyku nauczania. Wiadomo, co dzieje siê z jêzykiem polskim. Coraz bardziej wszechobecnym natomiast jest jêzyk pañstwowy  litewski, jaki bywa³ rzadkim gociem w tym miecie. W strzêpach s³ów uchwytny bywa
angielski. Trudno stwierdziæ, dla ilu¿ dzisiaj ludzi Wilno jest oaz¹
szczêcia, jak¹ by³a dla m³odego Mi³osza:
Moja m³odoæ by³a wileñsko-paryska w du¿ym stopniu. I równoczenie, je¿eli chodzi o moje intuicje wtedy w³anie, gdzie w latach trzydziestych  Wilno mi siê przedstawia³o jako mo¿liwoæ szczêcia. Mo¿liwoæ
szczêcia, która z ró¿nych wzglêdów siê nie realizowa³a czy w moim ¿yciu
osobistym, czy w ¿yciu ca³ego miasta i historii. Wielka mo¿liwoæ szczêcia, mo¿e w³anie przez tê mieszaninê miasta i przyrody...
Refleksjê o tym snujê, wiadom niezmiennych od wieków elementów Wilna, ale i zanikania owej mieszaniny miasta i przyrody, zmian,
jakie bezpowrotnie zasz³y i zachodz¹ na moich oczach.
W okolicach Ostrej Bramy
Wêdrówkê po Wilnie warto rozpocz¹æ od od jakiego miejsca
szczególnego. Dla jednych to Ostra Brama, dla innych  Cmentarz
na Rossie, dla jeszcze innych  miejsca, zwi¹zane z obecnoci¹ Mickiewicza, Góra Zamkowa lub Trzy Krzy¿e, s¹ tacy, którzy pod¹¿aj¹
ladami Mi³osza.
Nie poszlimy jednak ze s³awnym rodakiem do Ostrej Bramy. Z
prostego powodu: jako ludzie, zwi¹zani z tym miejscem, choæ w ró¿nym pokoleniu i w ró¿nym czasie, traktowalimy je bardzo osobicie.
Nie jako zabytek architektury z XVI stulecia w dzielnicy, zwanej ongi
Ostrym Koñcem. Nie jako jedyn¹ z zachowanych bram wjazdowych
do miasta od strony Miednik  z murowan¹ kaplic¹, do której prowadzi³y schody, w wy¿³obieniu jakich by³o ciep³o wczorajszych pielgrzymek (dwa lata temu zosta³y zast¹pione nowymi, z chiñsk¹ imitacj¹ marmuru). Nie jako arcydzie³o z wizerunkiem madonny bez dzieci¹tka, o
którego autorstwo trwaj¹ spory. Nie mówilimy o zgromadzonych tu
wotach, wród których jest i srebrna, k³opotliwa jeli chodzi o komentarz, plakietka z napisem Matko, dziêkujê Ci za Wilno.
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Jak Mickiewicz i Mi³osz, dzi
w oblicze Matki wpatruj¹ siê
inni. Wydawca mojej pierwszej
i pónej ksi¹¿ki poetyckiej w
1990 roku da³ jej tytu³ W Ostrej
Bramie. Od wiersza, w którym
dziêkowa³em Matce, ¿e w dobie oswajania litewskiej niepodleg³oci w opiece Wilno trzyma/
i razem mnie z tym miastem/
moim i nie moim.
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Nekropolia na szumi¹cych wzgórzach
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Do okolic Ostrej Bramy mo¿na odnieæ Cmentarz na Rossie, za³o¿ony
w 1801 roku. Przybywa siê tu, by oddaæ ho³d twórcy Pañstwa Polskiego.
Obok kwatery wojskowej, gdzie pochowani s¹ legionici, polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920, jak te¿ nieopodal  ¿o³nierze Armii Krajowej, którzy oddali swe ¿ycie przy wyzwoleniu miasta w 1944. W Mi³ym
Miecie miejsce wiecznego spoczynku znalaz³a rodzina Marsza³ka.
Wród zas³u¿onych dla tej Ziemi  profesorowie Uniwersytetu Wileñskiego Euzebiusz S³owacki i August Becu, Joachim Lelewel, ich nastêpcy z odrodzonego Uniwersytetu Stefana Batorego, artyci, pisarze.
Jednak na Górce Literackiej, obok W³adys³awa Syrokomli, Czes³awa
Jankowskiego czy Ludwika Abramowicza, nie zosta³ pochowany jeden z wa¿nych poetów miêdzywojnia i przyjaciel Mi³osza  Teodor
Bujnicki, z którym noblista wyznacza³ poprzeczki literackiego Wilna,
uczestniczy³ w ¿yciu uniwersyteckim, spo³ecznym i klubowym (np. w
sekcji ZNAJ  Zmarnowanej Niedzieli Ani Jednej).
Na przyk³adzie Bujnickiego
mo¿na ledziæ ogrom zaniechania
czy parali¿u w³aciwego dwudziestoleciu. Uzdolniony autor regionalny, mieszkaj¹cy w miecie i
kraju o wielkiej obfitoci niezwyk³ych sytuacji, wspó³istniej¹cych
ze sob¹ kultur, ciekawych postaNa Rossie miejsce wiecznego spoczynku ci i problemów, nie zostawi³ po
znalaz³ Jerzy Orda, jedyny znajomy po- sobie niemal nic, co by wiadety, który po wojnie pozosta³ w Wilnie
czy³o, ¿e umia³ odskoczyæ i spoj102
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rzeæ na ¿ywio³, który go otacza³ z dystansu. Wszystko by³o dziwnie zawêlone i swobodê mia³ mniejsz¹ ni¿ np. Syrokomla. Z podobnych powodów Wileñszczyzna tamtego okresu zosta³a w ogóle s³abo utrwalona
w jêzyku polskim, poza tym, ¿e uparcie powraca³a jako wizja ojczyzny u
kilku poetów  napisa³ potem Mi³osz. Poeta tragicznego losu pochowany zosta³ na Cmentarzu Antokolskim. Ale to ju¿ inne okolice. Natomiast
wród dawnych znajomych poety na Rossie spocz¹³ historyk Jerzy
Orda, który jako jedyny przedstawiciel polskich przedwojennych krêgów naukowych pozosta³ w Wilnie.
Przy Celi Konrada (nieistniej¹cej)
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Kiedy trafimy przed rokokow¹ bramê na Ostrobramskiej, nowicjusza
na pewno zaintryguje: a có¿ to siê za ni¹ znajduje? Min¹wszy cacko, wzniesione przez Konstantego Glaubitza, trafimy na dziedziniec, z cerkwi¹
unick¹ w. Trójcy, z zabudowaniami klasztornymi, czêæ których w³adze carskie przerobi³y na wiêzienie. Tu w latach 1823-1824 by³ wiêziony,
wraz z innymi filomatami, Adam Mickiewicz. Tu siê znajdowa³a Cela Konrada, a w niej Wileñski Oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich, tu w okresie
miêdzywojennym odbywa³y siê rody Literackie, z udzia³em poetów, nie
tylko polskich (m.in. Chestertona).
Czy postrzegano to miasto jako prowincjê, skoro przybysze 
tacy, jak Antoni Wiwulski, a potem Witold Hulewicz czy Konstanty
Ildefons Ga³czyñski  pragnêli tu pozostaæ na d³u¿ej? Hulewicz organizowa³ w Wilnie ¿ycie literackie i teatralne, mia³ zas³ugi dla miejscowej
Rozg³oni Radia, za Ga³czyñskiemu tak Wilno przypad³o do gustu,
i¿ po przyjedzie na jedn¹ ze ród
Literackich, postanowi³ tu zamieszkaæ  na Zarzeczu, przy ulicy M³ynowej 2 (Malûnø) i doda³ miastu kolorytu, wyjêtego niczym z jego
wierszy. Mi³osz tu mruga do mnie i
dodaje, i¿ Mistrz Ga³czyñski  jak
go nazywa³  pozosta³ tutaj na ponad dwa lata z powodu argumentu,
Brama, zbudowana przez Glaubitza,
który przytaczali z³oliwi: otó¿ tutaj
prowadzi³a niegdy do Celi Konrada
by³a tañsza ...wódka! I dodaje:
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Marek Skwarnicki podczas Maja nad Wili¹ i ostatniej festiwalowej rody Literackiej w Celi Konrada (w pomieszczeniu obok), 2005; Poeci czytaj¹ swoje wiersze na
schodach zamkniêtego hotelu, dawnego Klasztoru Bazylianów, z nieistniej¹c¹ dzi
Cel¹ Konrada. XVIII Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹, 2011

Jeszcze tañsza by³a ona w Nowogródku, ale brakowa³o tam sponsorów i ubogie by³o ¿ycie towarzyskie...
A poeci wileñscy? Na wiosnê 1934 roku zaczêli wydawaæ ¯agary
 jako dodatek do S³owa Stanis³awa Mackiewicza. Grupie ton zadawali Bujnicki i Mi³osz, ale te¿ Henryk Dembiñski, Stefan Jêdrychowski, Aleksander Rymkiewicz, Jerzy Zagórski, czy Józef Maliñski.
Wtargn¹wszy do Zwi¹zku, ¿agaryci zaczêli robiæ szum, niezwykle
aroganccy wobec pisz¹cych pañ, sarkastyczni i zjadliwi w dyspucie,
gotowi wróble niszczyæ bombami  wspomina³ potem Mi³osz.
A wszystko to odbywa³o siê czêsto na zasadzie kabaretu literackiego,
w³anie w Celi Konrada, miejscu akcji III czêci Dziadów, zlokalizowanej
przez Juliusza K³osa, autora miêdzywojennego przewodnika po Wilnie.
W latach sowieckich klasztor sta³ siê w³asnoci¹ Instytutu In¿ynierów Budowlanych, potem Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.
Po odzyskaniu niepodleg³oci powsta³ pomys³ reaktywowania s³ynnych
ród, które mia³y s³u¿yæ pojednaniu litewsko-polskiemu. Potrzeba by³o
jednak autorytetu noblisty, by przedsiêwziêcie uruchomiæ. 3 czerwca
1992 roku uczestnik dawnych ród przedwojennych zainicjowa³ rody
nowo¿ytne. Nie bêdê powraca³ do tamtego wydarzenia  nieraz o nim
pisa³em, mia³o ono charakter wybitnie polityczny i nie uwzglêdnia³o,
jakiejkolwiek wspó³pracy z miejscowymi Polakami, ani ich udzia³u.
Powo³ano wtedy Kolegium ród Literackich, z Mi³oszem na czele.
Mia³em zaszczyt reprezentowania w tym ciele wspó³czesnych poetów
polskich Wilna, a tak naprawdê, z poparciem Ambasady Polski, realizowaæ takie spotkania  gocie z Polski, po zrobieniu zdjêæ z noblist¹
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odjechali, a rody nie le¿a³y w tradycji litewskiej, kto musia³ przed
spotkaniami poznosiæ z innych pomieszczeñ w budynku krzes³a, zadbaæ o szatniê, wys³aæ zaproszenia, a czêsto  i to z dzisiejszej perspektywy dla mnie najbardziej wzruszaj¹ce  zgasiæ wiat³a i oddaæ
klucz na portierni.
Odby³o siê kilkadziesi¹t regularnych ród powojennych. 11 marca
2000 roku mia³a miejsce ostatnia, pod tablic¹ marmurow¹ z napisem Hic
natus est Conradus..., z okazji jubileuszu 50-lecia pisz¹cego te s³owa.
Potem Cela zmieni³a w³aciciela. Sta³a siê nim Kuria Wileñska, która
zabudowania poklasztorne przekaza³a Kocio³owi unickiemu. A ten z
kolei, borykaj¹c siê z problemami materialnymi, przy odbudowie swej
wi¹tyni  wynaj¹³ czêæ pomieszczeñ i w Celi Konrada rozmieci³a siê
niemiecka spó³ka Delta Tronic. Nie wp³ynê³a ¿adna propozycja na zagospodarowanie tego historycznego miejsca  w tym czasie finalizowano budowê Domu Polskiego w Wilnie. Mój apel, wystosowany do Ambasady RP w Wilnie, z propozycj¹ ratowania Celi, pozosta³ bez echa,
choæ wiele placówek kulturalnych (np. Instytut Polski) mia³o wtedy lokalizacjê i metra¿e, nie pozwalaj¹ce do prowadzenia szerszej dzia³alnoci.
Dalszy los Celi uk³ada³ siê ju¿ wed³ug najczarniejszych scenariuszy.
Powsta³ tu hotel, jak siê okaza³o póniej  lipny, dzi na k³ódce i owiany
tajemnic¹ (komornika?). Ale zd¹¿ono zniszczyæ w³aciw¹ Celê, by dobudowaæ baraczek, na miejscu dawnego ³¹cznika klasztornego z cerkwi¹  now¹ Celê, budowlê w stylu Mc Donalda, z wyposa¿eniem
za rodki polskiego podatnika. Obiekt ten pozostaje ³akomym k¹skiem
nadal, g³ównie ze wzglêdu na dogodne miejsce na szlaku turystycznym
 w sam raz do prowadzenia dziêki Mickiewiczowi kramiku z pami¹tkami. Pilotowa³em na ³amach Znad Wilii od lat smutn¹ kronikê upadku Celi Konrada.
W bazyliañskich
murach wielokrotnie
dwiêcza³y nasze g³osy, przede wszystkim
w ramach 18 Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad
Wili¹. W tym roku, jak
Otwarcie nowej celi w przybudówce dla potrzeb
i od lat, roda Literacadministracji hotelu. Przemawia Janusz Odrow¹¿Pieni¹¿ek, z lewa  aktorka Maria Jun, Rimantas
ka podczas festiwalu
alna  dyrektor pañstwowego Muzeum Mickiewiodby³a siê na podwócza w Wilnie oraz p. minister Andrzej Merta. 2010
rzu bazyliañskim, przy
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gorszej pogodzie  odbywa³a siê w cerkwi unickiej. W Roku Mi³osza,
dwiêcza³y te¿ tu wiersze mu powiêcone.
Sygnalizuj¹c 10 lat temu na ³amach Rzeczpospolitej zagro¿enia
wobec Celi Konrada, mia³em nik³¹ nadziejê, ¿e noblicie uda siê wp³yn¹æ na to, ¿e mleczny z¹b kapitalizmu nie zniszczy wa¿nych symboli
naszej spucizny. Mi³osz jednak okaza³ siê bezsilny.
G³ównym traktem Starówki
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Wêdruj¹c z Mi³oszem, nale¿a³oby przystan¹æ przy Ratuszu. Gmach
przetrwa³ w klasycystycznej postaci. By³ tu i teatr polski (z premier¹
Halki), zanim go nie zamieniono na
rosyjski, potem na muzeum. Budynek wygl¹da na trójk¹tny plac, w którego centrum sta³ s³up zwany bab¹.
Na jego miejscu postawiono pomnik
litewskiego towarzysza Lenina
(tacy towarzysze byli w ka¿dej republice sowieckiej)  Vincasa MicKlasycystyczny Ratusz w Wilnie
kevièiusa-Kapsukasa. Teraz plac w
okresie letnim jest zdominowany przez ogródki gastronomiczne z piwem, jako podstaw¹ menu.
W murach Ratusza w 2000 roku odby³ siê literacki szczyt trójki
noblistów  z udzia³em Czes³awa Mi³osza, Wis³awy Szymborskiej i
Güntera Grassa, któremu przewodniczy³ Tomas Venclova. Nawi¹zuj¹c do pamiêci pisarza, dawny ¿agarysta swe wyst¹pienie zacz¹³ tymi
s³owy: Niewiele jest miast w Europie, które by by³y podawane takim
mitologizacjom jak Wilno...
Jaki wizerunek miasta wytworz¹ dzisiejsze mitologizacje?
Mickiewicz, S³owacki, Sarbiewski
Zau³ek Literacki 5 (Literatø). Po swej pracy nauczycielskiej w Kownie mieszka³ tu Mickiewicz. Adresów wileñskich wieszcza jest wiêcej.
Najbardziej znany  Zau³ek Bernardyñski 11 (Bernardinø). Tu w 1822
roku przepisywa³ Gra¿ynê. Muzeum otwarto tu w roku 1911, w 1955
zosta³o odrestaurowane i przekazane Uniwersytetowi. Jednak chêtnych
do zwiedzenia go najczêciej wita³a k³ódka u drzwi. Dopiero z upadkiem
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re¿imu sowieckiego, dziêki staraniom Konsulatu RP i rodkom materialnym w³adz polskich oraz Polonii w USA, muzeum nabra³o blasku. Jest to
zabytek, chroniony i utrzymywany przez pañstwo, za jego
bezporednim opiekunem jest
Uniwersytet Wileñski. Wycieczki, jakich tu nie brakuje,
przyprowadzaj¹ wileñscy prze- Kamienica przy Zau³ku Literackim, w której
wodnicy, wród których s¹ przez pewien czas mieszka³ Adam Mickiewicz
prawdziwi znawcy twórczoci Mickiewicza.
Mickiewicz dla wilnian  swój cz³owiek. Kiedy nie mo¿na by³o upamiêtniaæ
znakomitych Polaków, jego popiersie stanê³o
w akademickim kociele w. Janów. Plan
wzniesienia nale¿ytego mu monumentu, d³uta Henryka Kuny, przerwa³a wojna. Pomnik
wieszczowi wykona³ wreszcie rzebiarz litewski Gediminas Jokûbonis. Oparty na pêkniêtej kolumnie, wieszcz stan¹³ po cichu i
bez rozg³osu, przy kociele w. Anny, w
1984 roku, sk¹d patrzy na zau³ek, przy którym mieszka³.
Popiersie S³owackiego
W cieniu Adama pozostawa³ Juliusz S³owacki.
A przecie¿ z Wilnem by³ nie mniej zwi¹zany. Czy¿by wdziêczn¹ pamiêæ zaskarbi³ Mickiewicz s³owami: Litwo! Ojczyzno moja! ty jeste jak zdrowie...?
Fenomen tutejszych losów  urodzony na Bia³orusi, wykszta³cony na
Litwie, z paszportem rosyjskim, poeta polski, a jednoczenie Europejczyk, nieraz da wiadectwo mi³oci do
Ziemi nad Wili¹ i Niemnem.
Po przejciu starej bramy z ulicy
Zamkowej trafimy
do domu nr 22. Tu
w mieszkaniu ojczy- Tablica powiêcona Mi³oszowi na podwórku uniwerma, profesora medy- syteckim im.M. K. Sarbiewskiego (tablica druga)
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cyny Becu, S³owacki spêdzi³ 11 lat. Potem zajmowa³ je artysta-malarz
Ferdynand Ruszczyc.
Kiedy zapyta³em Czes³awa Mi³osza, kogo z poetów polskich uwa¿a
za najs³awniejszego, nie odpowiedzia³ bynajmniej, ¿e jest nim Mickiewicz czy S³owacki, Norwid. Zdaniem noblisty, znacznie bardziej znany
w swoim czasie by³ Kazimierz Maciej Sarbiewski, poeta XVI-wieczny
i ³aciñski, modny i naladowany w wielu krajach europejskich, winietê do jednej z ksi¹¿ek którego wykona³ sam Rubens.
W krêgu S³owa i okolicach

