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Z cyklu Drzwi. Wejcie do b. Klasztoru Benedyktynek,
przylegaj¹cego do kocio³a w. Katarzyny w Wilnie
6
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DRODZY CZYTELNICY
Lato i pocz¹tki ciep³ej jesieni tylko we wspomnieniach pozosta³y. W tamtym, gor¹cym czasie, mia³em mo¿liwoæ odbycia podró¿y  po Litwie, Bia³orusi, równie¿ po Polsce. W spotkaniach
podczas nich spotyka³a mnie przyjemnoæ rozmowy z ludmi, w tym  z tymi, którzy znaj¹ Znad Wilii, s¹ jego przyjació³mi, jak te¿ z tymi, którzy siêgnêli po pismo pierwszy raz.
We wrzeniu by³a doroczna okazja przyjrzenia siê kondycji prasy polskiej
na wiecie  podczas trwania Forum Mediów Polonijnych, rozpoczêtych tradycyjnie w Tarnowie i sfinalizowanych na Warmii i Mazurach, a w tym kontekcie  okazja do przyjrzenia siê w³asnej pracy.
Skomplikowane, a nawet wrêcz niemo¿liwe niekiedy to zadanie, poniewa¿ trudno jest ogarn¹æ dzia³alnoæ ludzi, którzy byli lub bywaj¹ redaktorami sporadycznie i czêsto z przypadku. Ale wszystkich jednakowo potrafi³y
zauroczyæ zak¹tki, jakimi tym razem przebiega³a trasa forum, jednoczy³a atmosfera towarzyskiej przygody.
Pomijaj¹c plusy poznawania twórców prasy polonijnej, przyznam szczerze,
i¿ bardzo mnie martwi jej jakoæ - za ma³ymi wyj¹tkami, tkwi ona w zau³kach czy
tunelach, w których rzadko widaæ wiat³o i jak¹ perspektywê. W dobie, kiedy
informacja swoimi audiowizualnymi drogami dociera szybko praktycznie wszêdzie, kiedy po prasê siêga siê w poszukiwaniu konkretnych zagadnieñ, a ci,
którzy czytaj¹, stawiaj¹ na fachowoæ, brakuje dotkliwie koncepcji dla prasy
mniejszociowej, do jakiej nale¿¹ polskie tytu³y, wydawane poza Polsk¹.
Z czym wiêc do Czytelnika? Najczêciej ze wszystkim i z niczym.
Rozwa¿aj¹c na ten temat, nie sposób przywo³aæ paryskiej Kultury, jako
wzorca doskona³ego, jeli chodzi o polskie (nie polonijne!) wydawnictwa periodyczne poza granicami Rzeczypospolitej. Z najwy¿szej pó³ki. Oczywicie, prasa
polska w ró¿nych krajach i w ró¿nych warunkach ma swe specyficzne zadania i
odgrywa ró¿n¹ funkcjê, ale dobrze jest, kiedy ¿yje d³u¿ej - jako kronika naszych
dokonañ i naszej obecnoci. Kiedy jest oparciem dla miejscowej inteligencji
polskiej, a jednoczenie nag³ania nie tylko sw¹ problematykê, lecz i krajów
swego zamieszkania.
Myla³em o tym, przywo³uj¹c postaæ Jerzego Giedroyjcia w jego Roku
(patrz: Listy od Redaktora). Mam nadziejê, ¿e znajd¹ Pañstwo w tym numerze Znad Wilii publikacje, które pozostan¹ w d³u¿szej pamiêci.
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Obchodzone w tym roku
100-lecie urodzin Redaktora
Kultury obfituje w wystawy
mu powiêcone, ukaza³y siê
kolejne wydawnictwa ze wspomnieniami. Przy tej okazji chcê
podzieliæ siê moimi osobistymi,
bardzo skromnymi kontaktami
z Jerzym Giedroyciem, które w
pewien sposób rzutuj¹ na moj¹
dalsz¹ dzia³alnoæ, przede
wszystkim wydawnicz¹, a czasem maj¹ kontekst, pozwalaj¹cy
lepiej zrozumieæ powik³an¹ dekadê niepodleg³oci. Nie by³em, jak inni, na paryskiej Kulturze wychowywany, owszem wiedzia³em, ¿e takie pismo jest, w m³odoci nawet je parê
razy dotyka³em u znajomych w Polsce.
Kultura sta³a siê dostêpna na Litwie wraz z pierestrojk¹. Ale
owa dostêpnoæ nie oznacza³a wcale, ¿e siêga³a po ni¹ wiêksza
liczba osób  dla naszych czytelników to by³o pismo za trudne,
wymaga³o przygotowania. Wiem o tym, poniewa¿ w latach dziewiêædziesi¹tych wypo¿yczalimy numery, które trafia³y do redakcji Znad Wilii, przez pewien czas prowadzilimy kolporta¿ pisma, a tym celu redakcjê odwiedzi³ Andrzej Krawczyk, prezes
Zarz¹du Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego. Kolejek do czytania na pewno nie by³o. Oczywicie, znaleli
siê i tacy, którzy udawali publicznie, ¿e robi¹ z Kultury wielki
u¿ytek, ale tak naprawdê by³a to najczêciej modna wtedy podpora w dzia³alnoci politycznej.
A moja znajomoæ z Redaktorem rozpoczê³a siê po wydaniu nr 1
Znad Wilii. Wys³a³em wtedy dwutygodnik wraz z krótkim listem,
zapraszaj¹cym do czytania i oceny pisma, na wszelkie mo¿liwe adresy,
w tym do Maisons-Laffitte. Jakie¿ by³o moje zdziwienie, kiedy otrzyma³em odpowied od Jerzego Giedroycia:
8

Romuald Mieczkowski

Szanowny Panie

17 stycznia 1990

Dziêkujê za list z 11 grudnia ub. r., który otrzyma³em z bardzo wielkim opónieniem. Przed paroma dniami otrzyma³em 1 numer Znad
Wilii i bardzo Panu tego pisma gratulujê. Jego kierunek jak najbardziej mi odpowiada.
Dziêkujê za propozycje przys³ania pism litewskich. Otrzymujê je.
Mam k³opot tylko z Czerwonym Sztandarem. Pani Retelewska z Towarzystwa Polonia mia³a go nam zaprenumerowaæ. Redakcja Czerwonego Sztandaru zgodzi³a siê na wymianê, i jak dot¹d otrzyma³em
tylko jeden numer w ci¹gu prawie dwóch miesiêcy.
Czy Pan otrzymuje Kulturê i nasze wydawnictwa? Jeli nie, to
chêtnie bêdê przesy³aæ.
Teraz mam sporo materia³ów, dotycz¹cych Litwy i Wilna, ale w najbli¿szym czasie pozwolê sobie zwróciæ siê do Pana z propozycj¹ kilku
tematów.
£¹czê wyrazy powa¿ania.
Redaktor Kultury
Jerzy Giedroyc
P.S. Pani Retelewska przys³a³a mi reklamówkê nowego pisma Magazyn Wileñski. Czy on ju¿ wychodzi? Bêdê wdziêczny Panu za jego
przysy³anie.
Od tego czasu stale wymienialimy listy. W ci¹gu ponad dekady
otrzyma³em chyba kilkadziesi¹t listów od Redaktora. Trudno powiedzieæ ile, bo zachowa³y siê trzy, uk³adaj¹c siê w pewny symboliczny
ci¹g  zachowa³ siê pierwszy list, który ze rodka, i jeden z ostatnich,
mo¿e ostatni...
A sprawa wygl¹da³a tak. Po mierci Jerzego Giedroycia celowo nie
chcia³em nawi¹zywaæ do korespondencji od Redaktora  tak wiele
wówczas by³o tekstów, powiêconych jego osobie, pe³nych powinowactwa z placówk¹ w Maisons-Laffitte, powo³ywania siê na za¿y³oæ
z Kultur¹.
Postanowi³em trochê odczekaæ i napisaæ  miesiêcznik przecie¿ w
jaki sposób zawa¿y³ na kszta³cie pisma, które redagowa³em. Postanowi³em powróciæ do listów od Redaktora, tym bardziej, ¿e zawarte w
nich by³y nie tylko cenne opinie, ale i wa¿ne pytania do nas, porady.
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Listy mia³y ukazaæ siê w pierwsz¹ rocznicê mierci Jerzego Giedroycia, ju¿ po lawinie wypowiedzi tych, którzy w tej kwestii chcieli byæ
pierwsi.
W pochmurn¹ i mokr¹ marcow¹ niedzielê 2001 roku w³o¿y³em
listy do teczki i samochodem pojecha³em do galerii, która by³a te¿
redakcj¹, by w spokoju je posegregowaæ i zacz¹æ opracowanie.
W podwórzu kamienicy Znad Wilii na Starówce zaparkowa³em samochód. Mia³em ze sob¹ jakie pud³o. Wnios³em je do galerii.
Rozdzwoni³ siê telefon, chwila up³ynê³a w rozmowie. Kiedy wróci³em do samochodu, teczki ju¿ nie by³o. Czeka³em a¿ kto j¹ podrzuci, czyta³em og³oszenia, sprawdzi³em pobliskie kosze na mieci - w
skórzanej teczce nie by³o pieniêdzy, ani innych, cennych dla z³odzieja rzeczy. Zapisem tamtej sytuacji by³ wiersz, pt. Pechowa kradzie¿:
Trafi³em na z³odzieja
nie ukrad³ pieniêdzy
(to by by³o bardzo ludzkie)
nie ukrad³ brylantów
i nic z tych rzeczy
Ukrad³ mi zwyk³¹ teczkê
papierami wypchan¹
w niej  adresy i fotografie
listy od przyjació³
wiersze
Na mietnik trafi to wszystko
za wyj¹tkiem pomarañcz
które mo¿e zje
i wiecznego pióra
które da siê przystosowaæ
do innego ¿ycia
ja i z³odziej  obydwaj
mielimy wielkiego pecha
Do dzisiaj boli mnie ta strata. O czym by³y listy od Giedroycia?
Przede wszystkim o odnalezieniu siê w nowej sytuacji na Litwie i na
Wschodzie (w Polsce te¿), o stosunkach polsko-litewskich, proble10
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mach mniejszoci polskiej.
Ciekaw przemian, jako naocznemu ich wiadkowi,
zadawa³ te¿ mi Redaktor ró¿ne pytania. Do niektórych listów za³¹cza³ kserokopie listów moich, g³ównie wileñskich kolegów, zadaj¹c lakoniczne pytanie: Co Pan o
tym s¹dzi?
Dotyczy³o to najczêciej
ró¿nych prób niektórych Siedziba Kultury w Maisons-Laffitte pod
Pary¿em. Rysunek Józefa Czapskiego
naszych dzia³aczy, jakie kierowali do Redaktora. Jedna taka kopia zachowa³a siê w moim archiwum. Nie dawa³em odpowiedzi na takie pytania, wola³em opisywaæ
wydarzenia, na podstawie konkretnych faktów.
Cenne w listach by³y rady Jerzego Giedroycia, które do mnie kierowa³, jako do redaktora. Pochlebia³a mnie dobra ocena pisma. Przychylnoæ Redaktora, a nawet wsparcie tego, co robi³em. Nie zapomnê nigdy pomocy, udzielonej Znad Wilii. Ma³o dzi kto pamiêta
czasy wielkiego zamêtu w mediach polskich na Litwie w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych, przede wszystkim w prasie, kiedy to
dwa po kolei wprowadzane butnie i przy pomocy wielkiego zasobu
rodków dzienniki mia³y doprowadziæ do zniszczenia istniej¹cych
wtedy tytu³ów polskich. Wiem, ¿e Giedroyc prze¿ywa³ z tego powodu, zna³ te¿ problemy materialne Znad Wilii w tym czasie, niejednokrotnie podkrela³, ¿e jest przyjacielem pisma i chcia³ mu dopomóc.
Jednego razu  w sytuacji krytycznej dopomóg³. O tym mówi drugi
zachowany list:
Szanowny Panie,

18 lipca 1995

W³anie otrzyma³em pust¹ kopertê i nie wiem, czy by³ w niej numer
Znad Wilii, czy te¿ list od Pana.
Przy okazji chcia³bym siê dowiedzieæ, czy dosz³o ju¿ do Pana, wys³ane z Pary¿a, 5 tys. franków francuskich?
£¹czê najlepsze pozdrowienia
(Jerzy Giedroyc)
11

ROK JERZEGO GIEDROYCIA

Przekazana kwota pozwoli³a zap³aciæ za zaleg³y druk dwutygodnika. Nale¿y stwierdziæ, i¿ wówczas takich mechanizmów pomocy prasie, jak dzi, nie by³o. Powszechne obecnie projekty wtedy dopiero
startowa³y. Kto wie, czy przekazanie tej kwoty nie uratowa³o redakcjê,
kiedy inni siê tylko przygl¹dali naszym k³opotom.
Na marginesie  refleksja z trochê póniejszych czasów. Po przekszta³ceniu Znad Wilii w kwartalnik sytuacja ta równie¿ by³a bardzo
trudna. Wynika³o to równie¿ z braku zrozumienia dla koncepcji pisma 
jest nadal tendencja wspierania biednych pism na Wschodzie, robionych byle jak, na marnym papierze, niekiedy na powielaczu. To budzi
litoæ, le¿y w stereotypie postrzegania mniejszoci polskiej, jako ma³o
wykszta³conej i zacofanej. W niektórych instytucjach, ukierunkowanych sw¹ dzia³alnoci¹ na Wschód, mówiono mi wtedy wprost: Panie, po co to! Komu Pan to robi, garstce nawiedzonych inteligentów?
My wspieramy naprawdê potrzebuj¹cych...
Inna rzecz, i¿ wspierane wtedy nowe tytu³y polskie w Wilnie  S³owo Wileñskie i Gazeta Wileñska, przy udziale decydentów, nieznaj¹cych gruntownie naszych uwarunkowañ, nie mog³y d³u¿ej utrzymaæ
siê na powierzchni. I nie utrzyma³y siê  zabrak³o czytelnika.
By³ to ciê¿ki okres i dla Znad Wilii. Zaci¹¿y³ on i na pocz¹tkach
wydawania kwartalnika, st¹d ukaza³y siê trzy grube, ³¹czone numery,
licz¹ce 254, 336 i 408 stron (wszystkie pozosta³e 160 s., 10 arkuszy
drukarskich). Na przetrwanie tytu³u...
Komu to robi³em?
Jerzy Giedroyc wiedzia³ komu. Uwa¿a³, ¿e trzeba stawiaæ wysoko
poprzeczkê, wspieraæ odbudowê inteligencji polskiej na Wschodzie na
najwy¿szym poziomie, udostêpniaæ ³amy badaczom naszej spucizny,
naukowcom, pobudzaæ aktywnoæ literack¹ i twórcz¹. Wtedy dopiero
bêd¹ z nami siê liczyæ inni, stanowi¹cy wiêkszoæ. Znalaz³em w jego
osobie wielkiego sojusznika.
O tym m.in. rozmawialimy w grudniu 1998, kiedy po konferencji Mickiewiczowskiej w Lyonie odwiedzi³em Redaktora. Poinformowa³em go wtedy o moich przysz³ych planach przekszta³cenia dwutygodnika (przez pewien czas by³ to te¿ tygodnik) w kwartalnik, t³umacz¹c, dlaczego to chcê uczyniæ  oto zbli¿a siê pocz¹tek nowego
wieku i stulecia, idealny czas na zmiany. Szanuj¹c swego czytelnika
mniejszociowego i zak³adaj¹c, ¿e jest wykszta³cony (Kultura
przecie¿ by³a robiona nie dla wszystkich, nie dla masowego czytelnika polonijnego), przede wszystkim mia³em zrezygnowaæ z informacji bie¿¹cej, która trafia do czytelnika ró¿nymi i szybszymi droga12
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mi, nie tylko po polsku.
Dalej  w pokusie pozyskania odbiorcy  nie
mia³em zamiarów wyjæ
naprzeciw oczekiwaniom
tego¿ masowego odbiorcy, jak to uczyni³y niektóre media, preferuj¹c
rubryczki z kawa³ami,
przys³owiami, co rusz 
og³aszaj¹c banalne konkursiki. Prawda, jest jeszcze inny biegun  jakby Zapamiêtaæ adres Kultury. Zdjêcie po wyjciu
bardzo powa¿ny, spo- od Redaktora. Grudzieñ 1998
³eczny w sensie organizacji lub instytucji, które bywaj¹ wydawcami, i niewspó³miernie patriotyczny.
W Maisons-Laffitte, w kabinecie Redaktora, przy herbacie opowiada³em o swoich planach. Giedroyc s³ucha³ cierpliwie. Czasami dodawa³ swoje komentarze, zadawa³ du¿o pytañ. Wypali³ chyba paczkê papierosów...
Potem s³ucha³em jego wizji Wschodu. Nie bêdê o tym pisa³, gdy¿
niejednokrotnie o tym wypowiada³ siê, jak i o stanowisku Polski wobec
jej wschodnich s¹siadów. Mnie interesowa³o jego zdanie na temat Litwy, przy okazji te¿ nagra³em wywiad (Abymy pamiêtali o swoich
s¹siadach, Znad Wilii, nr 2/4, 2000).
Przyznam, ¿e nie ze wszystkim zgadza³em siê z Redaktorem, przede
wszystkim w kwestii mniejszoci polskiej. Po rozmowie, która miejscami przybiera³a formê dyskusji, wnioskowa³em, ile z³a uczynili niektórzy specjalici od Litwy, t³umnie pielgrzymuj¹cy do Redaktora 
pocz¹tkuj¹cy dziennikarze wtedy, dzi nawet mê¿owie stanu  dyplomaci i ministrowie, zasiadaj¹cy w komisjach, nagminnie eksploatowani
w mediach eksperci i doradcy. Niektórzy z nich  co nie jest sekretem
 wytrwale nie zauwa¿aj¹ i dzisiaj Polaków na Litwie, a wtedy rozpowszechniali krzywdz¹ce informacje o nas, jako o homo sovieticus, o
naszej ciemnocie. Politycy litewscy, odwiedzaj¹cy Redaktora, te¿ postrzegali Polaków nierzadko jako pi¹t¹ kolumnê.
W tym celu próbowano wykorzystaæ ³amy Kultury. Jak  na przyk³ad  w przypadku ukazania siê pierwszej antologii w jêzyku polskim
na Litwie  Sponad Wilii cichych fal, która zosta³a oceniona przez au13
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tora recenzji nieprzychylnie. To by³o w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych, te echa powraca³y i potem.
Takie stanowisko w niektórych krêgach w Polsce zachowuje siê po
dzieñ dzisiejszy. S¹ autorzy, którzy o Polakach z Litwy pisz¹ albo le,
albo nie pisz¹ wcale. Pamiêtam zabawne zdarzenie z roku 1992, kiedy to
w redakcji Znad Wilii, przy okazji pobytu w Wilnie cz³onków Polskiego
PEN-Clubu, w sk³adzie: Julia Hartwig, Artur Miêdzyrzecki, Jerzy Ficowski i Aleksander Jurewicz, zorganizowa³em gociom spotkanie z naszymi, polskimi poetami, tudzie¿ z poetami z Litewskiego PEN-Clubu. Atmosfera wieczoru by³a przeurocza, przy lampce wina poeci z Polski
dowiedzieli siê, ¿e w Wilnie s¹ próby pisarstwa po polsku, spotkanie to w
jakim stopniu zaowocowa³o potem przyznaniem trójce czy czwórce
poetów polskich z Wilna Nagrody im. Barbary Sadowskiej, przyznawanej przez jurorów ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mia³em to szczêcie, ¿e odebra³em j¹ z r¹k Agnieszki Osieckiej. Ale powracaj¹c do tamtego spotkania. Z jego okazji pojawi³a siê notka w prasie polskiej. Dowiedzieæ siê z niej mo¿na by³o, ¿e takiego a takiego to dnia spotkali siê poeci
z PEN-Clubów Polski i Litwy. Nie podano tylko miejsca, gdzie to nast¹pi³o (na ulicy?), ani s³owa o tym, ¿e rolê gospodarzy pe³nili, skromni bo
skromni, ale jednak polscy twórcy dzisiejszego Wilna
Do Jerzego Giedroycia, niestety, s³abo dociera³y informacje o wiat³ych Polakach ze Wschodu, o artystach, powojennych pionierach
s³owa literackiego. Redaktor s³ucha³ mojej opowieci zasmucony. Pod
koniec rozmowy ubolewa³, ¿e dopiero ode mnie dowiaduje siê wiêcej o
takim potencjale polskim. Prawda, wczeniej mia³ wród swych goci
Polaków z Wilna, ale rozmowa dotyczy³a chyba wy³¹cznie politycznych aspektów, gdy¿ byli to w wiêkszoci pos³owie.
Jerzy Giedroyc cieszy³ siê, ¿e w Wilnie po Kulturê siêgaj¹ ludzie
m³odzi. Wiedzia³em o tym  dzi oni, m.in. niegdy moi wspó³pracownicy, maj¹ doktoraty. Po pismo z Pary¿a przychodzili inni, choæ  jak
ju¿ pisa³em  nie by³o ich du¿o.
Rozmowa w Maisons-Laffitte mia³a jeszcze inny, odrêbny w¹tek.
Dotyczy³ on Bia³orusi, któr¹ Redaktor darzy³ szczególn¹ sympati¹. Wielokrotnie powtarza³, ¿e jest to delikatna materia, ¿e na tym etapie
wa¿ny jest umiar, ¿eby wszystko robiæ, a¿eby integrowaæ Bia³orusinów w dzia³aniach uniwersalnych. Jednym s³owem wszystko to, czego dzisiaj w takich dzia³aniach czasami brakuje, kiedy sytuacjê na Bia³orusi postrzega siê zbyt mechanicznie, kiedy dzia³acze swe kariery
uzale¿niaj¹ niekiedy od eskalacji napiêæ... Tymczasem Redaktor proponowa³ cich¹ i cierpliw¹, konkretn¹ i systematyczn¹ pracê na rzecz
14
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uaktywnienia mentalnoci, któr¹ by mo¿na porównaæ do dzia³añ pozytywistycznych.
Wczeniej pisa³ do
mnie, ¿e zrobi wszystko,
a¿eby w Wilnie pojawi³a
siê gazeta bia³oruska.
Prosi³, abym tym siê
zaj¹³. Doszlimy do
wniosku, ¿e na pocz¹tku pismo bêdzie siê uka- Ostatni list od Jerzego Giedroycia
zywaæ na bazie Znad Wilii, na zasadzie wk³adki po bia³orusku. Jej
tytu³ mia³ byæ Znad Wilii, tyle ¿e po bia³orusku.
Po rozmowach z dzia³aczami bia³oruskimi w Wilnie pomys³ nie doszed³ do skutku. Dlaczego? Po pierwsze Bia³orusini wileñscy, a wiêkszoæ z nich, to ludzie przybyli z ró¿nych zak¹tków Bia³orusi, w tym ze
wschodniej, nie chcieli czcionki ³aciñskiej  alfabet ten, owszem, bli¿szy by³ Bia³orusinom polskojêzycznym, ale przysz³y naczelny, Aleh
Minkin, by³ ju¿ wychowany na cyrylicy. Po drugie, chcieli  co naturalne  samodzielnoci, tak naprawdê  co rozumiem  nie bardzo im
odpowiada³ kontekst polski Znad Wilii.
Bia³orusini chcieli co robiæ, ale nie mieli  rzecz jasna  pieniêdzy.
rodki na gazetê m.in. pozyskali, dziêki Giedroyciowi. W ten sposób
powsta³a Ruñ, która na pocz¹tku swej dzia³alnoci by³a równie¿ kolportowana w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Byli te¿ wileñscy Bia³orusini, dziêki Redaktorowi, zapraszani na wa¿ne konferencje
nie tylko do Polski, lecz i na Zachód.
Wychodzi³em od Jerzego Giedroycia póno, z niedosytem rozmowy.
Z³y by³em na siebie, ¿e w drodze do Redaktora z Pary¿a w MaisonsLaffitte zb³¹dzi³em  by³o ju¿ ciemno  i spóni³em siê na to spotkanie.
D³ugo rozmyla³em nad tym, co us³ysza³em. Wracaj¹c kolejk¹ podmiejsk¹,
postanowi³em na pami¹tkê spotkania przysz³emu kwartalnikowi daæ format Kultury. Od lat marzê o tym, a¿eby to by³ miesiêcznik o tym samym formacie. Przyj¹³em dos³ownie ¿yczenia Redaktora, a¿eby w Wilnie powsta³a ma³a, ale w³asna Kultura, robiona przez ludzi z Litwy i ni¹
zainteresowanych, w szerszym aspekcie regionu i s¹siedztwa, przy
wsparciu zainteresowanych Wschodem elit w Polsce i na wiecie.
W styczniu 2000, po dziesiêciu latach wydawania dwutygodnika,
co prze³o¿y³o siê na 253 numerów, wyda³em pierwszy numer kwartal15
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nika. Kolejne numery, ich ok³adki, jak paryska Kultura maj¹ ró¿ne
kolory. Wprowadzi³em dodatkowo obrazki  ilustracje, kolorowe
wklejki z reprodukcjami wspó³czesnych dzie³ sztuki, namalowanych
przez miejscowych artystów Polaków, jak te¿ przez twórców innych
narodowoci.Po przeczytaniu pierwszego numeru Znad Wilii w takiej postaci Jerzy Giedroyc napisa³:
Szanowny i Drogi Panie,