©Maciej Mieczkowski

Tu¿ przed Placem Katedralnym  kamienica, w której mieci³a siê
redakcja S³owa: S³owo uwa¿alimy za gazetê reakcyjn¹, ale odnosilimy siê do niego nie bez sentymentu. By³o ono organem
¯ubrów, to jest konserwatystów siedz¹cych na swoich maj¹tkach
w Wileñszczynie i Nowogródczynie. ¯ubr jest zwierzêciem sympatycznym. Nikt nie obawia siê, ¿e rozmno¿y siê nagle i zelektryfikowany, zmotoryzowany, zagrozi dwudziestemu wiekowi, ¿ubrz¹c wszystko co napotka po drodze  napisze poeta po latach, w 1954 roku.
Niejednokrotnie pisa³em o roli, jak¹ dla Wilna odegrali bracia Mackiewiczowie  Stanis³aw (Cat), redaktor S³owa, i Józef, którego
twórczoæ rozwinê³a siê na emigracji, a który to swe pierwsze publikacje drukowa³ w³anie tu.
Zanim przyjrzymy siê przestrzennemu i czyciutkiemu Placowi Katedralnemu, pozostañmy na Starówce, od czasu do czasu zagl¹daj¹c do
Mi³oszowskiego dykcyonarza ulic wileñskich. Wspomina on i ulicê Ludwisarsk¹ (Lieyklos).
Tu na balkonie jednej z
kamienic snu³ poeta dyskusje z zamieszka³ym
potem w Warszawie
Stanis³awem Stomm¹.
Na pewno czu³ wzruszenie, kiedy razem z
innymi ods³ania³ tablicê
pami¹tkow¹ na kamienicy pod numerem 1, w p. Aleksandra Niemczykowa, córka Stanis³awa Cata
której zatrzymywa³ siê Mackiewicza, przy budynku redakcji S³owa na
Zamkowej, wród uczestników Maja nad Wili¹.
Josif Brodski.
Z kolei, Bakszta Obok niej po prawej  Kazimierz Or³o, 2008
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by³a bardzo star¹,
ciemn¹,
w¹sk¹
ulic¹, z okropnymi
wybojami jezdni, tu
i ówdzie nie szerszej
ni¿ dwa-trzy metry,
i przepacistymi
rynsztokami  pisze
Mi³osz, przyznaj¹c,
i¿ nigdy siê nie za- Po ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej, powiêconej Josistanawia³, dlaczego powi Brodskiemu, na kamienicy przy ul. Ludwisarskiej
ta ulica tak siê na- (Lieyklos), w której zatrzymywa³ siê rosyjski poeta. Urozywa. A jej nazwa czystoæ odby³a siê z udzia³em Czes³awa Mi³osza, Wis³a(Bokto), jest po- wy Szymborskiej, Güntera Grassa, Tomasa Venclovy, prechodzenia litew- zydenta Valdasa Adamkusa i innych osobistoci. 2001
skiego  boktas to wie¿a. Ulica nie sta³a siê szersz¹, autentycznoci
dodaj¹ zachowane bruki. Pazur czasu wci¹¿ obecny, a mo¿e i bardziej
ni¿ niegdy. Piêknego s³onecznego popo³udnia stan¹³em obok Mi³osza i
Carol na Bakszcie przed posesj¹ numer 10.
Je¿eli nie mylê siê, pierwsza moja podró¿ znad Niewia¿y do Wilna
tam mia³a swój koñcowy etap, bo jecha³o siê koñmi, a podwórze Romerów wyposa¿one w stajniê i wozowniê dobrze nadawa³o siê na zajazd. Podró¿ by³a daleka  120 wiorst i jej powagi wcale nie umniejsza
fakt, ¿e tak¹ sam¹ przestrzeñ nauczy³em siê póniej przebywaæ samochodem w godzinê  napisze.
Ani ladu po stajni i wozowni. Dzisiejsi lokatorzy nie maj¹ pojêcia,
i¿ tu mieci³a siê kiedy lo¿a masoñska Gorliwy Litwin, pracownia
malarska Kanutego Rusieckiego i Jana Zienkiewicza, potem Alfreda Romera, mieszkali tu twórca Albumu Wileñskiego Jan Kazimierz Wilczyñski, Jêdrzej niadecki. Odpadaj¹ce tynki, w jednym z zakurzonych okien
 og³oszenie o sprzeda¿y mieszkania. W podwórzu poprzez zieleñ wiekowych lip wy³ania siê idylliczny widok na Zarzecze. Kamienica obok
(Bakszta 8) nale¿a³a do rodziny Pi³sudskich, maj¹cej równie¿ wiele tutejszych adresów.
A przyszlimy tu 23 lipca 1995 roku, po kawie z Polskiej Galerii
Artystycznej Znad Wilii. Czêæ okien galerii wygl¹da w³anie na Baksztê. St¹d tylko dwa kroki nad Wilenkê i na Zarzecze (Uupis), przypominaj¹ce Monmartre, z jednym z najstarszych cmentarzy wileñskich
 Bernardyñskim. Dzielnicê tê artyci wileñscy og³osili jako sw¹ Niepodleg³¹ Republikê Zarzecze. Podobnie jak na Zwierzyñcu (vërynas)
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czy nipiszkach (Snipiðkës), zachowa³y siê tu
drewniane fragmenty Wilna, które znikaj¹ na
oczach. Odchodz¹ bezpowrotnie zabudowania z
salkami, gankami i werandami, z rzebionymi
okiennicami.
A nieopodal  Zau³ek
Literacki, gdzie po stu- W Zau³ku Literackim dzisiaj nie ma antykwariatów
diach (Literatø skvergatvis 11) odnajmywa³ pokój w domu o dwumetrowych chyba murach, przy w¹skiej uliczce, wybrukowanej nierównymi
kamieniami, s³awnej przez swoje antykwarnie. Nazwa jej jest dla mnie
mi³a, ale gronie symboliczna: Zau³ek Literacki.
Gdybymy z galerii polskiej poszli w lewo, trafilibymy na Sawicz
(Savièiaus), z nieczynnym i niszczej¹cym koció³kiem Augustianów  z
rozpêdu sprywatyzowanym (sic!) przez mocnych naszych czasów. Po
pójciu w prawo i przeciêciu Wielkiej, znajdziemy siê w okolicach Szklanej (Stikliø) czy ¯ydowskiej (Þydø). Pró¿no, by kto na podstawie dawnych opisów, równie¿ Mi³osza, dzi móg³ rozpoznaæ ulicê Niemieck¹:
Ju¿ zbli¿aj¹c siê do Niemieckiej opuszcza³o siê kraj niedoludniony,
¿eby przenikn¹æ w strefê nag³ego zagêszczenia. Chodniki, bramy, drzwi,
okna p¹czkowa³y mnóstwem twarzy, pêcznia³y od t³umu.
Tamtej ulicy, jednej z najstarszych, nie ma. Jak jej mieszkañców
 ¯ydów. Wiêkszoæ z nich straci³o
¿ycie w Ponarach (Paneriai). W czasie wojny by³o tu getto, zniszczon¹
czêæ Niemieckiej rozebrano. Bardzo
szkoda, i¿ nie podniesiono j¹ z ruin,
a starano siê uczyniæ w tym miejscu typowo sowiecki prospekt. Na
ca³e szczêcie, pomys³ nie zosta³ zrealizowany do koñca.
Niemiecka by³a ulic¹ wy³¹cznie
¿ydowsk¹  pisze Mi³osz  jednak¿e
ró¿ni³a siê znacznie np. od warszawUlica Niemiecka w Wilnie, w g³êbi
skich Nalewek. Bardziej staro¿ytna,
 barokowy koció³ w. Katarzyny
bardziej zasiedzia³a, wystêpowa³a jako
110

Romuald Mieczkowski

przedstawicielka ca³ej pl¹taniny krêtych, zdumiewaj¹co w¹skich redniowiecznych zau³ków, a nigdy w Warszawie nie czu³em tego zaplecza. Ze
wzglêdu na obecnoæ spatynowanych przez czas kamieni fragmenty wielkomiejskie Wilna by³y wiêc mo¿e bli¿sze Pary¿owi ni¿ Warszawie.
I krakowskiemu Kazimierzowi, mo¿na by dodaæ. Mo¿emy tylko
¿a³owaæ, jakie piêkno stracilimy. Prawda, ocala³ jeden z poloników 
dom Mullerów, nie tak dawno temu z tablic¹, informuj¹c¹, ¿e w latach
1840-1858 mieszka³ tu Moniuszko.
Wokó³ Uniwersytetu

©W³odzimierz Gulewicz

Alma Mater Vilnensis, z której piersi ssa³em mleko wiedzy  to starowieckie zdanie jest dla mnie pe³ne uroku  tak ró¿ni³a siê od uniwersytetu funkcjonuj¹cego w Warszawie, jak z³ocona karoca ró¿ni siê od
Forda model 1925, jak drzewo ró¿ni siê od s³upa z sygna³em. Mury
takie, jak powinna mieæ academia. Skarpy. Arkady.
Mury wiele razy przebudowywane, pe³ne labiryntów i architektonicznych schowków. Mo¿na siê spieraæ, ile bram, dziedziñców i korytarzy liczy Wszechnica Wileñska, za³o¿ona w 1579 roku, na mocy
przywileju Stefana Batorego. Dyskusji natomiast nie podlegaj¹ zas³ugi uczelni, blasku której dodali s³ynni profesorowie oraz jej ju¿
wspominani wychowankowie,
za w miêdzywojniu  Czes³aw
Mi³osz. Mo¿e doczekamy siê
czasów, kiedy dokona siê powrotu do imienia Stefana Batorego
(jak¿e by piêkna by³a nazwa: Academia Batorianum), którego i Litwini zapewne darz¹ sympati¹.
W Sali Smuglewicza Biblioteki
Uniwersyteckiej odby³a siê rozmowa Mi³osza z Wis³aw¹ Szymborsk¹ o czystoci poezji. Co czu³
wilnianin miêdzywojnia w murach Przed wejciem do dawnej swojej uczelni,
swej szko³y? Mo¿e ju¿ przytêpi³y noblista polski witany przez rektora Rosiê s³owa, napisane w 1954 roku landasa Pavilionisa (ty³em do nas), obok
dla paryskiej Kultury, próbuj¹ce  Valerijus Èëkmonas. 1992. Z wystawy
ocaliæ od zapomnienia sylwetkê Powroty Czes³awa Mi³osza
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jego przyjaciela, Bujnickiego? Wspomnienia nie mog³y nie dotkn¹æ najwa¿niejszego z miejsc, które przecie¿
³¹czy³o m³odych poetów:
I ten uniwersytet, i malownicze
miasto na pagórkach, nad Wili¹ i Wilenk¹, i ca³y kraj wód, lasów i jezior
i byæ mo¿e fakt, ¿e pochodzê z piêknego rodka Litwy na pó³noc od Kowna  z³o¿y³y siê na moj¹ póniejsz¹
obcoæ na Mazowszu, krainie dla
O czym myla³ noblista w starych mu- mnie ¿a³osnej i jakby przydeptanej.
rach Biblioteki Uniwersytetu WileñM³odzie¿, w d¿insach i kolorowych
skiego  dawnego USB? 2001. Z wykoszulkach,
z zagranicznymi napisami,
stawy Powroty Czes³awa Mi³osza
mówi¹ca po litewsku, nie chodzi jak
niegdy koledzy Mi³osza do Mensy na Baksztê czy do jad³odajni na Tatarskiej (Totoriø). Posiliæ siê mo¿e na miejscu, w kawiarni uniwersyteckiej,
chodzi na piwo do pubu Prie universiteto (Przy uniwersytecie) na Dominikañsk¹, jeli za na Tatarsk¹  to do baru Busi treèias (Bêdziesz trzeci).
Podzielê siê zabawnym zdarzeniem, jakie mia³o miejsce podczas
pobytu poety w 2000 roku, kiedy goszczono go z Wis³aw¹ Szymborsk¹ w murach biblioteki akademickiej. Pod koniec spotkania jedna
pani przy okazji zadania pytania noblicie, bardzo chcia³a powiedzieæ
mu komplement. Zaczê³a mniej wiêcej tak: A pan Mi³osz to czêsto nas
odwiedza i zupe³nie siê nie zmienia  Na to Mi³osz: Proszê podejæ
bli¿ej, bo nie widzê i nie s³yszê pani.
G³ówna arteria i okolice
G³ówne ulice maj¹ to do siebie, i¿ w czasie historycznych perypetii bywaj¹ im zmieniane nazwy. Aleja Giedymina (Gedimino prospektas) niegdy by³a Alej¹ wiêtojersk¹  popularnym Jerkiem, czyli
Gieorgijewskim Prospektem, potem Mickiewicza, w czasach sowieckich  Stalina i Lenina. Zaczyna siê od katedry i koñczy przy
Zwierzynieckim Mocie. Przed wojn¹ zbudowano przy niej gmach
bardzo podobny do budynku przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, przez jaki czas  o ile siê nie mylê  mieci³ siê tam Dom
Obuwia, a teraz  Smyk.
Kiedy by³em dzieckiem, na rogu (Mickiewicza i Wileñskiej  R. M.)
siedzia³y tam d³ugo fundamenty niewykoñczonej budowli, a¿ wreszcie
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Dom Braci Jab³kowskich, w g³êbi  hotel Georges (nieistniej¹cy); W kamienicy,
w której mieci siê dzisiaj Ma³y Teatr Wileñski, w Polskim Radiu pracowa³ poeta

wzniesiono gmach, dom towarowy Braci Jab³kowskich, pierwszy w Wilnie sklep mniej wiêcej uniwersalny, o kilku piêtrach. Jako przyczynek dla badaczy literatury wypada tutaj zacytowaæ wierszyk K. I. Ga³czyñskiego, napisany przez tego wieszcza za jego koczowañ w Wilnie.
Utwór ten wskazuje, jak trudno jest naladowaæ miejscow¹ gwarê, je¿eli przybywa siê z regionów, gdzie by³a ona nieznana. Jak siê zdaje,
wierszyk jest jedn¹ z Piosenek naczelnika wydzia³u grobownictwa a
brzmi tak: On u Jab³kowskich kupuje ci/ W ramionach ciebie kacza,/
I jak do kotka mówi ci-ci,/ Jakoby u niego dacza.
Sk¹d te pretensje wilnianina do autora kabaretu Zielona Gê?
Otó¿ na Wileñszczynie formy ci zamiast tobie rzadko siê u¿ywa,
za do wojny  podobno wcale. Od siebie dodam, i¿ w wielu krêgach
kot i dzi ma jedn¹ p³eæ, jest to zawsze ...kotka. Takich form znajdziemy wiêcej, co nie oznacza, ¿eby panowa³ tu koci matriarchat...
Mimo tych niecis³oci, piosenka Ga³czyñskiego prze¿y³a i jest piewana w rytmie dramatycznego tanga z domieszk¹ ballady miejskiej.
Oddalaj¹c siê od ródmiecia, na przyk³ad Antokol
Pisz¹c o tej dzielnicy, za czasów Mi³osza peryferyjnej, dzisiaj odnoszonej do ródmiecia, trzeba dotkn¹æ rzeki. Bez Wilii nie by³oby Wilna! Rzeka sw¹ nazwê zawdziêcza podobno s³owu vilijoti, co po litewsku oznacza falowaæ. Trudno wiêc poj¹æ, dlaczego zosta³a ona zmieniona na bardziej litewsk¹  Neris.
Brzegi Wilii obramowane s¹ ¿elbetowymi p³ytkami, w wielu miejscach nad wod¹  chodniki. Statki tylko na szczególn¹ okazjê kursuj¹
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do pla¿ Wo³okumpi. Nie op³aca siê. Samochodem dojedzie siê szybciej,
trolejbusem te¿ siê tanio dowlecze. Za Mi³osza kursy statków by³y czêstsze. Przystañ  jak i dzi  ulokowana przy Arsenale Starym, w miejscu, gdzie Wilenka wpada do Wilii.
Widzia³o siê wiêc przede wszystkim statek  przygotowuj¹cy siê do
odjazdu, czyli publicznoæ wchodz¹c¹ przez mostek, zatykanie uszu, kiedy
zagwi¿d¿e raz i drugi, odczepianie sznurów z krzykami Józiuka na Antuka i Antuka na Józiuka; albo statek zbli¿aj¹cy siê, jeszcze daleko,
kiedy nawet rozró¿nia siê migot jego kó³.
Moja fascynacja ¿eglug¹ rzeczn¹ ogranicza siê do przywo³ywanych
okazyjnie wspomnieñ, kiedy to w dzieciñstwie, przypadaj¹cym na lata
50, organizowano wycieczki statkiem, na którym by³o sporo pionierów
w czerwonych chustach. W ¿yciu moich dzieci statki ju¿ nie mia³y
udzia³u. Kluby wiolarskie maj¹ siedziby gdzie indziej, choæ falami Wilii
i teraz przemknie kajak czy kanadyjka.
P³yn¹c czy id¹c brzegiem Wilii, mo¿na dotrzeæ do kocio³a w.
Piotra i Paw³a. Takiego rozkwitu i triumfu baroku nie powstydzi³yby siê W³ochy! Ten niezwykle witalny hymn ¿ycia, wspó³grania
architektury i ducha, zawiadcza najlepiej o gustach i mo¿liwociach wileñskich budowniczych przy wspó³pracy z artystami ze
s³onecznej Italii.
Dr Jerzy Orda, potomek arystokratycznego rodu, wielki mi³onik
architektury Wilna, który pozosta³ tu na dobre i z³e  nie repatriowa³,
napisa³ rozprawê pt. Symbolika rzeb kocio³a w. Piotra i Paw³a w
Wilnie. W portretach ¿ywotów wileñskich wspomnia³ go Mi³osz w
1998 roku na ³amach Tygodnika Powszechnego:
Orda przetrwa³ w Wilnie wojnê i wywózki na Wschód, nie przy³¹czy³
siê do wielkiego exodusu inteligencji po roku 1945. Zastanawiam siê, z
kim póniej dyskutowa³, je¿eli ca³e jego rodowisko doko³a uniwersytetu, instytutu i bibliotek emigrowa³o. Mo¿e, zwa¿ywszy, ¿e
przedmiot jego mi³oci, miasto barokowych kocio³ów
zachowa³o siê nie zniszczone, jêzyk nie by³ dla niego
najwa¿niejszy i znalaz³ podobnych, co on fanatyków
wród litewskich wyznawców
Wilna? Próbujê sobie wyKoció³ w. Piotra i Paw³a s³ynie ze swych rzeb
obraziæ Ordê jako mieszkañ114
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ca Sowieckiej Socjalistycznej Republiki i nie
bardzo mi siê udaje.
Z kolei my, przedstawiciele powojennej
inteligencji polskiej, zastanawialimy siê
podczas spotkañ z Ord¹ (a bardzo je sobie
lubi³, naucza³ Wilna, oprowadzaj¹c wycieczki, pe³ne dygresji), jak móg³ wygl¹daæ szczup³y staruszek ze sw¹ pasj¹, w realiach przedwojennych. By³o to niemo¿liwe  tamte realia znajdowa³y siê pomiêdzy szeptem wypowiadanymi opowieciami rodzinnymi a
propagand¹ Kraju Rad, wszczepian¹  nie
wiem czy a¿ tak skutecznie  jak czasami
Na Cmentarzu Antokolskim
pisz¹ o tym emigranci.
spocz¹³ przyjaciel Mi³osza z lat
S³usznie stwierdza Mi³osz, ¿e w na- m³odoci Teodor Bujnicki
zwach naszych miejscowoci da siê znaleæ zbitki swojskich i cudzoziemskich s³ów. Czasami s¹ to po³¹czenia s³ów litewskich i polskich. Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ sam Antokol, po litewsku Antakalnis, czyli ant kalno  na górze. Werki, ze
wspania³ym pa³acem biskupim, zawdziêczaj¹ swe pochodzenie ponoæ litewskiemu verkti  p³akaæ. A p³akaæ mia³y wed³ug legendy
orle pisklêta w starych borach. Znany Zakret (od zakrêtu Wilii) ma
dzi litewsk¹ nazwê Vingis.
W innych zak¹tkach Wilna wystêpuj¹ nazwy o pochodzeniu ju¿ nie
miejscowym, np. Tuskulany (Tuskulënai), Trynopol (Trinapolis), Kalwaria (Kalvarija), Jerozolimka (Jeruzalë), Belmont (Belmontas), Góra
Bouffa³owa (Tauras). Miejscowoci bli¿sze i dalsze zna³ Mi³osz, z wêdrówek chocia¿by w Klubie W³óczêgów.
Odwiedza³ te¿ pobliskie miasta, potem dane mu by³o mieszkaæ w innych
miejscach, ale Wilno bêdzie zawsze lniæ na ich tle niczym per³a w koronie:
Nigdy od ciebie, miasto, nie mog³em odjechaæ.
D³uga by³a mila, ale cofa³o mnie jak figurê w szachach.
Ucieka³em po ziemi obracaj¹cej siê coraz prêdzej,
A zawsze by³em tam: z ksi¹¿kami w p³óciennej torbie,
Gapi¹cy siê na br¹zowe pagórki za wie¿ami wiêtego Jakuba
Têsknota za tym miastem pozosta³a przez ca³e ¿ycie. Bo jak powiedzia³a podczas pobytu w Wilnie Wis³awa Szymborska: Za ³adnymi miastami trzeba têskniæ. To bardzo pozytywne uczucie.
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Przy ulicy Podgórnej (Pakalnës 7) mieszka³ poeta z rodzicami w latach 1920-1929.
Przez szereg lat moja rodzina
mieszka³a przy ulicy Podgórnej, numer 5. By³a to kamienica czynszowa, gdzie zajmowalimy mieszkanie na wysokim piêtrze  zanotowa³.
Niedaleko st¹d do GimDom na ul. Podgórnej, w którym mieszka³ poeta
nazjum im. Zygmunta Augusta (dzisiaj Wileñskie Kolegium Technologii i Wzornictwa), na Ma³ej Pohulance 7 (K. Kalinauskio 7). Omioklasowe gimnazjum pañstwowe dla
ch³opców ( ) obra³o za patrona króla Zygmunta Augusta, postaæ jak
najbardziej tutejsz¹, bo z litewskiej dynastii Jagiellonów  wyjania³ po
latach i dalej: Chyba najwa¿niejsz¹ ulica dla mnie w Wilnie by³a ulica
Portowa (Pamënkalnio), która nie by³a nawet ¿adn¹ ulic¹, poniewa¿ sk³ada³a siê ze wzglêdnie niedu¿ej iloci domów, a reszta to by³y trawiaste
zbocza i urwiska, które do
tej ulicy dotyka³y. Ulic¹
Portow¹ chodzi³em do
szko³y przez wiele lat, skrêcaj¹c w Górê Bouffa³ow¹.
Tu, w Domu Akademickim (dzi Tauro 5, dom
mieszkalny), spêdzi³ rok.
Mia³em malutki pokoik:
³ó¿ko, ma³y stolik  akurat wszystko, co jest potrzebne do szczêcia 
skwitowa³ czas tu spêdzony. St¹d tylko dwa kroki
do Miejskiego Teatru na
Pohulance (obecnie Rosyjski Teatr Dramatyczny),
który przeszed³ do historii
Dawne Gimnazjum im. Króla Zygmunta Auguza spraw¹ Reduty.
sta; Tablica, powiêcona jego wychowankowi
Wspomnia³em o pierw-
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szym adresie zamieszkania poety  na Bakszcie, odnotujê i ostatni, przed
jego wyjazdem z Wilna na pó³ wieku. By³ to dom przy dawnej Arsenalskiej
(T. Vrublevskio 6), w którym mieszka³a jego dalsza rodzina Pawlikowskich:
Na Arsenalskiej 6 czu³em siê jak w domu, a poniewa¿ trudno o
bardziej centralny punkt w miecie, nieraz tam wpada³em, po prostu
¿eby wyci¹gn¹æ siê na kanapie. Tam te¿ napisa³em parê wierszy, które
dotychczas lubiê. W tym te¿ mieszkaniu spêdzi³em ostatni¹ swoj¹ noc w
Wilnie, przed wêdrówk¹, bardziej ryzykown¹, nie chcia³em siê przed
sob¹ przyznaæ, do Warszawy, przez zielon¹ granicê w 1940 roku.
Ile¿ adresów, bliskich poecie, mo¿na by wymieniæ! Miasto pulsowa³o têtnem kulturalnym. I sta³o siê odskoczni¹ dla Czes³awa Mi³osza,
po trudach i znojach ¿ycia, do jego wielkiej kariery literackiej.
Romuald Mieczkowski
Publikacje Mi³oszowskie w Znad Wilii
Romuald Mieczkowski: Czes³aw Mi³osz  gociem galerii, 1-15 sierpnia 1995,
nr 148; Wileñskie szlaki s³ynnego rodaka. Przedpo³udnie z Mi³oszem, 16-31 sierpnia
1995, nr 149; Pamiêæ pisarzy, zapis rozmowy z udzia³em Czes³awa Mi³osza, Wis³awy Szymborskiej i Güntera Grassa, prowadzonej przez Tomasa Venclovê, 2 padziernika 2000 w Ratuszu Wileñskim, podczas konferencji Wspomnienia pisarzy 
Wschód i Zachód literackiej Europy, 2-4/2000; Czy istnieje czysta poezja?, zapis
dyskusji z udzia³em Czes³awa Mi³osza i Wis³awy Szymborskiej, któr¹ prowadzi³
Algis Kalëda na Uniwersytecie Wileñskim, 3 padziernika 2000, 2-4/2000; W szlachetnej klamrze dwu M, 2(22)/2005; Mi³osz w Wilnie oczekiwa³ cichego pobratymstwa,
rozmowa z Markiem Skwarnickim, 3(23)/2005; Zrozumieæ Mi³osza. I nas samych,
1(45)/2011; Vilniana wierszem: Uk³adaj¹c ksi¹¿ki; Nauki ojca kapucyna; Pochwa³a
ledzia; Pokochaæ Warszawê; Na litewskim paszporcie; Emigracje; Pogrzeb Mi³osza; Ró¿a dla Poety, 1(45)/2011; Zrozumieæ Mi³osza. I nas samych, 2(46)/2011; O
Czes³awie Mi³oszu w Berlinie [w:] Pasje, 2(46)/2011; Rok Czes³awa Mi³osza  Pod
znakiem noblisty polskiego, 4(48)/2011; Z Mi³oszem po Wilnie, 4(48)/2011.
Inni autorzy: Andrzej Lam, rodowisko ¯agarów, 26 wrzenia  2 padziernika
1993, nr 99; Janusz Dunin, Droga Czes³awa Mi³osza do Kowna, 29 listopada 1994, nr
131; Spotkania ze s³ynnym rodakiem. Nie tylko o poezji, Z Czes³awem Mi³oszem
rozmawia Algis Kalëda, 15-30 wrzeúnia 1995, nr 151; Czes³aw Mi³osz, Wilno, referat
wyg³oszony 2 padziernika 2000 w Ratuszu Wileñskim, podczas konferencji Wspomnienia pisarzy  Wschód i Zachód literackiej Europy, 2-4/2000; Tadeusz Bujnicki,
Regionalny pejza¿ ¿agarystów, referat wyg³oszony 14 maja 2001, podczas konferencji
¯agaryci z perspektywy XXI wieku, w ramach VIII Miêdzynarodowych Spotkañ
Poetyckich Maj nad Wilia, 2(6)/2001; Wojciech J. Podgórski, Czy Radion sam
pierze, referat wyg³oszony 14 maja 2001, podczas konferencji ¯agaryci z perspektywy XXI wiek, w ramach VIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad
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Wili¹, 2(6)/2001; Dariusz Tomasz Lebioda, Po¿¹danie stworzeñ. Poezja Czes³awa Mi³osza u progu nowego stulecia, 3-4(7-8)/2001; Dariusz Tomasz Lebioda,
Kl¹twa Daimoniona  szczêcie i rozpacz Mi³osza w Wilnie, 2(14)/2003; Tadeusz
Bujnicki, miech ¿agarystów, 1(170/2004; Janusz Dunin, Wilno  miasto poetów
(Z Czes³awem Mi³oszem w tle), 2(18)/2004; Dariusz Tomasz Lebioda, Sarbiewski
i Mi³osz, 4(20)/2004; Birutë Jonuðkaitë, Ulubieniec losu, 4(24)/2005; Ewa Górecka, Moje oczy s³abn¹, ale dalej s¹ nienasycone  Mi³osza czytanie malarstwa,
4(24)/2005; Beata Morzyñska-Wrzosek, Orfeusz i Eurydyka Czes³awa Mi³osza  hymnem w odkrywaniu mi³oci, 4(24)/2005; Dariusz Tomasz Lebioda, Amerykañska ornitologia Czes³awa Mi³osza, 4(24)/2005; Barbara Gruszka-Zych,
Podró¿, 2(24)/2005; Tadeusz Zubiñski, Pierwszy z Mi³oszów  Oskar W³adys³aw
de Lubicz, 4(28)/2006; Barbara Gruszka-Zych, Mój poeta, 1(29) - 4(32)/2007;
Marek Bernacki, Wilno, Wileñszczyzna i Kowieñszczyzna w pónej twórczoci
Czes³awa Mi³osza, 3(31)/2007; Adam Lizakowski, Zapiski znad Zatoki San Francisco;Wiersze, 4(32)/2007; Ewa Górecka, Spadkobiercy Jagiellonów  jêzyk jako
znak wielokulturowoci we wspomnieniach Paw³a Jasienicy, Ireny S³awiñskiej
oraz Czes³awa Mi³osza, 4(36)/2008; Marek Bernacki, Jêzyk mitu i snu  O
podró¿ach do Wilna, Zenowiusz Ponarski, Komentarze do Abecad³a Mi³osza 
Robespierre czyli Stefan Jêdrychowski, 2(340/2008, 4(40)/2009; Marek Bernacki,
Oby moje dzie³o przynios³o ludziom po¿ytek, 1(41)/2010; Adam Lizakowski, Piêæ
listów poetyckich, 1(41)/2010; Edmund Pawlak, Zapiski sztokholmskie. Uroczystoci Noblowskie Czes³awa Mi³osza, 4(48)/2011; Marek Bernacki, Obraz stosunków polsko-¿ydowskich we wspomnieniach Czes³awa Mi³osza, 4(48)/2011; Teresa G³ogowska, Bezdomnoæ prawdy  o bia³oruskich motywach w twórczoci
Czes³awa Mi³osza; 4(48)/2011.

O ZNAD WILII W INTERNECIE
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Mi³osz by³ wiadkiem koñcz¹cej siê epoki. Ostatnim obywatelem WKL?
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RYSUNKI ANDRZEJA STRUMI££Y
DO OSTATNICH WIERSZY CZES£AWA MI£OSZA
Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

Podczas tegorocznego Maja nad Wili¹ prof. Andrzej Strumi³³o obieca³, ¿e sprezentuje mi swoje rysunki do ostatnich wierszy Czes³awa Mi³osza. 5
wrzenia, kiedy wystawi³ je w oddzielnym panelu
podczas wystawy Mi³oszowskiej w Ambasadzie Litwy w Warszawie, w której i ja uczestniczy³em z
kilkoma zdjêciami, dosta³em od artysty tekê z obiecanymi rysunkami, z mi³¹  jak zwykle  dedykacj¹.
Ta unikalna edycja, wydana z okazji setnej rocznicy urodzin Czes³awa Mi³osza, ukaza³a siê w Wydawnictwie Edyty Wittchen, która z
kolei poredniczy³a potem w przekazaniu mi reprodukcji rysunków
do druku w Znad Wilii.
W tece natomiast znalaz³y siê one obok wierszy, umieszczonych w
oddzielnym aneksie. Artysta malarz, a jednoczenie poeta, jako tytu³y
do swych rysunków wybra³ po dwa wersy z ostatnich wierszy noblisty. Czes³aw Mi³osz w 2003 roku o nich pisa³:
Zapisy mego czucia ¿e ¿yjê, oddycham. Tym by³y moje wiersze,
wiêc hymnami wdziêcznoci. A razem z tym by³em wiadomy nieszczêcia, skaleczenia. I nic we mnie nie by³o spontaniczne, ale pod
kontrol¹ woli.
S³owa te sta³y siê mottem, podstawowym przes³aniem w tworzeniu niezwykle wymownych, a
jednoczenie lakonicznych rysunków, bêd¹cych wspania³ym kontekstem do rozmylañ  nie tylko
nad twórczoci¹ noblisty u schy³ku jego ¿ycia, ale i nad istot¹ naszych przemyleñ nad wiatem,
w szukaniu ojczyzn, sensu bycia
i harmonii.

Andrzej Strumi³³o w swoim dworze w
Maækowej Rudzie, sierpieñ 2010
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Czes³aw Mi³osz wiersze ostatnie, Andrzej Strumi³³o rysunki, Wydawnictwo
Edyty Wittchen, Warszawa 2011

Zasmuci³o siê moje serce podrostka, kirem oblek³o siê s³oñce.
Wyrzuci³em moje atlasy i zielniki, pami¹tki urojenia.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Do Natury
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I za mn¹ wiele twarzy tych, co kiedy ¿yli pojawia siê
I znika w studni, lustrze.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Jedno zdanie, 2002
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Papierowy okrêcik odp³yn¹³
Szlimy przez jakie zapuszczone sady
[z:] Czes³aw Milosz, Pan od matematyki, 2002
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Przy polnej drodze ruiny grobowca:
Pomiêdzy gruzem jedwabny trzewiczek.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Ksiê¿niczka, lipiec/sierpieñ
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Stoj¹c na p³ytach chodnika przy wejciu do Hadesu
Orfeusz kuli³ siê w porywistym wietrze.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Orfeusz i Eurydyka, lipiec/sierpieñ 2002
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niewyobra¿alne cywilizacje trójk¹tnych masek,
równoczesnoæ mgnienia i tysi¹cleci.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Niebiañskie
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Koci te same do z³o¿enia w ziemi,
Czaszki do u³o¿enia w piramidê.
[z:] Czes³aw Mi³osz, G³os, 10 grudnia 2002
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Nie potrafiê oddychaæ bez Ciebie,
S³oñce Sprawiedliwoci.
[z:] Czes³aw Mi³osz, W depresji, 2003
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wiedzia³y o tym w sposób tajemniczy ma³e ptaki,
które obsiada³y mu g³owê i ramiona kiedy przystan¹³
[z:] Czes³aw Mi³osz, Dobroæ, 22 grudnia 2003
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Bo On musi mieæ miliardy uszu,
I jedno ucho dla mnie zawsze otwarte.
[z:] Czes³aw Mi³osz, ***(Modlê siê do mego podrêcznego
boga ), 28 listopada 2002
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Wybudowalimy katedry.
Wznielimy o³tarze na czeæ Nieobecnego.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Je¿eli, 2002
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Wysoko nad ziemi¹ obojêtnoci i bólu
janieje Twoje imiê.
[z:] Czes³aw Mi³osz, Sanctificetur
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ROZMOWY LITEWSKO-POLSKIE
Zenowiusz Ponarski
Spotkanie w Pa³acu Rzeczypospolitej
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Pa³ac w Wilnie, na Placu Napoleona, zbudowany zosta³ w
XIV wieku przez biskupa Andrzeja Wasi³³ê, zwany Biskupim, a
zwykle Napoleoñskim, bo cesarz
Francuzów tam mieszka³, gdy
szed³ na Moskwê i wraca³ po klêsce nad Berezyn¹. Przebudowany by³ wielokrotnie. Po upadku
Rzeczypospolitej przekazany na Józef Pi³sudski i gen. Lucjan ¯eligowski
w³asnoæ osobist¹ cara, i st¹d póniejsza nazwa  Pa³ac Carski b¹d
Genera³-Gubernatorski. Wilnianie zazwyczaj pozostawali przy nazwie
Biskupi albo Napoleoñski. W niepodleg³ej Polsce sta³ siê Pa³acem Reprezentacyjnym Rzeczypospolitej, ale dawne nazwy pozostawa³y w obiegu.
Podczas Wielkiej Wojny, w 1915, znikn¹³ stoj¹cy przed nim potê¿ny spi¿owy pos¹g Murawiewa. Rosjanie wywieli go, wraz z innymi pomnikami, przed wkroczeniem Niemców do Wilna. W niepodleg³ej Polsce goci³ w swych murach Naczelnika Pañstwa, Józefa Pi³sudskiego i prezydentów Polski. A w okresie Litwy rodkowej by³ siedzib¹ gen. Lucjana ¯eligowskiego, który na rozkaz Pi³sudskiego zaj¹³ Wilno.
Po wrzeniu 1939 zosta³ rezydencj¹ prezydenta Antanasa Smetony, ale nigdy noga jego nie stanê³a w nim. Litwini ró¿nie t³umaczyli
nieobecnoæ swego prezydenta w stolicy Republiki Litewskiej, jak to