28 lutego 2000

Bardzo mnie zmartwi³a wiadomoæ o zamkniêciu Znad Wilii Natomiast doskona³ym pomys³em jest rozpoczêcie wydawania kwartalnika. Mia³bym tylko jedno zastrze¿enie. Moim zdaniem, taki kwartalnik
powinien siê koncentrowaæ przede wszystkim na Litwie i krajach ba³tyckich. Rozszerzenie tematyki kwartalnika na Rosjê i Ukrainê zanadto
rozwodni³oby periodyk. Mo¿na ewentualnie dodaæ jeszcze Bia³oru.
Ze wzglêdu na specjalny stosunek miêdzy Litw¹ a Bia³orusi¹. Ma siê
rozumieæ, problemem, jak zwykle, jest strona finansowa. Ale mylê, ¿e
to jest jednak do pokonania. Zastanawiam siê nad znalezieniem sponsorów i mam nadziejê, ¿e to siê uda. Bêdê Pana informowa³ o moich
usi³owaniach.
¯ycz¹c powodzenia ³¹czê najlepsze pozdrowienia.
W koñcu listu  podpis. Po naszej rozmowie listy od Redaktora, z
charakterystycznym nadrukiem, sta³y siê cieplejsze i mniej oficjalne.
Mo¿e w archiwum Kultury zachowa³y siê ich kopie. A mo¿e i moje
listy do Redaktora...
Romuald Mieczkowski
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MIEJSZOCI NARODOWE W OKRESIE MIÊDZYWOJENNYM
Jurgita Karpavièiûtë-Melaikienë
Mniejszoci narodowe a konstytucje Litwy
Wiek XX by³ okresem kszta³towania siê mniejszoci narodowych.
W nowoczesnym demokratycznym pañstwie w sposób nieunikniony
zachodzi dychotomia miêdzy narodow¹ wiêkszoci¹ a mniejszociami
narodowymi. Decyduje o tym sama natura pañstwa narodowego. Kszta³towanie siê narodowego demokratycznego pañstwa nie jest zadaniem
³atwym ani dla wiêkszoci, ani tym bardziej dla ¿yj¹cych w nim mniejszoci narodowych. Etnopolityka to subtelna kwestia, w której nie ma
rzeczy bez znaczenia.1
Pañstwo Litewskie w okresie miêdzywojennym nie stanowi³o pod
tym wzglêdem wyj¹tku. W kszta³tuj¹cym siê narodowym organizmie
pojawi³y siê mniejszoci narodowe, które by³y rozumiane jako takie i
same siebie w taki sposób rozumia³y. Ich status zosta³ okrelony nie
tylko w ustawach pañstwowych, ale te¿ w samej wiadomoci obywateli. Pojawi³a siê wiêkszoæ, która tworzy³a pañstwo (lub przynajmniej tak to by³o traktowane przez jej przedstawicieli) i do której ono
nale¿a³o, oraz pojawi³a siê mniejszoæ, która by³a jakby czym w rodzaju za³¹cznika narodowego.
W okresie miêdzywojennym kwestie narodowe na Litwie by³y szeroko omawiane, gdy¿ stanowi³y szczególnie aktualny problem dla kszta³tuj¹cego siê pañstwa. By³ to okres, w którym naród jako wspólnotê
etniczn¹ zastêpowa³ naród-nacja, który musia³ zrozumieæ siebie, rozwi¹zaæ nowe problemy: kwestie stosunków z mieszkaj¹cymi na Litwie
mniejszociami narodowymi, innymi pañstwami oraz bezpieczeñstwa i
obrony pañstwa.2
W celu lepszego zrozumienia relacji, zachodz¹cych miêdzy mniejszociami a kszta³tuj¹cym siê pañstwem na Litwie, ich praw oraz obowi¹zków w dwudziestoleciu miêdzywojennym, nale¿y zanalizowaæ
konstytucje tego okresu.
Pierwsza, tzw. Tymczasowa Konstytucja z 1919 roku, nie zawiera
okrelenia praw i sytuacji mniejszoci narodowych. Mówi siê w niej
jedynie ogólnie o prawach obywatelskich. Artyku³ 26 g³osi, ¿e wszyscy obywatele, niezale¿nie od p³ci, narodowoci, wyznania, s¹ równi
17
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wobec prawa oraz ¿e nie
istniej¹ przywileje stanowe.3 Taka kategoria spo³eczna, jak mniejszoci
narodowe, nie zosta³a
okrelona. Oczywiste jest,
¿e nie istnia³a jeszcze potrzeba wydzielania praw
mniejszoci narodowych
oraz okrelania ich sytuacji
w pañstwie. Jednak oczywiste by³o równie¿ to, ¿e Przywódcy litewscy. Od lewa - minister Obrony
mniejszoci potrzebuj¹ do- Kraju Antanas Merkys, prezydent Antanas
datkowych praw i przywi- Smetona i premier Mykolas Sleevièius. 1919
lejów, gdy¿ niezale¿nie od
praw, które siê nale¿¹ ka¿demu cz³owiekowi, niezale¿nie od obywatelstwa, niektórzy obywatele korzystaj¹ z ochrony przed dyskryminacj¹.
S¹ oni równoprawnymi obywatelami, a zatem przedstawiciele mniejszoci narodowych mog¹ korzystaæ z takich samych praw, na przyk³ad,
jeli wyra¿¹ chêæ udzia³u w dzia³alnoci politycznej lub skontaktowania siê ze s³u¿bami pañstwowymi. Wspomniane prawa chroni¹ mniejszoci przed uciskiem, jednak nie chroni¹ przed asymilacj¹. 4
W sta³ej konstytucji z 1922 pojawia siê ju¿ osobny rozdzia³, który
okrela prawa mniejszoci. By³ on pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony ich praw w okresie miêdzywojennym.
Regulowa³ je rozdzia³ VII, którego art. 73 okrela³, ¿e mniejszoci
narodowe, które stanowi¹ znaczn¹ czêæ obywateli, mog¹ w granicach
prawa samodzielnie zajmowaæ siê sprawami w³asnej kultury narodowej
 owiaty, dobroczynnoci, samopomocy i do prowadzenia tych spraw w
trybie okrelonym prawnie wybieraæ reprezentuj¹ce organy.5
Ta zasada autonomii by³a niezwykle wa¿na dla mniejszoci. Zw³aszcza frakcja ¿ydowska d¹¿y³a do tego, by podobny zapis znalaz³ siê w
konstytucji. Na Sejmie Za³o¿ycielskim jej przedstawiciel So³owiejczyk
mówi³:
Wypowiem siê w imieniu frakcji ¿ydowskiej, uwa¿amy, ¿e autonomia stworzy mo¿liwoci rozwoju naszego ¿ycia kulturalnego. A po¿ytek
bêdzie nie tylko dla nas, mo¿liwe, a bêdzie to korzystne dla wszystkich
mniejszoci narodowych, mo¿e w danym przypadku bêdziemy przyk³adem, gdy¿ wczeniej rozpoczêlimy pracê na tej niwie i uwa¿amy, ¿e
ostatecznie skorzysta z tego nasza wspólna ojczyzna.6 Niektórzy pos³o18
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wie na Sejm zgadzali siê, ¿e prawo autonomii powinno zostaæ udzielone mniejszociom narodowym oraz poparli probê frakcji. Wiceprzewodnicz¹cy Sejmu Justinas Staugaitis (chrzecijañski demokrata)
stwierdzi³:
Mimo i¿ Litwa nie jest du¿ym krajem, jednak ró¿norodnoæ nadal tu
wystêpuje, dlatego my, chc¹c ukszta³towaæ swoje demokratyczne pañstwo, koniecznie musimy uznaæ zasady autonomii. To znaczy, ¿e je¿eli
dowolna czêæ mieszkañców pañstwa (...) bêdzie chcia³a inaczej porz¹dkowaæ w³asne lokalne sprawy, to takie prawo powinno jej zostaæ
udzielone.7
Wtedy te¿ pad³o kilka wypowiedzi, w których stwierdzono, ¿e przedstawiciele mniejszoci narodowych s¹ prawowitymi obywatelami pañstwa i dlatego powinni mieæ autonomiê oraz mo¿liwoæ rozwi¹zywania
swoich spraw na w³asny sposób. Sleevièius twierdzi³ nawet, ¿e ucisk
mniejszoci narodowych, ograniczenie rozwoju ich kultury dla Litwy
by³yby niekorzystne, a wrêcz szkodliwe.8
Mimo to wielu pos³ów opowiedzia³o siê przeciwko udzieleniu autonomii, Marma mówi³:
Kwestia praw mniejszoci narodowych w naszym pañstwie jest zarówno dawna, jak i nadal pozostaje nowa. Gdybymy byli ciemiê¿ycielami narodu ¿ydowskiego, to mo¿liwe, te¿ bym popar³ ¿¹dania ¯ydów,
ale u nas takie przypadki siê nie zdarzaj¹, co jest dowodem na to, ¿e my
im udzielamy szczególnych praw.9
Jeszcze ostrzej wypowiedzia³ siê itinevièius (niezale¿ny):
A zatem, jeli dzisiaj jest wnoszona poprawka, ¿e nale¿y udzieliæ
autonomii tej mniejszoci narodowej, która stanowi przynajmniej 10
procent wszystkich mieszkañców Litwy, to czy nie nale¿a³oby tego procentu liczyæ od liczby ¯ydów lub przedstawicieli innej narodowoci,
odbywaj¹cych s³u¿bê w wojsku. Wtedy ca³kowicie popar³bym ten procent, ale w danej sytuacji  nie mogê. 10
Mimo podobnych wypowiedzi, art. 73 zosta³ przyjêty i zatwierdzony. Politycy miêdzywojenni w swoich przemówieniach wyra¿ali dumê
z tego faktu, jednak w rzeczywistoci przepisy tego artyku³u nie zosta³y szeroko wcielone w ¿ycie, gdy¿ wywo³a³y zamieszanie prawne.
Nigdy nie zosta³o dok³adnie okrelone, co oznacza znaczna czêæ
obywateli. Konstytucja nie wyjania, kiedy ta czêæ jest znaczna, a
kiedy  nieznaczna. Widocznie te kwestie pozostawiono do rozstrzygniêcia organom ustawodawczym. W rzeczywistoci ustawodawca
konstytucyjny na Litwie nigdy nawet nie podj¹³ próby wydania wspólnej standardowej ustawy, dotycz¹cej samorz¹du mniejszoci narodo19
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wych na Litwie i gruntownego okrelenia pojêcia prawnego znacznej
czêci obywateli.11 Fakt, ¿e nie zosta³y ustalone kryteria do jej okrelenia, wskazuje w zasadzie na to, ¿e w taki sposób mo¿na by³o unikn¹æ
nadania jakichkolwiek przywilejów mniejszociom narodowym, gdy¿
¿adna z nich nie mog³a stanowiæ wiêkszoci obywateli. W rzeczywistoci mniejszoci te do wybuchu II wojny wiatowej korzysta³y ze
specjalnych praw.12 Jedynie ¯ydzi czêciowo wykorzystali nadane im
konstytucyjnie prawo, natomiast wzglêdem innych mniejszoci narodowych ustawodawca zupe³nie nie podj¹³ prób zajêcia siê ustawami, dotycz¹cymi samorz¹du korporacyjnego, przewidzianego w konstytucji,
widocznie dlatego, ¿e nie uzna³ znacznej czêci obywateli, przynajmniej na tym terytorium pañstwa litewskiego, które by³o faktycznie wolne
(poza Ziemi¹ Wileñsk¹).13
W istocie przepisy art. 73 jeszcze bardziej oddali³y mniejszoci narodowe od ¿ycia pañstwa. Pokaza³y, ¿e s¹ one szczególnym tworem
spo³ecznym, który powinien byæ w okrelony sposób oddzielony od
podstawowej wiêkszoci obywateli. Korporacyjny samorz¹d narodowociowy polega na tym, ¿e zespó³ spraw tej spo³ecznej zetatyzowanej
(upañstwowionej) funkcji, w których najwyraniejszy jest moment narodowo-kulturowy, o ile dotyczy on mniejszoci narodowych, wy³¹czany
jest spod cis³ej dyspozycji w³adz centralnych i przekazywany w rêce
organów prawnych, zorganizowanych przez same mniejszoci narodowe
na zasadach korporacyjnych.14
Ta idea samorz¹du korporacyjnego by³a ca³kowicie zgodna z socjokratyczn¹ koncepcj¹ narodowego pañstwa litewskiego. Znalaz³a wyraz w rezolucjach Konferencji Wileñskiej z 1917, które zapocz¹tkowa³y proces tworzenia pañstwa litewskiego. W tej koncepcji znalaz³a wyraz
idea nie ogólnej demokratycznej wspó³pracy ogó³u obywateli  jednostek pañstwa (narodu-populi) lub przynajmniej wspó³pracy w zakresie
tworzenia pañstwa, lecz idea socjokratycznej wspó³pracy kilku grup
narodowych. Wed³ug niej wiêkszoæ narodowa, tzn. na Litwie  Litwini  jest prawdziwym gospodarzem, za mniejszoci narodowe, na
warunkach uznania pañstwa narodowego, dopuszczane s¹ do uczestnictwa w rozpoczêtym przez naród-gospodarza dziele tworzenia organizmu pañstwowego.
Mimo, i¿ konstytucja z 1922 unika³a pojêcia etnicznego narodu litewskiego, to jednak wynika z niej, ¿e pañstwo litewskie jest krzewicielem kultury litewskiej. Podstaw¹ do podobnych wniosków jest wspomniany rozdzia³ VII konstytucji, zawieraj¹cy za³o¿enie, ¿e na Litwie
istniej¹ mniejszoci narodowe, które mog¹ samodzielnie decydowaæ o
20
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sprawach, dotycz¹cych w³asnej kultury. Rodzi siê jednak pytanie, sprawami kultury jakiego narodu zajmuje siê pañstwo? Na to istnieje
tylko jedna odpowied  tego, który stanowi
wiêkszoæ, tj. litewskiego. Szczególnie widoczne jest to w art. 6, który okrela, ¿e jêzykiem pañstwowym na Litwie jest litewski. Za
jêzykiem idzie równie¿ kultura narodu, tradycje, historia, sztuka i literatura, folklor. A zatem zgodnie z konstytucj¹ 1922, pañstwo litewskie jest pañstwem narodu litewskiego. Nie
jest ono szowinistyczne, nastawione na asy- Micha³ Römer
milacjê mniejszoci narodowych, pod¹¿a w przeciwnym kierunku 
udziela mniejszociom prawa zachowania i rozwoju w³asnej kultury
narodowej. Nie jest to jednak pañstwo wielonarodowe, jak Szwajcaria
czy Belgia. Jest to pañstwo wiêkszoci narodowej. Tak¹ pozycjê, z
nieznacznymi zmianami, etniczny naród litewski zachowa³ we wszystkich sta³ych konstytucjach Litwy.15 Istotnie, naród litewski zachowuje
sobie prawo decydowania o ¿yciu pañstwa, natomiast mniejszoci mog¹
jedynie korzystaæ ze specjalnych praw, których im udzielili przedstawiciele wiêkszoci. A zatem ten fakt, ¿e do tworzenia narodowociowego
samorz¹du korporacyjnego w pañstwie wybierane s¹ tylko te grupy,
które na jego terytorium stanowi¹ narodowe mniejszoci, i ¿e nie dla
wszystkich, a tylko znaczniejszych grup narodowych to pañstwo jest
powierzane, jest charakterystyczne w tym sensie, ¿e od razu podkrela
narodowy charakter samego pañstwa.16
W art. 74 konstytucji z 1922 stwierdzono, ¿e wspomniane w § 73
mniejszoci narodowe maj¹ prawo, zgodnie z okrelonymi ustawami,
do ob³o¿enia swoich cz³onków podatkami, przeznaczonymi na sprawy
kultury narodowej oraz korzystania w równej czêci z sum, które Pañstwo i samorz¹dy przeznaczaj¹ na sprawy owiaty i dobroczynnoci,
je¿eli tych spraw nie zaspokajaj¹ wspólne instytucje pañstwowe i samorz¹dowe.17
Jak stwierdzi³ K. Raèkauskas, w tych dwóch artyku³ach zosta³y
wyra¿one dwa wa¿ne prawa. Po pierwsze, autonomii osobistej  obywatel, mieszkaj¹cy w dowolnej czêci Litwy, móg³ zadeklarowaæ swoj¹
przynale¿noæ do okrelonej mniejszoci narodowej. Konstytucja gwarantowa³a mu prawo wybierania organów, reprezentuj¹cych dan¹ mniejszoæ. Po drugie, mniejszoci narodowe by³y zachêcane do organizowania siê  w tym celu otrzyma³y prawo ob³o¿enia swoich cz³onków
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podatkami, mia³y mo¿liwoæ otrzymania rodków od pañstwa i samorz¹dów. Nie tylko organizacje wyznaniowe otrzyma³y ze skarbu pañstwa pieni¹dze, ale te¿ zorganizowane narodowe mniejszoci.18
Micha³ Römer w tym zjawisku upatrywa³ pewnych zagro¿eñ, ograniczenia udzia³u mniejszoci narodowych w ¿yciu pañstwa. Jego zdaniem, to wa¿ne publiczne prawo konstytucyjne samorz¹dów mniejszoci narodowych do korzystania z funduszy pañstwa i lokalnych samorz¹dów by³o ograniczone do spraw owiaty i dobroczynnoci i nie
mog³o obejmowaæ innych dziedzin, które by ustawowo zosta³y uznane
za sprawy kultury narodowej i jako takie, powierzone korporacyjnemu samorz¹dowi mniejszoci narodowych. Ponadto za ograniczenie
uwa¿a³ równie¿ to, ¿e wspomniane prawo by³o stosowane nie wobec
wszystkich dochodów czy rodków pañstwowych i samorz¹dowych,
lecz jedynie wobec tych, które w bud¿ecie pañstwa lub samorz¹du
by³y przeznaczane jedynie na owiatê i dobroczynnoæ.19
Analiza Konstytucji Republiki Litewskiej z 1922 roku wykazuje,
¿e temat mniejszoci narodowych by³ aktualn¹ i w pewnym sensie
problematyczn¹ kwesti¹ w ¿yciu kszta³tuj¹cego siê pañstwa. Oczywiste jest, ¿e przepisy, zwi¹zane z ochron¹ praw mniejszoci, nie
by³y ³atwe do realizacji, jednak w istocie nale¿y przyznaæ, i¿ pañstwo
litewskie dba³o o mniejszoci narodowe i czu³o siê za nie odpowiedzialne.
Konstytucja z 1928 w zasadzie powtórzy³a te same przepisy, dotycz¹ce praw mniejszoci, jakie zosta³y sformu³owane w konstytucji z
roku 1922. ¯adne zmiany w tej kwestii nie zosta³y wprowadzone.
Narodowe aspiracje Polaków
Obok ¿ydowskiej doæ du¿a i aktywna by³a na Litwie w okresie
miêdzywojennym mniejszoæ polska. Jak twierdzi³ A. Voldemaras, w
rzeczywistoci polskie wp³ywy na Litwie by³ nieco wiêksze ni¿ mog³o siê
wydawaæ. Mieszkañcy miast  rzemielnicy, drobni urzêdnicy, w³aciciele domów, którzy nie byli ¯ydami, nazywali siebie Polakami.20
Mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e tworz¹ce siê pañstwo litewskie najczêciej styka³o siê w³anie z aspiracjami narodowymi Polaków. Sta³ym ród³em konfliktów i nieporozumieñ by³a nierozwi¹zana kwestia
Ziemi Wileñskiej. Jak zauwa¿y³ M. Römer, spór Polaków i Litwinów
pocz¹tkowo by³ sporem dwóch spo³eczeñstw, pod koniec pierwszej wojny wiatowej przekszta³ci³ siê w konflikt miêdzypañstwowy. Zarówno
wyniki konfliktu zbrojnego, jak i skutki trwaj¹cej prawie 20 lat zim22
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nej wojny miêdzy Litw¹ i Polsk¹, najbardziej odczuwa³y mniejszoci
narodowe  Litwini w Polsce i Polacy na Litwie.21
Litewscy politycy twierdzili, ¿e nigdy nie czuli przychylnoci ze
strony Polaków w okresie budowania litewskiej Litwy. Do Taryby
Pañstwowej zgodzi³y siê wejæ solidaryzuj¹ce siê z dzie³em tworzenia
niepodleg³ego pañstwa dwie z trzech najwa¿niejszych mniejszoci na
Litwie: ¯ydzi i Bia³orusini. Nie zgodzili siê wejæ do niej oraz pozostali
za drzwiami Polacy Litwy  pisa³ Römer.22
Szczególnie ostro w polskiej kwestii wypowiedzia³a siê V. Daugirdaitë-Sruogienë. Twierdzi³a ona, ¿e stosunki z Polakami by³y skomplikowane. Wiêkszoæ szlachty, która nieprzychylnie ustosunkowa³a siê
do reformy rolnej oraz ustroju demokratycznego, zw³aszcza oddzielenia
siê od Polski, najczêciej z Suwalszczyzny i po³udniowej czêci Litwy,
wyjecha³a do Polski. Pozostali w kraju szowinici nie tylko krzewili
w³asn¹ kulturê, ale te¿ dzia³ali w podziemiu, ci¹gle staraj¹c siê o przy³¹czenie Litwy do Polski.23
W 1926 pose³ Krupavièius (chrzecijañski demokrata) twierdzi³:
Nie jest tajemnic¹ i dla wszystkich jest jasne, ¿e polska mniejszoæ
narodowa dotychczas nie okaza³a nawet minimalnej lojalnoci wobec
pañstwa. Takich ludzi chrzecijañscy demokraci nie mog¹ dopuciæ do
rz¹dzenia Litw¹. To prawo ( ), otrzymaj¹ jedynie ci, który wyró¿nili
siê swoj¹ walk¹ o idea³y Litwy, o jej niepodleg³oæ i w tej walce zahartowali siê, którzy ¿yli idea³ami i aspiracjami narodu litewskiego i dla
których te idea³y sta³y siê czêci¹ sk³adow¹ psychiki. Obecnie mniejszoæ polska staje po stronie wiêkszoci. Sk¹d ta nieoczekiwana i nag³a
odmiana? Czy¿by nasi Polacy w okresie jednych wyborów potrafili zast¹piæ przez wieki im wpajan¹ nienawiæ do Litwy i Litwinów mi³oci¹?
Tak mo¿e myleæ jedynie marzyciel, który nie zna Polaka i jego d¹¿eñ.
Polacy tego nie uczyni¹. W swoim czasie Zan owiadczy³, ¿e na Litwie
nie znalaz³ nawet trzech Polaków z orientacj¹ prolitewsk¹. I my dotychczas ich ani nie widzimy, ani nie mamy.24
W czasie, gdy ¯ydzi czytaj¹c swoj¹ deklaracjê na Sejmie Za³o¿ycielskim twierdzili, ¿e przyczyni¹ siê do tworzenia pañstwa i popieraj¹
rz¹d Litwy, Polacy ¿¹dali ró¿nych praw i próbowali aktywnie broniæ
w³asnego stanowiska. Oto fragment deklaracji frakcji polskiej:
Id¹c t¹ sam¹ drog¹, przestrzegaj¹c rozkazów koniecznoci politycznej, tych rozkazów, które wyp³ynê³y ze smutnej przesz³oci naszego narodu, kiedy dla samego jej istnienia zrodzi³o siê zagro¿enie ze strony
Prus i Rosji  Pañstwo Litewskie po³o¿y sobie trwa³e fundamenty miêdzy pañstwami Wschodu i Europy, najwczeniej nawi¹zuj¹c wiêzi z od23
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rodzon¹ Rzeczpospolit¹. Je¿eli chodzi o stosunki wewnêtrzne  Polacy
s¹ stronnikami reformy rolnej oraz innych reform, których celem jest
umocnienie ekonomiki oraz innych si³ spo³ecznych. Poczuwaj¹c siê do
obowi¹zków obywatelskich, ¿¹daj¹ udzielenia równych praw oraz zadowolenia w³asnych kulturowych i narodowych potrzeb. Mo¿liwie najenergiczniej protestuj¹ tak¿e przeciwko obecnemu stanowi rzeczy, który
nie tylko nie pozwala Polakom korzystaæ ze wspomnianych wy¿ej praw,
lecz przeciwnie, z nich stwarzana jest narodowa grupa obywateli, przeladowana ze wszystkich stron, pozbawiana nietykalnoci jednostki ludzkiej, wolnoci s³owa, prasy, nauczania, zebrañ i nawet samookrelenia
narodowego. My, przedstawiciele Polaków, tak¿e przecie¿ wybrani przez
zjednoczone si³y spo³ecznoci polskiej, bêdziemy broniæ ogó³u interesów danej spo³ecznoci, opieraj¹c siê najwiêcej na szerokich masach
ludu polskiego, tego ludu, który z powodu zastosowania krzywdz¹cej
ordynacji wyborczej, utraci³ na znacznym terytorium kraju mo¿liwoæ
wys³ania swoich przedstawicieli do tego Sejmu.25
W pogl¹dach politycznych Polaków wyrana by³a tendencja do sk³aniania siê ku Polsce. Jeli nie do jednoci terytorialnej czy politycznej,
to przynajmniej do jak najcilejszej wspó³pracy w dziedzinie gospodarki, kultury, spraw wojskowych. Liaus twierdzi³:
Ale ta koncepcja wielkiej Litwy ró¿ni siê od nastawienia innych
partii mo¿e tym, ¿e my chcemy widzieæ w tej wielkiej Litwie nie jeden
tylko naród jako gospodarza, lecz wiele narodów i my rozumiemy j¹ nie
jako jednonarodowe pañstwo, lecz pañstwo wielonarodowe. Je¿eli chodzi o zdobycie przez Litwê niepodleg³oci, jej umocnienie i obronê, naszym zdaniem istnieje jedna linia: nale¿y utrzymywaæ równie¿ z Polakami wiêzi ekonomiczne, polityczne i militarne. Nie rozumiemy, w jaki
sposób mo¿liwe by by³y zachowanie, umocnienie i obrona niepodleg³oci wielkiej Litwy. Uznajemy to za istotne równie¿ z innych powodów,
w³anie my wiemy, ¿e Litwa i Polska maj¹ bardzo wiele wspólnych kart
historii, zarówno Litwa, jak i Polska maj¹ wiele nawet wiêzów krwi. Z
tych wzglêdów chcemy unikn¹æ nie tylko w bli¿szej, ale te¿ w dalszej
przysz³oci wojny z Polsk¹ i bêdziemy szczêliwi, je¿eli nasze nastawienie, nasz program polityczny zostanie urzeczywistniony.26
W wypowiedzi tej widoczne jest wyrane przeplatanie siê problemów narodowych i politycznych. Wiêkszoæ s³dzia³aczy litewskich
okresu miêdzywojennego opowiada³a siê stanowczo przeciw aspiracjom polskiej mniejszoci na Litwie. P. Klimas przedstawi³ niema³o dowodów, ¿e Polacy na wszelkie sposoby d¹¿¹ do przy³¹czenia Litwy do
Polski. Twierdzi³ on, ¿e w archiwalnej teczce POW zosta³o odnalezione
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pismo z Warszawy, datowane na marzec 1919. Odzwierciedli³y siê w
nim takie oto cechy charakterystyczne pogl¹du Polaków na Litwê: ...Litwa zajmuje 60 000 km2 z 22/3 miliona mieszkañców, z czego Litwini
stanowi¹ 72%. Wy¿sza warstwa oraz inteligencja nale¿¹ do kultury polskiej. Zasoby ekonomiczne s³abe. Dlatego Litwa nie mo¿e byæ niezale¿na.27
Polacy czuli siê na Litwie doæ pewnie i mieli nadziejê na zachowanie w³asnego stanowiska a nawet jego umocnienie, oczekuj¹c, ¿e wczeniej czy póniej zostanie odrodzona Polska.
Stosunki litewsko-polskie w okresie miêdzywojennym nie by³y dobre. Polacy i spolonizowany element litewski, szlachta i warstwa bogatsza oraz czêæ duchowieñstwa starszego pokolenia nie pieszy³a siê
do w³¹czenia do dzie³a odradzania narodu litewskiego. Wystraszyli siê
przewrotu spo³ecznego oraz zmian struktur stanowych. Widzieli, ¿e
m³ody litewski ruch narodowy mo¿e pozbawiæ ich zajmowanych pozycji ekonomicznych.28
Okrelaj¹c w³asne stanowisko, polski dzia³acz Eugeniusz Romel
wyrazi³ nastawienie du¿ej czêci Polaków litewskich. Pisa³:
Jako Polacy, mieszkaj¹cy na Litwie, musimy zachowaæ swoj¹ narodowoæ, nie mo¿emy wyrzec siê polskoci, wdawaæ siê w ¿adne kompromisy, musimy d¹¿yæ, by zosta³y uznane prawa naszego narodu i rozwoju
jego kultury, musimy walczyæ o polskie szko³y i szacunek do jêzyka. Ale
to wszystko nie zwalnia nas od obowi¹zków obywatelskich wobec tego
kraju, w którym od wieków ¿yjemy, dla którego i w którym ca³e pokolenia naszych przodków pracowa³y w ró¿nych dziedzinach, musimy zrobiæ wszystko, co jest obowi¹zkiem obywateli tego kraju, musimy pracowaæ dla jego dobra, niezale¿nie od tego, jak bardzo nieprzychylna jest
dla nas dzisiejsza polityka w³adz, uwa¿aj¹cych nas za wrogów. W³anie
dlatego nie mo¿emy pozwoliæ na uczynienie z nas jakich obcych kolonialistów, których obchodzi jedynie ich korzyæ w³asna, gdy¿ gdybymy
siê na to zgodzili, stracilibymy sens bycia i fundament pod nogami, a
d¹¿enie do wypêdzenia nas z tego kraju by³oby usprawiedliwione.29
Uwa¿ano zatem, ¿e nale¿y staraæ siê zachowaæ w³asn¹ to¿samoæ,
ale te¿ staraæ siê spe³niaæ wszystkie obowi¹zki wobec pañstwa, które
obowi¹zuj¹ ka¿dego jej obywatela. Jednak w przypadku Polaków bardzo czêsto ideê kraju ojczystego psu³a idea narodowa, gdy¿ dla Polaków krzewienie ich rodzimoci, zachowanie w³asnej to¿samoci za
wszelk¹ cenê, by³o najwa¿niejszym i bezspornym celem.
Mo¿na mia³o twierdziæ, ¿e Litwini równie¿ nie wyró¿nili siê zbytni¹ przychylnoci¹ wobec Polaków na poziomie pañstwowym. M.
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Römer podkrela³, ¿e mieszkañcy Polacy czêsto s³usznie mog¹ skar¿yæ
siê na to, jak w kraju jest traktowany ich jêzyk, narodowoæ, a czêsto
nawet prawa. I winê za to ponosz¹ nie ustawy, które wed³ug M. Römera s¹ dobre, ale praktyka ich stosowania. S³abe pocieszenie dla mniejszoci narodowych  pisa³ M. Römer,  a przede wszystkim Polaków,
gdy¿ to ich najbardziej dotyczy, na przyk³ad, wys³uchiwaæ w Sejmie
ognistych przemówieñ o zanieczyszczeniu urzêdnikami zarz¹du kolei, których jedyn¹ win¹ i grzechem jest to, ¿e nie s¹ litewskiego pochodzenia. Jednak uwa¿a³, ¿e nawet w tej sytuacji Polacy na Litwie powinni zachowaæ postawê obywatelsk¹.30
Problemy z polsk¹ mniejszoci¹ wynika³y równie¿ st¹d, ¿e narody
litewski i polski by³y ze sob¹ cile powi¹zane. O tym zadecydowa³a
historia. Dlatego w okresie miêdzywojennym by³o bardzo trudno okreliæ, kto jest prawdziwym Litwinem, a kto  prawdziwym Polakiem.
Wspólna religia tak¿e bardzo zbli¿y³a te doæ wrogo nastawione wobec siebie grupy narodowociowe. To przeplatanie siê wyranie ukazuj¹ uwagi A. Voldemarasa, który pisa³, ¿e obok socjaldemokratów,
na lewicy znajdowa³a siê Partia Ludowo-Ch³opska. Jej liderem by³
adwokat leevièius. W niej bardziej ni¿ w jakiejkolwiek innej partii
odczuwalny by³ polski wp³yw. Sleevièius twierdzi³, ¿e podczas studiów na uniwersytecie uwa¿a³ siê za Polaka i dopiero póniej sta³ siê
Litwinem. Takie zjawisko nie jest zbyt rzadkie w historii litewskiego
odrodzenia narodowego.31 Mo¿na podkreliæ, ¿e wielu aktywnych
dzia³aczy litewskich w okresie miêdzywojennym by³o w ten czy inny
sposób powi¹zanych z Polsk¹ czy Polakami. Pewne wiêzi z Polsk¹
mia³a ¿ona premiera Tûbelisa, z domu Chodakowska, siostra ¿ony
prezydenta Antanasa Smetony, aktywna dzia³aczka spo³eczna. Nici,
które wi¹za³y Smetonê z rz¹dem Polski, by³o znaczniej wiêcej, s¹
jednak trudno zauwa¿alne dla tego, kto spogl¹da na to z daleka.32
W ¿yciu codziennym Litwini utrzymywali kontakty z Polakami, a
Polacy z Litwinami, nie stwarzaj¹c sobie nawzajem wiêkszych k³opotów. Jak twierdzi M. Yèas, równie¿ wród inteligencji polskiej by³o
wielu obiektywnych, poczciwych mê¿ów, którzy poprawniej oceniæ
potrafili m³ody ruch odrodzenia litewskiego i okazaæ mu sympatiê. Jeli
chodzi o Kowno, nale¿y wymieniæ przede wszystkim ówczesn¹ g³owê
miasta Brzozowskiego, nastêpnie adwokatów Urbanowicza i Maliñskiego, lekarza weterynarii Kognowickiego i in.33
Najwiêcej problemów rodzi³o siê na tle narodowych aspiracji Polaków. Rozumienie praw i obowi¹zków Litwinów jako wiêkszoci w
pañstwie, oraz praw i obowi¹zków polskiej mniejszoci narodowej czêsto
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bardzo siê ró¿ni³y. Zarówno Polacy, jak i Litwini, czêsto byli wobec
siebie wrogo nastawieni z powodu uwarunkowañ historycznych, jak
te¿ ówczesnej sytuacji politycznej. Najpowa¿niejsz¹ przyczyn¹ wrogich stosunków by³a kwestia przynale¿noci Ziemi Wileñskiej i niechêæ
polskiej mniejszoci narodowej do dostosowania siê do wymagañ narodowej wiêkszoci w pañstwie. Wiadomo, ¿e Litwini równie¿ nie byli
przychylnie nastawieni wobec mniejszoci polskiej, dlatego w ci¹gu
ca³ego dwudziestolecia utrzymywa³o siê napiêcie.
Jeszcze jedn¹ istotn¹ przyczyn¹ niepowodzenia politycznego litewskich Polaków, zarówno w kraju, jak i na forum miêdzynarodowym,
wed³ug M. Römera, by³o to, ¿e nie utrzymywali oni kontaktu z innymi
mniejszociami narodowymi na Litwie. Jego zdaniem, nale¿a³o jak najszybciej nawi¹zaæ kontakty przede wszystkim z najwiêksz¹ i najbardziej wp³ywow¹ mniejszoci¹ ¿ydowsk¹, co by³oby korzystne dla obu
grup narodowociowych.34
Mo¿na zatem twierdziæ, ¿e w znacznym stopniu ochronê praw
mniejszoci narodowych oraz ich rozwój utrudni³o to, i¿ nie nawi¹za³y
one miêdzy sob¹ wówczas równie¿ cilejszych wiêzi.
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Z NOTATNIKA BOÑCZY
Biedny Grass
Obieranie cebuli bywa zajêciem czêsto przykrym, pêdz¹cym ³zy.
Udzia³ kogo w formacjach nazistowskich SS, kogo tak cenili i honorowali Polacy, to szczególnie bolesny cios. Dla Niemców te¿ to bolesny przyczynek w ocenie zasad moralnych swoich elit. Choæ mimo
wszystko  jak to w ¿yciu bywa  z perspektywy czasu wyt³umaczalny, choæby patriotyzmem wobec swojej ojczyzny, mimo paskudnej
formy s³u¿by tej¿e ojczynie.
Nie wchodmy w ja³owe rozwa¿ania na temat: dlaczego na to wyznanie Günter Grass a¿ tyle lat czeka³  dzi, kiedy skandale zapewniaj¹
sukcesy komercyjne, niektórzy do nich wszak d¹¿¹. Ale pisarza, laureata Nagrody Nobla, niez³omnego bojownika o demokracjê, niebywa³y
sukces wydawniczy, chyba mniej cieszy. Tym bardziej, ¿e do biednych
nie nale¿y.
Sprawa jest bardzo szeroko komentowana w Polsce. Na Litwie 
mniej, ale te¿ nie pozostaje bez echa. Wypowiedzia³ siê w tej kwestii 18
sierpnia w Komentarzu pisarza dla stacji radiowej Þiniø radijas (Radio wiadomoci) m.in. Valdas Kukulas. Przy okazji dosta³o siê Wa³êsie
 za to, ¿e nie poda rêki Grassowi, a którego to podczas pobytu w
Wilnie mania wielkoci u wszystkich pozostawi³a najwiêkszy psychologiczny osad,  stwierdza pisarz  tymczasem wszyscy, którzy widzieli
Grassa, zachowaj¹ go w swej najwiatlejszej pamiêci.
Wa³êsie, narodowemu populicie  rozwa¿a  daleko do intelektualisty wiatowej skali, dlatego zdaje sprawê z ró¿nicy, jaka ich dzieli,
jest pewien, ¿e pisarz-noblista w tej trudnej sytuacji darzony jest wyrozumia³oci¹, ¿e wród obroñców Grassa jest du¿o pisarzy ¿ydowskich.
Mia³em okazjê i ja rozmawiaæ w Wilnie z Grassem, uj¹³ on i mnie
swoj¹ charyzm¹ i sympati¹. I jeszcze jednym, czego zapewne nie dowiadczy³ pisarz-komentator: otó¿ mielimy to samo zdanie w ocenie
sytuacji i roli mniejszoci narodowych, jak te¿ spustoszenia, jakie przynios³a przymusowa migracja narodów, w ocenie losów  jak to niejednokrotnie podkrela³ Grass wprost  wypêdzonych. Nawet, pamiêtam, porównywa³ losy Gdañska do Wilna.
Ma racjê Kukulas, ¿e m³odoæ jest czêci¹ ¿yciorysu, ¿e mimo ró¿norakich interpretacji (tu powo³uje siê na sytuacjê na Litwie w czasie
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rz¹dów Antanasa Smetony, ale trudno zrozumieæ, co ma na myli),
fakty pozostaj¹ faktami. No, i  od siebie dodam  oczywicie, owe
fakty sk³adaj¹ siê na wizerunek osób publicznych, szczególnie jeli chc¹
uchodziæ za autorytety moralne.
Wzorem wielkiego pisarza, mniej znany pisarz litewski wspania³omylnie przyznaje siê do jednego, wstydliwego faktu i ze swojej biografii, daj¹c pouczaj¹cy przyk³ad z w³asnego dzieciñstwa i wyci¹gaj¹c
wnioski  otó¿ zdarzy³o mu siê kraæ ró¿e z dzia³ki kolektywnej, i to
nie byle z kim, tylko z milicjantem, który mia³ pilnowaæ tego terenu. Ale
po tym Kukulas w ¿yciu ju¿ wiêcej ró¿ nie krad³
Przyk³ad mo¿e to bardziej literacki ni¿ przekonywaj¹cy  wszak
bardziej przemawiaj¹ do nas wiêci, co to grzeszyli, szczególnie za
m³odu, a potem siê nawrócili. Ale jako nie bardzo przemawia skala
porównañ u³omnoci. Dobrowolne wcielenie siê do struktur faszystowskich odró¿niaæ nale¿y te¿ od przymusowego. Prawda, byli i tacy,
którzy nie musz¹c robiæ co dla swych zagubionych ojczyzn, w odleg³ych krajach, na ochotnika, brunatne mundury wk³adali, a po latach,
jak gdyby nigdy nic, zostawali nierzadko owymi autorytetami moralnymi. Czy¿by do nich kierowa³ Kukulas sw¹ konkluzjê:
Dobrze by by³o doczekaæ tej godziny, kiedy i litewscy politycy, dzia³acze kultury zdecyduj¹ siê otwarcie powiedzieæ, kim i gdzie byli w
m³odoci?
Wypowied pisarza przeczyta³em w komputerze. Opinie czytelników (miejscami bardzo naiwne, miejscami  wrêcz chamskie) wiadcz¹,
jak nieznany to na Litwie w spo³eczeñstwie  siêgaj¹cym Internetu i
pewnie m³odym  temat. Przykre, ¿e przy okazji natarczywie powiela
ono znane stereotypy wobec innych, w tej sytuacji  trzecich nacji.
Sk¹d u Paksasa paszport dyplomatyczny?
Odsuniêty od w³adzy prezydent Rolandas Paksas czeka na wyrok
s¹du w Strassburgu w nadziei na uniewinienie w aktywny sposób. Jak
to nast¹pi, znów bêdzie kandydowa³ na stanowisko g³owy pañstwa.
Niedawno, jako pierwszy Litwin, prawda do spó³ki z rosyjskim pilotem
 nie znalaz³ partnera poród rodaków, oblecia³ ma³ym samolotem kulê
ziemsk¹. By³y ró¿ne przygody, udowodni³, ¿e jest mê¿czyzn¹, a w
niektórych pañstwach, ¿e jest taki kraj, jak Litwa.
Po powrocie ci, którzy go odsunêli od w³adzy (i od wszystkich
honorów prezydentowi przys³uguj¹cych), za¿¹dali sprawdzenia, na jakich to podstawach korzysta³ Paksas podczas lotu z paszportu dyplo30
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matycznego. Zapomnieli, ¿e korzystaæ z niego wed³ug prawa litewskiego mo¿e nie tylko by³y prezydent, ale i by³y premier. A tej funkcji
Paksas nie by³ pozbawiony.
Milionerzy na Wili¹ i Niemnem
Wed³ug danych Urzêdu Podatkowego, na Litwie jest 2640 milionerów, w tym kapita³ 9 wynosi ponad 100 mln litów, maj¹tek 128 waha
siê w granicach 10-100 mln, reszta to wród milionerów  biedota. Jej
majêtnoci ocenione zosta³y mniej ni¿ 10 mln litów, wród nich przewa¿aj¹ milionerzy, co to ledwie przekroczyli milion.
Listê tê okrelono na podstawie zadeklarowanych dóbr. Znaczne
miejsce przypada posiadaczom dzia³ek i nieruchomoci. Ciekawe, dla
ilu z nich, przede wszystkim w stolicy, przypad³y one w spadku, przy
zwrocie zagrabionej ziemi? Czêæ dzisiejszych posiadaczy  dziwnym
zbiegiem okolicznoci pos³ów, urzêdników ministerialnych i samorz¹dowych, ró¿nej maci dzia³aczy  za³atwi³o sobie dzia³ki i nieruchomoci w najbardziej ekskluzywnych miejscach. Nie jest sekretem, i¿
przymykano oczy przy za³atwianiu pokrêtnych formalnoci przy ich
pozyskiwaniu  tymczasem w Wilnie i okolicach strofowano, oszukiwano i mydlono oczy dziesi¹tkom, jeli nie setkom tysiêcy prawowitych spadkobierców, których puszczono z torbami.
Dzi, kiedy demokracja nabiera rumieñców od wyrz¹dzonej krzywdy,
przyznaje siê racjê  najczêciej przy okazji wyborów, ¿e zdarza³y siê
poszczególne wypadki ³amania prawa, tylko có¿ to mo¿na teraz zrobiæ, ziemia zosta³a niemal rozdzielona
Po upa³ach
Nawet nie by³o to lato stulecia, tylko podobno dwóch stuleci, jeli
chodzi o redni¹ temperaturê lipca, a w³aciwie od czasów, kiedy zaczêto dokonywaæ pomiarów. I chocia¿ zarobiono na napojach ch³odz¹cych i lodach, to rolnictwo ponios³o straty. Wszystko wskazuje na
to, ¿e zdro¿eje wiele produktów, na razie tylko grzybami sypnê³o.
Jak bywamy nieprzygotowani do ostrych zim, tak samo bylimy
nieprzygotowani do upa³ów. Jak ten rybak, który z Polsce z³owi³ na
wêdkê okaza³¹ piraniê Tu i ówdzie brakowa³o cienia w postaci zwyk³ego zadaszenia w miejscach publicznych, niesienia pomocy ludziom
starszym. Jakie s³u¿by charytatywne i m³ode mog³yby rozdzielaæ kubki
zwyk³ej wody w miejscach gêciej odwiedzanych. A i napoje ch³odz¹31
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ce na czas takiego stanu wyj¹tkowego mo¿na by ob³o¿yæ mniejszymi
podatkami i taniej sprzedawaæ...
Na upa³y nie narzekali prezenterzy mediów publicznych, którzy na
wakacje uruchomili ró¿ne programiki, najczêciej realizowane w nadmorskich miejscowociach i kurortach, z udzia³em swoich kumpli i
podstarza³ych gwiazd.
No, i kwestia obyczajowa  negli¿e na ulicach. Tudzie¿ w pomieszczeniach. W kinach, teatrach, restauracjach. Nawet w kocio³ach.
Znajoma opowiada³a, ¿e nie mog³a skupiæ siê podczas baletu Jezioro
³abêdzie ze wzglêdu na ow³osione nogi s¹siada. Z odejciem upa³ów w
niepamiêæ, do nastêpnych cieplejszych dni, odszed³ widok facetów w
przepoconych podkoszulkach i nawet bez nich, zasuwaj¹cych w krótkich majtkach i w sanda³ach przez ulice, urzêduj¹cych tak w swych
publicznych miejscach pracy, czego nie bywa nawet w tropikalnych
krajach!
Osobicie nie by³bym zachwycony, gdyby taki sprzedawca chcia³
mi sprzedaæ samochód. Nie chcia³bym, ¿eby lekarz w takim stroju
mnie leczy³, choæby na górê w³o¿y³ kitel  wola³bym ju¿ tak wystrojon¹ pielêgniarkê. Ale pod pón¹ jesieñ.
Galeria galerii
Widzia³em w Polsce wiele galerii:
Bluzek, fryzur; kapeluszy; lamp; modnej odzie¿y, obuwia; rowerów,
sprzêtu domowego, sprzêtu RTV i AGD; sprzêtu owietleniowego; strojów weselnych (i wszelakich); ubrañ dzieciêcych, ubrañ damskich; ubrañ
mêskich; (i innych ubrañ wszelakich); u¿ywanej zachodniej odzie¿y,
u¿ywanej odzie¿y dobrych marek (i innej u¿ywanej odzie¿y wszelakiej),
wódek 24 h; wózków dzieciêcych, wypieków, wyrobów z plastyku, zabawek, ¿aluzji.
Przytoczy³em je w porz¹dku alfabetycznym. Te, które zapamiêta³em lub zanotowa³em. Ponadto s¹ galeriê od nazw miast  krakowska,
³ódzka, kielecka... Na Litwie galerii mniej, jeli nie liczyæ artystycznych, ale tendencja stosowania takiego nazewnictwa wykracza poza
zakres dzie³ sztuki, staje siê te¿ modna.
Przy tej okazji kwestia reklam. Tych¿e najczêciej galerii. Bywaj¹ one kiczowate, nie mówi¹c o fatalnym wykonaniu technicznym. Nikt jako nie boi siê te¿ kar za oszpecanie przystanków komunikacji miejskiej, ogrodzeñ i murów og³oszeniami i plakatami
w³asnej produkcji.
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Bach w trolejbusie
W trolejbusach wileñskich od wrzenia zabrzmia³a muzyka klasyczna.
Pasa¿erowie komunikacji miejskiej pozyskali mo¿liwoæ zasmakowania sztuki z górnej pó³ki. Ale ta inicjatywa samorz¹du spotka³a siê z
krytyk¹. Projekt kosztowa³ 6 mln litów  znaleli siê wiêc tacy, którzy
woleliby za te pieni¹dze kupiæ nowe wozy. Inni  zwiêkszyliby zarobki
dla kierowców. Tym bardziej, ¿e nale¿a³by siê im dodatek za szkodliwe warunki pracy. Ale skarga kierowców, nieczu³ych na edukacjê
muzyczn¹, zosta³a odrzucona.
Autorzy inicjatywy s¹ zdania, ¿e tyle projekt ma kosztowaæ  przecie¿ wszystko trzeba by³o opracowaæ, równie¿ od strony psychologicznej, wybór muzyki te¿ kosztuje  tylko jeden Beethoven ile¿ symfonii napisa³! Ponadto wykonawców odpowiednich nale¿a³o wyselekcjonowaæ. A to ciê¿ka praca. Tantiemy te¿ co kosztuj¹...
A jak pomys³ przyjêli wilnianie?
Jak zwykle, trudno im dogodziæ. A to niektórzy nie potrafi¹ s³uchaæ
muzyki w przepe³nionym trolejbusie, inni chcieliby wygodniejszych foteli
do Bacha, jeszcze inni s¹ zdania, ¿e to wiêtokradztwo z prymitywnych g³oniczków muzyki takiej smakowaæ, bardziej oczytani protestuj¹, ¿e to zamach na demokracjê, jeszcze inni, ¿e to siê k³óci siê z
reklam¹ muzyki rockowej i masowych stacji radiowych na zewn¹trz
maszyn...
A s¹ i tacy, których po prostu to dra¿ni i wkurza! I jak tu dogodziæ?
Dlatego sprawa upad³a. Urzêdnicy maj¹ kolejny pomys³: tym razem
w komunikacji miejskiej zaczynaj¹ naukê jêzyków obcych.
Tomasz Boñcza
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ZNAD WIS£Y
KSI¥¯KI W STARYM KRAKOWIE
Marek Skwarnicki
Wis³a  matka polskich rzek przep³ywa przez ca³y kraj, a najwiêksze, le¿¹ce nad ni¹ miasta, licz¹c od górnego biegu, to Kraków, Warszawa, Toruñ i Gdañsk. W ka¿dym z tych miast w ci¹gu ostatnich miesiêcy
co wa¿nego siê dzia³o, bo s¹ to ¿ywe centra kultury, nauki i sztuki.
Du¿y awans w ostatnich latach prze¿y³y zw³aszcza Toruñ i Gdañsk. Bo
Warszawa i Kraków to dwie stolice Polski. Chocia¿ piszê swój felieton
znad Wis³y, to mój punkt widzenia jest g³ównie krakowski, bo w tym
to miecie królewsko-cesarsko-papieskim mieszkam.
Miêdzy star¹ i now¹ stolic¹ Polski trwa odwieczna rywalizacja. W
ostatnich miesi¹cach Kraków uzyska³ palmê pierwszeñstwa w konkurencji handlu ksi¹¿kami. Bo chocia¿ w Warszawie odbywaj¹ siê co roku
miêdzynarodowe i krajowe targi ksi¹¿ki, to obecnie tak siê sta³o, ¿e Targi
Krakowskie Ksi¹¿ki, które odby³y siê w drugiej po³owie padziernika, pobi³y na g³owê zainteresowaniem, liczb¹ wystawców i goci Warszawê.
Te targi odbywaj¹ siê co roku jesieni¹. W tym roku mieci³y siê w
wielkiej hali targowej (nieopodal brzegu Wis³y) i umieszczono w niej
kilkaset stanowisk wszystkich du¿ych i ma³ych firm wydawniczych z
ca³ej Polski. Chodz¹c zat³oczonymi przejciami, od czasu do czasu
natrafia³ cz³owiek na szczególne zagêszczenie czytelników, gdy¿ do
niektórych stoisk i podpisuj¹cych swoje tam nowoci autorów ustawia³y siê bardzo d³ugie ogonki.
Tak by³o z W³adys³awem Bartoszewskim, historykiem, bohaterem
AK, wiêniem niemieckich i komunistycznych wiêzieñ, politykiem,
by³ym ministrem spraw zagranicznych po 1989 roku i wspania³ym
cz³owiekiem. Wyda³ wywiad rzekê w Wydawnictwie wiat Ksi¹¿ki. Spisywa³ jego wyznania i ¿yciowe opowieci oraz ró¿ne pogl¹dy i
opinie Micha³ Komar, cz³owiek m³ody, Bartoszewski ma ju¿ ponad 80
lat i odznacza siê wci¹¿ niebywa³¹ energi¹ i pysznym humorem. Jest
jedn¹ z najbardziej w Polsce znan¹ osobistoci¹.
Ogonki wielbicieli ustawia³y siê tak¿e do laureatki literackiej Nagrody Nobla, Wis³awy Szymborskiej, a tak¿e do popularnej aktorki Anny
Dymnej. Jest to urocza osoba, prowadz¹ca w Teatrze im S³owackiego
w Krakowie Salon Literacki, prowadz¹ca te¿ charytatywn¹ dzia³alnoæ wród dzieci i ubogich.
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Bardzo kupowane by³y te¿ wie¿o wydane ksi¹¿ki, takie, jak Korespondencja miêdzy Czes³awem Mi³oszem i Zbigniewem Herbertem,
wydana przez Zeszyty Literackie. Jest to pasjonuj¹ca intelektualnie
wymiana listów przez dziesi¹tki lat miêdzy przyjació³mi: laureatem Nagrody Nobla, Mi³oszem, i poet¹ o nies³abn¹cej nie tylko w Polsce popularnoci  Zbigniewem Herbertem. Istnieje równie¿ przek³ad litewski
tych poetów, z których jeden urodzi³ siê na Litwie. Bardzo te¿ na targach siê sprzedawa³y Ostatnie wiersze Czes³awa Mi³osza, wydane pomiertnie, utwory drukowane w czasopismach. Lub pozostawione w
rêkopisach.
George Weigel to Amerykanin, znany wiecki teolog, biograf pontyfikatu Jana Paw³a II. Jego biografia zmar³ego papie¿a pt. wiadek
nadzieji, wydana naprzód po angielsku, potem po polsku i t³umaczona
na wiele jêzyków jest najlepsz¹ biografi¹ i histori¹ pontyfikatu. Poniewa¿ kult Jana Paw³a II trwa nadal i oczekuje siê na Jego kanonizacjê,
ksi¹¿ki i albumy, wród których pierwszeñstwo wiedzie Wydawnictwo Bia³y Kruk, s¹ nadal poszukiwane. Weigla Bo¿y wybór, tym razem ksi¹¿ka o Benedykcie XVI, te¿ wiêc wiêci³a triumfy w Wydawnictwie Znak.
Na krakowskich targach zdumiewa³a liczba wydawnictw katolickich. Stanowi³y one chyba 1/3 wszystkich stoisk. Nie by³o wród nich
niestety ma³ego, lubelskiego wydawnictwa Kaudium, które wyda³o
bardzo grub¹, ponad 500 stron licz¹c¹ ksiêgê pt. Jan Pawe³ II do artystów, artyci do Jana Paw³a II.
Apostolski list papieski by³ og³oszony w 1999 roku i stanowi³ sensacjê, bo oficjalnych dokumentów papie¿y o sztuce i artystach jest nie
wiele. Jan Pawe³ II, sam poeta i mecenas artystów, nagle og³osi³ piêkny
dokument troski o sztukê twórców Koció³ i wspó³czesny wiat. Oko³o
100 intelektualistów i twórców wszelkich rodzajów sztuki, na probê
arcybiskupa Lublina Józefa ¯yciñskiego, napisa³o jak gdyby w odpowiedzi papie¿owi, albo swoje komentarze na temat treci jego listów.
W naszej epoce rozchodzenie siê dróg sztuki i Kocio³a katolickiego to
zastanawiaj¹ce dzie³o.
Na co dzieñ ksi¹¿ki nie s¹ tak rozchwytywane. S¹ dosyæ drogie, a
poza tym czytelnictwo lub kolekcjonerstwo ksi¹¿ki w dobie TV i Internetu siê zmniejsza. Ale nic jej nie zast¹pi. Nadal ¿yjemy w epoce s³owa
drukowanego, a obcowanie z estetycznie i piêknie wydan¹ ksi¹¿k¹ nie
ma sobie równych.
Marek Skwarnicki
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ZNAD ODRY
LUBIÊ WYPIÆ KAWÊ W WILNIE
Eugeniusz Kurzawa
Z przyjemnoci¹ spacerujê po Wilnie. Mylê o miecie obecnym,
wspó³czesnym mi, gdy¿ nie mam doñ  bo niby dlaczego i sk¹d 
¿adnych przedwojennych sentymentów.
Tamto Wilno mnie nie obchodzi. A jeli ju¿ interesuje  to literacko i
trochê topograficznie. Wyjaniê na przyk³adzie. Czytam dzienniki Marii
D¹browskiej. Nie pamiêtam ju¿, w którym roku wspomina ona wizytê
w miecie nad Wili¹. Przyjazd, noclegi, spotkania. Odnotowujê oceny
ludzi, z którymi rozmawia³a. Jeli padaj¹ jakie wileñskie nazwiska,
znane mi (np. Hulewicz), to mogê  znaj¹c ich twórczoæ, dzia³alnoæ
 porównaæ czy oceniam te postacie podobnie lub inaczej ni¿ autorka
Nocy i dni. Jeli natomiast wymienia instytucje, ulice, gmachy, to z
kolei mogê powiedzieæ sobie, ¿e te¿ tam by³em. Lub przeciwnie. I to
ca³a moja radoæ. Na tym emocje wobec dawnego Wilna siê koñcz¹.
Dzisiejsze miasto odwiedzi³em po raz pierwszy chyba dwadziecia
lat temu. Odt¹d bywam co kilka lat. Gdy ów pierwszy raz jecha³em nad
Wiliê  jeszcze na oficjalne zaproszenie  poci¹g pod¹¿a³ z Bia³egostoku
(gdzie mieszka³em) do Kunicy i Grodna, a dopiero stamt¹d do Wilna.
Przed samym miastem pokonywa³, o ile dobrze pamiêtam, Góry Ponarskie. Z obecnego punktu widzenia  przemierza³em Bia³oru, ¿eby trafiæ na Litwê. Dzi kolej¹ trzeba jechaæ przez Suwa³ki i etokai.
W ka¿dym razie, ongi przyje¿d¿a³em do Litewskiej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej. Do Wilna radzieckiego. Dlatego mam porównanie ze wspó³czesnoci¹ i mogê doceniæ ogrom zmian, jakie siê w nim
dokona³y. Jeli bowiem kto pierwszy raz przyjecha³ nad Wiliê nawet
piêæ lat temu, to nie ma szans na wy³apanie zmian. Moim zdaniem,
du¿ych zmian na lepsze.
Wilno jest przepiêknym, zadbanym, znakomicie odnowionym europejskim orodkiem. Przyjemnie przespacerowaæ siê zw³aszcza ulic¹
Zamkow¹, gdzie co krok hotele, knajpki, artyci piewaj¹cy, wystawiaj¹cy obrazy, dyskutuj¹cy (szkoda tylko, ¿e na uniwersytet wpuszczaj¹ za op³at¹; to jakie kuriozum).
Nie wiem czy w Polsce znalaz³oby siê porównywalne, jeli idzie o
wygl¹d, miasto. Mo¿e trochê Kraków, mo¿e Toruñ. Tymczasem gród
Giedymina jest zadbany i niepowtarzalny na obszarze niemal ca³ego
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Starego Miasta. A zmiany wci¹¿ postêpuj¹. Widaæ je co roku na ka¿dym kroku. Ostatnio spodoba³ mi siê ów wileñski Monmartre  czyli
dzielnica Uupio, czyli Zarzecze. Widaæ koncepcjê, aczkolwiek jeszcze
nie do koñca zrealizowan¹. Mogê jednak mniemaæ, i¿ w nastêpnym
roku, jak tam wdepnê, to Zarzecze bêdzie w pe³ni mia³o swój styl.
Uj¹³ mnie równie¿ pomys³ odbudowy Dolnego Zamku Królewskiego. Gmach przy katedrze ju¿ stoi w stanie surowym. Postawiono go
od nowa, ale na starych fundamentach. S³ysza³em o przymiarkach,
¿eby tam przenieæ siedzibê prezydenta. Tymczasem w Polsce od lat
dyskutuje siê o odbudowie Zamku Królewskiego w Poznaniu. Fakt, ¿e
nikt nie wie, jak wygl¹da³, ale tym wiêksze, uwa¿am, pole do popisu.
W ka¿dym razie mnie rajcuj¹ takie realizacje. Wyci¹ganie z przesz³oci nieistniej¹cych kszta³tów.
Wracam jeszcze do pierwszych zdañ felietonu. Gdy w koñcówce
lat 80. (zesz³ego stulecia; jak to brzmi, prawda?) organizowa³em w
Bia³ymstoku - a potem wszêdzie, gdzie byli chêtni do wstêpowania 
Towarzystwo Przyjació³ Grodna i Wilna, sporo osób pyta³o mnie o
zwi¹zki z miastem, maj¹cym patronat w. Krzysztofa. A ci, co nie pytali, uwa¿ali za oczywiste, ¿e mam korzenie kresowe.
Tymczasem prawda i moja odpowied zawsze brzmia³y jednoznacznie: nie mam ¿adnych kresowych koneksji. Jestem Wielkopolaninem i
nie znam nikogo z rodziny, czyje korzenie siêga³yby dalej ni¿ do Warty
(patrz¹c od Zachodu). Pomijaj¹c epizodyczne wygnanie rodziny mojej
mamy w Lubelskie nad Bug w czasie II wojny, co by³o dla wszystkich
jej cz³onków ogromnym prze¿yciem. Bo zobaczyli na w³asne oczy
Wschód. Egzotyczne prze¿ycia dla poznaniaka; oczywicie czas nie
by³ sprzyjaj¹cy celom poznawczym.
Przyznam, i¿ ma³o kto chcia³ uwierzyæ w brak moich zwi¹zków ze
Wschodem. To dlaczego pan siê tak anga¿uje w Kresy, pytano. Jeli
odpowiada³em szczerze, budzi³em rozczarowanie. Nie sz³o mi bowiem
wcale o pobudki patriotyczne. Po prostu poeta, pisarz powinien byæ po
stronie s³abszych. Cytowa³em, zdaje siê, Borgesa.
A ¿e wtedy, gdy otwiera³y siê polskie granice wschodnie, a ja mieszka³em w Bia³ymstoku, Polacy na Wileñszczynie (przypadkiem) byli
obsadzeni w roli s³abszych, to nale¿a³o im pomagaæ. Zrobi³bym to samo
w stosunku do Karaimów, ¯ydów lub innej s³abszej nacji, gdyby nie
bariery jêzykowe.
Za jêzyk polski, przez przypadek, zna³em. I tak trafi³em do Wilna.
Eugeniusz Kurzawa
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OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
Romuald Mieczkowski
Vilniaus dienos czyli Dni Wilna
odby³y siê 1-3 wrzenia, tradycyjnie, jak od lat, na Alei Giedymina
w Wilnie, która w tym czasie tworzy³a jedn¹ wielk¹ galeriê, daj¹c¹
mo¿liwoæ ogarniêcia w zarysie tego, co proponuj¹ najlepsze placówki
wystawiennicze na Litwie i nie tylko, jak te¿ choæby pobie¿nej oceny
sztuki wspó³czesnej.
PGA Znad Wilii uczestniczy³a w tym wiêcie ju¿ czwarty raz z
rzêdu  od pocz¹tku tego presti¿owego przedsiêwziêcia, kwalifikuj¹c
siê do grona najlepszych. Swe stoiska mia³a w doskona³ym miejscu 
przy Poczcie G³ównej. Eksponowana by³a wystawa zdjêæ fotografa
Jerzego Pustelnika. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas gocie z Polski 
artysta grafik Franciszek Nieæ ze swoimi studentkami  Ma³gorzat¹
Bednarczuk, Monik¹ Ko³odziej, Olg¹ Por¹bk¹. Podczas tego wiêta sztuki
dziewczyny malowa³y farb¹ akrylow¹ widoki Wilna, portrety wilnian,
w tym ...na koszulkach i podkoszulkach. Olga Por¹bka natomiast przedstawi³a kolekcjê barwnych sukien z kolekcji Sen, bêd¹c¹ jej prac¹
dyplomow¹. Inspirowane stroje by³y ...okresem sanacji w Polsce. Jak¿e wspaniale prezentowa³y siê one w s³oñcu wczesnej jesieni!
W ostatnim dniu festiwalu, stoisko-pawilon sta³ siê miejscem promocji dzie³ sztuki, zaprezentowanej i tworzonej przez najm³odszych
uczestników Dni Wilna. Ukazali oni miasto, widziane oczami dziecka.
Trzeba przyznaæ, ¿e by³y to bardzo ciekawe popisy, na uwagê zas³ugiwa³y akwarele z Anio³em Zarzecza, ró¿ne widoki starówki, które
doskonale oddawa³y klimat miasta, w którym ¿yjemy, zw³aszcza, ¿e
obrazy namalowane zosta³y w ciep³ych barwach.
Ca³oci dope³ni³ happening klubu dzieci i m³odzie¿y Þvaigþdutë
(Gwiazdka)  pod kierunkiem Jolanty nie¿ko. Obszerny odcinek
chodników alei zosta³ pokolorowany kredkami przez uczestników.
Zabawa by³a przednia, poniewa¿ najm³odsi poród przechodniów do³¹czali siê do akcji i dzieci chêtnie malowa³y razem. Ulica nabiera³a barw,
tworzy³a siê wspania³a atmosfera artystycznej zabawy, a przy okazji
by³o gwarno i weso³o.
38