Pa³ac Biskupi w Wilnie, potem  Reprezentacyjny, dzi  Prezydencki, z zabudowaniami
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stanowi³a konstytucja kraju z 1928 roku. Urzêdowa³ w pa³acu, w
jego imieniu namiestnik, który w wiêto niepodleg³oci Litwy, 16 lutego 1940, zaprosi³ doñ licznych goci. Wród nich by³ te¿ redaktor
Gazety Codziennej Józef Mackiewicz, który tak wspomina³:
Mimo mrozu, drobny nie¿ek uwija³ siê w brzasku. Gdy sanki zatoczy³y
na Plac Napoleona, uderzy³y mi w oczy jarz¹ce siê wiat³a pa³acu. Historia
czepia³a siê doñ niejednokrotnie. Tu zaje¿d¿a³ Stanis³aw August, ostatni z
królów i Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich. Zaje¿d¿a³ ostatni z Burgundów, Ludwik XVIII. W roku 1812 Napoleon. Aleksander I. Architekt petersburski
Stasow wzniós³ w r. 1827 monumentalny ten pa³ac na miejsce starego biskupiego. Mieszkali w nim genera³-gubernatorowie i gubernatorzy Wszech Rosji. Prezydent Rzeczypospolitej odrodzonej. Marsza³ek Pi³sudski prowadzi³ tu
swoje gry wojenne. Pa³ac ten przed wojn¹ nosi³ nazwê Pa³acu Rzeczypospolitej. Pod³ug obyczaju, w wiêta pañstwowe polskie zbiera³y siê tu wszystkie
sfery, jak siê mówi³o w sprawozdaniach: przedstawiciele duchowieñstwa,
w³adz, armii i spo³eczeñstwa (Prawda w oczy nie kole, Londyn 2002).
W Pa³acu Rzeczypospolitej w roku 1933 marsza³ek spotka³ z przyby³ym z Berlina Jerzym Szaulisem (Jurgis aulis). Pose³ Litwy w Rzeszy, na
w³asn¹ rêkê, ale za zgod¹ prezydenta Smetony, wyst¹pi³ jako jego wys³annik. Jak dosz³o do tego, wiadomo z ró¿nych róde³, mniej lub bardziej
wiarygodnych. Jedne s¹ ju¿ znane, inne dopiero poznamy. Do tych drugich nale¿¹ wspomnienia p³ka Kazysa kirpy, attache wojennego Litwy w
Berlinie, od których rozpocznê. Ale wczeniej garæ informacji o zwolenniku cis³ej wspó³pracy z Rzesz¹, który we wrzeniu 1939 wzywa³ rz¹d
do marszu na Wilno. By³ w latach 1928-1939 attache wojskowym w Niemczech, a w 1938 sta³ym przedstawicielem Litwy przy Lidze Narodów.
Zosta³ pierwszym pos³em Litwy w Warszawie, a od grudnia 1938 roku 
w Berlinie. W obszernej publikacji Zmierzch niepodleg³ej Litwy przedstawi³
panoramê wydarzeñ od marca 1938. (nawi¹zania stosunków z Polsk¹) do
sierpnia 1940 roku (przyjazdu Smetony do Berlina, po ucieczce z Litwy).
Przedstawi³ w niej wiele wydarzeñ politycznych, dot¹d pomijanych lub
nieznanych. Nie kry³ sympatii do III Rzeszy i niechêci do Polski, gdzie
wbrew swej woli zosta³ pos³em. Przyj¹³ z satysfakcj¹ przeniesienie do Berlina, sk¹d usi³owa³ wp³ywaæ na politykê rz¹du w Kownie.
W ksi¹¿ce jest epizod, zwi¹zany z wyjazdem aulisa do Wilna. Pose³
zwierzy³ siê o chêci spotkania z marsza³kiem Pi³sudskim. Oto jak przedstawia siê sprawa w jego relacji: Obowi¹zkiem (aulisa) jest dbaæ o stosunki Litwy z Niemcami, a nie (zajmowaæ siê) innymi sprawami, bêd¹cymi w gestii centrali MSZ. By³em wtedy wojskowym attache w Berlinie, a
dr aulis  moim szefem. Nasze stosunki osobiste by³y doskona³e. Kiedy
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opowiedzia³ mi o zamiarze spotkania siê z J. Pi³sudskim, zwróci³em
mu uwagê, ¿e w¹tpliwe jest, czy
przedstawicielowi dyplomatycznemu
Litwy w Niemczech, wypada podj¹æ
siê misji, na któr¹ funkcjonariusze
niemieckiego MSZ mog¹ spojrzeæ
krzywo. Wówczas nie by³o jeszcze
polsko-niemieckiej umowy z 26 Jurgis aulis i p³k Kazys kirpa
stycznia 1934 i stosunki wzajemne obu pañstw by³y z³e, a nawet wrogie.
W takich okolicznociach podró¿ z Berlina do Polski, na spotkanie z J.
Pi³sudskim, powiedzia³em, mo¿e spowodowaæ nieprzychylnoæ politycznych krêgów Berlina, nie tylko wobec jego samego dra J. aulisa, ale z
tego powodu mog¹ siê pogorszyæ sprawy, dobrze dot¹d uk³adaj¹ce siê w
stolicy Rzeszy. Dr J. aulis by³ jednak nieustêpliwy. Martwi³ siê bardzo i
serdecznie z³ymi polsko-litewskimi stosunkami, ³udzi³ siê, ulega³ iluzji,
mo¿noci ich naprawienia, (w przypadku), gdyby mia³ mo¿noæ omówiæ
problem ten z samym J. Pi³sudskim. B³ogos³awiony przez A. Smetonê, z
w³asnej inicjatywy, zdaje siê, ¿e pod jesieñ 1933, wyjecha³ do Wilna,
gdzie odby³ trzy d³u¿sze rozmowy z J. Pi³sudskim, który specjalnie przyby³
z Warszawy. Niestety, nie uda³o siê J. aulisowi, przekonaæ Pi³sudskiego.
Podczas trzeciej (ostatniej) rozmowy, gdy wszystkie argumenty by³y ju¿
przedstawione, dr J. aulis dyskretnie napomkn¹³ jeszcze Pi³sudskiemu,
czy nie czuje w swych ¿y³ach, choæ trochê p³yn¹cej krwi litewskiej Doczeka³ siê krótkiej, a dobitnej i majestatycznej odpowiedzi:  Ja jestem
Marsza³ek Polski! (wielokropki w oryginale, a s³owa o marsza³ku, napisane s¹ po polsku  Z.P.). Oczywicie, po takiej odpowiedzi J. Pi³sudskiego, od razu odparowa³y wszystkie iluzje szanownego mego kolegi o
mo¿noci pogodzenia siê z Polsk¹. Potwierdzi³ mi to (osobicie) po powrocie z historycznej podró¿y i w przed³o¿onym sprawozdaniu na 20
stronach maszynopisu o rozmowie z J. Pi³sudskim i niepowodzeniu misji.
Tyle kirpa, którego relacja jest zgodna z innymi przekazami, poza
niektórymi niecis³ociami, jak np., ¿e aulis trzykrotnie rozmawia³ z
marsza³kiem. Ca³¹ prawdê byæ mo¿e dowiemy siê ze wspomnianego
sprawozdania, które mo¿e jest w materia³ach aulisa, przechowywanych w Pennsylvania University, Van Pelt Libary, Manuskripts Departament. Mo¿liwie, ¿e o jego stosunkach z marsza³kiem s¹ informacje w
czêci I jego dziennika, obejmuj¹cego okres od 8 padziernika 1915 do
31 grudnia 1933 roku. Nie uda³o siê tego ustaliæ z otrzymanego wykazu materia³ów. Konieczna jest kwerenda na miejscu, która mo¿e ods³o135
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ni kulisy rozmów z Józefem Pi³sudskim.
Tadeusz Katelbach powiêci³ wiele uwagi
wyjazdowi aulisa, ale zatrzymamy siê na jego
najbardziej pe³nej relacji pt. Moja misja kowieñska, w której wspomina³ tê wyprawê. (Wczeniej napisa³ o tym w ksi¹¿ce Spowied pokolenia, wydanej w Lippstadt, 1948). Ale w naszym
szkicu oprzemy siê na jego misji, jako bardziej
dostêpnej i obszerniejszej. Pracuj¹c w Berlinie,
Tadeusz Katelbach
mia³ zamiar odwiedziæ ciotkê, mieszkaj¹c¹ na Litwie: Musia³em w poselstwie litewskim w Berlinie za³atwiæ formalnoci
wizowe. Pose³ litewski, dr Jurgis Szaulis, zaprosi³ mnie na rozmowê
wyra¿a³ siê z wielkim szacunkiem o Marsza³ku i wiele mówi³ o jego litewskich sentymentach. Okreli³ siê jako zwolennik porozumienia z Polsk¹ i
prosi³, abym go odwiedzi³ po powrocie z Kowna. Rozmowa toczy³a siê
polsku. Szaulis zrobi³ na mnie wra¿enie polityka wytrawnego, wa¿¹cego
swe s¹dy i opinie  wspomina³.  Po powrocie do Berlina wys³a³em w
styczniu 1933 raport o mych rozmowach kowieñskich. Podzieli³em siê wra¿eniami o nich z Szaulisem. Ta druga rozmowa z pos³em litewskim w Berlinie zapocz¹tkowa³a cykl sta³ych spotkañ, nie wy³¹czaj¹c towarzyskich.
Wymienialimy pogl¹dy na perspektywy litewsko-polskiego porozumienia.
Z tej wymiany zrodzi³a siê myl mego wyjazdu do Kowna w charakterze
korespondenta Gazety Polskiej, a jednoczenie wys³annika rz¹du polskiego, upowa¿nionego do rozmów z rz¹dem litewskim. Zawiadomi³em o
pomyle MSZ. By³em zaskoczony szybk¹ zgod¹ Warszawy. Oznacza³o, ¿e
Marsza³ek da³ placet na mój wyjazd, jako ¿e nic w sprawach litewskich
dziaæ bez niego nie mog³o (Zeszyty Historyczne, Pary¿ 36/1976).
Katelbach twierdzi³, ¿e Szaulis by³ optymist¹. Mo¿e, dlatego tak go
okreli³, ¿e chcia³ spotkaæ z marsza³kiem w Pikieliszkach, aby ustaliæ
wspóln¹ platformê, na której opar³yby siê dalsze negocjacje. Nalega³ na
poufnym charakterze spotkania, z obawy przed reakcj¹ Niemców i
Sowietów. Nie wiedzia³em, czy Marsza³ek zgodzi siê na taki charakter
spotkania. Uwa¿a³, ¿e jeli Litwini chc¹ z nim rozmawiaæ, niech siê z
tym nie kryj¹. W wie¿ej pamiêci mia³ nieudan¹ wyprawê Staszinskasa
(Stainkas)  wspomina³.  Tymi w¹tpliwociami nie dzieli³em siê z
Szaulisem, by go nie zra¿aæ. Tym bardziej, ¿e ju¿ go uprzedzi³em, by
sobie zbyt wiele po spotkaniu z Marsza³kiem nie obiecywa³. Marsza³ek
zgodzi³ siê na przyjêcie Szaulisa z zachowaniem poufnoci.
W tym miejscu przerywamy jego relacjê, aby przedstawiæ wspomnian¹ przez niego akcjê Vladasa Stainskasa. W naszej literaturze histo136
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rycznej s¹ o niej sk¹pe informacje, a
wielu historyków j¹ pomija. Nawet w
obszernej Kronice Jêdrzejewicza nie
jest zapisana. Pamiêta³ o niej wybitny
znawca stosunków polsko-litewskich,
Piotr £ossowski, który przypomnia³,
¿e w koñcu 1929 Polacy zaproponowali rz¹dowi Litwy przys³anie swego
Dyplomaci litewscy Vaclovas Sidzipe³nomocnika, najchêtniej dyplomatê
kauskas i Vladas Stainskas
Vaclovasa Sidzikauskasa, dla odbycia
rozmowy z Pi³sudskim: Tym niemniej rz¹d litewski po kilkumiesiêcznych
wahaniach zdecydowa³ siê wreszcie wys³aæ do Polski, ale nie Sidzikauskasa, lecz prezesa zarz¹du Banku Litewskiego W³adys³awa Stainskasa.
Spotkanie odby³o siê w Wilnie 17 lipca 1930  napisa³.  Przedstawi³ on
Pi³sudskiemu stanowisko rz¹du litewskiego: Pomiêdzy Litw¹ a Polsk¹,
mog¹ byæ ustanowione stosunki dobros¹siedzkie, lecz stoi temu na przeszkodzie sprawa Wilna. Na to marsza³ek mia³ odpowiedzieæ, ¿e Polska
nigdy nie zgodzi siê na prowadzenie pertraktacji na temat nale¿¹cych do
niej ziem. Zgodnie z otrzyman¹ instrukcj¹ Stainskas nie móg³ udzieliæ
pozytywnej odpowiedzi, tylko mia³ powiedzieæ, ¿egnaj¹c siê z Pi³sudskiemu, ¿e Francja doczeka³a siê w koñcu zaspokojenia swych roszczeñ terytorialnych (Po tej i tamtej stronie Niemna, Warszawa 1985).
Rzeczywisty jej przebieg znany jest z relacji dyplomaty Sidzikauskasa
(1893-1973), wieloletniego przedstawiciela Litwy w Niemczech (19221931). Podczas pobytu w Berlinie bli¿ej pozna³ Romana Knolla (18881946), pos³a Polski w Rzeszy w okresie 1928-1931. Stosunki ich by³y na
tyle dobre, ¿e czêsto poruszali sprawê Wilna, ró¿ni¹c¹ ich kraje. Litewski
pose³ przyjmowa³, ¿e rozmówca jego jest cz³owiekiem bliskim Pi³sudskiemu i poruszaj¹c z nim sprawê konfliktu Litwy z Polsk¹, widzia³ sens
tych rozmów: Pewnego dnia, po
powrocie z Warszawy i widocznie
maj¹c aprobatê Pi³sudskiego,
Knoll owiadczy³ mi, co nastêpuje: Historia i geografia wymagaj¹
dobrych, a nawet przyjacielskich
stosunków miêdzy Polsk¹ a Litw¹.
Podstawow¹ przeszkod¹ stanowi
Wilno. Nikt inny, tylko Pi³sudski
Wac³aw Jêdrzejewicz; Ksi¹¿ka £ossowskie- posiada w Polsce autorytet i moc,
go Litwa a sprawy polskie 1939-1940
by tê sprawê rozstrzygn¹æ ostatecz137
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nie. Sympatia Pi³sudskiego do Litwy jest
znan¹. Nale¿y wykorzystaæ czas, dopóki jeszcze ¿yje, i dlatego proponujê Panu spotkaæ
siê z nim. Spotkanie powinno byæ poufne, aby
unikn¹æ zbêdnych komentarzy, domys³ów i reakcji. Warszawa nie jest stosownym miejscem,
dlatego takie spotkanie mo¿e siê odbyæ w
Wilnie. Muszê przy tym dodaæ, ¿e Knoll
stwierdzi³, ¿e, muszê siê osobicie udaæ siê na
spotkanie z Pi³sudskim. Obieca³em jego propozycjê zreferowaæ rz¹dowi i
niebawem udzieliæ odpowiedzi  wspomina³.  Maj¹c na uwadze, ¿e sprawa
jest bardzo wa¿na i delikatna, pojecha³em do Kowna. Zwo³ano naradê u
prezydenta Antanasa Smetony, w której poza mn¹
uczestniczy³ premier Juozas Tûbelis, który pe³ni³
obowi¹zki ministra spraw zagranicznych i generalny sekretarz MSZ, dr Dovas Zaunius. Zgodzilimy
siê przyj¹æ propozycjê. Istnia³a obawa, mimo zachowanej konspiracji, o naszym kroku, ¿e dowiedzieæ
siê mog¹ obcy, a zw³aszcza Niemcy, dlatego zdecydowano, ¿e najlepiej bêdzie, jeli ja nie pojadê na
Roman Knoll
spotkanie, aby ewentualnie nie skomplikowaæ mojej
sytuacji w Berlinie, a (pojedzie) prezes Banku Litwy, Vladas Stainskas,
który równie¿ dobrze zna jêzyk polski. Poniewa¿ Polacy wyrazili zgodê,
w ustalonym dniu dr Dovas Zaunius samochodem zawióz³ V. Stainskasa
do Suwa³k, sk¹d dotar³ do Wilna. Spotkanie Stainskasa z Pi³sudskim
by³o krótkie, i niestety, nie przynios³o ¿adnych rezultatów (Na marginesie
litewskiej dyplomacji, Wilno, 1984, lit.).
Prof. £ossowski przekaza³ po¿egnalne s³owa Stainskasa o odzyskanych ziemiach Francji. Inaczej przedstawi³ to Sidzikauskas: Na pytanie
Stainskasa, kiedy Litwie zwrócone zostanie Wilno, Pi³sudski wspomnia³
Francjê, która prawie 50 lat musia³a czekaæ na zwrot straconych
w 1871 r. prowincji, Alzacji i Lotaryngii. Powsta³o wra¿enie, ¿e
Pi³sudski wierzy³ w jak¹ kompromisow¹ propozycjê, now¹ koncepcjê i wizjê polityczn¹, w wyniku której mo¿na znaleæ wspólny jêzyk, a
nie proste rozwi¹zanie.
Obszerny wtrêt przedstawi³ Dovas Zaunius i Juozas Tûbelis
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wczeniejsz¹ próbê osi¹gniêcia porozumienia z
Litw¹, podjêt¹ z inicjatywy Pi³sudskiego i przy jego
bezporednim udziale. Przedstawilimy kolejn¹ ods³onê dramatu, obracaj¹c¹ siê wokó³ grodu nad
Wili¹, do którego Pi³sudski by³ bardzo przywi¹zany. Powracamy do dalszej relacji Katelbacha,
o jego zgodzie na spotkanie z aulisem. By³a warunkiem do dalszych dzia³añ na w tym kierunku:
W lipcu (1933) Szaulis pojecha³ do Kowna, a
stamt¹d do Po³¹gi, gdzie na wywczasach przeby- Antanas Smetona
wa³ prezydent Smetona. O wyniku rozmowy ze Smeton¹ w sprawie
terminu spotkania z Marsza³kiem mia³ mnie zawiadomiæ Szaulis umówionym szyfrem. Wkrótce depesza nadesz³a. Szaulis precyzowa³ w niej
datê i godzinê przyjazdu na granicê polsko-litewsk¹, do Zawias. Zawiadomi³em o tym Warszawê, a sam pojecha³em do Wilna. Dowiedzia³em siê tam, ¿e spotkanie odbêdzie siê w Pa³acu Biskupim i ¿e zjawi siê
w Wilnie minister Beck, lecz w spotkaniu udzia³u nie wemie.
Miêdzy Zawiasami a Skirmentyszkami
Zawiasy pojawiaj¹ siê w relacji Katelbacha, jako miejsce przekroczenia granicy przez aulisa. W³aciwie by³y miejscem dyslokacji stra¿nicy
Korpusu Ochrony Pañstwa (KOP), do 2 kompanii 22 batalionu KOP
Troki. Na mapie z 1938 roku droga do nich z Wilna do Landwarowa
oznaczona jest jako szosa, a dalsza jako trakt. Naprzeciwko Zawias, po
litewskiej stronie linii demarkacyjnej, jak Litwini okrelali granicê, znajdowa³a siê wie Skirmentyszki, odleg³a 7 km od Vievisu (Jewje).W Skirmentyszkach, oznaczonych na litewskiej mapie sztabowej, znajdowa³ siê
posterunek litewskiej policji granicznej, wchodz¹cy do Odcinka Granicznego Troki. Mimo, ¿e Troki znajdowa³y siê w województwie wileñskim,
ich nazwa mia³a przypominaæ, ¿e niegdy by³y litewskie. W Jewjach
znajdowa³ siê posterunek litewskiego Oddzia³u II Sztabu Generalnego,
skierowany na pracê wywiadowcz¹ przeciwko Polsce.
Dlaczego sporo miejsca powiêcone jest Zawiasom? Dlatego, ¿e
kilka lat póniej by³y na ustach wielu wymieniane w ró¿nych relacjach:
wspomnieniach, raportach i in. Wystarczy przywo³aæ sprawozdanie
wojewody wileñskiego, Artura Maruszewskiego z 9 listopada 1939 roku,
z³o¿one ministrowi spraw wojskowych w Pary¿u o ucieczce cywili,
wojskowych i urzêdników z Wilna na Litwê. Napisa³ w nim:
Osoby, posiadaj¹ce wizy litewskie, przyby³e po po³udniu 17. IX na
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granicê litewsk¹ pod
Zawiasami, nie zosta³y do Litwy wpuszczone, a to wskutek tego,
¿e granica litewska
zosta³a obsadzona
przez wojsko. Wczeniej przybyli na granicê b. marsz. Prystor,
Koció³ katolicki i cerkiew w Jewje (Vievis)
b. wojewoda Jaszczo³t
zostali przepuszczeni, wszystkie inne osoby, w tej liczbie p. Marsza³kowa Aleksandra Pi³sudska z córkami, zosta³y na granicy zatrzymane
(Ryszard Szaw³owski, Wojna polsko-sowiecka 1939, Warszawa 1997).
Ma³¿onka i córki marsza³ka, w drodze wyj¹tku, przekroczyli granicê
nastêpnego dnia, 18 wrzenia, a to dziêki interwencji pos³a Chorwata w
Kownie. Warto odnotowaæ, ¿e litewscy policjanci graniczni z Skirmentyszek zapamiêtali obecnoæ marsza³kowej na granicy. Naczelnik posterunku, J. Gervickas tak o tym napisa³: 18 wrzenia pojawili siê pierwsi polscy
cywilni uchodcy. Wród nich by³a Pi³sudska z córkami oraz z adiutantk¹
(sic!), Prystor z innymi. Czeka³a do wieczora w Skimentyszkach, na przejciu granicznym. Pi³sudskiej z towarzysz¹cymi jej osobami pozwolono nocowaæ nieopodal stacji kolejowej Vievis, u Juozasa Minkevièiusa. (Policja litewska, Na s³u¿bie prawa i porz¹dku, Chicago, 1974, lit.).
Nauczyciel Minkevièius z ¿on¹ prowadzili niedu¿y zajazd. Aleksandra Pi³sudska, która zamierza³a z córkami spêdziæ noc w samochodzie,
wspomina³a: Gdy w³acicielka zajazdu, Polka dowiedzia³a siê sk¹d o
nas, przysz³a zaprosiæ na nocleg do swego w³asnego pokoju. By³a to
ciupka, nie wiêksza od du¿ej szafy, w której sta³y jedynie dwa ³ó¿ka, a
nas trzy. A starszy posterunkowy Maliuolis tak wspomina³: 18 wrzenia
przyby³a Pi³sudska z córkami i artystka Smosarska. Uchodcy ucieszyli
siê z jej przybycia, uwierzyli, ¿e dziêki niej bêd¹ prêdzej wpuszczeni, ale
Pi³sudska do nas nie posz³a, a za porednictwem wojewody Maruszewskiego powiadomi³a o swoim przybyciu i udzieli³a niezbêdnych informacji. W tym czasie by³a bardzo spokojna i sta³a na uboczu.
Ferdynand witalski, wysoki urzêdnik Ministerstwa Skarbu, który
przywióz³ z £ucka do Wilna 150 milionów z³otych, pod pseudonimem
Efes opublikowa³ w kowieñskim Dniu Polskim interesuj¹c¹ relacjê Z
Wilna przez Zawiasy do Kowna, w której opisa³ podró¿ z wojewod¹,
nie wspominaj¹c jednak o Pi³sudskiej.
Nie koñcz¹c rozwa¿añ o Zawiasach, powracamy do dalszej relacji Ta140
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deusza Katelbacha: O umówionej godzinie w towarzystwie p³k. Z. Wendy
zajecha³em samochodem do Zawias. Posterunki graniczne zdjêto po obu
stronach granicy
Do Pa³acu Biskupiego Szaulisowi towarzyszy³ wicewojewoda wileñski Jankowski. On mia³ wprowadziæ Szaulisa do Marsza³ka. Pojecha³em równie¿ do pa³acu. W przyleg³ym pokoju do sali kolumnowej spotka³em Becka
sam za ukryty za jedn¹ z kolumn czeka³em na
chwilê, w której Szaulis wchodziæ bêdzie do gabinetu Marsza³ka. Widocznie Marsza³ek us³ysza³ jaki szmer w Sali Kolumnowej, bo wyjrza³ z gabinetu i rozgl¹da³ siê przez chwilê. Uderzy³o mnie, ¿e jest w gali, przy orderach. Ten szczegó³ wskazywa³, ¿e godz¹c siê na poufny charakter spotkania, nadaje mu formy oficjalnego spotkania wys³annika rz¹du litewskiego z
przedstawicielem Rzeczypospolitej, w którego rêkach spoczywaj¹ ostateczne
decyzje. Rozmowa trwa³a oko³o dwóch godzin i nie przynios³a konkretnych
wyników. Opowiedzia³ mi o niej Szaulis zaraz po niadaniu u wicewojewody,
kiedy na ¿yczenie Szaulisa odbylimy przeja¿d¿kê samochodem po dobrze
znanym mu miecie. Mówi¹c krótko, minister litewski przekona³ siê osobicie  o czym mu nieraz mówi³em w Berlinie, ¿e Pi³sudski, choæ z ciê¿kim
sercem, zrezygnowa³ z planu federacji Polski z Litw¹, i myli wy³¹cznie o
nawi¹zaniu z ni¹ normalnych stosunków dyplomatycznych.
I na tym zakoñczyæ mo¿na relacjê Katelbacha, który niejednokrotnie,
w wielu publikacjach, wraca³ do tego historycznego spotkania. Ale w
Spowiedzi pokolenia znajdujemy nieco wiêcej szczegó³ów o spotkaniu:
W drodze do Wilna Wenda namawia³ Szaulisa, aby zamiast wstêpowaæ do wicewojewody Jankowskiego, jecha³ wprost do pa³acu, ale Szaulis
upar³ siê, ¿e musi przebraæ siê na ciemno.
aulis by³ pedantyczny w sposobie bycia i jako jeden z nielicznych
dyplomatów pozosta³ w oblê¿onej Warszawie. Jak wspomina³ Franciszek
Ancewicz, nie zmieni³ stylu ¿ycia w czasie wojny i codziennie, bez wzglêdu na ostrza³y, dba³ o toaletê, a jego sta³y fryzjer go goli³ i strzyg³, nawet
podczas niemieckich nalotów. St¹d zrozumia³a jest jego potrzeba stosownego ubioru na spotkanie z marsza³kiem.
Po rozmowie z nim
wyrazi³ chêæ przeja¿d¿ki zakrytym autem: Gdymy siê zatrzymywali na Rossie
lub w ró¿nych podwileñskich miejscowociach, z którymi Aleksandra Pi³sudska z córkami; Ksi¹¿ka jej wspomnieñ
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Szaulis zwi¹zany by³ wieloma osobistymi wspomnieniami, by³o du¿o
czasu, aby pomówiæ spokojnie o
wszystkim  wspomina³ Katelbach.
 Marsza³ek nie dopuci³ do ¿adnej rozmowy tzw. ustêpstw polskich
w sprawie wileñskiej. Du¿a czêæ
rozmowy wype³ni³y wspomnienia
Pi³sudskiego o Litwie wspólnych
Ferdynand witalski i Józef Beck
znajomych Marsza³ka i Szaulisa.
O tym i innych spotkaniach marsza³ka z Litwinami pisali i wspominali dyplomaci, historycy nie zawsze obiektywnie, czêsto bez znajomoci tematu. Ale ka¿da publikacja w pewnym stopniu poszerza³a wiedzê o tym spotkaniu i dlatego niektóre relacje zostan¹ przedstawione.
Pos³em RP w Berlinie od 1931 do po³owy 1933 roku by³ Alfred Wysoki, wierny wykonawca poleceñ ministra Józefa Becka. Poselstwo, wobec braku bezporednich stosunków dyplomatycznych z Litw¹, by³o
rzeczywistym punktem kontaktowym Polski z Litw¹: Obowi¹zek obserwowania wewnêtrzno-politycznej sytuacji na Litwie i jej polityki zagranicznej spoczywa³ na Konsulacie Generalnym w Królewcu, który
pod kierownictwem  ze wzglêdu na osobiste Pi³sudskiego z Litw¹ 
szczególnie starannie dobieranych szefów dobrze wywi¹zywa³ siê z tego
nie zawsze ³atwego zadania. Wysocki ze swej strony utrzymywa³ kontakt
z pos³em litewskim w Berlinie, Jurgisem Szaulisem  wspomina³ Stanis³aw Schimitzek (Drogi i bezdro¿a minionej epok,Warszawa 1976).
S³owa radcy legacyjnego z Berlina, dra Schimitzeka, wybitnego znawcy zagadnieñ niemieckich, potwierdzi³ Roman Wodzicki, zatrudniony w
Komisariacie Generalnym RP w Gdañsku (1928-1934) oraz zastêpca Konsula Generalnego w Berlinie (1935-1938). Nie jest rzecz¹ przypadku, ¿e
w³anie dnia 22 lipca 1933 roku pose³ Wysocki wraz z ministrem Beckiem
przyby³ do Pikieliszek na spotkanie z marsza³kiem. We wspomnieniach
Tajemnice dyplomatycznego sejfu (1974) ani s³owem nie wspomnia³ o swych
rozmowach z aulisem. Dowiadczony dyplomata nie ujawni³ tego, co
by³o poza pancern¹ szaf¹, a o czym rozmawia³ z pos³em Litwy. Co jednak
pomin¹³ we wspomnieniach, znajdujemy w jego raportach do prze³o¿onych. Regina epkaitë odnalaz³a je w papierach MSZ w Warszawie, z
sierpnia 1932 i marca 1933 roku, w których jest mowa o jego kontaktach
z aulisem (Dyplomacja na s³u¿bie imperializmu, Wilno 1980, lit.). W tym
miejscu pozwolê sobie na dygresjê. Wspomnian¹ ksi¹¿kê mam z dedykacj¹, napisan¹ po litewsku: Szanownemu Zenowiuszowi Ponarskiemu, z
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okazji spotkania po 40 latach  R. Þepkaitë, Wilno,11.09.1990.
Okazuje siê, ¿e rozmowa Pi³sudskiego z aulisem wywo³uje niekiedy w¹tpliwoci  takie, jak wyrazi³ Henryk Wisner: 27 lipca 1933 roku,
w czasie pobytu Pi³sudskiego w Wilnie, dosz³o do spotkania z Szaulisem.
W¹tpiæ nale¿y, by dzia³a³ on we w³asnym imieniu, kogo jednak reprezentowa³? Prezydenta Smetonê? Rz¹d? Sukces by³ w ka¿dym razie po³owiczny. (Wojna nie wojna, Warszawa 1978). Znaki zapytania s¹ zupe³nie zbêdne, ale sukcesu, nawet cz¹stkowego, nie by³o!
Innym b³êdem by³a informacja, podana w bardzo powa¿nym ródle historycznym, jakim jest Kronika ¿ycia Józefa Pi³sudskiego, dzie³o wieloletniego dyplomaty, wspó³organizatora i prezesa Instytutu Józefa Pi³sudskiego w
Nowym Jorku, Wac³awa Jêdrzejewicza. Wród czerwcowych wydarzeñ
1933 roku zamieci³ notkê: 3 czerwca pojecha³ do Pikieliszek na parê dni. 5
czerwca powróci³ do Wilna, gdzie przyj¹³ ministra Becka, a tak¿e rozmawia³
poufnie z pos³em litewskim w Berlinie Szaulisem, który przyjecha³ incognito
za wiedz¹ prezydenta Smetony. £¹cznikiem w tej poufnej misji by³ Tadeusz
Katelbach, korespondent Gazety Polskiej w Berlinie.
Wszystko to odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, poza jednym
 dat¹ spotkania. B³êdu takiego nie pope³ni³ Janusz Cisek w Kalendarium
dzia³alnoci Józefa Pi³sudskiego, uzupe³nieniu do Kroniki ¿ycia. Pod dat¹,
27 lipca 1933, czwartek, znajdujemy taki zapis: W po³udnie 27-go minister
Beck po raz kolejny, tym razem samolotem przyby³ z Warszawy do Wilna.
Rozmowa z Komendantem odby³a siê w Pa³acu Reprezentacyjnym i poprzedza³a inn¹, niew¹tpliwie bardzo istotn¹. Na czwartek bowiem Tadeusz Katelbach zaaran¿owa³ wymianê zdañ ze znanym politykiem litewskim, wówczas
pos³em w Berlinie, Szaulisem. Marsza³ek zna³ go jeszcze z 1919 roku, kiedy
to rozmawia³ z nim w Warszawie. Spotkanie w Wilnie odby³o siê w daleko
odmiennych warunkach, utrzymane w cis³ej tajemnicy, szczególnie po niepowodzeniu wczeniejszych sonda¿y. Pi³sudski podj¹³ go w Pa³acu Biskupim, na spotkaniu w cztery oczy, przyodziany w pe³n¹ galê mundurow¹, nadaj¹c jak najbardziej oficjalny charakter. Po rozmowie Pi³sudski powróci³ do Pikieliszek.
Historyk W³adys³aw Pobóg-Malinowski,
autor obszernej przedwojennej biografii Józefa
Pi³sudskiego i powojennej kapitalnej Najnowszej historii Politycznej, nie by³ dok³adny w
sprawie tej wizyty. Wed³ug niego, ju¿ w lecie
1933 r., za cich¹ zgod¹ prezydenta Smetony, ale
bez wiedzy Zauniusa (1892-1940), ministra
Stanis³aw Schimitzek
spraw zagranicznych, przyby³ konspiracyjnie do
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Wilna, Jerzy Szaulis, ówczesny pose³ litewski w Berlinie. Marsza³ek niechêtnie zgodzi³ siê na konspiracyjny charakter wizyty (t. II, 1914-1939, Londyn 1983). A w przypisie napisa³: Konspiracjê w tym przypadku Marsza³ek
uwa¿a³ za formê niew³aciw¹, a le
Ksi¹¿ka Janusza Ciska o marsza³ku wiadcz¹c¹ o Litwinach, bo jakich¿
Pi³sudskim; Aleksander Lednicki
oczekiwaæ od nich powa¿niejszych decyzji, skoro swoje zamiary traktuj¹ je jako rzecz wstydliw¹.
Otó¿ wizyta aulisa nie wymaga³a zgody jego prze³o¿onego Zauniusa,
s³u¿¹cego podczas Wielkiej Wojny w armii niemieckiej i reprezentuj¹cego
na Litwie orientacjê proniemieck¹. O kierunku polityki zagranicznej decydowa³ osobicie Smetona. Przecie¿ uczestniczy³ w naradzie wczeniejszej
u Smetony, dotycz¹cej misji Stainskasa, którego odwióz³ na granicê. Nastêpna misja aulisa niczym siê nie ró¿ni³a od wczeniejszej i w³aciwie
by³a jej kontynuacj¹. Dlaczego musia³a byæ
ukrywana przed Zauniusem? A o charakterze poufnoci wizyty zdecydowa³ sam Pi³sudski, który z tych wzglêdów wybra³ Wilno, odleg³e od dyplomatycznego tygla? Przypomnê, ¿e jego wys³annicy jedzili potajemnie na Litwê. Dobrze orientuj¹cy siê w kontaktach polsko-litewskich Katelbach nic nie
wiedzia³  jak sam przyzna³  o misji Aleksandra Lednickiego. A przybycie do Kowna innego wys³annika marsza³ka, Anatola
Muhlsteina, by³o dlañ zaskoczeniem. Jak
Marsza³ek Józef Pi³sudski na
obrazie wspó³czesnego malaju¿ wspomnia³em, materia³y aulisa dot¹d
rza litewskiego, ¯mudzina
spoczywaj¹ na pó³kach amerykañskiej biRomualdasa Stasiulisa (temblioteki uniwersyteckiej. Wród nich jest
pera/p³ótno, 50,5x43,5, 2004)
jego dziennik, który mo¿e ukrywa prawdê
o jego spotkaniach z Józefem Pi³sudskim. Czy siê doczekamy jego opublikowania? Mo¿e trud dotarcia do prawdy podejmie Instytut Józefa Pi³sudskiego w Nowym Jorku? Znajduje siê przecie¿ niedaleko od miejsca, w
którym znajduj¹ siê materia³y wybitnego Litwina, Jurgisa aulisa, z którym spotyka³ siê marsza³ek Polski.
(Dokoñczenie, pocz¹tek 45-47/2011)
Zenowiusz Ponarski
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RODOWODY
CZTERY POKOLENIA
W rodzinnych zbiorach natrafi³em na fotografiê, wykonan¹ w 1934
roku na Zamku Górnym  Giedymina w Wilnie. Mego ojca, Wac³awa
Olszewskiego, studenta Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Stefana Batorego i filistra korporacji POLESIE, odwiedzi³a wówczas rodzina. Udali siê razem  jak widaæ  na spacer w³anie na zamek.
Rodzice ojca mieszkali wówczas w Maniewiczach na Wo³yniu, siostra
za  w Dêblinie, gdzie jej m¹¿ by³ dy¿urnym ruchu na stacji PKP. Pozosta³y po nich wspomnienia, zdjêcia i nastêpne pokolenia.
Jerzy Leszek Olszewski, Kielce  Radom

Zamek Górny  Giedymina w Wilnie, rok 1934. Stoj¹ od prawej: Wac³aw Olszewski (1911-1991)  ojciec autora, Maria Olszewska-Wiciñska (1913-1983)  siostra
Wac³awa, Stanis³awa Wrotniewska-Olszewska (1893-1978)  matka Wac³awa i
Marii, Micha³ Wiciñski (1904-1961)  m¹¿ Marii; W roku 2000, po 66 latach od
wykonania poprzedniego zdjêcia, podczas kolejnych odwiedzin Mi³ego Miasta,
autor (ur. 1937) stoi w tym samym miejscu z synem Rafa³em Timurem (ur. 1974),
obecnie profesorem Uniwersytetu w Waszyngtonie
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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Padziernik
l Litwa nie jest w stanie wyrz¹dziæ Polsce krzywdy, mo¿e nam co najwy¿ej
zrobiæ przykroæ. Nie wynarodowi kilkuset tysiêcy Polaków, ¿yj¹cych w jej granicach, bo nie uda³o siê to nawet Zwi¹zkowi Radzieckiemu za czasów Stalina  stwierdza Przemys³aw ¯urawski vel Grajewski, politolog z Uniwersytetu £ódzkiego w
Angorze w wywiadzie W stepie szerokim, radz¹c przedstawicielom w³adz RP,
by nie przejmowa³y siê polsk¹ mniejszoci¹ na Litwie, bo kwesti¹ strategiczn¹ dla
Polski jest polsko-litewska wspó³praca na miêdzynarodowym forum. I dlatego sprawy mniejszoci powinny zejæ w tym wzglêdzie na bok, w imiê powstrzymania wp³ywów Rosji w tej czêci Europy.
l Jan Widacki w wywiadzie Rêce precz od Wilna dla NIE (37/2011) jest zdania,
¿e Warszawa niepotrzebnie czepia siê Litwy, poniewa¿ jest to jedyny kraj na wiecie,
oprócz Polski, gdzie wszystkie szczeble edukacji mo¿na odbywaæ po polsku.
l 3 padziernika przedstawiciele MSZ i MEN zadeklarowali wsparcie dla
polskich szkó³ na Litwie poprzez szkolenie i wyposa¿enie w sprzêt. Decyzja
w³anie zapad³a w ramach szkoleñ Polska Multimedialna szko³a na Litwie w
Orodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granic¹ w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Sulejówku.
l Wydzia³ Konsularny Ambasady RP w Wilnie wyp³aca³ pomoc w wysokoci
230 euro dla 972 (tyle by³o zg³oszeñ) rodziców pierwszoklasistów szkó³ polskich
na Litwie. Polskie pieni¹dze s¹ wykorzystywane do zwabiania dzieci z litewskich
do polskich szkó³  napisa³ 5 padziernika portal Delfi.
l 7 padziernika w Rzeczypospolitej korespondent Lietuvos rytas Eldoradas Butrimas w artykule Litwa te¿ czeka na wybory w Polsce napisa³: Za
rz¹dów PO Warszawa zaczê³a rozmawiaæ z Wilnem z pozycji silniejszego partnera, a spory rozg³asza³a na ca³¹ Uniê Europejsk¹. W kwestii Polaków litewskich
stwierdzi³: ...te ograniczenia nie naruszaj¹ wytycznych UE i zmiany w tych obszarach s¹ wewnêtrzn¹ spraw¹ Litwy. W sporze o polskie nazwiska na Wileñszczynie nawet miêdzynarodowy s¹d w Strasburgu racjê przyzna³ Litwie. Szczególnie
aroganckie jest domaganie siê od rz¹du Litwy, ¿eby nie zwiêksza³ iloci lekcji
jêzyka pañstwowego. Zmiany w ustawie o owiacie Warszawa okrzyknê³a dyskryminacyjnymi, choæ jest ona wzorowana na podobnych ustawach, dzia³aj¹cych w
krajach zachodnich i w Polsce. Napisa³, ¿e za rz¹dów PO odsetek Litwinów,
niechêtnych ustêpstwom w polskiej pisowni w paszportach zwiêkszy³ siê z 52
do 78 proc. Poda³ krytyce wprowadzenie Karty Polaka, chwali politykê wobec
s¹siadów p. Lecha Kaczyñskiego.
l 7 padziernika AWPL apelowa³a do w³adz, by skorzysta³y ze szwedzkiego dowiadczenia, gdzie egzamin z jêzyka pañstwowego dla mniejszoci nie jest ujednolicony.
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l 10 padziernika poinformowano o wynikach wyborów do Sejmu RP na
Litwie. PO uzyska³a tu 49,59 proc. g³osów, PiS  24,38, Ruch Palikota  10,74,
PJN  7,02, SLD  6,20. Do Senatu najwiêcej g³osów uzyska³a Barbara BorysDamiêcka  65,29 proc.
l 10 padziernika Emanuelis Zingeris, przewodnicz¹cy sejmowego komitetu
spraw zagranicznych, dla BNS ubolewa³: Niestety, podczas wyborów, poza wysuniêciem bardzo wa¿nych kwestii politycznych, zosta³ rozdmuchany problem mniejszoci narodowych. ( ) Mam nadziejê, ¿e gor¹czka wyborcza teraz nie opanuje Litwy.
l 11 padziernika Andrius Kubilius dla Litewskiego Radia powiedzia³: Dla
Polski s¹siedztwo Litwy, nie mówi¹c o s¹siedztwie Polski dla Litwy, jest nadzwyczaj
wa¿ne. Mam nadziejê, ¿e politykom i zwyk³ym obywatelom Polski i Litwy wystarczy
wyrozumia³oci uwiadomiæ, i¿ to s¹siedztwo nale¿y szanowaæ, d¹¿yæ, by przynios³o
obu krajom jak najwiêcej korzyci.
l Minister owiaty i nauki Gintaras Steponavièius nie z³ama³ prawa, wysy³aj¹c
oficjalne pisma w jêzyku polskim, rosyjskim i bia³oruskim do rodziców szkó³ mniejszoci narodowych  ustali³a 11 padziernika Pañstwowa Inspekcja Jêzykowa, uzasadniaj¹c, ¿e w danym przypadku podstawowym dokumentem jest pismo, sporz¹dzone w jêzyku pañstwowym, tote¿ nie stoi on w sprzecznoci z Ustaw¹ o Jêzyku Pañstwowym, pisma za sporz¹dzone w innych jêzykach s¹ jedynie t³umaczeniem dokumentu podstawowego.
l 14 padziernika pe³nomocnik Kuriera Wileñskiego Tadeusz Gudziñski z³o¿y³ skargê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w zwi¹zku z opublikowaniem referatu prof. Krzysztofa Buchowskiego Jak Polak widzia³ Litwina w okresie
miêdzywojennym w 2006, wyg³oszonego na konferencji polsko-litewskiej. Ostatecznie Najwy¿szy S¹d Administracyjny orzek³, ¿e Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców mia³a prawo ukaraæ redakcjê za rozniecanie wani narodowych.
l 14 padziernika polsko-litewski zespó³ ds. edukacji w Wilnie nie osi¹gn¹³
porozumienia w kwestii ujednolicenia egzaminu maturalnego z jêzyka litewskiego.
l 19 padziernika w komunikacie MSZ Litwy podano: Bezporednie wsparcie
finansowe innego pañstwa, wiadczone dla obywateli Litwy, powinno byæ realizowane zgodnie z litewskim ustawodawstwem.
l 22 padziernika przewodnicz¹ca Sejmu RL Irena Degutienë apelowa³a o
przypieszenie pracy nad projektem ustawy o pisowni nazwisk polskich. Mam
nadziejê, ¿e naprawdê to zrobimy  powiedzia³a po spotkaniu z przedstawicielami
Polsko-Litewskiego Forum Intelektualistów. W komunikacie sejmowym napisano,
¿e polscy intelektualici poparli propozycjê zapisywania nielitewskich nazwisk (w
wersji oryginalnej) na dalszych stronach dokumentu.
l 24 padziernika przy okazji szczytu UE w Brukseli Dalia Grybauskaitë po
spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem powiedzia³a: Stosunki dobros¹siedzkie,
oparte na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, s¹ wspólnym d¹¿eniem Litwy i Polski.
l 25 padziernika wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji W³odzimierz Karpiñski na konferencji w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Puñsku (jedynym
litewskim w Polsce) powiedzia³, ¿e przeznaczy siê wiêcej pieniêdzy na szko³y
litewskie w Polsce. Maj¹ one, jako szko³y mniejszoci narodowych 20 proc. dodat147
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ku do subwencji owiatowej, a w przypadku ma³ych, wiejskich szkó³  150 proc.
l 26 padziernika na cmentarzu w wiêcianach oblano farb¹ tablice w jêzykach
polskim i litewskim oraz zasmarowano krzy¿e na mogi³ach polskich legionistów.
l Podj¹³em decyzjê, aby zapewniæ Kurierowi (Wileñskiemu) brakuj¹ce
finansowanie do koñca roku, ale to powinien byæ czas na stworzenie programu
naprawczego  powiedzia³ 27 padziernika Rados³aw Sikorski i dalej, ¿e jego
problemy  a dziennik alarmowa³, i¿ bêdzie ukazywa³ siê trzy razy (zamiast 4
obecnie) w tygodniu  powinny wywo³aæ refleksjê nad sposobem finansowania
organizacji polonijnych.
l 31 padziernika w Pittsburgu, na Krajowej Konferencji Dyrektorów Kongres
Polonii Amerykañskiej zaprotestowa³ przeciw dyskryminacji Polaków na Litwie i wezwa³ rz¹dy USA i Polski oraz Komisjê Europejsk¹, aby stanê³y w obronie ich praw.
l Kolejny policzek Polaków  tak portal litewskiej mniejszoci w Polsce punskas.pl zareagowa³ na postawienie nowego pomnika na cmentarzu w Ber¿nikach, na
którym wygrawerowano: Upamiêtniamy miejsce spoczynku ¯o³nierzy litewskich, którzy wkroczyli u boku Armii Czerwonej w 1920 roku na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej. Proboszcz.
l 25 padziernika w siedzibie Stowarzyszenia Polska  Wschód w Warszawie Romuald Mieczkowski zosta³ wyró¿niony Krzy¿em Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP  za popularyzowanie i utrwalanie
pamiêci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg³oæ Polski podczas II wojny
wiatowej i po jej zakoñczeniu.