Romuald Mieczkowski

Tradycyjnie, kwintesencj¹ przedsiêwziêcia by³a ekspozycja obrazów twórców, zrzeszonych wokó³ naszej galerii. Wilnianie mogli obejrzeæ obrazy naszych artystów, zasiêgn¹æ informacji na temat dzie³ i
przysz³ych wystaw, jak te¿ nabyæ ostatnie numery kwartalnika.
Z BIA£ORUSI
Magnus Ducatus Poesis
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Czyli Wielkie Ksiêstwo Poezji. Do proklamowania jego dosz³o tego lata w Miñsku, a dok³adniej 5
lipca, w Ambasadzie Litwy w stolicy Bia³orusi, dok¹d przybyli gocie, których sprowadzi³o has³o
przedsiêwziêcia Magnus Ducatus Poesis: granice
wp³ywów. Inauguracja by³a bardzo uroczysta  z
odegraniem hymnu, podniesieniem flagi Ksiêstwa.
Poeci i muzycy z ró¿nych zak¹tków dawnego WKL
spotkali siê z okazji Dnia Pañstwowoci Litwy, upamiêtniaj¹cego rocznicê koronacji Mendoga.
Ten niezwyk³y wieczór poetycko-muzyczny odby³ siê w ogrodzie
ambasady. Z Litwy, prócz poety i t³umacza Vladasa Braziûnasa, g³ównego re¿ysera przedsiêwziêcia, przybyli poeci Antanas A. Jonynas i Kornelijus Platelis. Z Ukrainy  Dmitro £azutkin z Kijowa i Oleh Kosarew z
Charkowa, Polskê reprezentowa³a Barbara Gruszka-Zych, do tego obszaru jêzykowego 
obok Litwy  mia³em
zaszczyt równie¿ byæ
zaliczonym. Rosjê i jednoczenie Litwê reprezentowa³ Georgij Jefremow. W wieczorze
uczestniczyli bia³oruscy
poeci: Andrej Chadanowicz, U³adzimier Ar³ou
i Maryja Martusewicz.
Zabrzmia³a muzyka,
przypominaj¹ca czasy
WKL, wykonana na Próba przed wystêpami. Z lewa  Georgij Jefredawnych i nieco zapo- mow, Ananas A. Jonynas, Andrej Chadanowicz
mnianych ju¿ instru- (stoi) i Vladas Braziûnas
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mentach przez Valdisa Muktipavele z
£otwy (jego ¿ona Rûta wykona³a star¹
pieñ z £atgalii), do tego muzycznego
wielog³osu w³¹czyli siê wilnianin Algirdas
Klova i Todar Kaczkurewicz z Miñska.
Na spotkanie przybyli miejscowi artyci, wród których znaleli siê moi znajomi  bywaj¹cy w Wilnie fotografik i
plastyk Dzianis Ramaniuk, malarz i pedagog, prof. Alaksiej Maraczkin. W trakcie wieczoru i potem by³a okazja poznania wielu innych, ciekawych ludzi, jak
Wiktora Sug³oba, który za³o¿y³ w Miñsku prywatne muzeum aparatów fotograficznych, a pomaga mu je prowadziæ
Jurij Wasiljew; jak artystyczn¹ rodzinê Dwug³os : Todar Kaczkurewicz
A³³y Narowskiej i Siarhieja Krysztapo- i Valdis Muktipavele
wicza, jak te¿ przeprowadziæ szereg rozmów prywatnych.
Powróæmy jednak do wieczoru. Brzmia³y strofy w ró¿nych jêzykach,
w tym dotykaj¹ce historii, jak wiersz Vladasa Braziûnasa o synu Mendoga:
Wojsze³k*
w szeregu pisma te same demony
z Grecji, jak ten syn Mendoga
i sen mój uporczywie nie wraca
z prawos³awia on: to proste
mnich: mowy innej nie ma
ch³opczyna: jeno wspó³brzmieñ s³uchaæ
s³yszê, jak ¿ó³tawy mrok osiada
mrok ¿niwa wiête wiat³o okala
nie wraca syn, demony te same
s³uchaæ i s³yszeæ, droga bliska
rozwietla wydmy na morzu
to z boju powroty
po s³oneczka zajciu
*przek³ad z litewskiego autor  R.M.
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krwi¹ oroszone
tylko noga bia³a
w burzanów siodle
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Wiersze mówi³y o mi³oci, potrzebie przyjani w tym regonie Europy  to w³anie z tego powodu powo³ano Magnus Ducatus Poesis. I
dobrze, bo gdy dzi mamy na myli Wielkie Ksiêstwo Litewskie, to
mówimy najczêciej o nim w aspektach historycznych, podziwiamy
jego w³adców i potêgê, granice, które mu pozwoli³y siêgn¹æ wybrze¿y
mórz i dalekich rubie¿y l¹dowych. Rzadziej rozprawiamy o tamtej kulturze, jej wzajemnym przenikaniu, wzrastaniu na s¹siedzkiej glebie, o
niezwyk³ych jej owocach. Jak ona siê dzia³a, jakie jej wp³ywy decydowa³y na dalszy rozwój kultury regionu? Czy zachowa³a siê dzisiaj wspólnota kulturowa wród spadkobierców spucizny Ksiêstwa  Litwinów,
Bia³orusinów, Polaków, £otyszy, Ukraiñców, Rosjan, ¯ydów, Tatarów,
Karaimów, Ormian i przedstawicieli innych nacji?
Te zagadnienia nurtowa³y poetów w czasie spotkania w Miñsku,
podczas którego poczulimy têtno dawnego Ksiêstwa, kiedy to nasze,
wspó³czesne wiersze, czytane w kilku jêzykach, zaczê³y wspó³graæ ze
sob¹, tworz¹c swoisty fragment wie¿y Babel tamtych czasów! Wydatnie przyczyni³a siê do tego muzyka
To tylko echa pamiêci. Co mog¹ wnieæ nowego takie przedsiêwziêcia, skoro podobnych organizuje siê niema³o?
Bardzo wiele. Poetów, innych artystów tej czêci kontynentu  nie
patrz¹c na uwarunkowania polityczne  mog¹ znacznie cilej ³¹czyæ
tak niezbêdne i potrzebne nici porozumienia pozarz¹dowego i uniwersalnego, chêæ inspiracji dawn¹ histori¹, by wspó³pracowaæ wspó³czenie. Jest to nie tylko
piêkny, ale i skuteczny sposób dobros¹siedzkiej integracji rodowisk twórczych 
tak naprawdê, mimo
medialnoci naszych
czasów, wiedza o
sztuce, o poezji, literaturze czy muzyce
dawnych wspó³mieszkañców WKL, a dzi
obywateli niezale¿- W ogródku Ambasady Litwy s³ucha siê wierszy
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nych krajów o ró¿nym stopniu transformacji spo³ecznej, wci¹¿ jest skromna. Spotkania wzajemne, wspólna dzia³alnoæ translatorska i wydawnicza  jestem pewien  ten obraz mog¹ znacznie poprawiæ i ubogaciæ.
Pami¹tk¹ spotkania bêd¹ wiersze, jakie ukaza³y siê po litewsku w czasopiúmie
Literatûra ir menas, uka¿¹ siê jeszcze
w przek³adach na ró¿ne jêzyki i w ró¿nych krajach, rozpoczyna siê praca w
zakresie wzajemnych przek³adów i szyAmbasador Petras Vaitekûnas kowania do druku wielojêzycznej antologii. Jest to wa¿ny krok w integracji artystów w tej czêci Europy, bardzo zró¿nicowanej, ale otwartej na wspó³pracê. Jak powiedzia³ ambasador Petras Vaitekûnas podczas otwarcia:
 Owoce wolnoci, twórczoci i odpowiedzialnoci s¹ ponadczasowe i nie da siê ich zniszczyæ.
¯ycz¹c powodzenia przedsiêwziêciu, sk³adam wyrazy podziêkowania dla pracowników Ambasady, dla Kristiny Pagonytë, która pilotowa³a sprawê przyjazdów, pomog³a przy za³atwianiu wiz i by³a dobrym
duchem wszystkich poetów.
Z POLSKI
Oni i My  judaizm chrzecijañstwo islam
Wystawa malarstwa sztalugowego Linasa Domarackasa pod takim
tytu³em zosta³a otwarta w Galerii na Placu Bankowym 3/5  w Galerii
Mazowieckiej (w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim w Warszawie,
10 sierpnia  14 wrzenia).
Wród zebranych w gocinnej dla sztuki siedzibie w³adz samorz¹dowych byli mi³onicy malarstwa, artyci, dziennikarze, a tak¿e ludzie, interesuj¹cy Litw¹. Jej ambasadê reprezentowa³ Jurgis Giedrys, attache
kultury, obecny byli m.in t³umacz literatury bia³oruskiej Czes³aw Seniuch,
Anna Laddy-Widajewicz i Anna Kondracka z australijskiej Fundacji Polcul, aktorzy Teatru Lam.ort, z artystów malarzy byli m.in. Piotr Komincz, Ludwik Lech Jaksztas. Obecni byli tak¿e pracownicy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, w imieniu którego mia³em zaszczyt zorganizowaæ tê wystawê i w przysz³oci planujê w tym miejscu inne.
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A jest to bardzo
wa¿ne miejsce dla promocji sztuki, poniewa¿
ka¿dego dnia odwiedza
je wielu ludzi, w tym
ze wiata polityki i biznesu. M.in. tu¿ przed
otwarciem wystawy
by³a okazja do przywitania siê z Kazimierzem
Marcinkiewiczem.
Podczas inaugura- Podczas otwarcia wystawy
cji, jako kurator tej
wystawy z ramienia Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, wyrazi³em opiniê, ¿e takie dzia³ania pozwol¹ w przysz³oci czêciej prezentowaæ sztukê artystów z Litwy na Mazowszu oraz w innych zak¹tkach
Polski i  z kolei  prezentowaæ dokonania licznych mistrzów polskich
na Litwie.
G³os te¿ zabra³ bohater bohater wernisa¿u  Linas Domarackas,
który m. in. stwierdzi³, i¿ pomys³ stworzenia tego cyklu, który w³aciwie jest jedn¹ prac¹, zrodzi³ siê dziêki szukaniu odpowiedzi na pytanie: jak pojemne s¹ granice naszej tolerancji we wspó³¿yciu z naszymi
wspó³plemieñcami ró¿nych wyznañ dzisiaj.
Kilka s³ów o artycie. Linas Domarackas urodzi³ siê na Litwie w Szawlach w 1967 roku. Uczy³ siê akwareli w
Wilnie u Birutë Gilytë, przedtem  u Broniusa Rudysa w swym rodzinnym miecie.
Studiowa³ na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Tu dziêki ¿onie Ewelinie, aktorce,
zamieszka³. Prowadzi bardzo intensywn¹
dzia³alnoæ twórcz¹ i wystawiennicz¹, jego
prace wêdruj¹ do presti¿owych galerii i kolekcji.
Artysta mówi, ¿e uprawia malarstwo
przestrzenne, gdy¿ to, co proponuje, zawiera w sobie farby, niezale¿nie od tego,
czy bêd¹ w jego sztuce elementy rzeby,
czy  na przyk³ad  ceramiki. Jedno jest
Linas Domarackas  malarz pewne  Domarackas nale¿y do energiczprzestrzenny i zaskakuj¹cy
nych poszukiwaczy wspó³czesnego wy43
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razu, a jednoczenie nie zrywa z tradycj¹.
Do takich dokonañ szed³ poprzez grafikê
 równie¿ w jakim stopniu przestrzenn¹,
gdy¿ nie wystawia odbitek, tylko matryce (najczêciej linoryty)  poprzez malarstwo, bardzo czêsto te¿ na przestrzennym tworzywie. Bywa nim ocala³y kafel, deska kuchenna, stare krzes³o, a nawet suche drzewo w parku...
Fundamentem do tych dokonañ jednak¿e pozostaje malarstwo sztalugowe.
Stale do niego powraca, tworz¹c cykle
z p³ócien b¹d kartonów. Niniejsza wystawa opowiada³a o trzech ga³êziach tego
samego drzewa naszej cywilizacji, sygna- Plakat z pracami, tworz¹cymi cykl
lizuje obok nas obecnoæ ich. Mówi¹c
jêzykiem Ryszarda Kapuciñskiego  innych. Zwykle swoi przypominaj¹ o nich, kiedy co siê dzieje. Tak siê sk³ada, i¿ podczas szykowania
tej wystawy, w zwi¹zku z sytuacj¹ na Bliskim Wschodzie temat sta³ siê
znowu bardzo aktualny.
A przecie¿ artycie chodzi³o podczas pracy o co innego. O normalnoæ, o relacje, jakie bywaj¹ pomiêdzy braæmi, którzy choæ s¹ obok,
to czasem siebie bli¿ej nie znaj¹. Tylko poprzez szczegó³y mo¿emy siê
przekonaæ o ich odmiennoci, ale kiedy patrzymy na wystawê w ca³oci, na któr¹ sk³ada siê 36 prac, ich nie widzimy - niczym licie na
owym drzewie, prace zosta³y wykonane w jednolitym formacie 70x50,
akrylem na kartonie, w jednolitej technice i przy wykorzystaniu jednolitego wiat³a. Obrazy przedstawiaj¹ postacie (patronów wyznañ, a mo¿e
ich wyznawców?), ró¿ni¹ siê dziêki symbolice, jaka nawarstwia³a siê
wiekami, by sw¹ lakonicznoci¹  w tegorocznej interpretacji Linasa
Domarackasa  wyrazicie przemawiaæ do wspó³czesnego odbiorcy.
Te trzy w¹tki nie tworz¹ oddzielnych czêci, a siê ze sob¹ przeplataj¹. Zupe³nie, jak to bywa w ¿yciu ludzi w dzisiejszym wiecie.
Korekta Bartosza £ukasiewicza
to nieco przewrotny tytu³ jak na wystawê, któr¹ organizowa³em po
artycie litewskim w Galerii Mazowieckiej (20 wrzenia  15 padziernika). Tak ju¿ przyjê³o siê, ¿e prace, które pokazuje siê na wystawach,
przechodz¹ przedtem jak¹ wstêpn¹ selekcje: jak¹ korektê. Jeli nie
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uczyni³ tego artysta, to czyni to kurator. Tytu³ nawi¹zuje natomiast do jej formy.
Rysunki figuratywne,
powiêcone sposobom wyra¿ania ludzkiego cia³a i sylwetki, o wymiarach 100x70
cm, na papierze, zosta³y zaprezentowane na posadzce
galerii  tak, aby mo¿na po
nich by³o swobodnie cho- M³ody artysta na swej korekcie
dziæ. Wynika³o to bardziej
z zaaran¿owania sytuacji, w której zwiedzaj¹cy staje siê recenzentem i
oceniaj¹cym  niezale¿nie od swojego werdyktu.
Takiego zdania by³ autor swej pierwszej wystawy indywidualnej 
Bartosz £ukasiewicz (ur. 1981), absolwent Wydzia³u Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, o specjalnoci: estetyka.
Oczywicie jego malarstwo nie powstawa³o na pustym gruncie warsztatowym  owszem, uczy³ siê rysunku, odby³ zajêcia w zakresie grafiki warsztatowej. Nic dziwnego wiêc, ¿e jego dotychczasowe zainteresowania dotycz¹ ró¿nych aspektów sztuki wspó³czesnej, a w szczególnoci malarstwa,
rzeby, grafiki, plakatu, performance, instalacji, wideo czy happeningu.
Uczestnik performance Autoautoportret w Bieniewicach, Tak = Nie,
Targowisko sztuki, w Galerii Schody, w Klubie Ch³odna w Warszawie.
Za³o¿yciel ugrupowania artystycznego 301105 i strony internetowej
www.301105.pl. Aktywnie dzia³a te¿ w swym rodzinnym B³oniu, gdzie
by³ wspó³twórc¹ Stowarzyszenia Dobra Strona Miasta, tam te¿ na zewnêtrznej cianie kina namalowa³ dwa freski.
Jest sekretarzem generalnym Miêdzynarodowego Festiwalu w Kontekcie Sztuki/Ró¿nice
oraz jednym z artystów, bior¹cych w nim udzia³.
Na koncie ma publikacje w czasopismach polskich Sztuka i Filozofia i Fort Sztuki, Inter w Kanadzie, na stronach internetowych.
Aktywne dzia³ania Bartosza £ukasiewicza
wiadcz¹, i¿ pomys³y m³odego artysty  o czym
zawiadcza³a i ta wystawa  znajd¹ oryginalny
ci¹g dalszy. Miejmy nadziejê, ¿e rozwojowi jego
dokonañ bêdzie sprzyjaæ równie¿ edukacja w
Plakat £ukasiewicza
zakresie warsztatu.
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Wileñski Peron

©Romuald Mieczkowski

Obrazy z kolekcji PGA Znad Wilii mo¿na obejrzeæ (i nabyæ!) w nowo
otwartej galerii w Warszawie, na Starej Pradze, która ostatecznie otrzyma³a nazwê Peron. A to dlatego, ¿e po³o¿ona jest niedaleko Warszawy Wileñskiej. I choæ ten dworzec nosi dzi charakter bardziej kolorytowy i
niewiele poci¹gów tu przyje¿d¿a i st¹d odje¿d¿a, za placówka bardziej
znana jest jako centrum handlowe (Carrefour), to odwiedzaj¹cym czasem
to miejsce mo¿e przypominaæ o naszym miecie. Na pewno tak nast¹pi,
gdy wst¹pi¹ do galerii, która rozlokowa³a siê przy ul. Bia³ostockiej 4.
Pomys³odawc¹ i jej dyrektorem jest Renata Adamczyk-Nowak, w
prowadzeniu placówki pomaga jej
m¹¿ Kamil. Ju¿ na starcie zainteresowali siê oni sztuk¹ z Litwy. Zaprezentowana ona zosta³a podczas
uroczystego otwarcia galerii, które
nast¹pi³o 31 sierpnia. Przyby³o sporo osób, wród nich artyci, kierownicy innych galerii.
Zebrani podziwiali kolekcjê litewsk¹, w której znalaz³y siê m.in.
prace Valentinasa Ajauskasa, Lecha
Ab³a¿eja, Aleksandra Guszczenki,
Romualdasa Stasiulisa, Jolanty
nie¿ko, Eduardasa Urbonavièiusa.
Sw¹ twórczoæ zaprezentowa³ te¿
Renata i Kamil  twórcy galerii
Linas Domarackas.
Galeria ma ambicje bycia placówk¹, aktywnie dzia³aj¹c¹. Oferuje
obrazy, ale równie¿ i wyroby artystyczne, materia³y. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby siêgn¹æ tu po kwartalnik Znad Wilii. Tym razem
zabrzmia³y wiersze, w przysz³oci planowane s¹ wieczorki literackie,
muzyczne, ju¿ prowadzone s¹ zajêcia z dzieæmi. I co wa¿ne  w³aciciele galerii zapowiadaj¹ sta³¹ wspó³pracê nie tylko z Litw¹, ale i z innymi s¹siadami wschodnimi Polski.
Romuald Mieczkowski
Wspó³praca: Maciej Mieczkowski
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NASZE PRABABKI TE¯ BY£Y PIÊKNE I M£ODE...*
Gra¿yna Goszczyñska
Fotografie z lat 30. ubieg³ego wieku z kolonii studenckiej w Legaciszkach na Wileñszczynie oraz z Garczyna ko³o Kocierzyny pokazuj¹
dwie odmienne formy spêdzania wakacji przez naszych przodków.
Zbiór zdjêæ, darowany przez Jerzego Wiktorskiego w postaci szklanych klisz formatu 9x12 cm, przypomina ideê powo³ania i dzia³ania organizacji pod nazw¹ Przysposobienie
Wojskowe Kobiet, a tak¿e istnienie w
jej ramach sta³ego obozu letniego w
Garczynie (jednego z siedmiu w miêdzywojennej Polsce). Od roku szkolnego 1937/38 Ministerstwo Wyznañ
Pewiaczki w Garczynie
Religijnych i Owiecenia Publicznego, w porozumieniu z ministrem spraw wojskowych, wprowadzi³o do
ostatnich dwóch klas licealnych obowi¹zkowy przedmiot pdok (przysposobienie do obrony kraju). Program szkolnych hufców przewidywa³ miêdzy innymi udzia³ w letnich obozach szkoleniowych. Udzia³ w
hufcach i uzupe³niaj¹cych je obozach by³y warunkiem uzyskania wiadectwa dojrza³oci.
Kombatantki I wojny wiatowej, przekonane o potrzebie udzia³u
kobiet w obronie wie¿o odzyskanej niepodleg³oci, czyni³y starania,
by ich uczestnictwo we wci¹¿ gro¿¹cej nowej wojnie nie by³o ¿ywio³owe, lecz w³¹czone w dzia³ania regularnych si³ zbrojnych. Ponadto uwa¿a³y, ¿e zorganizowany udzia³ kobiet w obronie kraju dope³ni przyznane
im w 1918 roku prawa obywatelskie (pocz¹tki ruchu feministycznego?). Zamierzenia inicjatorek ruchu by³y z biegiem lat akceptowane
przez coraz szersze krêgi kobiet, a powoli w³adze pañstwowe zaczyna³y uwa¿aæ je za wa¿ne.
*Wystawa pt. praWAKACJE czynna by³a w Gdañskiej Galerii Fotografii miejscowego Muzeum Narodowego od 30 lipca do 22 wrzenia.
47