Listopad
l 1 listopada harcerze zapalili 2,5 tys. zniczy, które zebrano podczas akcji
wiate³ko dla Rossy. Ponad 41 tys. z³ na renowacjê nagrobków tej nekropolii
zebrano podczas kwesty na poznañskich cmentarzach i 33 tys. na Pow¹zkach.
l Liderzy Kongresu Polonii Amerykañskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej,
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Kongresu Polaków w Rosji, Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech,
Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL, obraduj¹cy
w Wilnie 5-6 listopada, wyrazili zaniepokojenie sytuacj¹ Polaków na Litwie. 7 listopada dygnitarze polonijni gocili w rejonie wileñskim wraz z prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longinem Komo³owskim i cz³onkiem jego Zarz¹du
Krajowego  Markiem Ró¿yckim.
l 7 listopada w Augustowie odby³o siê czwarte spotkanie polsko-litewskiego
zespo³u ekspertów ds. owiaty. Strona litewska nie zgodzi³a siê znowu na ¿adne
ustêpstwa i zaproponowa³a powo³aæ kolejne sta³e grupy robocze z przedstawicieli
ministerstw owiaty, mniejszoci narodowych i rodziców.
l 8 listopada premier Kubilius zaproponowa³ dla rz¹du Donalda Tuska utworzenie specjalnego zespo³u ds. spo³ecznych i gospodarczych, który przygotowa³by propozycje wsparcia rozwoju spo³ecznego i gospodarczego po³udniowo-wschodniej Litwy i regionu suwalskiego.
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l 8 listopada ZPL rejonu wileñskiego otrzyma³ ok. 190 tys. litów (5 miejsce)
wsparcia z tytu³u 2 proc. podatku od osób fizycznych.
l Od 9 listopada sytuacj¹ Polaków i ich edukacji interesowa³ siê komisarz
OBWE ds. mniejszoci narodowych Knut Vollebaek, który m.in. odwiedzi³ rejon solecznicki. 14 listopada rozmawiali z nim przedstawiciele spo³ecznoci polskiej. Przedstawiciele w³adz udowadniali, ¿e ustawa o owiacie jest bardzo dobra i ma na celu nie
asymilacjê, lecz u³atwienie w nauczaniu jêzyka pañstwowego w celu integracji.
l 10 listopada w Ambasadzie RP w Wilnie podczas akademii ambasador Janusz Skolimowski zaznaczy³, ¿e polskie wiêto niepodleg³oci, to nie tylko wiêto
narodu polskiego, ale równie¿ wszystkich krajów, które w wyniku zakoñczenia I
wojny wiatowej mia³y mo¿liwoæ odzyskania niepodleg³oci. (...) W wyniku tych
wydarzeñ równie¿ powsta³o niepodleg³e pañstwo litewskie.
l 11 listopada prezydent Grybauskaitë wziæ³a udzia³ w Warszawie w obchodach wiêta Niepodleg³oci. Podczas spotkania prezydentów mówiono m.in. o
wspó³pracy w dziedzinie energetyki, infrastrukturalnej.
l 17 listopada Orlen Lietuva podpisa³ umowê z portem K³ajpeda na prze³adunek produktów naftowych do koñca 2024. Nowa umowa rozwi¹zuje jeden z istotnych problemów logistycznych, z jakimi mielimy od pewnego czasu do czynienia na
rynku litewskim  powiedzia³ prezes spó³ki Jacek Krawiec, a Rokas Masilius, dyrektor generalny Klaipedos Nafta, stwierdzi³: Przeprowadzilimy konstruktywne
rozmowy z Orlen Lietuva, rozpoznalimy wzajemne potrzeby i oczekiwania, co
doprowadzi³o do zawarcia porozumienia korzystnego dla obu stron.
l 18 listopada na UMK w Toruniu odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki Nasz patriotyzm, ich szowinizm? Uhonorowano tu Vytautasa Landsbergisa, a rozmowê prowadzi³ z nim Mariusz Maszkiewicz.
l 21 listopada komisarz OBWE Knut Vollebaek rozmawia³ z sekretarzem stanu
MSZ RP Janem Borkowskim nt. przestrzegania praw mniejszoci polskiej i litewskiej w obu pañstwach. 23 listopada odwiedzi³ on Puñsk i Sejny.
l 23 listopada premier Tusk w licie do Kubiliusa krytykowa³ rezultaty prac
polsko-litewskiego zespo³u ds. edukacji, owiadczy³, ¿e jest za wczenie na decyzjê
o powo³aniu kolejnych grup roboczych, co zaproponowa³o Wilno. Niejednokrotnie
mówi³em, ¿e nie zamierzamy zmieniaæ ustawy o owiacie i o tym premier Donald Tusk
wie od czasu pierwszych naszych rozmów na ten temat  zaznaczy³ Kubilius.
l 24 listopada doradca prezydenta RP Roman Kuniar w Sygna³ach Dnia (I
Program PR) powiedzia³, ¿e polskie w³adze by³y zbyt uleg³e w relacjach z Litw¹.
Mymy trochê rozpucili naszych braci Litwinów trochê ¿emy ich zepsuli  stwierdzi³.
l 25 listopada przedstawiciele Forum Rodziców Szkó³ Polskich na Litwie
spotkali siê z przewodnicz¹cymi polsko-litewskiego zespo³u ekspertów ds. edukacji. Wiceminister Vaidas Bacys nie zgodzi³ siê jednak na ich obecnoæ na sali obrad w
Trokach.
l 29 listopada strona polska apelowa³a do litewskiej o wniesienie zmian do
ustawy o owiacie. Wierzymy, ¿e dialog litewskich w³adz owiatowych z polsk¹
spo³ecznoci¹ na Litwie bêdzie kontynuowany i doprowadzi do znalezienia korzystnego rozwi¹zania  napisano w komunikacie.
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l 29 listopada premier Kubilius apelowa³ do polskich polityków o zaprzestanie politykierstwa. Po pierwsze nale¿y zapytaæ, czy polska ustawa owiatowa jest
dobra dla samych polskich polityków i ekspertów. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przyjêta
wiosn¹ nowa litewska ustawa o owiacie jest taka sama, jak ustawa polska. Jest
absolutnie taka sama, identyczna  powiedzia³ dla Litewskiego Radia.
l Szko³a Podstawowa im. Antoniego Wiwulskiego przysz³y rok szkolny rozpocznie jako filia Szko³y redniej im. Joachima Lelewela.
l Litewski Instytut Wolnego Rynku w rankingu samorz¹dów rejonowi wileñskiemu przyzna³ czwarte miejsce z siedmiu mo¿liwych (57,9 pkt), najlepszy by³
samorz¹d rejonu kowieñskiego (60,7 pkt).
l Forum Rodziców Szkó³ Polskich na Litwie wystosowa³o list otwarty i apel
do miêdzyrz¹dowej polsko-litewskiej komisji ekspertów ds. owiaty, by siê ustosunkowano do tych zapisów ustawy, które pogarszaj¹ sytuacjê szkó³ z polskim
jêzykiem nauczania.
l 20 listopada w Ejszyszkach ods³oniêto pomnik ich mieszkañcom, którzy
zginêli w 1939-1959, zostali wywiezieni lub zmuszeni do opuszczenia ojczystych
stron. Jest to krzy¿ ze s³owami kard. Stefana Wyszyñskiego: Gdy zanika ludzka
pamiêæ, zaczynaj¹ mówiæ kamienie.

Grudzieñ
l 1 grudnia Komisja £¹cznoci z Polakami za Granic¹ Senatu RP przyjê³a
dezyderat do ministra spraw zagranicznych w sprawie fiaska rozmów polskolitewskich w zakresie polskiej owiaty na Litwie.
l 1 grudnia Macierz Szkolna wyda³a owiadczenie o tendencyjnym artykule
M. Jackevièiusa Kto jest winien s³abych wyników w szko³ach polskich, zamieszczonym na portalu www.delfi 30 listopada. W artykule wybiórczo wykorzystano
s³absze wyniki szkó³, nieodzwierciedlaj¹ce stanu realnego.
l 2 grudnia Puls Biznesu i Verslo inios pisa³y o ekspansji litewskich firm
na polskim rynku. Do inwestycji w Lublinie szykuje siê najwiêksza litewska grupa
kapita³owa w krajach ba³tyckich  Maxima (sieæ marketów).
l 7 grudnia poinformowano, ¿e badania, przeprowadzone z inicjatywy Forum
Rodziców Szkó³ Polskich na Litwie, na podstawie danych Narodowego Centrum
Egzaminacyjnego, Litewskiego Instytutu Pracy i Badañ Spo³ecznych, a tak¿e uzyskanych wyników w rankingu tygodnika Veidas wykaza³y, i¿ poziom polskich
szkó³ na Wileñszczynie jest porównywalny z s¹siaduj¹cymi szko³ami litewskimi,
a czêsto wy¿szy. Szko³y polskie s¹ wród 20 proc. najlepszych na Litwie.
l 9 grudnia Polska Grupa Energetyczna zawiesi³a zaanga¿owanie w budowê elektrowni j¹drowej na Litwie i zrezygnowa³a z rozmów o zakupie energii z Kaliningradu.
l 11 grudnia przesta³ kursowaæ poci¹g Wilno-Szesztoki-Warszawa. Poci¹g ten
kursuje teraz z Kowna.
l 15 grudnia wród uhonorowanych statuetk¹ w. Krzysztofa dla osób najbardziej zas³u¿onych dla Wilna znalaz³ siê prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz.
l 16 grudnia harcerze z Suwa³k przekazali na przejciu granicznym w Budzi150
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sku harcerzom Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na Litwie i skautów litewskich Betlejemskie wiat³o Pokoju.
l 18 grudnia prezydent Grybauskaitë dla TV3 powiedziaùa: Polska komercjalizuje sw¹ politykê zagraniczn¹ i przedk³ada partnerstwo z Rosj¹ nad partnerstwo z
Litw¹. Polskie MSZ zaznaczy³o, ¿e w sferze inwestycji, tak¿e energetycznych,
geopolityka nie mo¿e dominowaæ nad rachunkiem ekonomicznym.
l 20 grudnia podano do informacji, ¿e wy¿szy poziom demokracji ni¿ na
Litwie odnotowuje siê w Republice Mauritius i Bostwanie  w rankingu demokracji,
sporz¹dzonym przez brytyjski Economist, zajê³a 41 miejsce wród 167 badanych krajów.

W KULTURZE I OKOLICACH
l Podczas Dni Gminy Jaszuñskiej, pod has³em Spotkania u Baliñskich, goszczono delegacje Podlaskiego Oddzia³u Wspólnota Polska, kilku innych gmin w
Polsce. Odby³y siê wystêpy Grety Megaliñskiej, zespo³ów miejscowych, jak te¿
Wilii oraz ByTikZyz.
l 5-6 padziernika w Solecznikach odby³a siê konferencja Rodzina wobec wyzwañ wspó³czesnoci we wspó³pracy Samorz¹du Rejonu Solecznickiego, ZPL oraz
Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ.
l Uczniowie Szko³y redniej im. Juliusza S³owackiego w Bezdanach uczestniczyli
w Supralu w 5-dniowym Projekcie Nasze tradycje, wspólne pasje  darem dla waszych
serc, sponsorowanym przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany M³odzie¿y.
l 7 padziernika w Laboratorium Centrum Sztuki Wspó³czesnej na Zamku
Ujazdowskim w Warszawie odby³ siê koncert kwartetu Chordos (na skrzypce i
laptopy), zorganizowany przez Fundacjê f.o.r.t.e., wspó³organizatorem by³a Fundacja Wspierania Kultury RL, za partnerem  Ambasada RL, z licznymi patronami
medialnymi na czele z Gazet¹ Wyborcz¹.
l 11 padziernika Okrêgowy S¹d Administracyjny w Wilnie zapowiedzia³, i¿
zapozna siê z dzia³alnoci¹ Juliana Tuwima, by zadecydowaæ o jego zas³ugach wobec
Litwy, w zwi¹zku z prob¹ o przyznanie jego imienia jednej z ulic w gminie Zujuny.
l 18 padziernika dyrektorem artystycznym Teatru Opery i Baletu w Wilnie
mianowano Krzysztofa Pastora. Dyrektor generalny bratniej sceny narodowej Gintautas Kevias, pozostaj¹c pod wra¿eniem osi¹gniêæ Polskiego Baletu Narodowego, poprosi³ naszego choreografa, by nada³ nowy kszta³t artystyczny wileñskiemu
baletowi po ustêpuj¹cej ze swej funkcji Tatianie Siedunovej, która kierowa³a zespo³em nieprzerwanie przez minione 19 lat  czytamy w PAP.
l 21 padziernika w Instytucie Teatralnym w Warszawie odby³a siê premiera niewystawionego dotychczas dramatu Czes³awa Mi³osza pt. Prolog w
re¿. Micha³a Zadary.
l 21 padziernika Adam Pomorski, prezes polskiego PEN Clubu w Wilnie powiedzia³: Ka¿de spotkanie (z Litwinami), bli¿sze poznanie siê, wymiana zdañ s³u¿y
wype³nieniu pustki, w której rodz¹ siê stereotypy. W ocenie Herkusa Kunèiusa, wileñskie spotkanie jest znakiem, ¿e obecne napiêcie pomiêdzy politykami Litwy i Polski nie
151

LITWA  POLSKA
ma wp³ywu na ¿ycie intelektualne w obu krajach. PEN Cluby Litwy i Polski wyst¹pi³y z apelem, w którym m.in. czytamy: Miêdzy Polsk¹ i Litw¹ trzeba nie tylko budowy
nowoczesnej kolei Wilno-Warszawa, lecz informacji i porozumienia. Ich narzêdziem
jest te¿ wymiana kulturalna: w tej dziedzinie mamy bardzo du¿o do zrobienia. Potrzeba nam wspólnych przedsiêwziêæ artystycznych, wspó³pracy placówek kultury, nauki
i owiaty, przek³adów literatury, wzbogacenia wiedzy, programów edukacyjnych i
stypendialnych. Potrzeba wymiany m³odzie¿y, rozwoju turystyki, rozbudowy wspó³dzia³ania litewskich i polskich organizacji pozarz¹dowych. Stosunki litewsko-polskie
musz¹ nape³niæ siê treci¹ spo³eczn¹.
l W rocznicê mierci (zm. 8 listopada 2007) ludowej malarki Anny Krepsztul
dzia³acze polscy przedstawili j¹ pomiertnie do rz¹dowej nagrody w dziedzinie
kultury i sztuki za rok 2012.
l 12 listopada w Solecznikach odby³y siê obchody 20-lecia odrodzenia na
Litwie Towarzystwa Gimnastycznego Sokó³.
l 17 listopada w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii AN Litwy odby³a siê
dyskusja Wilno  spór pamiêci. Dwa narodowe toposy o stosunkach polsko-litewskich:
Okupacja Wilna a Wilno jako stolica polskich kresów wschodnich, w ramach
projektu Dialog pamiêci kulturowych w przestrzeni ULB, realizowanego we wspó³pracy Muzeum Historii Polski i Instytutu Historii Litwy, z udzia³em profesorów: Jana
Kieniewicza, Dangivasa Maciulisa, Rimantasa Miknysa i Aliaksandra Smalianczuka.
l 17 listopada przy Ma³ej Auli Uniwersytetu Wileñskiego ods³oniêto tablicê
pami¹tkow¹ i popiersie Stefana Batorego. Kopia p³askorzeby Antoniego Madeyskiego, m.in. autora sarkofagu królowej Jadwigi na Wawelu, umieszczona z okazji
350-lecia uczelni w 1929 w czasach radzieckich znik³a.
l Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó³ Polskich Macierz Szkolna podsumowa³o
wyniki corocznego konkursu Najlepsza szko³a  najlepszy nauczyciel. Odznak¹
Honorow¹ Bene Merito odznaczono te¿ prezesa Józefa Kwiatkowskiego.
l 21 listopada w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym (d. Teatr na Pohulance)
Dzieciêcy Zespó³ Folklorystyczny Wilenka obchodzi³ swe 40-lecie.
l 22 listopada Rada ds. Oceny Zabytków Kultury Materialnej zadecydowa³a,
¿e kaplica przy Górze Krzy¿y pod Szawlami gdzie w 1993 Jan Pawe³ II odprawi³
mszê wiêt¹, zostanie wci¹gniêta do rejestru zabytków kultury.
l 24 listopada Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie, która wykszta³ci³a ok. 2 tys. nauczycieli-polonistów, obchodzi³a swe 50-lecie.
l 5 grudnia Rada Samorz¹du Rejonu Wileñskiego podjê³a decyzjê za³o¿enia w
Mejszagole Muzeum ks. Józefa Obrembskiego.
l 20 grudnia rozstrzygniêto konkurs portalu dla szkó³ polskich na Litwie. Konkurs wygra³a Janina Klimaszewska z Wilna, która zg³osi³a nazwê  Portal Szkolny.

WYDAWNICTWA
l Cséba Géza  poeta i t³umacz z Wêgier jest autorem antologii pt. A csend
visszhangjai (Echa ciszy, Keszthely 2010, s. 162), z wyborem wierszy 44 poetów
polskich z prze³omu XX/XXI stulecia  m.in. Mi³osza, Szymborskiej, Ró¿ewicza,
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Herberta. Znalaz³y siê w niej dwa wiersze Romualda Mieczkowskiego.
l Ukaza³ siê kolejny, trzeci tom almanachu Magnus Ducatus Poesis: pokonywanie granic (Wyd. Vilnius, Wilno 2011, s. 312), z wierszami 35 autorów z piêciu
krajów, szukaj¹cych inspiracji w spucinie WKL  po litewsku, polsku, bia³orusku, ukraiñsku i ³otewsku. W czêci In memoria, powiêconej Czes³awowi Mi³oszowi, wydrukowano wiersz Romualda Mieczkowskiego Pogrzeb Mi³osza.
l W Polsce promowana jest opowieæ pisarki ze Stuttgartu Ulli Lachauer Ulica
Rajska (Pogranicze, Sejny 2011) o dziejach ch³opki Leny Grigoleit, pruskiej Litwinki.

Z UDZIA£EM INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE
l 4-31 padziernika w Bibliotece Publicznej im. Ievy Simonaitytë w Kùajpedzie trwaùa wystawa fotografii Wojciecha Praýmowskiego Mi³osz. Tutejszy, z ci¹giem dalszym 9-23 listopada w Centrum Wielokulturowym w Kiejdanach.
l 6 padziernika w Bibliotece Publicznej w Pasvalisie otwarto wystawê Czes³aw Mi³osz. Stulecie poety Macieja Billewicza, 4 listopada  w Muzeum Kraju
Zarasajskiego, 25 listopada  w Bibliotece Publicznej Samorz¹du m. Poniewie¿a.
l 8, 9 i 15 padziernika w Pañstwowym Teatrze Dramatycznym w Kownie wystawiono przedstawienie dla dzieci Alicja w krainie czarów w re¿. Ewy Piotrowskiej.
l 13 padziernika w Sali Senackiej Uniwersytetu Wileñskiego odby³a siê konferencja Dialog pamiêci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa, Bia³oru).
9 listopada odby³a siê druga jej edycja, z wyk³adem wprowadzaj¹cym dyrektora
Muzeum Historii Polski Roberta Kostry Historia Polski: swoi i obcy w
koncepcji tworzonego Muzeum Historii Polski. Powiedzia³ on: Konflikt o Wilno (z
1920) jest oczywicie konfliktem polsko-litewskim, ale równie¿ w jakim sensie
wewnêtrzn¹ wojn¹ domow¹ w obrêbie Litwy. Polacy litewscy i stanowi¹cy nowoczesny naród Litwini etniczni mieli zupe³nie ró¿ne koncepcje pañstwa. To w pewnym
sensie wojna domowa.
l 13-16 padziernika w centrach filmowych Skalvija i Pasaka w Wilnie
odby³a siê projekcja filmu Julii Kolberger Jutro mnie tu nie bêdzie, w ramach
festiwalu filmów krótkometra¿owych, a 18-24  filmu Doroty Kêdzierzawskiej
Jutro bêdzie lepiej (VII Miêdzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i M³odzie¿y). 10-20 listopada w Forum Cinemas Vingis i Pasaka w ramach Forum Filmowego Krajów Europy Scanorama pokazano Salê samobójców Jana
Komasa i Lincz Krzysztofa £ukaszewicza, 14 listopada w centrum Garsas w
Poniewie¿u  Rewers Borysa Lankosza (Klub Filmu Polskiego). 2-8 grudnia w
Wilnie wywietlono retrospektywê Celuloidowa kurtyna. Zimna wojna w kinie
europejskim, a jej ramach  Spotkanie ze szpiegiem Jana Batorego.
l 14 padziernika w IP odbyùa siæ promocja ksiàýki Liuciji Armonaitë Birutë
Mar. Bez maski, wydanej po polsku, litewsku i angielsku przez Wroc³awskie Towarzystwo Przyjació³ Teatru. Prócz autorki i bohaterki udzia³ wziêli Wies³aw Geras 
dyrektor Wroc³awskich Spotkañ Teatrów Jednego Aktora, Piotr Borkowski  dyrektor Orodka Kultury i Sztuki we Wroc³awiu.
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l 18 padziernika w Pa³acu Radziwi³³ów w Wilnie odby³a siê prezentacja
p³yty CD z utworami Romualda Twardowskiego, nagranej przez Pañstwowy Chór
Vilnius i organistkæ Renatæ Marcinkutë przy wsparciu IP.
l 19 padziernika w Muzeum Narodowym Pa³acu Wielkich Ksi¹¿¹t Litewskich
odby³a siê konferencja Wielkie Ksiêstwo Litewskie w epoce Wazów, z udzia³em Henryka Wisnera, Urszuli Augustyniak, Andrzeja Zakrzewskiego i Piotra Jacka Jamskiego.
l 20 padziernika w Wileñskiej Galerii Obrazów odby³ siê koncert Arona
Bluma (gitara basowa) i Dominika Jastrzêbskiego (klarnet) z Polski oraz Arkadija
Gotesmana (instrumenty perkusyjne, Litwa) z cyklu Muzyczny Salonik Chopinowski: Kontynenty Mi³osza. 10 listopada w tym¿e cyklu odby³ siê koncert Alicji
Palety-Bugaj (fortepian, Polska).
l 21 padziernika w Subortowiczach (Subartonys) w rejonie orañskim ods³oniêto pomnik, powiêcony Janowi Kar³owiczowi (tu siê urodzi³), autorstwa rzebiarza ludowego Antanasa Èesnulisa.
l 21 padziernika w Centrum Sztuki Wspó³czesnej w Wilnie odby³ siê wyk³ad
Joanny Warszy nt. polskiej sztuki wspó³czesnej.
l 25 padziernika w Centrum Tolerancji w Wilnie odby³o siê seminarium Nasza pamiêæ o zag³adzie ¯ydów, które prowadzi³ Jacek Leociak.
l Od 27 padziernika do 30 grudnia w IP trwa³a wystawa fotografii Romana
Rogoziñskiego Las.
l 28 padziernika w Muzeum Literatury Litewskiej im. Maironisa w Kownie
odby³ siê wieczór muzyczno-literacki Miêdzynarodowej Wspólnoty Poetyckiej
Magnus Ducatus Poesis sponsorowany przez IP.
l 29 padziernika w Litewskiej Filharmonii Narodowej odby³a siê litewska
premiera III Symfonii, op. 26  Symfonii pieni ¿a³osnych Henryka Miko³aja Góreckiego z okazji zamkniêcia XXI Festiwalu Muzyki Wspó³czesnej Gaida, w wykonaniu Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Robertasa ervenikasa i solistki Bo¿eny Harasimowicz-Matosek (sopran, Polska).
l 10 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Wileñskiego otwarto wystawê fotografii Piotra K³oska Wawel z okazji Niepodleg³oci Polski, z prezentacj¹ albumu
Litwa i Polska we wspólnym pañstwie i projekcj¹ filmu Wawel znany i nieznany w
angielskiej wersji jêzykowej.
l Od 17 listopada do 10 grudnia w Centrum Wystawienniczym Titanikas
ASP w Wilnie trwa³a wystawa polskiego designu Wartoæ dodana. wiatowe wzornictwo z Polski. 8 grudnia tam¿e odby³ siê wyk³ad pt. Czym jest wartoæ dodana w
projektowaniu Marka Liskiewicza i Marty Niemywskiej.
l 24-25 listopada w Sejmie RL z okazji Roku Marii Sk³odowskiej-Curie
odby³a siê konferencja Nauka, innowacje i kobiety z udzia³em naukowców z Polski i innych krajów.
l 24-25 listopada w Instytucie Historii Litwy odby³a siê konferencja, powiêcona 220. rocznicy Konstytucji 3 Maja Pomiêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹: Wielkie Ksiêstwo Litewskie w XVIII wieku.
l 24 listopada w Muzeum Sztuki U¿ytkowej odby³ siê program literackomuzyczny S³uchaj¹c Mi³osza, w ramach VI edycji Lotnej Akademii Kultury.
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Zaprezentowano utwory m.in.: Vytautasa Germanavièiusa, Arvydasa Malcysa,
Raminty erknytë, Algirdasa Martinaitisa, Zygmunta Koniecznego oraz Antoniego Miùosza. 28 listopada tam¿e odbyùo siæ spotkanie nt. Roku Miùosza z Grzegorzem Gaudenem, dyrektorem Instytutu Ksiàýki w Krakowie.
l W Kultûra.pl, dodatku do tygodnika Literatûra ir menas, w zwi¹zku ze
spotkaniem Litewskiego i Polskiego PEN Clubów opublikowano utwory Paw³a
Huelle, Ingi Iwasiów, Anny Nasi³owskiej i in.
l 9 grudnia w Wileñskim Kolegium Technologii i Designu odby³a siê konferencja
dla uczestników projektu Czytaj¹ce szko³y  Czes³aw Mi³osz 2011/2012, polegaj¹ca
na wspólnym czytaniu tej samej lektury noblisty w 37 szko³ach z ró¿nym jêzykiem
wyk³adowym.
l 15 grudnia w I Programie Telewizji Litewskiej odby³a siê projekcja filmu Rewers.
l 15 grudnia na Uniwersytecie Wileñskim odby³a siê trzecia dyskusja w ramach
projektu Dialog pamiêci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa, Bia³oru).
Udzia³ wziêli: Dangiras Maèiulis, Leszek Zasztowt (Uniwersytet Warszawski), Aliaksandr Smalianczuk (Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie).
l 16 grudnia w Ratuszu Wileñskim wrêczono nagrody z okazji podsumowania
konkursu Roku Czes³awa Mi³osza, og³oszonego przez IP przy wspó³pracy ze
Zwi¹zkiem Dziennikarzy Litwy oraz Narodow¹ Asocjacj¹ Dziennikarzy Litwy.
Nagrodê g³ówn¹ przyznano Viktorii Daujotytë i Mindaugasowi Kvietkauskasowi
za opracowanie Lietuvikieji Èeslovo Miloo kontekstai (Litewskie konteksty Czes³awa Mi³osza), by³y wyró¿nienia. Udzia³u w tym zakresie kwartalnika Znad
Wilii nie zauwa¿ono, ani Maju nad Wili¹ z konferencj¹ pt. Zrozumieæ Mi³osza,
ani wystaw  malarskiej Inspirowane Mi³oszem i fotograficznej Powroty Mi³osza.