GALERIA, PASJE

Najpierw przyst¹pi³y do wspó³dzia³ania kobiety,
nale¿¹ce do organizacji spo³ecznych, pomocnych
wojsku w czasie I
wojny wiatowej.
Du¿o póniej, ju¿
wobec wyranych oznak za- Dzielne dziewczyny przy namiocie
gro¿enia pañstwa,
na apel organizatorek odpowiedzia³y prawie wszystkie stowarzyszenia
polskie, zrzeszaj¹ce kobiety. W koñcu  w przededniu wojny  do³¹czy³y do niego masy niezrzeszone, równie¿ ogarniête pragnieniem uczestnictwa w obronie ojczyzny. Czo³owymi postaciami ruchu by³y m.in.
Maria Wittekówna, Stefania Fro³owiczowa  komendantki i inicjatorki
Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet oraz El¿bieta Zawacka  aktualnie 97-letnia genera³ i profesor, badaczka i dokumentalistka
ruchu, który kulminacjê osi¹gn¹³ w ostatnich tygodniach przed wybuchem wojny 1939 roku. Wiele z tzw. pewiaczek bra³o czynny udzia³ w
II wojnie wiatowej.
Na obozach PWK zasadnicz¹ rolê wychowawcz¹ odgrywa³ bezwzglêdnie przestrzegany rytm pracy, zdobywanie umiejêtnoci praktycznych, wzmo¿enie tê¿yzny fizycznej i wyrabianie psychicznej odpornoci. Program obfitowa³ w zajêcia z musztry i regulaminów, aby
pewiaczka, znalaz³szy siê w jednostce wojskowej, nie razi³a cywilnym zachowaniem. G³ównym celem by³o wychowanie kobiet  ¿o³nierzy i obywatelek.
Pomimo tak patriotycznej idei i powa¿nych za³o¿eñ programowych,
¿ycie obozowe urozmaica³y wystêpy ogniskowe, piewy chóralne, zawody sportowe, k¹piele w jeziorze i nauka p³ywania. Na fotografiach
widzimy piêkne, rozemiane dziewczêta, chêtnie pozuj¹ce do zdjêæ 
wiadome swego m³odzieñczego czaru. Z dum¹ prezentowa³y noszone
przez siebie mundury.
Dziêki zachowanym zdjêciom mo¿emy je zobaczyæ podczas musztry, w kolumnie marszowej, w czasie obowi¹zkowych zajêæ sportowych i s³u¿by kuchennej, przy myciu mena¿ek na pomocie, podgl¹daæ w czasie k¹pieli. Widaæ przedwojenne namioty, urz¹dzenia obozowe, np. drewnian¹ wie¿ê do skoków do wody, prowizoryczny budy48
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nek dworcowy (do obozu prowadzi³a bocznica kolejowa, zbudowana
przed wizytacj¹ prezydenta Mocickiego, aby móg³ tam zajechaæ swoj¹
salonk¹). Uczestniczkami obozów garczyñskich by³y marsza³kówny
Pi³sudskie  Wanda i Jadwiga. Ich matka, marsza³kowa Aleksandra
Pi³sudska (kierowniczka Biura Wywiadowczyñ I Brygady), by³a tak¿e
propagatork¹ ruchu przysposobienia wojskowego kobiet, podobnie jak
i prezydentowa Maria Mocicka, która wielokrotnie wizytowa³a Garczyn.
Zupe³nie inne s¹ fotografie z Legaciszek w powiecie wileñsko-trockim. Zosta³y podarowane przez ówczesn¹ studentkê Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wypoczywaj¹c¹ tam w 1937 roku. Na zdjêciach, oddaj¹cych rozrywkowy charakter akademickiej kolonii wypoczynkowej, zobaczymy weso³¹, rozbawion¹ braæ studenck¹. Ch³opcy,
popisuj¹cy siê swoj¹ atletyczn¹ postaw¹, popisy akrobatyczne, dziewczêta w modnych spodniach o fasonie, jaki lansowa³a Marlena Dietrich. Wszystko to na tle wysokich, urwistych brzegów Wilii.
Nastrój fotografii wietnie oddaje ¿artobliwy w tonie artyku³ Wojciecha D¹browskiego O Legaciszkach, którego fragmenty stanowi³y
komentarz do poszczególnych tablic na wystawie. Orodek kolonii w
Legaciszkach zosta³ zorganizowany w 1928 roku przez Wileñski Komitet Pomocy Polskiej M³odzie¿y Akademickiej dziêki specjalnemu zainteresowaniu tem zagadnieniem Pana Wojewody W³adys³awa Raczkiewicza.
Poszukujemy uczestników tych obozów i prosimy o dalsze informacje oraz fotografie.
Gra¿yna Goszczyñska
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KOLONIE W LEGACISZKACH 1939
Wojciech D¹browski
Wspó³czeni moi pamiêtaj¹ zapewne, jak siê w dawnych czasach
spêdza³o ferie letnie. W¹tpliwoci na ten temat wówczas nie istnia³y,
by³y one z punktu unieszkodliwione, przez sam fakt istnienia Nowicz.
Ów brylant uzdrowisk akademickich rozsiewa³ blaski na ca³¹ Polsk¹ i
zaæmiewa³ wszelkie inne sposoby korzystania z urlopów. Bowiem jak¿e¿ du¿o tam siê jad³o!
Cudowne, mlekiem, miodem i piwem p³yn¹ce Nowicze! My  starzy - têsknimy! Czemu¿ Was ju¿ niema!? Có¿ siê teraz z Wami dzieje!?
Gdzie jestecie!? (pytanie retoryczne, nie oznaczaj¹ce braku wiadomoci geograficznych). Pami¹tkowe zdjêcia amatorskie ju¿emy dawno
pogubili, a jedyne po Was wspomnienie stanowi bia³y, w ¿ó³te ³aty pies,
imieniem Nowik.
W³anie ten Nowik doprowadza do wniosku, ¿e to, co dot¹d napisa³em, to nieprawda. Odwo³ujê. Nawet my, starzy, za Nowiczami nie têsknimy. Osobicie muszê siê przyznaæ, ¿e nawet w Nowiczach nie by³em.
Wystarcza nam w zupe³noci miejsce zamieszkania wy¿. wspomnianego
Nowika, kraj, z pewnoci¹ niemniej mlekiem i miodem p³yn¹cy, niemniej
cudowny, a nierównie piêkniejsz¹ nosz¹cy nazwê  Legaciszki. I tu zaznaczam, ¿e pies Nowik, aczkolwiek ze wzglêdu na jego imiê zdawa³oby
siê, ¿e jest najwiêksz¹ w Legaciszkach znakomitoci¹, stanowi zaledwie
nik³y fragment tego wszystkiego, co tam mo¿na obejrzeæ. I nie tylko pies
Nowik, ale nawet wszystkie psy, których t³umy uwijaj¹ siê po legaciskim
dziedziñcu, nie s¹ bynajmniej niczym innym, jak tylko nieistotnym dope³nieniem ca³oci  nieistotnym, chocia¿ czasem bolesnym lub szkodliwym dla garderoby zwiedzaj¹cych Legaciszki turystów.
Sama ca³oæ jest imponuj¹ca. Pocz¹wszy od wjazdowego promu,
który ³¹czy w sobie cud techniki (wykorzystanie si³y pr¹du rzecznego)
ze swojsk¹ prostot¹, a skoñczywszy na sali balowej, która w dwóch
cianach ma same okna (szklane domy), a w dwóch innych  same
drzwi, która ma pianino i obrazki na cianach, nie mówi¹c ju¿ nawet o
podrêcznej elektrowni, ani o miejscu najwa¿niejszym  sali jadalnej,
wszystko w Legaciszkach jest godne widzenia, obejrzenia, dotkniêcia,
spróbowania. Nawet jedzenie, które jest ogólnie uwa¿ane za bardzo
dobre, pomimo moich osobistych zastrze¿eñ, które wy³uszczê na swoim
miejscu. Najrozmaitsze atrakcje ci¹gaj¹ do tego uzdrowiska mniej lub
wiêcej wielk¹ liczbê goci, którzy p³awi¹ siê w Wilii, jedz¹, pij¹, lulki
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pal¹, uprawiaj¹ tañce,
hulankê i swawolê za
4.50 z³ dziennie.
Przewa¿nie nawet nie
s¹ wymagaj¹cy. I to
nam wystarcza 
powiadaj¹ skromnie,
wpychaj¹c przemoc¹
w prze³yk ostatni k¹sek kolacji. Z trudem
unosz¹ siê z miejsc i
udaj¹ siê do wszechwiedz¹cego w takich Ku pamiêci piêknych chwil z Legaciszek
wypadkach dra Sylwanowicza (ma³y pawilon, pierwsze piêtro, Ambulans, przyjêcia od
9-ej do 10-ej rano, lub w miarê koniecznoci).
Specjaln¹ kastê ludnoci stanowi¹ stali bywalcy uzdrowisk akademickich, w szczególnoci Nowicz i Legaciszek. S¹ przyzwyczajeni do niezmiernych iloci jedzenia, maj¹ z tego powodu dobry humor i wprawiaj¹ weñ
resztê towarzystwa. Zreszt¹ po kilku dniach ka¿dy tu staje siê rutynowanym
tubylcem, walczy o powtórne porcje, zjada je i pomimo to jest zdrów, co
doktorowi daje mo¿noæ oddawania siê stosownym rozrywkom.
Bez wzglêdu na wiek i stanowisko, kuracjusze ujêci s¹ w ¿elazne
karby regulaminu, w szczególnoci czasu posi³ków. O wicie, tj. o godz.
6.1/2, goæ podlega przebudzeniu w drodze postawienia przy ³ó¿ku szklanki
mleka ze s³odk¹ bu³k¹. Osobnik, pi¹cy w dalszym ci¹gu, nara¿a siê na
to, ¿e mu koledzy ten pierwszy, na czczo spo¿ywany, posi³ek zjedz¹.
Nastêpuje lekkie umycie siê w prawdziwej umywalni (w tym wzglêdzie
wola ludzka nie jest krêpowana - mo¿na iæ myæ siê do Wilii, albo te¿ nie
myæ siê wcale), poczym goæ ubiera siê i maszeruje do jadalni na godz.
8, celem spo¿ycia drugiego niadania. Nastêpnie rozbiera siê, idzie na
pla¿ê, ubiera siê, idzie na obiad, rozbiera siê, idzie na pla¿ê lub plac sportowy, ubiera siê, wraca na podwieczorek, rozbiera siê, gra w pi³kê, ubiera siê, je kolacjê, idzie tañczyæ, wreszcie, gdy o godz. 10 elektrownia
wy³¹cza mu wiat³o, niew¹tpliwie jest zmuszony do spania, do wypoczynku. Bowiem kolonia jest wypoczynkowa i ludzie musz¹ wypoczywaæ. Na wszelki wypadek tu i tam przywieca w nocy reflektor  tzw.
rentgen, bêd¹cy w wy³¹cznym w³adaniu kierownika kolonii, a wykluczaj¹cy jakiekolwiek nadu¿ycia ciemnoci. Godzina 10  spaæ.
Niejednokrotnie namyla³em siê, co sk³ania Zarz¹d uzdrowiska do
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urz¹dzania posi³ków tak czêsto
i w takiej obfitoci. Próbowa³em wyt³umaczyæ prezesowi, ¿e
to drogo kosztuje. Wyjaniono
mi, ¿e to konieczne dla utrzymania kuracjuszy na miejscu,
gdy¿ goæ w przeciwnym razie
oddala siê zbyt daleko, w³azi w
szkodê, sk¹d go trzeba wykupywaæ, co przyczynia kolonii Wyg³odzeni kabareciarze na koloniach
du¿e straty. Poniewa¿ za wszyscy bez wyj¹tku przek³adaj¹ jedzenie nad piêkne widoki, niadanie i podwieczorek wystarczaj¹ dla skupienia towarzystwa w miejscu. Osobicie
nawet jestem z tego zadowolony. Okolice Legaciszek z pewnoci¹ zniszczy³yby siê od zbyt intensywnego ogl¹dania, a w stanie obecnym pozostaj¹ dla znawców nienaruszone. Rzecz jasna, ¿e znawcy musz¹ umieæ
uniezale¿niæ siê od jedzenia w Legaciszkach, na co istniej¹ sposoby, znane tylko wtajemniczonym. Napisa³bym, co i gdzie, ale siê bojê naladownictwa oraz prezesa Dembiñskiego.
A wiêc dla kuracjuszy: okolic zwiedzaæ nie warto, ³adne widoczki
mo¿na ogl¹daæ w czytelni gazet w hallu na obrazkach  to powinno
wystarczyæ. Na wycieczki, których kilka w sezonie Zarz¹d organizuje,
nie jedziæ. Chodzi siê tam du¿o, a tañczy ma³o, czasem za mo¿na nawet zmokn¹æ. Tymczasem w Legaciszkach nie ma siê zmêczenia, a ma
siê strawê i tañce. S¹dzê, ¿e porównanie obu alternatyw nie daje mo¿liwoci ró¿nych rozwi¹zañ. Ergo  wszyscy siedzimy w lecie na miejscu.
Trzeba przyznaæ, ¿e pod wzglêdem jedzenia ludzie nie s¹ wymagaj¹cy. Wystarcza im rano mleko ze s³odk¹ bu³k¹, potem kawa lub kakao
i jaka bu³ka z mas³em, mo¿e dwie bu³ki z mas³em. Obiad z trzech dañ.
Nie widzia³em nigdy, aby podawano ostrygi, a przecie¿ to taki przysmak! Brak ananasów t³umaczy³ mi kierownik niedok³adnociami w
gospodarce ogrodowej; mówi³, ¿e nie ma ogrodnika, czy co podobnego. Odpowiedzia³em, ¿e mnie to nic nie obchodzi i ¿e ananasy musz¹
byæ. Kwestia ta, mówi¹c nawiasem, przypieszy³a mój wyjazd z Legaciszek i spowodowa³a fakt, ¿e za pobyt tam nie zap³aci³em. Tê sprawê
pozostawiam na razie na uboczu. Stwierdzam tylko przez wrodzony
mi obiektywizm, ¿e jedzenie stanowi w tym sprawozdaniu powa¿ny
minus. Bo choæby nawet by³o smaczne i obfite, to brak ostryg, ananasów i wielu innych rzeczy, których dla szczup³oci przyznanego mi
miejsca nie móg³bym wyliczyæ, nie da siê niczym usprawiedliwiæ.
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Czas p³ynie w Legaciszkach, jak woda. Szczególnie znaczn¹ rolê
gra tu przedobiednie urzêdowanie na pla¿y. Ludzie, którzy nie mog¹
swych blinich topiæ w ³y¿ce wody, korzystaj¹ tam z ca³ej Wilii i zwykle ucz¹ ich p³ywaæ. Kuracjusze, k¹pi¹c siê w Wilii, znacznie zmniejszaj¹ jej rozmiary przez systematyczne upijanie siê wod¹. Mimo czêstych usi³owañ, nie uda³o mi siê nikomu tego sportu wyperswadowaæ.
Niejednokrotnie z politowaniem obserwowa³em wystaj¹ce z wody koñczyny niefortunnych adeptów sztuki p³ywackiej. Ból, przera¿enie i groza
mierci, maluj¹ce siê na tych koñczynach, robi³y na mnie przykre wra¿enie, tak, ¿e zwykle mia³em zamiar przeprawiæ siê na lewy brzeg rzeki
i odejæ smutnie w nieznan¹ dal. Po d³u¿szym jednak oczekiwaniu na
prom, wraca³em na obiad i odk³ada³em wyjazd do nastêpnego dnia.
Poza Wili¹, umo¿liwiaj¹c¹ szlachetny sport p³ywacki, istnieje w Legaciszkach ca³y szereg urz¹dzeñ do innych sportów: przyrz¹dy do lekkiej atletyki, stale przeludniony plac do siatkówki, plac do krokieta, wreszcie okratowany kort tenisowy. Jednym z najmilszych sportów goci jest
dra¿nienie tenisistów przez wypowiadanie g³onych uwag o ich grze.
Rozwcieczeni gracze tocz¹ pianê i rzucaj¹ siê na graj¹cych; mocne
jednak druty klatki czyni¹ tê niewinn¹ rozrywkê ca³kowicie bezpieczn¹.
Na uwagê zas³uguje gra, propagowana przez wzmiankowanego wy¿ej
dra Sylwanowicza, która nosi rosyjsk¹ nazwê gorodki, a polega na rzucaniu metrowych dr¹gów do ustawianych w tym celu figur. Jednak, o ile
wiem, pomimo usilnych starañ doktora o wyrobienie sobie jak najwiêkszej
praktyki, jego usi³owania trafienia
kogokolwiek pa³k¹ w g³owê lub w
nogê dotychczas spe³z³y na niczym.
Wspomnieæ równie¿ nale¿y o kolarstwie, uprawianym dorywczo na rowerach nieostro¿nych goci. Gwoli
ostrze¿enia: raz przyjecha³em do Legaciszek na rowerze na jeden dzieñ.
Dwa dni czeka³em na rower, bêd¹cy
w szybkim i nieuchwytnym ruchu
pod tubylcami, do domu za wraca³em trzy dni, na szybk¹ bowiem jazdê nie pozwala³ nadw¹tlony stan zdrowia mojej maszyny. Jak widzimy wiêc
 nawet kolarstwo ma w Legaciszkach swoich zwolenników.
Po kolacji zwykle uprawia siê Zuchny pe³ne wdziêku i zalotu
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jeszcze jeden sport  taniec. Gra ta polega na wzglêdnie rytmicznym
ruchu poziomym ca³ego towarzystwa, podzielonego na grupki po dwie
osoby p³ci przewa¿nie ró¿nej. Ma to sprawiaæ graj¹cym olbrzymie zadowolenie moralne, aczkolwiek tego, a o co tu w³aciwie chodzi i jaki
jest cel i sens tej zabawy, nie uda³o mi siê nigdy zg³êbiæ. Przed rozpoczêciem tañców zdarza siê niekiedy ¯ywa Gazetka, nape³niaj¹ca salê
beztroskim miechem. Bowiem wielkie jest u m³odzie¿y poczucie humoru.
Goæ uwa¿ny mo¿e ponadto stwierdziæ, ¿e kuracjusze w Legaciszkach  to nie wszystko. Kierownik na koniu, wozy drabiniaste, koniczyna i siano w stodole  wiadcz¹ o rozwoju gospodarki rolnej. Osoby, znaj¹ce siê na rzeczy i zainteresowane, odsy³am wprost do kierownika ¯yniewskiego; on to wszystko poka¿e i objani, mnie by to zabra³o za du¿o czasu, miejsca i energii mylowej. Zreszt¹ wykry³oby
siê, ¿e nie mam pojêcia o rolnictwie, a to jest nieprzyjemne. Doæ, ¿e
gospodarka rolna jest i kwitnie.
Tyle co do trybu ¿ycia. Wa¿niejsze przedmioty terenowe: pawilon
g³ówny  cztery kolumny, du¿o okien, jest siê gdzie obróciæ; pawilon
ma³y  dziwaczny i pokrêcony. Na piêtrze ma doktora i ambulatorium.
Prowadz¹ce do ambulatorium schodki mog¹ spowodowaæ ambulatoryjne leczenie. Kuchnia i jadalnia  serce Legaciszek. Przesiadywa³em
tam czêsto i d³ugo, w miarê tego, jak miê widzia³a gospodyni. Tu¿
naprzeciw jadalni  ma³a drewniana budka, wydaj¹ca niesamowite
dwiêki. Jest to  kto by pomyla³  elektrownia. Opodal obora i odryna. Najwiêksz¹ sensacjê stanowi¹ perliczki. Do koni nie zbli¿aæ siê 
kopi¹. Do pszczó³ nie podchodziæ  przynajmniej bez papierosa. Wreszcie  lasy, pole, Wilia. Na razie chyba wystarczy.
Poda³em po prostu to, co jest. Nie piszê nic o ludziach; niech pisz¹ o
sobie sami. Nie owietlam Legaciszek m¹drym artyku³em o znaczeniu itd.
Niech je owietla Henryk Dembiñski. I w ogóle doæ wspomnieñ. Skoñczy³em swoje i stwierdzam, jak bohater, ¿e nic mnie wiêcej nie wzrusza.
Ale gdybym wiedzia³, ¿e i w przysz³ym roku bêd¹ w niedzielê lody,
¿e tak samo co rano bêd¹ sz³y konie na dworzec i ¿e tak samo co
wieczór kierownik bêdzie park przewietla³ rentgenem  to bym siê
namyli³ i da³ chyba z pó³tora z³otego.
Wojciech D¹browski
grudzieñ 1931
Wojciech D¹browski, O Legaciszkach, [w:] Alma Mater Vilnensis, zeszyt 10,
Wilno 1932, orygina³ w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu.
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PATRZ¥C NA STAR¥ FOTOGRAFIÊ
Romuald Mieczkowski
Przegl¹dam je od czasu do czasu. Przy
porz¹dkowaniu archiwum najczêciej.
Stare zdjêcia, pocztówki Nawet nie
osobiste, nawet nie rodzinne, tylko te,
które naby³em w antykwariatach, które
trafi³y przypadkowo. I zawsze mnie rozczulaj¹. Patrzê na nie ze wzruszeniem,
czujê niezrêcznoæ, gdy usi³ujê odczytaæ
zatarte przez czas przes³ania  wszak nie
jestem ich adresatem. Ale czêsto mam
wra¿enie, ¿e to korespondencje jakby
do mnie  od bardzo bliskich, dzi nieobecnych osób!
Krótkie, na pierwszy rzut oka czasem
niepozorne ze wzglêdu na b³ahoæ poruszanych spraw, komunikaty zawieraj¹ w
sobie nie tylko troski tamtego ¿ycia co- Zmierzch. List od Ukochanego. Pocztówka z koñca lat 20
dziennego wraz z kolorytem, który odszed³, ale i dramaty, które te¿ zgas³y z up³ywem czasu. Z odejciem ich
uczestników  nadawców i odbiorców z tego wiata.
Wiele takich kartek trzyma³em w rêku na pocz¹tku lat 90, kiedy w
Znad Wilii, wtedy dwutygodniku, wprowadzi³em rubrykê To, co
by³o Reprodukowa³em w niej dawne wileñskie pocztówki, ze zmienionymi najczêciej, albo i z nieistniej¹cymi fragmentami miasta, z zapytaniem do czytelników, przede wszystkim starszych wilnian  w³anie: co to by³o?
Wspomnienia p³ynê³y bez koñca. By³ to jeden z najbardziej udanych
i owocnych konkursów, jakie wymyli³em i przeprowadzi³em. Potem
czytelnicy, zafrapowani równie¿ nagrodami rzeczowymi (w tym wycieczkami do Polski), jak te¿ intryguj¹c¹ tematyk¹, wypo¿yczali mi
takie pocztówki, wiele ciekawego mog³em dowiedzieæ siê od kolekcjonerów wileñskich. Ale wtedy zajmowa³em siê tylko widokami miasta,
rzadziej zawartymi na nich tekstami, odk³ada³em to na póniej. Ale
jak to w ¿yciu bywa  poniej nie znalaz³o siê takiej mo¿liwoci. Dopiero teraz, gdy znowu przypadkowo trafi³y mi do r¹k moje stare pocztówki, w szcz¹tkowej postaci, zapragn¹³em poznaæ choæ trochê po55
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przez testy, zawarte na nich, poznaæ ich
korespondentów.
Na pocztówkach  dawny urok Wilna,
wielu miast i zak¹tków Rzeczypospolitej,
których nie ma na dzisiejszej mapie, wyblak³e kolory na migawkach z metropolii i kurortów europejskich. S¹ te¿ zdjêcia bo¿yszcz
tamtych czasów, aktorów. Oto seria idealnie zachowanych, a wykonanych w pracowni Photechemie  Berlin zdjêæ legendarnej diwy niemego kina  Poli Negro Któ¿
by powiedzia³, ¿e jest to Kopciuszek, który
przeistoczy³ siê z wiejskiej dziewczyny ApoPola Negri, znana aktorka,
lonii Cha³upiec?! Skromniej wydano poczpochodz¹ca z Polski
tówkê w Polsce z wizerunkiem Jana Kiepury i znacznie skromniej z podobizn¹ Juliusza Osterwy, za z wczeniejszych czasów zaborów  teatralne sceny
z Dziadów.
Piêkne s¹ kartki z modnymi w tych czasach reprodukcjami obrazów, tylko ju¿ bardzo ckliwe... Przedstawiaj¹ nostalgiczne pejza¿e, pe³ne przepaci, po³amanych konarów drzew, niekiedy wód, choæ zdarzaj¹ siê portrety piêknych dziewic. Bardziej dynamiczne s¹ pocztówki
ze zdjêciami  znowu¿ romantycznych dam, par zakochanych, podobnie jak aktorzy, przy okazji prezentuj¹cych szyk ówczesnej mody!
Kartki pomiêdzy dawnymi adresatami w Wilnie, okolicach i na dawnych Kresach, bo na Bia³orusi i Ukrainie równie¿, s¹ pisane w ró¿nych jêzykach  po
polsku, po rosyjsku, po bia³orusku, po francusku, po niemiecku Do moich przypadkowych zbiorów nie trafi³y pocztówki, pisane po litewsku. Oto pocztówka, wys³ana
30 sierpnia 1912 roku z Ostrowa £om¿yñskiego, z widokiem tej¿e mieciny, ul. Warszawskiej  na pierwszym planie Konditierskaja  Cukiernia A. Tomickiego. Adresatem komunikatu, pisanego tym razem po
hebrajsku, jest Gospodin Abramowicz w
Wilnie
Juliusz Osterwa na pocztówJest te¿ kartka, znacznie póniejsza, dace z pocz¹tku XX wieku
towana 2 stycznia 1928 roku, na której Ja56
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dzia (K?) i jej kole¿anki z Bie³aruskaga
Narodnaga Teatru (na fotografii w strojach ludowych, a zdjêcie zrobiono w Zak³adzie Fotograficznym M. Itkinówny w
G³êbokiem) l¹ pozdrowienia dla Zinaidy
Michalewicz.
Odbiorc¹ innej kartki, z dat¹ na stemplu 3 marca 1913, z reprodukcj¹ obrazu
Mariana Czekoñskiego Têsknota, by³
Wielmo¿ny Ks. Proboszcz Nikodem Aborowicz w Butrymañcach. Do niego s¹ kierowane bardzo proste s³owa:
Przesy³am ¿yczenia pomylnego jutra!
Ogromnie ¿a³ujê, ¿e nie bêdê mog³a spêdziæ jutrzejszego dnia w tak mi³em i doUczestniczki Bie³aruskogo
branem towarzystwie. W porê przyjechaNarodnogo Teatru. 1928
limy do Wilna, bo znowu szko³a. Proszê
o nades³anie mi wiadomoci ze wsi. Wraz z dziatw¹ ca³ujê r¹czki JW.
Na innej pocztówce do kap³ana (z 24 listopada 1912), z rycin¹ obrazu K. ¯elechowskiego Szczêcie rodzinne, przedstawiaj¹cego dziewczê przy k¹dzieli i m³odego, umiechaj¹cego siê mê¿czyznê, trzymaj¹cego na kolanach dzieciê, ta sama adresatka, której dowiadujemy siê
imiê, bo jest w podpisie  Jadwiga  pisze, znowu¿ zak³opotana wyranie edukacj¹ w szkole:
Dzi z mojej racyi poszed³ Stach nieprzygotowany do szko³y  tak miê wczoraj bola³a g³owa, ¿e w niczem mu pomóc nie mog³am; jestem w obawie, by go z czego nie
wyrwali do odpowiedzi, chocia¿ z racyi niedawnej choroby ma prawo jeszcze siê odpowiedzieæ, wiêc chyba z tego skorzysta. Mówi³
mi p. Witold, ¿e dzi odsy³a lokomobilê do
Nark., wiêc ju¿ chyba m¹¿ po niedzieli nie
przyjedzie
Równie skromne s¹ s³owa, pisane w
roku 1911, do Stanis³awy Rewieñskiej z ul.
Kazañskiej w Wilnie, dom Misiewiczowej:
Siedzê na wsi i szyjê Waci wyprawê, lub
naznaczony na czerwiec, mo¿e nawet bêdzie Czy warto niæ, kiedy babiew Wilnie. Lalusia zapomnia³a mnie na pri- go lata niæ?...
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ma  aprilis ¿ali³a siê Wanda Bohuszewiczówna z Chróle¿yc ko³o Równego.
Szczególny wydwiêk maj¹ karkiflirty, a mo¿e i przes³ania z powa¿niejszym uczuciem, nie ods³anianym jednak¿e  jak wymaga³ duch czasów 
bez kopert i publicznie. Ciekawa pod
tym wzglêdem jest korespondencja do
Wielmo¿nego P. Kazimierza Anfszlaga
w Kutnie od anonimowej damy. Stemple pocztowe wiadcz¹, ¿e pocztówki
by³y wysy³ane z Kijowa i okolic (Udzia³owej?) w 1909.
P.Witold M. obieca³ nam dnia pew- Ludomir Sleñdziñski, Dziewczynego, i¿ ujrzymy Pana w Udzia³owej. na z wiankiem. 1933
Bardzo mnie to ucieszy³o, chcia³am bowiem za³atwiæ niektóre obrachunki, które to nie bêd¹c z zakresu handlowych, na papierze wychodz¹ niecile. Lecz, jak czêsto, i tym razem
Pan zmieni³ zamiar poprzedni Proszê mi powiedzieæ: Czy wiêta przesz³y
Panu weso³o? Chcia³abym te¿ wyjanienia pewnej tajemnicy: mianowicie, dlaczego usi³owa³ Pan byæ dla mnie niesympatycznym, choæ
widz¹c niezrêczn¹ robotê, nie bra³am tego do serca. Mia³abym ochotê
przemówiæ na tem miejscu jêzykiem jubilera  ale mi brak odwagi.
Widzi Pan  prze¿ywa Nieznajoma autorka listu.
Mi³y i dobry list otrzyma³am. Nie wiedzia³am, ¿e Pan tak ³adnie
umie pisaæ, W tem wszystkiem Ygranja przychodz¹ca sama z siebie...
Ca³e szczêcie, ¿e bywa s³odka. Zbiory haftów ukraiñskich na pewno bêd¹. Ale jak
lepiej, czy w ca³oci wykoñczonej (np. pod
postaci¹ rêcznika, które tu s¹ powszechn¹
ozdob¹ czy po prostu jako wzory?). Ostatnia
strona listu jest dla mnie niespodziank¹. Czemu tyle zajêcia? Czy nie wyjedzie Pan na letni
wypoczynek? Szkoda, ¿e nie mogê Panu przes³aæ wspomnianego ju¿ lasu. Ma cudown¹
³¹kê Tetmajera i morze kwiatów  czytam
na nostalgicznej kartce, zatytu³owanej
Zmierzch.
Odpowiada ukochana..
Proszê mi powiedzieæ: Czy warto niæ,
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kiedy babiego lata niæ? Gniewam siê.
Czemu przys³a³ Pan tak dziwn¹ kartkê?
Jestem pod wra¿eniem pewnego utworu
rozg³onego naszego pisarza. Czy te¿ Pan
czyta³ Dzieje grzechu?  pyta zielonym
atramentem, piêknym charakterem pisma
ta sama Nieznajoma.
Jak mia³a na imiê ta mi³oniczka ówczesnej poezji i prozy polskiej? Czym siê
koñczy³a ich korespondencja? Jaki mia³a
ona ci¹g dalszy? Czy kropk¹ nad i jej
pamiêci by³o wykupienie przeze mnie w
latach 70. tych trzech pocztówek fotograficznych, z których w seppi wydobywa siê patynowe srebro, ka¿da po 40
kopiejek (cena jest wbita i ju¿!), w anty- Z kartek zapisanych zielonym
atramentem
kwariacie na rogu dawnej Zawalnej i Pohulanki w Wilnie?
Kiedy nie by³o takiej informacji medialne, fotograficzne pocztówki
zastêpowa³y dzisiejsz¹ wirtualn¹ informacjê o powstaj¹cych dzie³ach
sztuki, dokonaniach ówczesnych artystów. Tak mo¿na oceniaæ piêkne
fotografie, jakie otrzyma³em od Julity Sleñdziñskiej 28 listopada 1988 z
reprodukcjami dzie³ jej ojca.
Na jednej z nich  reprodukcja obrazu Dziewczyna z wiankiem wybitnego
artysty wileñskiego Ludomira Sleñdziñskiego. W wyjanieniu na odwrocie czytamy (pisane rêk¹ mistrza?):
Nagroda honorowa na II salonie Zimowym I.P.S w r. 1932, wystawiany na
Miêdzynarodowej Wystawie w Wenecji 
XVIII Biennale w 1932 i na wystawach
Instytutu Carnege w Ameryce w Pittsburgu i Toledo w 1933.
W domu wiele mia³em pocztówek
Bu³haka. Jako dziecka dziwi³o jego nazwisko. Dopiero po wielu latach zafascynowa³a mnie jego twórczoæ fotograficzZakochani. ¯yczenia, wys³ane do na, jego losy. Na pocz¹tku lat 90. zorgaMickun przed wiêtami Bo¿ego nizowalimy najwiêksz¹ z dotychczasoNarodzenia 1928
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wych wystawê jego fotografii w galerii Arka. Ile¿ to fotografii w
latach 30. ubieg³ego stulecia wykonaæ móg³ Jan Bu³hak? Nawet po
tym, jak sp³onê³a jego pracownia pod koniec wojny na Placu Orzeszkowej, setki tysiêcy kr¹¿y dzi po wiecie jego zdjêæ, równie¿ w postaci pocztówek.
Oto trzymam w rêkach szczególn¹ pocztówkê-fotografiê, nietypow¹, bowiem wydan¹ nie przez Pocztê Polsk¹, tylko przez Atelier
Bu³haka. Jest to bardzo dobrej jakoci zdjêcie z dwoma piecz¹tkami.
Pierwsza angielska i krótka: Copyright by Jan Bu³hak Wilno 1937.
Druga  po francusku i bardziej opisowa. Dowiadujemy siê z niej, i¿
fotografie pochodz¹ z cyklu La Pologne en images photogr. de J. Bu³hak, ¿e wykonano je w pracowni na Orzeszkowej 3 w Wilnie, za
kolekcja liczy 10 tysiêcy widoków. O³ówkiem wpisano nr 8060 i nazwê: Woj. Wileñskie  Jez. Trockie
Unikalne s¹ takie pocztówki-fotografie, wykonane przez Bu³haka w
latach okupacji niemieckiej. Oto jedna z nich, z widokiem wnêtrza cerkwi w. Trójcy. Jako Lichbildner, mia³ te¿ swoj¹ piecz¹tkê, dziwnie na
niej brzmi nazwa adresu pracowni, pisana po niemiecku, z litewskim
administracyjnym brzmieniem, z nazwiskim polskiej pisarki: Oscheskienes
str. 3! Komu¿ by mog³o przyjæ do g³owy, ¿e chodzi tu o ulicê poczciwej Orzeszkowej
Jana Bu³haka przypomnielimy godnie w Wilnie, otwieraj¹c 21 kwietnia 1992 roku we wspomnianej Galerii Arka wielk¹ wystawê jego
zdjêæ. Ich powiêkszone odbitki pozyskalimy od warszawskiej Fundacji Fotografia dla Przysz³oci. Wystawa ta zosta³a z wielkim zainteresowaniem przyjêta w Kiejdanach i Solecznikach, potem wielokrotnie
powtarzana w ró¿nych zestawach w Polskiej Galerii Artystycznej Znad
Wilii. Trzeba powiedzieæ, ¿e wiele wtedy
imprez robilimy po raz
pierwszy na Litwie 
jak, na przyk³ad, wybory Najpiêkniejszej
Polki, na poziomie, który ju¿ potem inni nie
potrafili powtórzyæ. Ale
to ju¿ wybiega poza ten
temat
Z wojn¹ przysz³y
Jan Bu³hak, Jeziora Trockie, nr 8060, 1937
dramatyczne czasy nie
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tylko dla Bu³haka. Wojenne kartki
wydawano na lichym papierze. Tê
wydali Niemcy. Pod zdjêciem z widokiem katedry w Wilnie zim¹ podpis: Schneeplastik, v. Jos. Edlbauer
 Munchen v. d. Kathedrale Wilna,
Januar 1942.
Przed katedr¹, któr¹ charakterystyczn¹ budowlê klasycystyczn¹
dobrze przecie¿ znaj¹ wilnianie, jaka
rzeba, jakby rzymska kwadryga
Zagadkê wyjania dramatyczne
wspomnienie z tej¿e zimy 1942, które zapisa³a Ariadna Bukowska, t³umacz¹c, jak przed katedr¹ powstawa³a ta szybka plastykaz lodu:
Bardzo pami¹tkowe zdjêcie. Dramatyczna lodowa kwadryga
Sz³am z Wackiem Sosnowskim, któ- przed katedr¹ w Wilnie. 1942
rego rozstrzelali... (w tym miejscu
chcê unikn¹æ niesprawdzonej i emocjonalnej dos³ownoci  R.M.)
nastêpnego dnia. By³ mróz minus 25. Tê kwadrygê rzebi³ jaki Niemiec. Obok sta³a beczka z wod¹ i jaki cz³owiek (¯yd?  R. M.) moczy³ kule w lodowatej wodzie i podawa³ rzebiarzowi. On te kule rzuca³
i nadawa³ kszta³t. By³a piêkna s³oneczna pogoda.
Ile¿ informacji zawieraj¹ takie dokumenty! Kiedy na mietniku znalaz³em stary przedwojenny szkolny zeszyt  kajet  jak mówiono wtedy u nas. By³y tam wklejone zdjêcia, ma³ego formatu, jako stuprocentowe odbitki negatywów w¹skiego formatu, z widokami ró¿nych zak¹tków Wilna, z fragmentami starówki, które dzi nie istniej¹, z kolorytem ówczesnych rogatek Wilna.
Ale to ju¿ inna i bardzo fascynuj¹ca historia
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XVI W.  1945)  11
Eggenfelder, Ekkenfelder, Ignacy de, ¿y³ w XVIII w.; malarz, sztycharz, snycerz. Czynny w Wilnie w 1752-1781; byæ mo¿e syn Jana
Ernesta Eggenfeldera z G³ogowa, malarza i grafika. Zwi¹zany z Akademi¹ Wileñsk¹, jako autor fresków na fasadzie Obserwatorium Astronomicznego; malowa³ równie¿ obrazy olejne, m.in. dla kocio³a w. Jakuba i Filipa. Astronom Marcin Poczobutt-Odlanicki poleci³ go Joachimowi Chreptowiczowi, jako najlepszego w Wilnie malarza, który najsztuczniej wzoruje ciany al. Fresco. Na uroczystoæ z okazji koronacji Stanis³awa Augusta w 1764, wspólnie z Maciejem S³uczañskim wykona³
dekoracjê malarsk¹ bramy triumfalnej. W 1765-1766 by³ zatrudniony
przy pracach snycerskich, poz³otniczych i malarskich w kociele w.
Jakuba i Filipa (Dominikanów) na £ukiszkach; m.in. namalowa³ dwa
obrazy do bocznych o³tarzy; miêdzy 13 kwietnia a 21 wrzenia 1766
otrzyma³ 600 z³. Znane s¹ jego miedzioryty: sfera i mapa dwóch pó³kul,
wklejone w Lexykonie geograficznym Hilariona Karpiñskiego, Wilno
1766; Portret El¿biety z Ogiñskich Puzyniny, fundatorki Obserwatorium Astronomicznego przy Akademii Wileñskiej, ok. 1772; 3 tablice
astronomiczne w ksi¹¿ce Jakuba Nukcjanowicza Predilectiones mathematicae 1781. Byæ mo¿e ok. 1772 wykona³ polichromiê elewacji
Bia³ej Sali Obserwatorium Astronomicznego Akademii w Wilnie. Dekoracja ta, przedstawiaj¹ca przyrz¹dy astronomiczne i matematyczne,
wzbogacona jest sztukateri¹. Hoppen przypisuje jemu wykonanie po
1774 w Sali, zwanej Lelewelowsk¹, Biblioteki Akademii  2 panneaux,
przedstawiaj¹cych putta wród kwiatów.
R. wiêtochowski, S³ownik artystów polskich, t. 2, Wroc³aw 1975, s. 156-157;
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 75.

Epstein Jehuda, ur. w 1870 w Mohylewie, zm. w 1945 w Johannesburgu; malarz. W 1884-1890 uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w
Wilnie. Po jej ukoñczeniu razem z Lazarem Krestinem wyjecha³ do Wiednia na dalsze studia w ASP. Za wykonany podczas studiów obraz Polscy ¯ydzi, graj¹cy w szachy otrzyma³ nagrodê uczelni. Dwukrotnie, w
1894 i 1900, uzyska³ stypendia na wyjazd do W³och. Czêsto wystawia³
w wiedeñskim Kunstlerhaus, gdzie mia³ wystawê indywidualn¹ w 1920;
ponadto w Berlinie (1920, 1913), Drenie (1912) i Dusseldorfie (1913).
Jego akademickie malarstwo, utrzymane pocz¹tkowo w ciemniejszych
tonacjach, pod wp³ywem impresjonizmu stopniowo siê rozjania³o i
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osi¹gnê³o, zw³aszcza w pejza¿ach, szerok¹ skalê kolorystycznych efektów. Malowa³ tematy z ¿ycia ¯ydów polskich oraz ze Starego Testamentu: Machabeusze, Saul i Dawid, Hiob; ponadto pejza¿e z W³och,
Hiszpanii, Francji i znad Morza Pó³nocnego oraz portrety.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruñ, s. 84.

Estko, Estka, ¿y³ w XVIII w.; malarz. Czynny na dworze wojewody wileñskiego Karola Radziwi³³a Panie Kochanku. Pochodzi³ ze spolonizowanej rodziny niderlandzkiego pochodzenia nazwiskiem Estken,
której obecnoæ dobrach radziwi³³owskich jest notowana ju¿ w koñcu
XVII w. W 1783 (1784?) w Wielkiej Sali Zamku Niewieskiego wymalowa³ plafon: personifikacje cnót, ujmuj¹ce wizerunek królewski i koronê, geniusz, wyra¿aj¹cy ordynacjê niewiesk¹, znaki Zodiaku.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 174.

Eymontt, Eymont, Gundys³aw, ur. 1761, zm. 1846 w Dani³owiczach pod Wilejk¹; dominikanin. By³ przez dwa lata nauczycielem rysunków w szkole w Uszaczu k. Lepla, a po rocznej przerwie  w
Gimnazjum Dominikañskim w Grodnie (miêdzy 1797 a 1802), gdzie
wyda³ w 1802, stoj¹cy na wysokim poziomie, podrêcznik nauki rysunków pt. Nauka pocz¹tkowa regu³ propocji znaczniejszych z rozmaitemi
sposobami rysunek u³atwiaj¹cemi z ró¿nych autorów zebrana, obejmuj¹cy 132 strony tekstu i 19 tablic, rytowanych przez siebie na miedzi.
Przez kilkadziesi¹t lat uprawia³ malarstwo na szkle, wykonuj¹c m.in.
wizerunki najs³awniejszych ludzi w Polsce.

M. Morelowski, Znaczenie baroku wileñskiego XVIII stulecia. Wilno 1940, s.
24-26; S. Kozakiewicz, M. Morelowski, R. wiêtochowski, Polski s³ownik biograficzny, t. 6. Kraków 1948; S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 179.

Fainstein Chaim Mejer, ur. 2 maja 1911 w Kownie, zm. ok. 1944
w kowieñskim getcie; ¿ydowski grafik. W 1927-1932 uczy³ siê w Szkole
Sztuk Piêknych w Kownie; od 1932 uczestniczy³ w wystawach, m.in.
w 1935 wystawia³ w Koszycach; bywa³ w Wilnie. Do jego dzie³ nale¿¹
m.in. grafiki Stare Miasto, 1932; Getto wileñskie, 1938; Uliczka w nocy,
1939; wykona³ portrety znanych profesorów: Vaclovasa Birþiðki, Pauliusa Galaunë, Augustinasa Janulaitisa, Vincasa Krëvë-Mickevièiusa, Vincasa Mykolaitisa-Putinasa, Micha³a Römera. Ilustrowa³ ¿ydowskie wydawnictwa; namalowa³ obraz Mê¿czyzna w kapeluszu, 1934.
O. Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 528.

Farbisz-Kijankowa Ró¿a, ur. 1903 w Dzikowie, zm. 1983 w Kowarach. W latach 30. XX w. studiowa³a malarstwo na Wydziale Sztuk
Piêknych USB w Wilnie, bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych
wydzia³u w 1933/34-1937/38. W 1940 wziê³a udzia³ w wystawie Pla63
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styków Wileñskich w Wilnie. Po drugiej wojnie wiatowej wyjecha³a
do Polski, zamieszka³a we Wroc³awiu, gdzie by³a cz³onkiem ZPAP. Z
okresu wileñskiego znany jej obraz: Pejza¿ zimowy, 1936, drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989) s. 58.

Fidanza Felicja, ¿y³a w XIX/XX w.; rzebiarka. Czynna w Wilnie,
w 1902 pomaga³a rzebiarzowi Wiktorowi Wasilewskiemu w konserwacji wystroju kocio³a w. Piotra i Paw³a na Antokolu w Wilnie.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1993, s. 33.

Fleury Stanis³aw Filibert, ur. 1858 w Papajach pod Wilnem, zm.
21 kwietnia 1915 w Wilnie; akwarelista, rysownik, fotografik. By³ prawnukiem podpu³kownika Filipa de Fleury, fligiel-adiutanta króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, wnukiem Marcina, a synem Józefa.
¯onaty z Felicj¹ z Andrukowiczów (1857-1941). Kszta³ci³ siê w gimnazjum rosyjskim w Wilnie w 1869-1873; szko³y tej nie ukoñczy³ i
wst¹pi³ w charakterze ucznia do znanego zak³adu fotograficznego Aleksandra Straussa, dyplomowanego artysty malarza, a oprócz tego uczêszcza³ do Szko³y Rysunkowej Iwana Trutniewa. Za jego zachêt¹ przysy³a³ prace malarskie i rzebiarskie na wystawy i konkursy; m.in. w Wilnie w 1894 oraz w Petersburgu, gdzie otrzyma³ za nie srebrny medal.
Nie maj¹c rodków na studia w akademii, otworzy³ zak³ad fotograficzny w Wilnie przy ul. Wielkiej 47, pocz¹tkowo do spó³ki pod firm¹ Fleury
i Baczyñski, potem samodzielnie. Powiêca³ wiele czasu na fotografowanie widoków i typów wileñskich na rynkach oraz kiermaszach, na
przedmieciach Wilna i jego malowniczych okolicach. Rysowa³ tak¿e
piórkiem i malowa³ akwarelami. Fotografowa³ zabytki architektoniczne, zw³aszcza kocio³y. Zajmowa³ siê te¿ okolicznociowo dekoracjami wnêtrz na bazary i zabawy z inscenizacjami ¿ywych obrazów w
Klubie Rzemielniczym w Wilnie. Zostawa³ w bliskich stosunkach ze
zbieraczami wileñskimi  Moraczewskim, Szelskim, Lucjanem Uziêb³¹,
a tak¿e z malarzami Boles³awem Rusieckim, Piotrowskim i Józefem
Ba³zukiewiczem. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.
J. Bu³hak, O pierwszych fotografiach wileñskich wileñskich XIX w. Fotografia
Polska 1939, A. nie¿ko, Polski s³ownik biograficzny, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 229.

Fleury Wac³awa, córka Stanis³awa Filiberta, ur. 1888 w Wilnie, zm.
1983 w Sopocie; malarka. Studiowa³a malarstwo w ASP w Petersburgu;
malowa³a portrety i pejza¿e: Nasze brzozy. By³a cz³onkiem Wileñskiego
Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych od 1937.W
okresie miêdzywojennym by³a kierowniczk¹ szko³y powszechnej wit,
harcmistrzyni¹. W czasie wojny  w konspiracji AK, uczestniczy³a w
tajnym nauczaniu. W 1945 wyjecha³a do Polski i zabra³a ze sob¹ domo-
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we archiwum ojca  400 zdjêæ. Mieszka³a w Sopocie. Zdjêcia Fleuryego
eksponowane by³y w 1966 w Wilnie na wystawie, zorganizowanej przez
Muzeum Narodowe Litwy i Muzeum Etnograficzne w Gdañsku-Oliwie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 23; A. Kasperavièienë, J.
Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s.
68; LVA, Vilnius, F.288, ap. 1, b.9, poda³a T. Dalecka.

Fores Józef, ur.? w Wilnie (z rodziców heretyków), zm. 18 pa¿dziernika 1661. W konwencie reformatów (franciszkanów) w Warszawie. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e malowa³ do reformackich kocio³ów.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 234.

Formakiewicz, ¿y³ w XVIII w.; sztukator. Notowany w 1798 jako
wykonawca gipsatur w ratuszu wileñskim.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 234-235.

Forst, ¿y³ w XIX w. Ok. 1860 wykona³ freski w katedrze w Mohylewie. Pracowa³ równie¿ w kociele w. Teresy w Wilnie, byæ mo¿e
przy odnawianiu malowide³ sklepiennych i ciennych w czasie jego
restauracji w 1857.
Kurier Wileñski 1860, nr 21, s. 205; S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw
1975, s. 235.

Fotoklub Wileñski, za³o¿ony z inicjatywy Jana Bu³haka w 1928 w
Wilnie; skupia³ przewa¿nie profesjonalnych fotografików; zajmowa³ siê
kszta³ceniem, organizowa³ wystawy fotografii artystycznej.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 164.

Franciszek, malarz wileñski, wzmiankowany w 1562.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 257.
Fraser, Freser, Jan Karol, ¿y³ w XVIII; snycerz, sztukator, architekt. Dzia³a³ w Wilnie w XVIII w.; zdobi³ m.in. zbór protestancki.
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 81.

Frydrych, ¿y³ w XVIII w.; snycerz. W 1715 notowany w aktach
miejskich Wilna, jako mieszkaniec kamienicy ks. Gosiewskiego, op³acaj¹cy podatek do magistratu na wojsko saskie.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 257.

Gadomski Tadeusz, syn Walerego, rzebiarza. W latach 20-30. XX
w. mieszka³ w Wilnie; w 1929 na wystawie jubileuszowej USB pokazano jego portrety: Stefan Batory i Piotr Skarga; w 1931-1934 bra³ udzia³
w wystawach Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Plastyków. Na V Dorocznej Wystawie Prac Wileñskiego Towarzystwa
Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych w 1935 prezentowa³: 10
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portretów olejnych oraz 2 malowane wêglem. W 1934 zarz¹d WTNASP
informowa³, ¿e artysta malarz T. Gadomski nie posiada sta³ego zajêcia
i znajduje siê w trudnej sytuacji finansowej. Jesieni¹ 1940 uczestniczy³
w Wilnie w wystawie sztuki artystów wileñskich, na której pokaza³
m.in. Portret pani P, olej; Autoportret, olej.

S³ownik artystów plastyków, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 264; LVA, Vilnius, F 288, ap.
1, b.6, poda³a T. Dalecka.

Galeria Prywatna Ignacego Milewskiego w Wilnie, dostêpna (z
przerwami) dla zwiedzania; mieci³a siê w jego pa³acyku przy prospekcie wiêtojerskim (A. Mickiewicza). Milewski gromadzi³ obrazy polskich monachijczyków i impresjonistów; posiada³ m.in. dzie³a Jana
Matejki, Jacka Malczewskiego, Witolda Pruszkowskiego, Juliana Fa³ata, Józefa Mehoffera i innych.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 16.

Galeria Sztuki Wspó³czesnej przy Muzeum Staro¿ytnoci w
Wilnie, za³o¿ona przez Eustachego Tyszkiewicza w 1855 r. przy Komisji Archeologicznej w Wilnie. Galeria przetrwa³a do 1864 roku.
J. Kasperavièius, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 163; J.
Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 15.

Gall Iwo, ur. 1 kwietnia 1890 w Krakowie, zm. 12 lutego 1959
tam¿e; malarz, grafik, scenograf, re¿yser. W 1908-1914 studiowa³ w
ASP w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, nastêpnie kontynuowa³ studia w Berlinie i Wiedniu; podczas pierwszej wojny wiatowej
przebywa³ w Wiedniu, gdzie debiutowa³ jako scenograf w Teatrze Polskim (dekoracje do Hamleta W. Szekspira 1916). W 1918 wróci³ do
Krakowa, w 1921-1922 wspó³pracowa³ jako scenograf z Teatrem im.
J. S³owackiego. W 1923-1928 zwi¹za³ siê z Redut¹ Juliusza Osterwy.
Od 1925 mieszka³ w Wilnie, by³ tu scenografem, opracowa³ dekoracje
do sztuk: Wyzwolenie - 1925 i Wesele Stanis³awa Wyspiañskiego; Ksi¹¿ê Niez³omny Juliusza S³owackiego  1926; Sen F. Kruszewskiej  1927.
Po odejciu z Reduty, w 1928-1930 nawi¹za³ wspó³pracê z Hebrajskim
Studium Dramatycznym. W 1930 wyjecha³ z Wilna, mieszka³ i pracowa³ g³ównie w Warszawie. Po drugiej wojnie wiatowej w 1946 zosta³
dyrektorem Teatru Wybrze¿e w Gdyni; póniej pracowa³ £odzi, w
Warszawie i Krakowie. Uprawia³ malarstwo sztalugowe, m.in. portrety
T. Pawlikowskiego, H. Gallowej; zajmowa³ siê karykatur¹ i rysunkiem.
J. Bartoszewicz, Wielka encyklopedia PWN, t. 9. Warszawa 2002, s. 499.

Galli, Halli, Jan Maria (Giovanni). Pochodzi³ z Mediolanu; wed³ug
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Lorentza urodzi³ siê w Como. W 1677 sprowadzony z Rzymu do Wilna, gdzie wspó³pracowa³ z Piotrem Perettim przy dekoracji kocio³a
w. Piotra i Paw³a na Antokolu; wykonywa³ sztukaterie ornamentów:
kwiaty i arabeski w kaplicach w. Augustyna, ¯o³nierzy, w. Urszuli i
w zakrystii. Po zakoñczeniu robót w listopadzie 1684 opuci³ Wilno.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 274-275. K. Èerbulënas,
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 566-567.

Gañski Wojciech, malarz wileñski wymieniony w 1643.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 280.

German Jan, ur. 29 padziernika 1730 na Warmii, zm. po 1773.
Wst¹pi³ do zakonu jezuitów 1 wrzenia 1754 w Wilnie i tam odby³ dwuletni nowicjat. Czyta³ i pisa³ po niemiecku, po polsku mówi³ s³abo. W
1756-1759 pracowa³ przy ozdabianiu wnêtrza nowego kocio³a jezuickiego w Orszy. Pe³ni³ inne obowi¹zki w kolegium w Reszlu do 1773.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 309.

Gêdowski, Endofski, Gedofski, ¿y³ w XVIII w.; snycerz. Czynny
na terenie Prus Wschodnich i na Wileñszczynie. Hipotetycznie przypisuje mu siê wykonanie stolarsko-snycerskiej czêci organów, m.in.
kocio³a Jezuitów w Po³ocku (do 1939 w kociele w. Jana w Wilnie)
i kocio³a Dominikanów w Wilnie 1776.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 323.

Giedroyæ Henryk, ur. 1904 w Wilnie, zm. 21 wrzenia 1942 w
Kermanshah (Iran); rzebiarz. W 1918 zaci¹gn¹³ siê do wojska polskiego. Studia rozpocz¹³ w 1927 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, uczêszcza³ do pracowni rzeby Boles³awa Ba³zukiewicza. W 1931
wykona³ medal pami¹tkowy z okazji 350-lecia Uniwersytetu Wileñskiego, w 1932 uzyska³ pierwsz¹ nagrodê w konkursie na pomnik Józefa
Pi³sudskiego w I³¿y w powiecie wilejskim. Po studiach pracowa³ jako
wicedyrektor Orbisu w Wilnie. W 1939 dosta³ siê do niewoli sowieckiej, od 1941 w armii gen. W³adys³awa Andersa. Z okresu wileñskiego
znane s¹ jego dzie³a: G³owa mêska, 1931, gips; Medal pami¹tkowy.
Jubileusz 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego Batorego Wilnie.
I. ¯era, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 326-327; Wileñskie
rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 59.

Ginty³³ówna Romana, ur. 8 sierpnia 1911 w Kijowie, zm. 1988 w
Warszawie. Ukoñczy³a Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilnie; w
1930-1938 jako wolna s³uchaczka na Wydziale Sztuk Piêknych USB w
Wilnie, dyplom otrzyma³a w 1939 i rozpoczê³a studia na Wydziale Humanistycznym, w 1940-1941  na tajnych kompletach uniwersyteckich; w
1946 uzyska³a w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dyplom historyka
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sztuki. W 1938-1941 by³a pedagogiem w gimnazjach wileñskich. W 1937
uczestniczy³a w subskrypcji prac graficznych; w 1939  w wystawie
Grupy Wileñskiej i Wileñskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Sztuk
Plastycznych. Jej twórczoæ to malarstwo, rysunek, grafika wystawiennicza, projektowanie wnêtrz. Po wojnie pracowa³a w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w Przedsiêbiorstwie Konserwacji Zabytków. Z okresu wileñskiego znane s¹ jej dzie³a: Zau³ek wileñski, 1933, drzeworyt; G³owa
dziewczyny.Portret Jadwigi Dziewulskiej, 1933, drzeworyt dwubarwny;
Domki nad rzek¹, 1934, drzeworyt; Akt z dzbanem, 1934, drzeworyt
dwubarwny; Obserwatorium Astronomiczne USB, 1937, akwaforta;
Domki wileñskie, 1938, drzeworyt; Zamek w Trokach, 1938, akwaforta.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s.
59; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 162,231; LAP, Wilno, F 175, ap. 9, b. 20, poda³a T. Dalecka.

Ginzburg Leon, ¿y³ w XIX w.; wêdrowny dagerotypist¹, w 1843
przyjecha³ z Berlina do Wilna i tu pracowa³. Jego pracownia mieci³a
siê na Pohulance, a w 1844 w domu Sulistrowskich przy Skopówce.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 19.

Giotto Daniel, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz w³oski. W 1766-1784 kierowa³ pracami rzebiarskimi przy wykonywaniu o³tarza g³ównego, ambony, ³aw chóru zakonnego w kociele Bernardynów w Wilnie.
K. Èerbulënas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 484.

Glacner Mot³, ¿y³ w XX w.; malarz ¿ydowski w Wilnie, debiutowa³
na wystawie YiVO w 1935, uczestniczy³ w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

G³êbicki Miko³aj, ur. ok. 1859, zm. 1899 w Wilnie. Mia³ byæ uczniem
Jana Matejki w Wilnie. Malowa³ sceny rodzajowe, portrety, obrazy religijne. Wystawia³ w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie w
1884 obrazy Pielgrzym i Chleba naszego oraz w 1887 Portret gen. T.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 363.

G³owacki Antoni, ojciec Józefa Hilarego, ur. ok. 1750, zm. 1811 w
Rohaczowie na Bia³orusi; malarz. Od 1787 by³ nadwornym malarzem i
budowniczym genera³a-majora S. Zorycza w Szk³owie na Bia³orusi.
Malowa³ portrety jego rodziny, obrazy religijne, projektowa³ dekoracje
dla teatru pa³acowego, a tak¿e by³ autorem malowanych przezroczy i
iluminacji, uwietniaj¹cych uroczystoci i zabawy. By³ zapewne twórc¹
planów, wystawionych przez Zorycza szko³y oraz autorem odbudowy
Szk³owa po po¿arze. W 1790-1792 by³ dekoratorem teatralnym w ze68
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spole A. ¯ukowskiego w Miñsku. W 1792-1802 przebywa³ na dworze
arcybpa S. Siestrzeñcewicza w Mohylewie. W tym okresie intensywnie uprawia³ sztukê religijn¹, malowa³ obrazy sztalugowe oraz polichromie w wielu kocio³ach i cerkwiach okrêgu mohylewskiego. Móg³ pracowaæ równie¿ jako dekorator teatru w Mohylewie, utrzymywanego
przez arcybpa. W 1805 by³ dekoratorem teatru Mariana Ka¿yñskiego
w Miñsku. Razem z tym zespo³em przeniós³ siê zapewne do Wilna,
gdzie w 1810 mia³ ozdobiæ teatr Marianny Morawskiej, mieszcz¹cy siê
w Ratuszu. Ponadto w Wilnie kopiowa³ portrety s³awnych Polaków dla
pijara, prof. Konstantego Bogus³awskiego, póniejszego kanonika wileñskiego, wyk³adowcy w Wilnie. Malowa³ te¿ obrazy religijne.

Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 366-367; T.
Adomonis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 640.

G³owacki Józef Hilary, syn Antoniego, ur. 14 stycznia 1789 w Miñsku,
zm. 21 grudnia 1858 w Warszawie; malarz, grafik, scenograf. Uczy³ siê u
ojca Antoniego. W 1808 przyby³ do Wilna, studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych przy Uniwersytecie Wileñskim pod kierunkiem Jana Rustema; w 1811
otrzyma³ stopieñ kandydata sztuki; w 1808-1825 by³ scenografem w teatrach wileñskich; pod kierunkiem J. Rustema wykona³, jeszcze jako uczeñ,
w 1810 dekoracje do opery Zingarellego Romeo i Julia, w 1811 szereg
dekoracji dla teatru Marianny Morawskiej. Do 1826 dzia³a³ na terenie Wilna, jako dekorator teatralny. W 1821-1825 wyk³ada³ na Uniwersytecie
Wileñskim, w 1823-1826  kierownik pracowni litografii Uniwersytetu
Wileñskiego. Wa¿niejsze prace malarskie wykonane w Wilnie: obrazy w.
Piotr i w. Pawe³ dla katedry, 1815?; odwie¿enie i malowanie ló¿ w teatrze M. Ka¿yñskiego, 1816; malowid³a cienne w dolnej Sali Uniwersytetu Wileñskiego, 1818; malowid³a cienne w mieszkaniu, przygotowanym
dla Nowosilcowa, ok. 1824-1826. Od 1826 zamieszka³ w Warszawie. W
1808-1825 wykonywa³ dekoracje do spektakli w teatrach wileñskich, w
1826-1858  w teatrach warszawskich. W Wilnie zajmowa³ siê dekoracj¹
niektórych pa³aców, w Warszawie  pa³acu Ludwika Paca (1826); wykona³ w litografii portrety Wawrzyñca Gucewicza, 1823; Miko³aja Kopernika, 1826; ilustracje do ksi¹¿ki Jana Chodki Pan Jan ze Swis³oczy, 1823;
namalowa³ obraz w. Marek oraz autoportret. W 1820-1821 by³ wolnomularzem, cz³onkiem honorowym lub czynnym kilku ló¿.

Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, Wroc³aw. 371-373;
J. Galèienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 640.
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Pomnik Mendoga (Mindaugas), ustawiony w 2004
u stóp Góry Zamkowej w Wilnie

¯YDZI WILEÑSCY W SZTUCE
Alperowicz Lew, Leon, Lejb, ur. 4 grudnia 1874 w Kurzeñcu k.
Wilejki, zm. w 1913 w Miñsku; malarz. W 1890-1892 uczy³ siê w
szkole rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie; któr¹ ukoñczy³ w 1896
w Odessie, w 1902 ukoñczy³ ASP w Petersburgu. By³ uczniem Iwana
Repina. Odt¹d mieszka³ w Miñsku; malowa³ portrety, pejza¿e, m.in.
Rodzinny wieczór, Szwaczki, Murarze, Portret babci, Portret muzyka
¯uchowieckiego, Portret kobiety, Dziewczyna z czerwonym szalikiem.
By³ uczestnikiem wystawy rosyjskich pieriedwi¿ników w Miñsku (1899).
Uczestniczy³ tam¿e w wystawie, zorganizowanej przez rodowisko
wileñskie (zw³aszcza F. Ruszczyca) w 1911. Tworzy³ realistyczne, lecz
swobodnie malowane portrety, sceny rodzajowe oraz pejza¿e, w których pojawia³y siê wp³ywy impresjonizmu. P³ótna jego znajduj¹ siê w
zbiorach muzeów miñskich.
L. Drobau, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 1. Minsk 1984, s. 94.

Alpert Nochum, ¿y³ w XX w. W Wilnie debiutowa³ na wystawie
YiVO w 1935; uczestniczy³ w Wystawie m³odych ¿ydowskich Artystów
Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w]: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn, b.d. (1989), s. 35.

Altszuler Aron, syn Abrama, ur. 1873, zm.? Po ukoñczeniu szko³y
w Petersburgu uczy³ siê fotografii za granic¹, powróci³ do Wilna w
1894. By³ w³acicielem zak³adu, za³o¿onego w 1902 i czynnego po
1908 w domu Gru¿ewskiego przy ul. Wielkiej 45, w którym mieszka³.

LVIA, z.380, op.60, t. 992, l.88-92; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie
1839-1914. £ód 2001, s. 9.

Antokolski Lew, bratanek rzebiarza Marka Antokolskiego, ur. w
1872 w Wilnie, zm. w 1942 w Sterlitamaku w ZSRR; ¿ydowski malarz. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie do 1893, podj¹³ dalsze
studia w ASP w Petersburgu (1893-1900). Mieszka³ w Wilnie w 19001912. By³ wspó³za³o¿ycielem w 1908 Wileñskiego Ko³a Artystycznego
i cz³onkiem pierwszego zarz¹du. Pierwszy nauczyciel - Lasara Segalla.
W Wilnie wystawia³ swoje dzie³a w 1911 i 1915. Od 1912 mieszka³ w
Moskwie. By³ te¿ wspó³pracownikiem wydawanego po rosyjsku przez
rodowisko ¿ydowskie dziennika Siewiero-Zapadnyj Go³os. Jego
pejza¿e i rysunki spod Wilna przypomina³y twórczoæ Aleksandra Benois. Uprawia³ tak¿e malarstwo monumentalno-dekoracyjne.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945. Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog, Olsztyn bd. (1939), s. 23
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Antokolski Mark, w³. Morduch, ur. 2 listopada 1843 w Wilnie, zm. 9
lipca 1902 w Bad-Hamburgu. Pochodzi³ z wileñskiej rodziny ¿ydowskiej.
Uczy³ siê rzeby u Teselkrauta w Wilnie, nastêpnie w 1862-1868 studiowa³
w ASP w Petersburgu pod kierunkiem M. Pimienowa i I. Reimersa; od
1868 studiowa³ w Berlinie; w 1871-1877 mieszka³ w Rzymie; w 1871
otrzyma³ tytu³ akademika Rosyjskiej ASP; w 1878-1900  w Pary¿u. Wykona³ rzeby i pomniki: Krawiec (drzewo, 1864), Sk¹piec (koæ, drzewo,
1865), Iwan Grony (gips, 1870-1871), Piotr I (pomnik, br¹z, granit, 1883,
Petersburg, w 1943 wywieziony przez Niemców, w 1953 odbudowany),
Chrystus przed s¹dem (br¹z, 1874), mieræ Sokratesa (marmur, 1882),
Spinoza (1882), Mefistofeles (marmur, 1883), Nie z tego wiata (marmur,
1887), Jaros³aw M¹dry (majolika, 1889), Nestor dziejopis (marmur, 1890),
Jermak (br¹z, 1891), Katarzyna II (marmur, w 1901 postawiony w Wilnie
na Placu Katedralnym, w 1915 Rosjanie wywieli do Rosji).
Kratkaja chudo¿estwiennaja encik³opiedija. Iskusstwo stran i narodow mira, t.
3. Moskwa 1971, s. 640; G. Jankevièiûtë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1.
Vilnius 1985, s. 80.

Antowil Hersz, syn Berka, ¿y³ w XIX/XX w. Fotografii nauczy³ siê
w Borysowie w guberni miñskiej, ju¿ tam fotografowa³. Mieszka³ w
Wilnie, tu w 1899 otworzy³ zak³ad fotograficzny, czynny po 1903.

LVIA, z.380, op.56, t.921, l.106-107; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie
1839-1914. £ód 2001, s. 9.

Aronson Nachum (Naum), ur. w 1872 w Kras³awce Dyneburga,
zm. w 1943 w Nowym Jorku; rzebiarz. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie w 1889-1891. Póniej wyjecha³ do Pary¿a, gdzie studiowa³
w Ecole des Arts Decoratifs u H. Lemairea i A. Rodine. W 1897-1938
uczestniczy³ w wystawach Salon National des Beaux-Arts, którego zosta³ cz³onkiem w 1909. By³ autorem pomnika Beethovena w Bonn. Odwiedzi³ Polskê na pocz¹tku lat 20.; pomóg³ wówczas m³odemu rzebiarzowi z £odzi Jakubowi Cytrynowiczowi w wyjedzie do Pary¿a. Twórczoæ artysty ukszta³towa³a siê pod wp³ywem Rodina. Ok. 1900 rzebi³
w marmurze delikatne modelowane p³ynnymi liniami i wiat³ocieniem
symboliczne kompozycje (Pragnienie, Sen, Salome, Hero i Leander),
czêsto wykorzystuj¹c motyw aktu. Bardziej ekspresyjne, o pewnym stopniu deformacji wydaj¹ siê gipsowe studia twarzy i maski z 1903 (popiersie malarza M.). Wykona³ popiersia wybitnych pisarzy (To³stoja), muzyków (Mozarta, Chopina, Berlioza), uczonych (Pasteura, chirurga Jana
Mikulicza-Radeckiego), a tak¿e portrety kobiet i dzieci.

J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ
1996, s.79-80.
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Aronsztat Michel, syn Salomona, ur.?, zm. 25 stycznia 1889; fotograf. Pochodzi³ z Gazenpotu na £otwie; by³ w³acicielem zak³adu
fotograficznego czynnego w Wilnie od 1886 do 1895 przy ul. Wielkiej
w domu Pupkiny. Wykonywa³ równie¿ ambrotypie i ferrotypie.
LVIA, z.380, op. 43, t.371, op.46, l.20; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie
1839-1914. £ód 2001, s. 9.

Bak Efraim, syn Jankiela, ur. 1871, zm.?; fotograf. W 1899 w
Wilnie otworzy³ zak³ad fotograficzny w domu Zelweñskiego przy ul.
Stefañskiej, czynny jeszcze po 1903.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 10.

Barysznikówna Lela, malarka. Studiowa³a malarstwo na Wydziale
Sztuk Piêknych USB, od 1927 by³a cz³onkiem Cechu w. £ukasza.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37.

Behelfer Moj¿esz, malarz. Czynny w Wilnie; debiutowa³ na Wystawie Rzemios³ i Sztuk w 1925; malowa³ obrazy o tematyce biblijnej
i ¿ydowskiej; seriê Getta, ok. 1925. By³ cz³onkiem ¿ydowskiej grupy
literacko-artystycznej Jung Wilne.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Berlewi Henryk, ¿y³ w XIX/XX w. Uprawia³ malarstwo awangardowe. W 1924 uczestniczy³ w wystawie ¿ydowskiej w Wilnie.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 33;

Bernstein-Zinajew (Sinaeff), ur. w 1869 w Wilnie, zm. 1944 w
Owiêcimiu; rzebiarz. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie, a
nastêpnie u J. Daloma i A. Rodina w Pary¿u, gdzie zamieszka³ na sta³e.
Wystawia³ na Salonach paryskich od 1890. W 1901 otrzyma³ francusk¹ Legiê Honorow¹. Pracowa³ na zamówienie dworów cesarskich
w Wiedniu i Petersburgu oraz papie¿a. Na jego twórczoæ oddzia³a³a
sztuka Rodina. Wród rzeb portretowych wymieniæ mo¿na m.in. popiersia To³stoja, Leona Reyniera i kardyna³a Rompela z 1902. Rzebi³ w
marmurze kompozycje symboliczne o tematyce biblijnej (Ezra).
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycja. Katalog.

Bia³ogórski Salomon, Szalom, ur. 26 sierpnia 1897 w Kleszczelu
w Grodzieñskiem, zm. 1942 w getcie bia³ostockim. Ukoñczy³ szko³ê
ludow¹ w Bia³ymstoku, tam¿e gimnazjum im Aleksandra I. W 1914, po
ukoñczeniu 6 klas i wybuchu wojny, wyjecha³ z rodzin¹, uczy³ siê w
Bobrujsku. Po powrocie do Bia³egostoku uczêszcza³ na kursy pedagogiczne; jednoczenie by³ nauczycielem rysunków w szko³ach powszech73
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nych. W 1922 przyjecha³ do Wilna, tu by³ nauczycielem rysunków w
hebrajskim gimnazjum; od kwietnia 1922 do czerwca 1923 uczy³ siê w
Szkole Rysunkowej Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków;
by³ te¿ nauczycielem rysunków w ¯ydowskim Centralnym Komitecie
Owiaty w Wilnie; od 1924/1925  wolny s³uchacz na Wydziale Sztuk
Piêknych USB. Na V Dorocznej Wystawie Prac cz³onów Wileñskiego
Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Piêknych w 1935, jako
goæ zaprezentowa³: Motyw niemenczyñski, olej; Karpie, olej; Cerkiewka, olej; Mglisty pejza¿, olej; Niemenczynka, olej. Uprawia³ g³ównie
malarstwo pejza¿owe; by³ pod silnym wp³ywem Jana Stanis³awskiego.
Najchêtniej malowa³ krajobrazy ma³ego formatu, nasycone ¿yw¹ kolorystyk¹. Kilkakrotnie urz¹dza³ w Wilnie zbiorowe wystawy swych prac.
Malowa³ sceny z getta, np. W dziedziñcu, ok. 1931.
J. Saudel, S³ownik artystów polskich, t. 1. Wroc³aw 1971, s. 142; LVA, Vilnius,
F 175, ap. 9, b. 20; F 288, ap. 1, b. 6, poda³a T. Dalecka.

Bogen (Katzenbogen) Aleksander, ur. w 1916 w Wilnie. W 19361939 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB. Bra³ udzia³ w wystawach szkolnych. Ukoñczy³ studia w ASP w Wilnie w 1941. W czasie
drugiej wojny wiatowej dowodzi³ oddzia³em radzieckiej partyzantki,
w lasach ok. jeziora Narocz. Po wojnie uczy³ w PWSSP w £odzi. W
1951 wyjecha³ do Izraela. Wyk³ada³ na Uniwersytecie Hebrajskim w
Jerozolimie; by³ kierownikiem Oddzia³u Sztuki w redniej szkole zawodowej w Kiryat Hanuchim w Tel Awiwie. Mia³ wiele wystaw indywidualnych w Polsce, Izraelu, Niemczech, Francji, USA, Meksyku i Brazylii. Mieszka³ w Tel-Awiwie. Podczas studiów w USB wystawia³ drzeworyty, utrzymane w stylu szko³y wileñskiej (Pejza¿). W 1943 i 1944
wykona³ rysunki tuszem i wêglem oraz drzeworyty i akwaforty, przedstawiaj¹ce sceny z wileñskiego getta i z partyzantki (m.in. ¯yd w getcie, Dziewczynka z ¿ó³t¹ gwiazd¹, Ostatnia rodzina, drzeworyty), a
tak¿e ruiny getta (Ruiny synagogi, akwaforta). Po przyjedzie do Izraela uprawia³ pocz¹tkowo malarstwo realistyczne, w 70.  abstrakcyjne, inspirowane taszyzmem.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycja. Katalog. Toruñ
1996, s. 121.

Brumberg Mejer, syn Mowszy, ur. 1877, zm.?; fotograf. Mieszka³
w wiêcianach, w 1896-1899 uczy³ siê w Wilnie fotografii; w 1899
powróci³ do wiêcian i tam otworzy³ zak³ad fotograficzny.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 12.

Budko Józef, ur. w 1888 w P³oñsku, zm. w 1940 w Jerozolimie;
malarz, grafik. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie w 1902-1909.
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Nastêpnie wyjecha³ do Berlina, gdzie uczêszcza³ na kursy do Kunstgewerbemuseum. Techniki graficzne poznawa³ w pracowni H. Strucka
(¿ydowsko-niemieckiego grafika, powi¹zanego z polskim rodowiskiem
artystycznym). Dzia³a³ pocz¹tkowo jako grafik, uprawiaj¹cy techniki
metalowe i od 1919 roku drzeworyt. Z 1924 pochodz¹ pierwsze obrazy olejne. Przyje¿d¿a³ do Polski, wykonuj¹c m.in. widoki rodzinnego
P³oñska. Wystawia³ w £odzi i w Warszawie, m.in. na wystawach ¿ydowskich w 1921 i 1922. W 1930 wyjecha³ do Palestyny. Jego wczesna
twórczoæ graficzna ukszta³towana zosta³a pod wp³ywem impresjonistów M. Liebermanna i H. Strucka (cykl akwafort Z P³oñska, 1913).
Oko³o 1919 pojawiaj¹ siê w negatywowych drzeworytach zwi¹zki z
ekspresjonizmem w typie Kathe Kollwitz (cykl Rabbi z Bacherachu,
1921). Wychowany w rodowisku chasydów, podejmowa³ g³ównie
tematykê ¿ydowsk¹  przedstawienia ze Starego Testamentu i legend.
Zajmowa³ siê ilustracj¹ utworów pisarzy ¿ydowskich, m.in. I. L. Pereca, Sz. Asza, D. Fryszmana, Szo³em Alejchema, a tak¿e Hakady (1916).
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 16; J. Malinowski,
Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 81.