W LITEWSKIM CENTRUM PRZY AMBASADZIE RL
W WARSZAWIE
l 17 padziernika w LC przy wspóùpracy z Centrum Myúli Jana Pawùa II
odbyùa siæ prezentacja ksiàýki Arûnasa Streikusa pt. Antykocielna polityka w³adzy
sowieckiej na Litwie (1944-1990,) z udzia³em Teresë Birutë Burauskaitë, dyrektor
Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkañców Litwy i prof. Andrzeja Friszke, zast. przewodnicz¹cego Rady IPN.
l W dniach 18 padziernika  2 grudnia w LC czynna by³a wystawa pt.
To¿samoæ z cyklu Kolekcja Zwi¹zku Artystów Plastyków Litwy.
l 24 padziernika w Ambasadzie RFN, przy wspó³pracy z Ambasad¹ RL
w Warszawie, odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki Ulli Lachauer Ulica Rajska z udzia³em autorki.
l 17 listopada w LC odby³a siê prezentacja trójjêzycznego zbioru esejów z
okazji Roku Mi³osza pt. Czeladnik czasu, z udzia³em prezesa Zwi¹zku Pisarzy
Litwy Antanasa A. Jonynasa, t³umaczki i koordynatora projektu Birutë Jonuðkaitë,
autorki opracowania graficznego Jûratë Juozënienë, wydawcy Viliusa Guauskasa,
poety Eugenijusa Alianki.
l Od 6 grudnia do koñca roku, z udzia³em Fundacji ¯yd Niemalowany i Muzeum
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Wieczny Tu³acz, w LC eksponowano wystawê Twarze ¯ydów Wschodnioeuropejskich i ich wiat w litografiach Hermanny Struckiej z kolekcji ¯yd Niemalowany.
l 14 grudnia odby³a siê prezentacja albumu Stasys Eidrigevièius z udzia³em autora.

W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l 7 padziernika otwarto wystawê Sport Polski na dawnej fotografii (1886-1924).
l 7 padziernika pokazano monodram Orfeusz i Eurydyka, oparty na poemacie

Czes³awa Mi³osza oraz innych tekstach poety w re¿. Janusz Stolarskiego (wyst¹pi³
te¿ jako aktor) z Krakowa. Organizator  Miêdzynarodowy Festiwal Monodramów.
l Od 13 do17 padziernika trwa³y V Wileñskie Spotkania Teatralne Sceny
Polskiej, zainaugurowane spektaklem Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie Mój
Anio³ Lewy  Mój Anio³ Prawy (Alwida A. Bajor, wg Cz. Mi³osza, re¿. Lila Kiejzik)
w Pañstwowym Wileñskim Teatrze Ma³ym. Uczestniczy³y teatry polonijne z USA,
Kanady, Niemiec, Ukrainy, Rosja, jak te¿ grupy z Polski.
l 20 padziernika odby³a siê projekcja filmu Romana Polañskiego Autor Widmo.
l 21 padziernika w dyskotece wyst¹pi³y House Essetials Line Up z Dj Zabello, Dj Chigan, Dj Papa Egy.
l 23 padziernika odby³o siê szkolenie dla dziennikarzy, prawników oraz
polityków nt. Swoboda wypowiedzi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybuna³u
Praw Cz³owieka. Od teorii do praktyki, zorganizowane przez Europejsk¹ Fundacjê Praw Cz³owieka, na zlecenie Kancelarii Senatu w ramach zadania: opieka nad
Poloni¹ i Polakami za granic¹ w 2011, sfinansowane przez Fundacjê Pomoc
Polakom na Wschodzie.
l 26 padziernika wywietlono film dokumentalny III Wileñska Brygada NZW.
l 4-5 listopada Stowarzyszenie Wspólnota Polska zorganizowa³o Dni Kultury Polskiej w Wilnie  z wystaw¹ fotografii Grzegorza Ga³¹zki, powiêconej
Ojcu wiêtemu, odby³ siê koncert Tomka Kamiñskiego oraz Hani Stach w ho³dzie
papie¿owi, przed DKP pokazano ekspozycjê Mobilnego Muzeum Jana Paw³a II.
Odby³ siê przegl¹d dokumentalnych filmów polskich o Janie Pawle II. Odby³y siê
pokazy kulinarne Domu Polonii w Pu³tusku Polska Kuchnia Czterech ¯ywio³ów:
ziemia, woda, ogieñ, powietrze, koncert zespo³ów Luxtorpeda oraz Lao Che.
l 6 listopada odby³ siê koncert zespo³u Arka Noego.
l 7 listopada odby³ siê wernisa¿ Miêdzynarodowego Festiwalu M³odej Sztuki IFYart, z udzia³em 24 studentów wy¿szych szkó³ artystycznych polskiego pochodzenia.
l 24 listopada trwa³ festiwal Short Waves Allround: 2009-2011 (organizator
 Fundacja Ad Arte). Wywietlono 10 polskich filmów krótkometra¿owych.
l 27 listopada z inicjatywy Uniwersytetu w Bia³ymstoku, filii w Wilnie, odby³
siê wieczór kultury ¿ydowskiej z udzia³em zespo³u pieni i tañca Fajerlech.
l 1 grudnia dziêki IPN w Bia³ymstoku w DKP przedstawiono zapis Teatru
Telewizji O prawo g³osu Janusza Petelskiego.
l 11 grudnia w DKP w Wilnie odby³o siê podsumowanie konkursu Europa na
co dzieñ oraz upamiêtniony zosta³ Miêdzynarodowy Dzieñ Praw Cz³owieka, dziêki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
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l 2-26 grudnia pokazano wystawê fotografii Ewy Koz³owskiej Pewnego razu
na wschodzie.
l 2 grudnia dziêki Fundacji Terra Humana z Warszawy odby³ siê recital Mi³osz
Dominiki wi¹tek.

W OKOLICACH ZNAD WILII
l W padzierniku portal modowo.pl w dziale Przez du¿e P zamieci³ wiersze
Romualda Mieczkowskiego w wyborze Zbigniewa Derdy.
l W Galerii Przy Fabryczce w Wo³ominie od 22 padziernika do 15 grudnia
trwa³a wystawa pt. Mi³osz. Przenikania, na której zaprezentowano obrazy, rysunki,
grafiki, rzeby i obiekty 47 artystów, w tym szeæ fotografii Wilna Mieczkowskiego.
l 19 padziernika Romuald Mieczkowski odby³ spotkania autorskie w Korfantowie i £ambinowicach na Opolszczynie, za nastêpnego dnia  na konferencji
pt. Wielokulturowoæ  bogactwem Europy w Opolu. Przy tej okazji zosta³a otwarta wystawa malarstwa Miros³awa Bry¿ysa, z udzia³em te¿ przedstawiciela PGA
Znad Wilii Macieja Mieczkowskiego.
l W dniach 20-24 padziernika Romuald Mieczkowski i Henryk Ma¿ul uczestniczyli w XXII Najedzie Poetów na Zamek Piastów l¹skich, odbywaj¹cym siê
pod has³em Wspólnota Poezji na trasie Wo³czyn-Brzeg-Opole-Kluczbork-Byczyna, z fina³em w Krakowie.
l Od 21 padziernika do 18 listopada trwa³a wystawa fotograficzna Powroty
Mi³osza na Zamku Piastów l¹skich w Brzegu, od 20 listopada do 10 grudnia
pokazana w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, a od 12 grudnia do 31 stycznia 
w Sali Elektorskiej Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki.
l 20 listopada w Warszawie odby³ siê pierwszy festiwal Wilno w Warszawie
(WwW), z wystêpem m.in. Eweliny Saszenko, wystaw¹ fotograficzn¹ Powroty
Mi³osza i prelekcj¹ Romualda Mieczkowskiego, poezj¹ Józefa Szostakowskiego,
projekcj¹ filmów o Wilnie, a tak¿e jarmarkiem, dochód z którego przeznaczy siê na
dobudówkê sali gimnastycznej wileñskiego przedszkola-szko³y Wilia.
l Od 24 listopada do 9 grudnia polsko-litewska wystawa Inspirowane Mi³oszem czynna by³a w holu Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, za od 12 grudnia do 16 stycznia 2012  w siedzibie Pañstwowego Ludowego Zespo³u Pieni i
Tañca Mazowsze w pa³acu w Karolinie.
l 3 grudnia w Wilnie na Placu Ratuszowym odby³ siê Miêdzynarodowy Bo¿onarodzeniowy Bazar Charytatywny, który zorganizowa³o Miêdzynarodowe Zrzeszenie Kobiet Wilna. PGA Znad Wilii by³a jednym ze sponsorów  z darami w
postaci obrazu i statuetki anio³a.
*O szerszej dzia³alnoci  w innych dzia³ach

Opracowanie: Maciej Mieczkowski
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NOTY O AUTORACH
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Marek Bernacki  ur. 1965, doktor nauk humanistycznych UJ, od 2003 adiunkt
w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej; autor
ksi¹¿ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in. poradnika Jak analizowaæ wiersze poetów wspó³czesnych (2002) i Leksykonu powieci polskich XX wieku (2002); publikowa³ w NaG³osie, Arce, Akcencie, Polonistyce, Przegl¹dzie Powszechnym,
Ruchu Literackim, Slavica Litteraria, wiecie i S³owie oraz w Bielsko-¯ywieckich Studiach Teologicznych. Ostatnio wyda³ opracowanie Wyprowadzi³ mnie z
Ziemi Ulro. Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, Bielsko-Bia³a 2005.
Helena G³ogowska  ur. 8 kwietnia 1959 w Jary³ówce na Bia³ostocczynie.
Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1984  praca na Uniwersytecie Gdañskim, na Wydziale Nauk Spo³ecznych (asystent, adiunkt), od 1998  adiunkt w Katedrze Kultury Bia³oruskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Autorka ksi¹¿ek Bia³oru 1914-1929. Kultura pod
presj¹ polityki (1996) i Bia³orusini na Wybrze¿u Gdañskim (2003) i artyku³ów.
Maciej Mieczkowski  ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydzia³u
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego, w 2008  s³uchacz N¸rgaards H¸jskole w Danii w zakresie wiedzy o UE. W 2002  stypendysta Fundacji
International Comittee on Jounalism w redakcji Nowego Dziennika (Nowy Jork).
Autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza
(dwukrotnie). Mieszka w Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  ps. Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Olszewski Jerzy Leszek  ur. 1937 w Hajnówce. Mgr geografii (klimatologia,
Uniwersytet Wroc³awski), dr i dr hab. nauk przyrodniczych (Uniwersytet Warszawski). Pracowa³ w placówce PAN w Bia³owie¿y, w Akademii wiêtokrzyskiej
w Kielcach, obecnie kieruje Katedr¹ Geografii i Nauk Spo³ecznych Prywatnej Wy¿szej Szko³y Ochrony rodowiska w Radomiu. Autor publikacji z klimatologii,
ekologii rolin i zwierz¹t, wypromowa³ kilkudziesiêciu licencjatów, in¿ynierów i
magistrów, redagowa³ Rocznik wiêtokrzyski, Studia Kieleckie oraz szereg ksi¹¿ek i artyku³ów. Zainteresowania: kraje nadba³tyckie, Rosja. A tak¿e geostrategia,
socjotechnika, propaganda i zwi¹zane z tym prawa i regu³y ró¿nych autorów.
Edmund Pawlak  polityk, dyplomata, elektronik, absolwent Politechniki Warszawskiej i Studium Podyplomowego Akademii Nauk Spo³ecznych w Warszawie.
W 1988-2006  dyrektor generalny, sekretarz premiera, wiceminister w Urzêdzie
Rady Ministrów, doradca premiera i struktur rz¹dowych: Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Sta³ego RM. Nauczyciel akademicki, autor publikacji. Od 1997 
prof. nadzwyczajny Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu (Po158

znan School of Social Scientes), cz³onek jej Senatu. Od 1966  prezes Zarz¹du
Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej. W 1997-2005  cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL. E-mail: polskalitwa@o2.pl
Zenowiusz Ponarski  wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszka³ w Szczecinie, obecnie  w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sêdzia w stanie spoczynku. Opublikowa³ m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999);
Ludzie w trybach historii. Pi³sudcziana-Vilniana (Toruñ 2002); Wokó³ sprawy polskiej na Wschodzie (Toruñ 2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (Instytut Europy Wschodniej, Lublin  Polski Fundusz Wydawniczy, Toronto); szkic Józef Mackiewicz  fakty i mity (Archiwum Emigracji, 2002/2003).
Alicja Ryba³ko  poetka i t³umaczka. Absolwentka biologii Uniwersytetu Wileñskiego. Doktorat z dziedziny cytogenetyki. Pracowa³a w Centrum Genetyki
Cz³owieka w Wilnie, obecnie  w uniwersyteckiej klinice Charité w Berlinie. Od 1999
mieszka w Niemczech (Münster), m¹¿ Frank Brunsmann, dzieci  Witold i Natalia.
Autorka piêciu tomików wierszy oraz polsko-litewskiego wyboru poezji. T³umaczy³a z litewskiego wiersze M. Martinaitisa, V. Bloë, G. Grajauskasa; powieci J.
Kunèinasa , R. erelytë; antologiê wspó³czesnej literatury litewskiej (Sen Mendoga)
oraz ze szwedzkiego (E. Södergran). Publikacje w prasie polskiej na Litwie, w
Polsce i Niemczech: ponad 450 wierszy, ok. 120 felietonów, reporta¿y i recenzji.
Andrzej Strumi³³o  ur. 27 padziernika 1927 w Wilnie. Dzieciñstwo spêdzi³
nad ¯ejmian¹ pod wiêcianami, w Sudanach, sk¹d pochodzi³a jego matka  Kazimiera Jurszanówna. Ojciec, Rafa³ Strumi³³o-Pietraszkiewicz  budowniczy linii telefonicznych w Wileñskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów. Studiowa³ w Pañstwowej
Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w £odzi pod kier. W³. Strzemiñskiego i w ASP
w Krakowie. W 1949-1953 by³ asystentem na obu uczelniach. Prof. kontraktowy
krakowskiej ASP w 1977-1980, w 1987-1988  wyk³adowca suwalskiej filii Akademii Teologii Katolickiej. W 1982-1984 w Nowym Jorku by³ kierownikiem pracowni
graficznej przy sekretariacie ONZ. Po powrocie osiad³ nad Czarn¹ Hañcz¹. W 1977
zainicjowa³ Spotkania Sztuka-rodowisko w Wigrach. Cykle rysunkowe i fotograficzne: Chiny (1954 i 1961), W³ochy (1957), Indie (1959, 1970 i 1972), Nepal (1974
i 1980), Japonia i Tajlandia (1987). Wyda³ tomy poezji Moje; Jak; Ja. Poezje
wybrane, zbiór dzienników i ilustracji Factum est (³ac. Sta³o siê), jeden z pomys³odawców Ksiêgi Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Od 2008 w Suwa³kach dzia³a galeria artysty, której budowê sfinansowa³y Urz¹d Miasta oraz MKiDN RP. Zwi¹zany
z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Mieszka w Maækowej Rudzie.
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