Chackielewicz Josek, syn Mowszy, ur.?, zm. 8 wrzenia 1899. W
1899 w Wilnie utworzy³ zak³ad fotograficzny w domu lekarza Burhardta przy Prospekcie wiêtojerskim. Po jego mierci zak³ad przejê³a wdowa
i brat Bencel (Borys) Chackielewicz.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 13.

Chwoles Rafa³, ¿y³ w XX w. W 30. XX w. by³ sekretarzem Wileñskiego ¯ydowskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; nale¿a³ do
¿ydowskiej grupy literacko-artystycznej Jung Wilne, za³o¿onej w 1929.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 34.

Cukierman, Zukerman, Bencion, (Ben Zion), ur. w 1890 w Wilnie?, zm. w 1944 w Samarkandzie; malarz, grafik. Uczeñ ortodoksyjnej jesziwy w Wilnie; pod wp³ywem L. Bernsteina-Zinajewa podj¹³ naukê w tamtejszej Szkole Rysunkowej. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej
Iwana Trutniewa, nastêpnie wyjecha³ do Berlina i do Pary¿a, gdzie studiowa³ w Ecole des Beaux-Arts w pracowni F. Cormana. Debiutowa³
ok. 1913, urz¹dzaj¹c w Pary¿u indywidualn¹ wystawê. Jego mecenasem by³ baron de Rothschild, który zakupi³ do swej kolekcji wiele jego
obrazów. Uczestniczy³ w wystawach Wileñskiego Towarzystwa Artystycznego w 1913 i 1914 oraz na prze³omie 1914 i 1915, we wspólnej
wystawie z A. Jawleñskim i M. von Werefkin (Wieriowkinow¹). Pod75
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czas pierwszej wojny wiatowej przebywa³ w Moskwie; bior¹c udzia³
w wystawach ¯ydowskiego Towarzystwa dla Rozwoju Sztuki w Moskwie i Piotrogrodzie. W 1919, po wystawach indywidualnych w Wilnie i Warszawie, uznany zosta³ za najwa¿niejszego przedstawiciela
¿ydowskiego rodowiska artystycznego w Wilnie. Reprezentowa³ to
rodowisko na forum ogólnopolskim. W 1923 wyjecha³ na d³u¿szy
czas do Jerozolimy. W 1931 zosta³ cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich
Artystów Malarzy i Rzebiarzy w Krakowie. W jego postimpresjonistycznym malarstwie pojawia³y siê niekiedy wp³ywy ekspresjonizmu.
Stosowa³ bogate efekty fakturalne, malowa³ pejza¿e i sceny rodzajowe,
w tym ¿ydowskie z Wilna i okolic. Zajmowa³ siê grafik¹ i ilustracj¹. Od
1913 wystawia³ w Wilnie; od 1931 by³ cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich Artystów Malarzy i Rzebiarzy w Wilnie. Wystawia³ w Warszawie, Moskwie, Petersburgu, Pary¿u, Krakowie, Jerozolimie i £odzi.
Wystawa indywidualna w Wilnie i Warszawie w 1919. Prace z okresu
wileñskiego: W miasteczku 1932, olej; Mój kraj rodzinny, 1932; Motyw
Niemna, 1932; W miasteczku, 1932; Przed cian¹ p³aczu, 1928.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne1919-1845, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 56; J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 82.

Czarnocki Jakub, ur. 15 wrzenia 1913 w Wilnie, zm. 1939/1945?.
W 1923-29 uczy³ siê w wileñskim gimnazjum ¿ydowskim przy £.C.K.O.
W 1929 przyjêty do polskiego Gimnazjum Towarzystwa Pedagogicznego, które ukoñczy³ w 1931; Stara³ siê o przyjêcie w poczet s³uchaczy Wydzia³u Sztuk Piêknych USB. Debiutowa³ na wystawie YiVO w
1935, uczestniczy³ w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej. W jego twórczoci malarskiej i graficznej pojawia³a siê tematyka ¿ydowska (Motyw
gettowy, akwaforta; Bima w miejskiej bo¿nicy w Wilnie, akwarela) oraz
rodzajowa (Przy toalecie), utrzymana w typie graficznej szko³y wileñskiej.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn, b.d. (1989), s. 35; LAP, Wilno, F 175,
ap. 9, b. 15, poda³a T. Dalecka.

Daiches, Deiches, Liza, ur. ?, zm. 1945 w Niemczech; graficzka.
Pochodzi³a z wileñskiej rodziny; siostra tancerki Musi Daiches. W l.
30. wykonywa³a drewniane lalki do ¿ydowskiego teatru miniatur. Po
zajêciu Wilna przez Niemców przebywa³a w getcie, bior¹c udzia³ w
jego ¿yciu kulturalnym. Na wystawie tam urz¹dzonej eksponowa³a drzeworyty. Z Wilna zosta³a wywieziona do Estonii, stamt¹d za  obozu w
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Niemczech, gdzie zginê³a osiem dni przed wyswobodzeniem.
A. Suckiewer, Wilnaer Ghetto. Buenos Aires 1947, s. 108; S³ownik artystów
polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 5.

Efronówna Szejna, ur.14 marca 1909, zm. 1983 w Izraelu; malarka,
graficzka. Ukoñczy³a Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze przy
¯ydowskim Centralnym Komitecie Owiaty w Wilnie; mia³a wiadectwo
8-klasowej szko³y powszechnej im. Sz. Fruga. Na Wydziale Sztuk Piêknych USB rozpoczê³a studia w 1928/1929; w l. 30. studiowa³a malarstwo, jako wolna s³uchaczka na USB w Wilnie, bior¹c udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u w 1934/35  1935/36. By³a cz³onkiem za³o¿onej w 1928 grupy Jung Wilne. Po drugiej wojnie wiatowej
mieszka³a w Katowicach, a nastêpnie w Izraelu. Z okresu wileñskiego
znane s¹ jej obrazy: Sadzenie drzewek, ok. 1934, drzeworyt; Na podwórku, 1933, linoryt dwubarwny; W Ogrodzie Bernardyñskim, 1934-1935;
Kaktusy, 1933, linoryt dwubarwny; Szewcy, ok. 1934, linoryt; Wiec w
fabryce, 1935, drzeworyt; Pejza¿ z domkami, 1935, drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s.
58; PAL, Wilno, F 175, ap. 9, b.19, poda³a T. Dalecka.

Epstein Jehuda, ur. w 1870 w Mohylewie, zm. w 1945 w Johannesburgu; malarz. W 1884-1890 uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w
Wilnie. Po jej ukoñczeniu razem z Lazarem Krestinem wyjecha³ do Wiednia na dalsze studia w ASP. Za wykonany podczas studiów obraz Polscy ¯ydzi, graj¹cy w szachy otrzyma³ nagrodê uczelni. Dwukrotnie w
1894 i 1900 uzyska³ stypendia na wyjazd do W³och. Czêsto wystawia³
w wiedeñskim Kunstlerhaus, gdzie mia³ wystawê indywidualn¹ w 1920;
mia³ wystawy w Berlinie (1920, 1913), Drenie (1912) i Düsseldorfie
(1913). Jego akademickie malarstwo, utrzymane pocz¹tkowo w ciemniejszych tonacjach, pod wp³ywem impresjonizmu stopniowo siê rozjania³o i osi¹gnê³o, zw³aszcza w pejza¿ach, szerok¹ skal¹ kolorystycznych efektów. Malowa³ tematy z ¿ycia ¯ydów polskich oraz ze Starego Testamentu: Machabeusze, Saul i Dawid Hiob, ponadto pejza¿e z
W³och, Hiszpanii, Francji i znad Morza Pó³nocnego oraz portrety.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ
1996, s. 84.

Fainstein Chaim Mejer, ur. 2 maja Kownie, zm. 1944 w kowieñskim getcie; grafik. W 1927-1932 uczy³ siê w Szkole Sztuk Piêknych
w Kownie; od 1932 uczestniczy³ w wystawach, m.in. w 1935 wystawia³ w Koszycach; bywa³ w Wilnie. Do jego dzie³ nale¿¹ m.in. grafiki
Stare Miasto, 1932; Getto wileñskie, 1938; Uliczka w nocy, 1939; wykona³ portrety znanych profesorów: Vaclovasa Birþiðki, Pauliusa Ga-
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launë, Augustinasa Janulaitisa, Vincasa Krëvë-Mickevièiusa, Vincasa Mykolaitisa-Putinasa, Micha³a Romera. Ilustrowa³ ¿ydowskie wydawnictwa; namalowa³ obraz Mê¿czyzna w kapeluszu, 1934.
O. Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 528.

Glacner Mot³, ¿y³ w XX w. W Wilnie debiutowa³ na wystawie YiVO
w 1935, uczestniczy³ w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów
Plastyków w 1937 w lokalu biblioteki przy ul.Zawalnej w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 19119-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Goldblatt Jakub, syn Symeona, ur. 1860 w Suwa³kach, zm. w
1929 w Wilnie. W 1878-1888  w ASP w Petersburgu; w czasie studiów odby³ podró¿ po W³oszech, Grecji, Egipcie i Abisynii; w 1889
otrzyma³ z³oty medal za obraz Sokrates w wiêzieniu; otrzyma³ stypendium akademii na studia za granic¹; po powrocie do Petersburga zrezygnowa³ z proponowanej mu profesury i za³o¿y³ w³asn¹ szko³ê malarsk¹.
W 1918 przeniós³ siê do Wilna, pracowa³ jako nauczyciel rysunków w
szkole powszechnej, w 1924 za³o¿y³ ¿ydowsk¹ szko³ê rysunku, zwan¹
Hilf durch arbajt. Pod koniec ¿ycia znajdowa³ siê w trudnych warunkach materialnych. Poza dzia³alnoci¹ artystyczn¹ zajmowa³ siê histori¹ sztuki; pisa³ historiê sztuki ¿ydowskiej, która nie zosta³a wydana.

E. Sandel, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 389; Encyklopedia
Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod kier. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 90.

Grosman Genia, ur. 23 listopada 1910 w Bia³ymstoku. Studia na
Wydziale Sztuk Piêknych USB odbywa³a w latach 1933/34-1937/38
(w 1936/37 mia³a urlop akademicki). Uczestniczy³a w wystawie YiVO
w 1935 i w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w
1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; LVA,Vilnius, L 175,
ap. 9, b. 21, poda³a T. Dalecka.

Gurewicz-Grodska Hadassa, ur. 14 marca 1911 w Wilnie, zamordowana w Ponarach w 1943; malarka. By³a córk¹ dyrektora gimnazjum hebrajskiego w Wilnie, ¿on¹ adwokata Grodskiego. W 1928 ukoñczy³a gimnazjum hebrajskie w Wilnie; w 1930 uzyska³a maturê w gimnazjum C. Epsztejna w Wilnie. W 1934 ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk Piêknych USB. Wystawia³a swe prace w Tallinie (1938), Warszawie (1939),
Wilnie (1940). Gdy we wrzeniu 1943 rozpoczêto likwidacjê getta, przy³¹czy³a siê do skazanej na wyprowadzenie do Ponar matki; zosta³a razem z ni¹ zamordowana.
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LVA, Vilnius, F 175, ap. 9, b. 2., poda³a T. Dalecka; J. Handel, Wspomnienie. Opinia
1948, nr 31, s. 9; E. Sandel, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 434.

Halpern Gina, ¿ona malarza A. Frydmana, ur. 1910, zm. 1943 w
Bia³ymstoku; malarka. Mieszka³a w Warszawie. W 1938 przebywa³a w
Wilnie. W 1939, po wybuchu wojny, uciek³a z Warszawy do Bia³egostoku. Wraz z malarzami bia³oruskimi bra³a udzia³ w wystawach plastycznych w Bia³ymstoku i w Miñsku. W 1943 walczy³a w powstaniu
w getcie bia³ostockim, gdzie zosta³a zastrzelona.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 16.

Hilf durch arbejt  Pomoc prac¹, ¿ydowska organizacja owiatowa, mieszcz¹ca siê przy ul. Subocz w Wilnie, prowadzi³a ¿ydowsk¹
szko³ê rzemielnicz¹, za³o¿on¹ przez in¿. Abrama Klebanowa; kursy
artystyczne prowadzi³ m.in. Marian Kulesza i niemiecki malarz Wagner, a szko³ê rysunku od 1924 roku  Jakub Goldblat.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 24, 34.

Indelbaum Leon, ur. w 1892 w Wilnie, zm. w 1981 w Grasse w
Francji; rzebiarz. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie, a nastêpnie
w Szkole Rysunkowej w Odessie. W obawie przed powo³aniem do s³u¿by wojskowej wyjecha³ w 1911 do Pary¿a, gdzie zamieszka³ w La Ruche (budynek na Montparnasse, w którym mieci³y siê pracownie artystów, przyby³ych g³ównie z rodkowo-wschodniej Europy) obok pracowni Chagalla. Przyjani³ siê z Soutinem oraz Modiglianim, który malowa³ jego portret. Do 1920 uczy³ siê rzeby w pracowni A.Bourdella.
Debiutowa³ w Salonie Niezale¿nych w 1912. Znaczna czêæ jego dzie³
zosta³a zniszczona podczas drugiej wojny wiatowej. Po wojnie zamieszka³
na po³udniu Francji. Zwi¹zany by³ z Ecole de Paris. Pocz¹tkowo bliski
neoklasycyzmowi, wykonywa³ syntetycznie potraktowane studia g³ów
(m.in. Glowa Foujity, japoñskiego malarza, dzia³aj¹cego w Pary¿u, G³owa kobiety, obie z 1915). Póniej pod wp³ywem Bourdellaa wykonywa³
w br¹zie i kamieniu przedstawienia stoj¹cych postaci, niekiedy o wyd³u¿onych proporcjach (Kobieta z papug¹, Akt ch³opca).
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje.

Jung Wilne, ¿ydowska grupa literacko-artystyczna, za³o¿ona w
Wilnie w 1929 roku. Wesz³o do niej kilku malarzy  Moj¿esz Behelfer,
Rafa³ Chwoles, Szejna Efron, Moj¿esz Lewin, Rachel Suckewer, Moj¿esz Worobiejczyk i Bencion Michton, który projektowa³ ok³adki trzech
almanachów grupy z lat 1934, 1935 i 1936.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.
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Kagans Józef, ur. ok. 1900 w Dzinie, zm. w 1942 w Wilnie; malarz, rysownik. By³ cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich Artystów Plastyków w Wilnie. Malowa³ portrety, m.in. Józefa Sandla, i pejza¿e: Stary dom. Uczestniczy³ w wystawach w Wilnie w 1933-1935.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Kap³añski Wulf, ps. Wital, ur. 14 lutego 1911 w Bielsku Podlaskim, zm. ?; malarz. W Bielsku ukoñczy³ ¿ydowsk¹ szko³ê powszechn¹.
W 1927 przyjecha³ do Wilna. Tu wst¹pi³ do ¯ydowskiego Seminarium
Nauczycielskiego. W 1928/29 uczêszcza³ na kursy rysunkowe przy
Towarzystwie Pomocy Pracy. W 1931 wst¹pi³ do Szko³y Rzemios³
Artystycznych przy Towarzystwie Artystów Plastyków. W 1933, 1934
bra³ udzia³ w wystawach malarzy ¿ydowskich. W 1934 ukoñczy³ rzemielnicz¹ szko³ê malarsk¹. Wst¹pi³ na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB.
Prawdopodobnie przerwa³ studia, gdy¿ w 1939/40 zwraca³ siê o ponowne przyjêcie go na III rok studiów. W 1937 jego koledzy ze studiów oskar¿yli go o szerzenie propagandy komunistycznej na USB.
LVA, Vilnius, F 175, ap. 9, b. 25, poda³a T. Dalecka.

Kikoine (Kikoin) Michel, ur. w 1892 w Homlu, zm. w 1968 w
Pary¿u; malarz. Uczy³ siê pocz¹tkowo w prywatnej Szkole Rysunkowej Jakuba Krugera w Miñsku, gdzie zaprzyjani³ siê z Chaimem Soutinem. Nastêpnie obaj artyci uczyli siê w Szkole Rysunkowej Iwana
Trutniewa w Wilnie (1908-1911), gdzie poznali Pinchusa Kremegne
(Kremienia). W 1912 wyjecha³ (wraz z Soutinem) do Pary¿a, gdzie
kontynuowa³ studia w Ecole des Beaux-Arts u F. Cormona. Mieszka³
w La Ruche. Podczas pierwszej wojny wiatowej s³u¿y³ w Legii
Cudzoziemskiej. Debiutowa³ w 1912 na Salonie Niezale¿nych. Od 1920
wystawia³ w Pary¿u na Salonie Jesiennym; pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ mia³ w Galerie Cheron w 1919. Zwi¹zany by³ z marchandem
Leopoldem Zborowskim, który urz¹dzi³ mu wystawê we w³asnej galerii w 1928. Podczas drugiej wojny wiatowej ukrywa³ siê ko³o Tuluzy.
Po wojnie zamieszka³ znów w Pary¿u. By³ jednym z wa¿niejszych przedstawicieli Ecole de Paris. Po przyjedzie do Pary¿a malowa³ postimpresjonistyczne pejza¿e miejskie. Od okresu miêdzywojennego malowa³
ekspresjonistyczne portrety, akty o intensywnych zestawieniach barw.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog.

Klebanow El¿bieta, ur. 1903 (wg SAP 1910) w Wilnie, zm. 1942
(1943?) w Wilnie. Córka in¿. Klebanowa, kierownika ¿ydowskiej szko³y
Pomoc przez Pracê. Matura  w rosyjskim gimnazjum Gurewicza. W
1924/25  studia na Wydziale Sztuk Piêknych USB, ale z powodu choro80
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by przerwa³a. W 1926/27 prawdopodobnie nie zosta³a ponownie przyjêta. Uczestniczy³a jako goæ w wystawach Wileñskiego Towarzystwa
Niezale¿nych Artystów Malarzy, pokazuj¹c obrazy olejne: 1931  Pejza¿
zimowy, Domek w lesie, Domek przy ulicy; 1832  Zamglony dzieñ, Samotne drzewo, Zak¹tek w podwórku, Krajobraz wiejski; 1933  trzy
martwe natury; 1934  szeæ prac. Wystawia³a w 1936: 16 pejza¿y, kompozycji, martwych natur; w 1937 i 1940: Portret.
S³owo 1931, 3.10; S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 4; LVA,
Vilnius, F 175, ap. 9, b. 26, poda³a T. Dalecka.

Klott Ma³ka, ur. 28 marca 1911 w Dzinie, zm.?; malarka. Po zdaniu
matury w gimnazjum humanistycznym w Dzinie kszta³ci³a siê w 1935/
1936 i 1937/1938 na Wydziale Sztuk Piêknych USB. W 1938/1939 by³a
uczennic¹ Ksawerego Dunikowskiego w ASP w Krakowie. W Wilnie
uczestniczy³a w wystawie m³odych artystów jako Klojt Mania.
S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 20.

Kodkin, Kodkine, Miron (Majer), ur. 1887 w Wilnie, zm. 1940 w
Pary¿u. Mieszka³ w Wilnie, malowa³ portrety, w 1925 pokaza³ na Wystawie Rzemios³ i Sztuki, w dziale wileñskich malarzy ¯ydów m.in.
G³owê staruszki, drewno; projekt wodotrysku; trzy portrety; makaty:
Bajka, Króliki, Ziemia i powietrze, Motyle, Zamek, Srebrzysty, Dno
morskie, ród³a wiat³a, Bibliotekarz; by³ cz³onkiem komitetu tej wystawawy; od 1928 w Pary¿u; wystawia³ na Salon des Indepedentants
1928-1938 panneaux i portrety, obraz Legenda o powstaniu Wilna, 1928.
H. Bartnicka-Górska, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, Wroc³aw, 54; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie
rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Konik Josel, syn Mowszy, ur. 1877, zm. ?; fotograf. Ukoñczy³
szko³ê powiatow¹ w Lidzie. Fotografi¹ zajmowa³ siê od 1894; w 1902
z bratem Chaimem otworzy³ pracowniê portretów artystycznych, czynna jeszcze po 1908 w Wilnie w domu Aizensztadta przy ul. Sadowej 2.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 23.

Kopelowicz Michel, ur. 16 kwietnia 1908 w Wilnie, zm. ?.; malarz,
rzebiarz. W 1920 wst¹pi³ do gimnazjum hebrajskiego im. Epsztejna w
Wilnie. W 1923  do Gimnazjum Hebrajskiego Humanistycznego Herclijów. Ukoñczy³ te¿ szko³ê rysunkow¹ dla m³odzie¿y ¿ydowskiej w Wilnie. By³ wolnym s³uchaczem na Wydziale Sztuk Piêknych USB; wykona³
rzebê Tanchum, namalowa³ seriê obrazów Motywy wileñskie, ok. 1930.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945 , [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; LVA, Vilnius, F 175,
ap. 9, b. 27, poda³a T. Dalecka.
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Korzeñ Natan, syn Szlomy i Racheli ze Szczawiñskich, ur. 17 kwietnia 1895 w P³ocku, zm. w czerwcu 1941 w Wilnie; malarz. Jego ojciec
i dziadek byli br¹zownikami. Od 1918 uczy³ siê w warszawskiej Szkole
Sztuk Piêknych u Stanis³awa Lentza i Tadeusza Pruszkowskiego. Po
odbyciu s³u¿by wojskowej 1920-1921 mieszka³ w Warszawie. Nale¿a³
do warszawskiego oddzia³u Zwi¹zku Zawodowego Polskich Artystów
Plastyków. Du¿o malowa³ i wiele wystawia³. Mia³ kilka wystaw indywidualnych: w P³ocku 1929 i 1932; w Warszawie w Salonie Garliñskiego 1930/31 i 1936 oraz w £odzi 1932; wystawia³ te¿ w Pary¿u. We
wrzeniu 1939 uciek³ przed Niemcami do Wilna. Tam nadal malowa³, a
tak¿e pracowa³ jako dekorator teatralny. Po wkroczeniu Niemców do
Wilna w 1941 zosta³ schwytany i powieszony, a obrazy jego spalone.
Malowa³ martwe natury, kwiaty, kompozycje figuralne i portrety, malowa³ je te¿ w Wilnie, wród nich Autoportret.
S. £oza, Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938; H. Bartnicka-Górska, S³ownik
artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 126-127.

Kowarski Nochim (Naum), ¿y³ w XIX/XX w.; fotograf. By³ synem w³aciciela restauracji i hotelu George w Wilnie. Przed 1900
rozpocz¹³ naukê fotografii w zak³adzie A. Daukszy, gdzie potem pracowa³. Po 1903 wyjecha³ do Nowego Jorku i otworzy³ w³asny zak³ad.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 24.

Kremieñ (Kremegne) Pinchus, ur. w 1890 w ¯o³udku k. Nowogródka, zm. w 1981 w Ceret we Francji. Uczy³ siê w 1909-1912 w
Szkole Rysunkowej I. Trutniewa w Wilnie, gdzie zaprzyjani³ siê z Chaimem Soutinem i Michelem Kikoinem. Wyjecha³ do Pary¿a w 1912;
zamieszka³ w La Ruche. Jako rzebiarz debiutowa³ w 1913 na Salonie Niezale¿nych. W 1914 wzi¹³ udzia³ w wystawie Wileñskiego Towarzystwa Artystycznego, eksponuj¹c p³askorzebê, Maskê starego ¯yda
oraz przedstawienie domu Gambetty w Sevres. Porzuci³ rzebê na rzecz
malarstwa. Od 1918 czêsto przebywa³ w Ceret, gdzie tak¿e schroni³
siê podczas drugiej wojny wiatowej. Pierwsza wystawa indywidualna
jego obrazów odby³a siê w galerii Powo³oskiego (Povolozkyego) w
Pary¿u w 1919, nastêpne m.in. w Pary¿u i kilku galeriach. Od 1914
tworzy³ fantastyczno-groteskowe kompozycje figuralne, utrzymane w
niebieskawo-bia³ych tonacjach (Kobieta siedz¹ca w parku). Oko³o 1920
malowa³ smugami kontrastowych barw pejza¿e miejskie i wnêtrza (Wnêtrze pracowni), akcentuj¹c zgeometryzowane kontury.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 16; Lietuvos daiës istorija. Vilnius 2002, s. 273;
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje.
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Krestin Lasar, ur. w 1868 w Kownie, zm. w 1939 w Wiedniu.
Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej I. Trutniewa w Wilnie do 1890. Na
dalsze studia w ASP w Wiedniu wyjecha³ wraz z J. Epsteinem. Debutowa³ w 1894 na wystawie TPSP w Krakowie. Ok. 1895 studiowa³ w
pracowni A. Wagnera w ASP w Monachium, gdzie zwi¹zany by³ z S.
Hirszenbergiem, H. Glicensteinem i B. Schatzem. Po ukoñczeniu studiów przebywa³ krótko w Odessie oraz Palestynie. Od 1901 wystawia³
w Kunstlerhaus w Wiedniu. Malowa³ realistyczne sceny z ¿ycia polskich ¯ydów w Galicji (Nad Talmudem; Modlitwa poranna, 1904;
Grajek; Nêdzarz; Chore dziecko), a tak¿e z Jerozolimy. Wykonywa³
pejza¿e z okolic Krakowa i wnêtrza. Ceniony by³ jako portrecista (Portret ¯yda w lisiurze; Autoportret, ok. 1923).
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996.

Kulwianski Isaja, ur. w 1892 w Jonavie (Janów), zm. w 1970 w
Londynie. Od 1912 uczy³ siê w Szkole Rysunkowej w Wilnie. Po krótkim pobycie w Berlinie, gdzie studiowa³ w Kunsthochschule, wyjecha³
do Pary¿a. Zaprzyjani³ siê z Chagallem oraz z Soutinem  koleg¹ z wileñskiej szko³y. Podczas pierwszej wojny wiatowej s³u¿y³ w rosyjskiej
armii. W 1918 wróci³ do Berlina i kontynuowa³ studia u L. von Koeniga i
L. Corintha. Od 1920 by³ cz³onkiem Novembergruppe i bra³ udzia³ w
wystawach. Lata 1933-1950 spêdzi³ w Palestynie, gdzie m.in. za³o¿y³
prywatn¹ szko³ê artystyczn¹. Od 1950 z powodów zdrowotnych mieszka³ na przemian w Val de Mercy w po³udniowej Francji i w Norymberdze. W 1969 przeniós³ siê do Berlina Zachodniego. Twórczoæ jego obejmuje ma³omiasteczkowe sceny ¿ydowskie, niekiedy o symbolicznym charakterze (Moi rodzice, 1925), w których wyczuwalne wydaj¹ siê wp³ywy Chagalla oraz analogie z dzie³ami ³ódzkiej grupy Jung Jidysz.
J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog.

Kuna Henryk, syn Adama Kauna i Leokadii z Bywalskich, ur. 16
listopada 1879 lub 1885 w Warszawie, zm. 17 grudnia 1945. Pochodzi³ z
ortodoksyjnej rodziny ¿ydowskiej; m³odoæ spêdzi³ w Grójcu i Ciechanowie, pobieraj¹c nauki rabinackie. Dziêki pomocy ciechanowskiego lekarza-spo³ecznika Franciszka Rajkowskiego zdecydowa³ siê powiêciæ
rzebie. Ok. 1900 przeniós³ siê do Warszawy, gdzie uczy³ siê w pracowni Piusa Weloñskiego, przy dalszej pomocy Rajkowskiego oraz Boles³awa Biegasa, Aleksandra wiêtochowskiego, Adolfa Peretza wyjecha³ do
Krakowa. W 1902-1904 studiowa³ w ASP pod kier. Konstantego Laszczki,
przyswajaj¹c sobie jêzyk i kulturê polsk¹. W 1903 otrzyma³ nagrodê w
konkursie akademickim na rzebê z cyklu mieræ. W 1908 przebywa³
przez kilka tygodni u Elizy Orzeszkowej w Grodnie. W 1910 wyjecha³ do
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Pary¿a, gdzie w pracowni kamieniarza Pellecota uczy³ siê ciosania w
kamieniu i marmurze, pracuj¹c jako robotnik. W 1912 osiad³ w Warszawie, tu przyj¹³ chrzest; w 1915 o¿eni³ siê z aktork¹ Ew¹ Krauze. Od 1921
by³ cz³onkiem Rytmu. Wystawia³ z nim w kraju w 1922-1932 i na
wielu pokazach sztuki polskiej za granic¹. W pierwszej po³owie 1924
prowadzi³ kursy rzeby dla malarzy w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie. W tym roku wyjecha³ do Pary¿a, sk¹d powróci³ w 1930 do Warszawy. Wszed³ do Rady IPS, w 1934 zosta³ wybrany do Rady Zwi¹zku
Zawodowego Artystów Rzebiarzy. W 1936 obj¹³ katedrê rzeby na Wydziale Sztuk Piêknych USB; w 1936-1939 by³ profesorem; na zajêcia
doje¿d¿a³ z Warszawy, gdzie mia³ pracowniê przy ul. Czackiego. W 19401942 mieszka³ w widrze pod Warszaw¹, póniej ukrywa siê we w³asnym
mieszkaniu w Warszawie, a po Postaniu Warszawskim  Milanówku u
Jana Szczepkowskiego. Po wyzwoleniu, mianowany profesorem rzeby
monumentalnej na Wydziale Sztuk Piêknych w Toruniu, pojecha³ tam w
padzierniku 1945, ale choroba serca nie pozwoli³a mu podj¹æ pracy. Tworzy³ rzeby figuralne, akty, portrety; w 1931 wykona³ projekt pomnika A.
Mickiewicza w Wilnie, nagrodzony i zakwalifikowany w 1932 przez G³ówny
Komitet Budowy do wykonania; w 1933 ukoñczy³ drewniany model pos¹gu i gipsowe odlewy p³askorzeb. Mia³ to byæ szeciometrowy pos¹g poety z br¹zu, stoj¹cy na wysokim granitowym cokole w postaci wiatowida o czterech twarzach-maskach, g³owicy i pokrytym 12 p³askorzebami
(w 3 kondygnacjach) ze scenami z Dziadów. Nagonka prasowa przeciw
Kunie i jego dzie³u, rozpêtana przez S³owo, sprawi³a, ¿e zabrak³o funduszów na realizacjê projektu. Planowane na 1935 ods³oniêcie pomnika nie
dosz³o do skutku. Ukoñczone, a nie zmontowane poszczególne czêci
pomnika, zniszczyli w 1939 Sowieci. W Pañstwowym Instytucie Sztuki
(ASP) w Wilnie zachowa³o siê szeæ p³askorzeb ze scenami z Dziadów:
Na cmentarzu, Cela Konrada, U senatora, Widmo z³ego pana, Spotkanie
Konrada z ksiêdzem Piotrem, Na zes³anie z ró¿owego granitu i Maska,
Droga na cmentarz; w 1988 p³askorzeby Kuny u³o¿ono przy pomniku A.
Mickiewicza d³uta Gediminasa Jokubonisa na skwerze przy kociele Bernardynów w Wilnie. Poza tym jego zwi¹zek z Wilnem by³ luny. Pochowany w Alei Zas³u¿onych na Pow¹zkach w Warszawie.
H. Kubaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 358-362; F.
Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 144; Encyklopedia
Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 190-191.

(Dokoñczenie nast¹pi)
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Z cyklu Mury
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WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU
IRENEUSZ BETLEWICZ

***
przypnijcie mi skrzyd³a
odlecê
tropiæ lad
mojej niedzieli
skarga liska
w k¹cikach oczu
zadyszana jak starzec
i dzieñ
d³ugiej drogi
to jego poranek
torbê i kostur cichaczem podstawia
wtedy
opad³y
licie

***

raz pierwszy
oczy sinia³y
szczytu siêgaj¹c
wiat³em biczowany
fruwam miêdzy upadkami
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***
pritvirtinkite man sparnus
iskrisiu
iekoti savo sekmadienio
pëdsako
rizikingas skundas
akiø kampuèiuose
udusês kaip senis
ir ilgo kelio
diena
tai jo rytas
elgetos krepys ir lazda
tylus pagrindas
***
tada
nukrito
lapai
pirm¹syk
akys melsvëjo
virðûnës siekdamas
viesai plakant
skrajoju tarp kritimø
ydra erdvë prie vartø
viesos pentinu
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***
b³êkitna przestrzeñ u wrót
ostrog¹ wiat³a
krew oczu
wysadza
cia³a mi ma³o
to frunê
to spadam
lepnê
od rosy powitañ
wrastam w tê ziemiê
butwiejê
jak porzucone
marzenie
dryfujê uparcie
jak¿e ciekawsko wpatrzona we mnie
twarz z lustra
***
wrastam w tê ziemiê
butwiejê
jak porzucone
marzenie
dryfujê uparcie
jak¿e ciekawsko wpatrzona we mnie
twarz z lustra
Ireneusz Betlewicz
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akiø kraujas
iðbëga
kûno man maþa
tai skrendu
tai krentu
aklëju
nuo sveikinimø rasos
***
áaugu á tà þemæ
pûnu
kaip paliktos svajonës
atkakliai dreifuoju
kaip smalsiai ásiþiûrëjæs á mane
veidrodio veidas
Ireneuszas Betlewiczius
Iðvertë: Eugenijus Rutkauskas

Ireneusz Betlewicz, poeta, artysta plastyk. Urodzi³ siê w 1954 w Ostródzie,
gdzie mieszka i tworzy, m.in. kompozycje, pe³ne fantazji. W miarê rozwoju choroby (postêpuj¹cy zanik miêni) musi zrezygnowaæ z malowania rêkami - tylko
trzymaj¹c narzêdzia plastyczne ustami, obecnie skupia siê na rysunku piórkiem.
Jego wiersze by³y drukowane w prasie, znalaz³y siê w antologiach, w trzech
tomikach indywidualnych.
Uczestniczy w wystawach malarskich, m.in. wystawia³ swe prace w kwietniu
2000 w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii w Wilnie.
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ZBIGNIEW JERZYNA

***
Wyprowad umys³ mój z pustyni.
I daj mu piæ z czystego ród³a.
Dobrych pokarmów daj mym g³odom,
Albo niech g³odnym pozostanê.
Nie pozwól dzieliæ moich myli.
Nie daj mi gin¹æ w rozproszeniu.
Otwórz mi bramê do jednoci.
Nie daj mi gardziæ samym sob¹.
A kiedy wstanê z poni¿enia,
Nie mierz pogard¹ mego czo³a.
Wznieæ we mnie zapa³ do szukania.
Nie daj mi, Panie, umrzeæ w k³amstwie.
Zbigniew Jerzyna urodzi³ siê w 1938 roku w Warszawie, gdzie mieszka. Studiowa³ filologiê polsk¹. Poeta, dramaturg, eseista. Cz³onek Polskiego PEN-Clubu.Wspó³twórca orientacji portyckiej Hybrydy. Debiutowa³ ksi¹¿k¹ Lokalizacje w 1963.
Kolejne ksi¹¿ki poetyckie: Kwiecieñ; Realnoæ; Coraz s³odszy pio³un; Modlitwa do
powagi; Ma³e rapsody (razem z Krzysztofem G¹siorowskim); Bo myl z siebie
zaczêt¹; Przes³anie; Iskra tylko. Rapsod gramatyczny; Mówi¹ i inne wiersze; Moment przesilenia; Pieczêcie; A potem ju¿ nie; Listy do Edyty; jak te¿ wybory wierszy. T³umaczony na 35 jêzyków.
By³ redaktorem Widzeñ, Orientacji, Integracji, Kultury i Przegl¹du
Tygodniowego, pracowa³ w M³odzie¿owej Agencji Wydaniczej, zo³o¿yciel spó³dzielni wydawniczej Anagram.
Laureat szeregu wyró¿nieñ, m.in. Nagrody im. W³adys³awa Reymonta.
Trzykrotny uczestnik Miêdzynadowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹,
równie¿ w roku bie¿¹cym.
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***
I dykumos ivesk mano prot¹.
Pagirdyk i skaidraus altinio.
Duok mano alkiams gero peno
Arba geriau jau alká kæsiu.
Neleisk mano minèiø dalyti.
Neleisk man þûti iðblaðkytam.
Atverk vartus man á vienybæ.
Neleisk man niekinti save.
O kai i nuopuolio pakilsiu,
Nesmeik á kaktà paniekos.
Udeki manyje ieðkojimø ugnelæ.
Neleisk, o Viepatie, numirt meluojant.
Ivertë: Birutë Jonuðkaitë
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ZBIGNIEW MAJEWSKI

Cyprysy
lubiê cyprysy
maj¹ smuk³¹ postaæ Hamleta
wysoki krzyk
lubiê cyprysów zadumê
nad bia³ym pejza¿em
po³udnia
s¹ jak p³omieñ po³udniowej krwi
obleczony w szatê
pokuty
zazdroszczê im spokoju
i wielkiej dostojnej
obojêtnoci
***
smutkiem szeleszcz¹ drzewa parku
deszcz monotonnie m¿y
puste cie¿ki
têsknota
a po tych cie¿kach my
jak w porze
dni szczêliwych
ja nierzeczywisty
we mnie realna smutkiem
jak jesieñ
idziesz ty
Autor urodzi³ siê w Bydgoszczy. W okresie PRL relegowany ze szko³y lotniczej w Dêblinie, wiêziony za przynale¿noæ do tajnej organizacji szkolnej. Pozna³
niewolnicz¹ pracê w kopalni. Po latach absolwent Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi niemal codzienny notanik poetycki, swoisty dokument czasu.
Mieszka w Warszawie. Zafascynowany twórczoci¹ Jaros³awa Iwaszkiewicza.
W 2004 roku zadebiutowa³ tomikiem wierszy pt. wiat utracony. Potem ukaza³y siê jego ksi¹¿ki Impresje samotnoci i Niepokoje egzystencjonalne.
Uczestnik XIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹.
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man patinka kiparisai
liaunos Hamlëto figûros
auktas riksmas
man patinka kiparisø máslingumas
popietës baltajam
peizae
kaip pietietiko kraujo liepsna
ásupta á atgailos
apsiaust¹
pavydþiu jø ramybës
ir didingo ikilaus
abejingumo
***
parko medþiai liûdesá ðlama
monotonikai dulkia lietus
tuti takeliai
ilgesys
tuose takeliuose uklumpa mus
tarytum ið anø
dienø laimingø
netikras a
o liûdesiu tu manyje tikra
tarsi ruduo
eini alia

Autorius gimë Bydgoðèiuje, baigë teisæ Varðuvos universitete. Nors
eilëraðèius raðë nuo jaunø dienø, pirmà poezijos knygà iðleido tik 2004 metais.
Vienas pagrindiniø jo poetiniø dirgikliø  Jaroslawo Iwaszkiewicziaus lyrika.
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VILNIANA WIERSZEM
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KARL GRENZLER

Czarny anio³
z cmentarza Rossa w Wilnie
jest najpiêkniejszym ze wszystkich
jakie znam anio³ów
dotkn¹³em go niemia³o
poczu³em jego obecnoæ
straci³em go
przechodz¹c na drug¹ stronê rzeki Wilii
mostem zamkniêtych na k³ódkê mi³oci
odnalaz³ siê po chwili zmieszany i niepewny
myla³em
¿e po¿egnamy siê przy Ostrej Bramie
pozosta³ przy mnie
ale znika³ jeszcze
nad Wis³¹ Odr¹ £ab¹
wita siê ze mn¹ na progu cienia
spogl¹dam w jego oczy
wiat³a najjaniejszych gwiazd
Wilno w maju 2006
Autor (ur. w 1954 r. w £ebie) jest absolwentem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w Krakowie, kustosz biblioteczny, kierownik Biblioteki Instytutu
Geografii UJ, Diplom-Bibliothekar w Stadtarchiv und wissenschaftliche Bibliothek
w Soest, nastêpnie w Gustav-Lübcke-Museum w Hamm. Ukoñczy³ podyplomowe
szkolenie w koncernie Siemens w zakresie projektowania multimedialnych programów komputerowych. Zajmuje siê przek³adami, przede wszystkim poezji.
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Kartka z podró¿y
To co zmienione, jest ju¿ tylko w nas.
Tak¿e ciemnoci, skrzyd³a czasu zwiewne,
licie skruszone, imiona rozpad³e;
miasta, rzeki, nieprzejrzystoæ gwiazd.
Litery rozmyte, podarunki biedne.
Widzia³e zabytki, Ostr¹ Bramê; tych,
którzy nie utracili nadziei i wiary
(nie mo¿esz tego powiedzieæ o sobie).
Istniej¹  chocia¿ nie wszystko pojmuj¹,
czekaj¹  choæ niebo w b³êkitnej ¿a³obie.
Na twarzy Matki Bo¿ej jak spe³nienie
s³oñce nadchodz¹cych dni; krew zasch³a
z ran, kiedy gwa³townie zadanych.
I cisza  nasza wspólna siostra
w pojednaniu.
1989
By³o; jest; bêdzie 
Ulice Wilna 
20, 50 lat temu;
szaroci¹ zadyszane,
albo jednostronnie ruchliwe
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Dzisiaj 
kwitn¹: zieleñ, s³owo, kamieñ;
obecnoci¹ ¿ywych,
pamiêci¹ umar³ych
Jutro 
nie pozna ich przyjaznej barwy;
daleka matka, ojciec (a¿ do bólu siwy),
twoja nie-do-widz¹ca wyobrania
2006
Jest 
Nie zapytam Mi³osza (mistrza)
o stare, wielokulturowe Wilno 
ale wiem,
¿e nigdy obraz (tego miejsca na mapie)
nie sp³on¹³, pod cz³owiecz¹ powiek¹;
Pomnik z liter
wieci, nieodbitym blaskiem 
mimo
b³êdów historii, ci¹gn¹cych siê
jak pól (b³êkitne)
pasmo;
Zbudowane ze zdarzeñ i imion
nowe  w dawnym  miasto 
Natura, na swoim tle
rysuje kred¹ nieg, zbiera owoce czasu
 nieprzemijaln¹ w³asnoæ 
2006
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Do kogo mam siê zwróciæ*
Pamiêci Czes³awa Mi³osza

pyta stary poeta 
do nikogo odpowiada
m³ody czytelnik 
sam ju¿ nie jeste
¿ywym zapytaniem
a tylko wygas³¹
ale jednak iskr¹
m¹droci, form¹ s³owa
które choæ zamilk³o
nie przestaje wa¿yæ
na szali w wietle wielolistnym 
za to dziêkuje on Panu
¿e zostawi³ otwarte
stronice wieloksiêgu
choæ z³o¿one w ofierze cia³o
ju¿ siê nie poczuwa
do winy 
sierpnieñ 2004
Autor urodzi³ siê w 1939 w Dêbicy. Studiowa³ filologiê polsk¹. Debiutowa³ na
³amach ¯ycia literackiego. Ksi¹¿kowy debiut poetycki  Odleg³oci pos³uszne,
1964. Ponadto wyda³ m.in.: Pole widzenia; Lustro dnia; Pod okiem s³oñca. Wiersze
wybrane; Ciemna strona jasnoci; ¯elazna rosa; Widok z okna; Cia³o i duch.
Wiersze nowe i wybrane.
By³ t³umaczony na wiele jêzyków. Brukowa³ swe wiersze i eseje w Poezji,
Tygodniku Kulturalnym, Literaturze. Arkuszu, paryskiej Kulturze.
Laureat Nagrody Piercienia, im K. Janickiego i innych wyró¿nieñ. Mieszka w
Krakowie.
*Cytat z Wiersza na koniec stulecia (Cz. M.)
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Z cyklu Socjalistyczne retro  Robotnicy.
Rzeba na Zielonym Mocie w Wilnie

OPOWIECI KIJOWSKIE
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
SAMOTMOÆ UBRANA W MUNDUR
Jurek sta³ w punkcie poborowym nagi przed lekark¹, która ogl¹da³a go ze wszystkich stron, jak konia na jarmarku. Czu³ siê zawstydzony. Do wojenkomatu mia³ przyjæ ostrzy¿ony na zero. Na
dworze by³ ch³odny, listopadowy dzieñ. W czechos³owackim p³aszczu, bez czapki, poszed³ do fryzjera Miszy i poprosi³, ¿eby ten
ostrzyg³ go jak najkrócej, ale nie do skóry. Dy¿urny kapitan odes³a³
go znowu do fryzjera. Wszed³ do najbli¿szego i ogoli³ g³owê za 50
kopiejek. Mia³ jeszcze nik³¹ nadziejê, ¿e z powodu s³abego wzroku
uznany zostanie za niezdolnego do pe³nienia s³u¿by w wojsku, ale
komisja lekarska uzna³a inaczej. Marzy³ tylko o tym, a¿eby nie trafiæ
gdzie na Syberiê; wmawia³ sobie, ¿e trzy lata szybko min¹ i wróci
do domu bez szwanku.
Nastêpnego dnia matka obudzi³a go o pi¹tej rano. Poszed³ d³ugim, na w pó³ ciemnym korytarzem do ³azienki. By³a wolna, s¹siedzi jeszcze spali, po cianach ucieka³y karaluchy. W pokoju, w którym pali³a siê jaskrawa ¿arówka pod ró¿owym aba¿urem, zjad³ niadanie i z matk¹ wyruszy³ do punktu poborowego. Dopiero w autobusie, wioz¹cym poborowych, dowiedzia³ siê, ¿e ma wyj¹tkowe
szczêcie  s³u¿bê odbywaæ bêdzie w Orecie pod Kijowem, niedaleko od domu.
Nowobrañców zapêdzono do wielkiej ceglanej ³ani. Do Jurka podskoczy³ jaki ¿o³nierz i powiedzia³, ¿e bierze mu palto. W ³ani starszyna podawa³ wyp³owia³e mundury, nie patrz¹c na ¿o³nierzy. Nadzy
ch³opcy w mgle oparów, mierdz¹cych chlorem, wymieniali siê ubraniami. Jurek znowu mia³ szczêcie, nie musia³ wymieniaæ munduru 
jako przystawa³ do niego. Gorzej by³o z butami, ale wsadzi³ je na
nogi. Trudniej by³o z chodzeniem, nie móg³ sobie poradziæ z nak³adaniem onuc, nigdy ich dotychczas nie u¿ywa³.
Poborowi po przebraniu siê w mundury ruszyli w stronê koszar.
Sier¿ant na czele kolumny zaintonowa³: Nie p³acz diewczonka, projdut gada, sa³dat wierniotsa, ty tolko ¿di...
Jurek szed³ w koñcu i patrzy³ na czerwony zmierzch nad sosnami. Tylko srebrny krzy¿yk, zawieszony na po¿egnanie przez matkê
na jego szyi, dawa³ nik³¹ nadziejê na przetrwanie.
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PECHOWY SAPER
W ch³odny grudniowy poranek m³odych saperów wyprowadzono
na æwiczenia. Sier¿ant wyj¹³ z torby prostok¹tny kawa³ek, przypominaj¹cy myd³o, powiedzia³, ¿e to jest trotylowy ³adunek wybuchowy o
wadze 200 gramów. Pokaza³ sznur minerski Bickforda. W koñcu wzi¹³
zapa³ki, podpali³ sznur, po³¹czony z ³adunkiem i rzuci³ go daleko za
siebie. Po chwili ³adunek wybuch³.
Po takiej demonstracji saperzy mieli odpaliæ swoje sznury z ³adunkami wybuchowymi i uciekaæ do wykopanego ukrycia. Jurkowi z zimna
zesztywnia³y palce. Próbowa³ zapaliæ sznur, ale  jak na z³oæ  gas³y
zapa³ki. Us³ysza³ za plecami: Kryæ siê!, ale zostawa³ poch³oniêty zapalaniem sznura. Z okopu wyskoczy³ sier¿ant  i w tym momencie
Jurkowi uda³o siê zapaliæ sznur. Wyrzuci³ ³adunek wed³ug instrukcji,
który trafi³ pod nogi sier¿anta Ten zacz¹³ uciekaæ. ¯o³nierze rechotali, a Jurek w okopie czeka³ na rozwój wypadków. Ale sier¿ant spokojnie go potraktowa³, nazwa³ go tylko stukniêtym okularnikiem.
Nazajutrz, od razu po niadaniu, og³oszono alarm. M³odzi kursanci
mieli za³o¿yæ na swe barki plecaki, za³adowane piaskiem i ka³asznikowy. W marszu biegiem wyruszyli za druty kolczaste w zaorane pole.
Nogi po kostki tonê³y w b³ocie. Jurek, który uprawia³ kolarstwo, dawa³
sobie radê w tych okolicznociach. Bieg³ w czo³ówce razem z sier¿antem Procenko, by³ym lekkoatlet¹. Tylko oni potrafili wytrzymaæ takie
tempo. Za plecami kto upad³. Zerkn¹³ za siebie i zobaczy³ olbrzymiego
ch³opa ze wsi  Chwostenkê, który le¿a³ w b³ocie z wyba³uszonymi
oczami. Oddycha³, jak parowóz w górach i powtarza³:
 Ne mo¿u, choæ ri¿te mene na kawa³ky. Ne mo¿u...
D³ugo nie namylaj¹c siê, Jurek wzi¹³ od Chwostenki karabin i dogoni³ czo³ówkê kompanii. Nie wytrzyma³ tempa Jasza Jampolski, chuderlawy ¯yd z Kijowa, który pad³ pod ciê¿arem miny przeciwczo³gowej, która wa¿y³a prawie tyle samo, co on. Nie wytrzymali inni.
Do mety dobrnê³a tylko ma³a grupka saperów, na czele ze zmêczonym Jurkiem, który prócz swego ekwipunku na plecach targa³ dwa
ka³asznikowy kolegów.
Nastêpnego dnia, w sobotê, dowódca batalionu nagrodzi³ go przepustk¹ na miasto. Od razu czmychn¹³ autobusem do Kijowa. Zdecydowa³, ¿e nie bêdzie niepokoiæ matkê i wpad³ do Olka, który mieszka³
przy Placu Lwowskim.
Rodziców jego nie by³o w domu, kolega szybciutko pokroi³ na plasterki s³oninê, wyci¹gn¹³ karafkê, pe³n¹ nalewki na spirytusie i skórkach
cytrynowych. Niebawem by³a pusta. Potem Olek ma swój koszt wzi¹³
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taksówkê i odwióz³ go na Dworzec Autobusowy w dzielnicy, zwanej
Stalinówka. Wysiad³ w Wypo³zowie, obok swej szko³y sier¿anckiej. Gdy
oficer dy¿urny zobaczy³, chwiej¹cego siê na nogach sapera, natychmiast
go zatrzyma³ i zmusi³ do chuchania do pustej szklanki. Potem zapyta³: co
pi³, bo zapach jaki dziwny? Odpowiedzia³, ¿e kawê.
Potem zobaczy³ swego zwierzchnika i zacz¹³ raportowaæ:
 Pos³usznie... melduje, towarzyszu Napoleonie, kursant Jurij wróci³ z przepuustki...
Kiedy obudzi³ siê na twardej pryczy, próbowa³ przypomnieæ, co siê
zdarzy³o, ale widzia³ przed sob¹ tylko brudnozielone metalowe drzwi, a
na taborecie o³owiany kubek z wod¹ i kilka sucharów.
WOJSKOWY JAZZ
Przed Wielkanoc¹ myla³ nieustannie, jak siê wydobyæ z jednostki do
domu. Przepustek nie by³o, a jego kompania pe³ni³a w wiêta dodatkowo
wartê i dy¿ury w kuchni. W koñcu znalaz³ sposób  mia³ przywieziony z
domu termometr. Potar³ nim intensywnie o spodnie i s³upek rtêci pokazywa³
temperaturê 38,3. Poszed³ do dy¿urnego lekarza. Ten kaza³ zmierzyæ temperaturê i poda³ mu termometr. Po 10 minutach odda³ swój. Lekarz kaza³
Jurkowi siê rozebraæ. Dokona³ badañ, po czym kaza³ zabraæ z koszar niezbêdne rzeczy i przenieæ siê do separatki. Ch³opak powiedzia³, ¿e otrzyma³
z Kijowa list od matki, która napisa³a, ¿e przyje¿d¿a nazajutrz. Ma s³abe serce
i bêdzie siê niepokoi³a, jeli jej syn bêdzie le¿a³ w separatce, wola³by w jednostce i tylko wyskoczy³by na parê godzin z ni¹ na spotkanie. Lekarz zapisa³ go
w ksi¹¿ce chorych. Dy¿urnemu kompanii natomiast powiedzia³, ¿e ma gor¹czkê i zosta³ skierowany do separatki. Tymczasem przez dziurê w p³ocie
wymkn¹³ poza teren jednostki. Pobieg³ na przystanek autobusu Gastomel 
Kijów. Mia³ szczêcie, autobus sta³ na przystanku. Zajrza³ do wewn¹trz, czy
przypadkiem nie ma ¿adnego oficera. Po godzinie by³ w domu. Tu unosi³ siê
zapach paschy, rodzynek, twarogu. Na stole sta³y kolorowe kraszanki wielkanocne. Nie powiedzia³ matce, ¿e uciek³. W domu poczu³ jak ¿ycie znowu
w niego wstêpuje  ju¿ nie by³ szeregowcem w armii sowieckiej.
 Christos Woskries!  powiedzia³a matka, gdy usiedli do sto³u wi¹tecznego. Potem uciek³ do znajomej dziewczyny, ale nie zasta³ jej w domu,
wiêc pojecha³ do Olka na Plac Lwowski. Ten zaproponowa³, ¿eby wpadli do klubu jazzowego, który siê mieci³ w piwnicy Triestu Sto³ówek,
niedaleko Z³otej Bramy. W d¿insach i swetrze czu³ siê na luzie. W klubie
od dymu papierosowego nie by³o nic widaæ. Na czarnej, poprzecieranej,
skórzanej kanapie pod cian¹, przy wejciu siedzia³y dwie prostytutki.
Puszysta Nadia, o delikatnych rysach twarzy, zajmowa³a znaczn¹ czêæ
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kanapy. Mara, siedzia³a z boku, przypatruj¹c siê wchodz¹cym mê¿czyznom. Na ma³ej scenie gra³ solo saksofonista Wo³odia. W powietrzu unosi³ siê zapach alkoholu i potu. Muzyk, poch³oniêty wykonywaniem ballad
Johna Coltranea, wygiêty do ty³u, próbowa³ wydobyæ najwy¿sze dwiêki.
Tañczono w takt jego improwizacji. Olek po wypiciu szklanki mocnego
wina w ubikacji wyskoczy³ na salê jak toreador, chc¹c poderwaæ jak¹
dziewczynê do tañca. W koñcu uda³o mu siê.
Jurek czu³, jak jazz go te¿ wci¹ga. Zapragn¹³ zatañczyæ, ale nie mia³
odwagi  bliskoæ kobiety by³a dla niego czym bajecznym, jak te dwiêki, które wydobywa³ z saksofonu Wo³odia. Wszystkie dziewczyny mia³y
partnerów. Tylko prostytutka Mara o zniszczonej, szerokiej twarzy, o
d³ugich nogach w czarnych poñczochach, siedzia³a samotnie na kanapie. W oczekiwaniu na takiego, któremu by³oby wsio rawno.
Nieco zaskoczona, chêtnie siê zgodzi³a na taniec. Jurek przylgn¹³
do kobiety. Wydawa³a siê mu najpiêkniejsz¹ na wiecie. W g³owie krêci³o siê od jej zapachu i alkoholu. Wydawa³o siê, ¿e p³ynêli razem w takt
dwiêków muzyki. Wo³odia w dymie tytoniowym wydawa³ siê fruwaj¹cym anio³kiem z saksofonem w rêkach. Potem w piwnicy straci³
rachubê czasu. Po raz pierwszy
Kiedy rano wróci³ do domu, otworzy³a mu matka, ca³a we ³zach:
 Ju¿ na ciebie czekaj¹  powiedzia³a.
W mieszkaniu czeka³ na niego lejtnant Buriak. Nie patrz¹c na oficera, przebra³ siê w mundur. Oficer powiedzia³ matce, ¿e mo¿e byæ s¹dzony za dezercjê.
W milczeniu weszli na teren jednostki, przed sztabem sta³o du¿o
samochodów. Natychmiast trafi³ do kuchni ¿o³nierskiej. Kazano obieraæ ziemniaki. Wieczorem koledzy opowiedzieli, ¿e gdy uciek³, szeregowy Krawiec z s¹siedniej kompanii ukrad³ w nocy, wspólnie z koleg¹
z cywila, dwa ka³asznikowy i skrzynie z 1320 nabojami. Tylko dlatego wykryto, ¿e uciek³, bo wszystkich policzono w nocy. Nie chc¹c
mieæ nieprzyjemnoci, lejtnant Buriak ukry³ nieobecnoæ podw³adnego. Po apelu wieczornym podszed³ do lejtnanta i przeprosi³ go za swoje
zachowanie. Ten pozwoli³, ¿eby zatelefonowa³ z kancelarii do matki i
powiedzia³, ¿e nie postawi¹ go przed trybuna³em. Starsze roczniki z
ekwipunkiem bojowym szykowa³y siê do pocigu za szeregowym Krawcem i jego koleg¹, którzy wjechali wo³g¹ do jednostki od strony niestrze¿onych magazynów warzywnych i uciekli w kierunku Kijowa.
Po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. Próbowa³ sobie przypomnieæ i wyobraziæ sylwetkê Mary z twarz¹ Mariny Vlady. We nie widzia³ tak¿e samotn¹ matkê
za sto³em wielkanocnym, a przez okno spogl¹da³ na ni¹ w bia³ych szatach Zmartwychwsta³y Chrystus.
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W wojsku latem, zw³aszcza wieczorem, czyta³ ksi¹¿ki, w których
doszukiwa³ siê sensu ¿ycia. Lubi³ Miklosa Radnotiego. Tym razem rozmyla³ nad fragmentem jego wiersza: Czy wiruj¹cy p³atek jest ju¿ umar³y,
gdy spadaæ zaczyna? A mo¿e umiera, gdy ziemi dotyka?
Noc by³a duszna. Z wiejskiego klubu dolatywa³y dwiêki piosenki Czarny
kot. Otworzy³ szafkê, wyj¹³ sportowy dres. Szybko siê ubra³ i prysn¹³ z
koszar na zewn¹trz. Aby trafiæ do klubu, nale¿a³o pokonaæ otwart¹ przestrzeñ stadionu, szczególnie pilnowan¹ przez patrole. Wyskoczy³ na bie¿niê, potem na boisko. Gdy by³ na jego rodku, zza drzew wyskoczy³ motocykl. Poczu³ siê jak zaj¹c na cyrkowej arenie  wszystko tonê³o w mroku, tylko on by³ owietlony. Nie móg³ uciec od snopa wiate³ zbli¿aj¹cego
siê motocykla. Zobaczy³ sylwetki dwóch m³odych, podpitych oficerów,
którzy z pocigu za nim zrobili sobie zabawê. Pokrzykuj¹c jechali za biegn¹cym ¿o³nierzem, niemal¿e naje¿d¿aj¹c na jego piêty.
Wybieg³ poza teren stadionu i pocz¹³ zbli¿aæ siê do urwiska. W tym
pocigu czu³ siê jak zwierzê, uciekaj¹ce przed myliwymi. Nie zastanawiaj¹c siê, skoczy³ z urwiska. Lecia³ w dó³ chyba piêæ metrów. Wyl¹dowa³ w piasku i ukry³ siê w naturalnej niszy. Oficerowie zeszli z motocyklu i zaczêli szukaæ zbiega. Ba³ siê, ¿e przeladowcy us³ysz¹ jego
oddech. Jednak tamci po pewnym czasie zniechêcili siê go szukaæ,
wsiedli na motocykl i odjechali przeklinaj¹c.
Odetchn¹³ z ulg¹. Patrzy³ z do³u na gwiazdy. W nozdrzach poczu³
zapach traw, us³ysza³ wierszcza. Potem w klubie po raz kolejny pucili p³ytê z Czarnym kotem. Nie chcia³ nigdzie iæ. Wracaj¹c do koszar,
w nocnej ciszy s³ysza³ s³owa Stanis³awa Brzozowskiego:
 Tym jeste, co wytwarzasz, co wyrasta z twego ¿ycia  nie tym,
co s¹dzisz; ta straszna, przeklêta Rosja, to ty, ty j¹ stworzy³, nie umiesz
stworzyæ niczego innego, nie ponad ni¹ stoisz, lecz w niej tkwisz...
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
Autor ur. w 1945 w Kijowie, gdzie mieszka po dzieñ dzisiejszy.
Ima³ siê ró¿nych zawodów, m.in. elektryka, jest dziennikarzem pisma Dziennik Kijowski, wydawanego po polsku. Nale¿y do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
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Wejcie na teren Uniwersytetu Wileñskiego od strony kocio³a w. Janów
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WSKRZESZENIE UNIWERSYTETU WILEÑSKIEGO W 1919*
Restytut W. Staniewicz
W chwilach najciê¿szych, gdy ju¿ nie bardzo chcê nawet pracowa  a ¿yæ i pracowaæ to jedno  zawsze nabieram chêci do
pracy i ¿ycia, gdy pomylê o Uniwersytecie Wileñskim, jako o
wiecznie ¿ywym dla mnie dowodzie, jak idealne pierwiastki natury ludzkiej s¹ trwa³e i jak s¹ zdolne przekszta³caæ siê w dowody materialne swej mocy1
Aforyzm ten Józef Pi³sudski napisa³, jako dedykacjê na fotografii, któr¹
w kwietniu 1923, a wiêc
w niespe³na pó³ roku po
swym odejciu do Sulejówka, ofiarowa³ prof.
Kazimierzowi S³awiñskiemu  wybitnemu
uczonemu-chemikowi z
tej uczelni. S³owa te
przyjmujê za motto i wierzê, ¿e jego g³êbszy sens
przewijaæ siê bêdzie niby
niæ przewodnia w osno- Wszechnica Wileñska w obiektywie Jana Bu³haka. 1938
wie moich wywodów,
jak w wymiarze aksjologicznym okreli ich konkluzjê syntetyczn¹.
Przedmiotem rozwa¿añ jest próba ukazania procesu wznowienia w
latach 1918-1920 dzia³alnoci Wszechnicy Wileñskiej po latach jej zamkniêcia przez zaborcê. Proces ten historiografia polska nazywa wskrzeszeniem Uniwersytetu Wileñskiego w 1919 roku. Na jego dzieje sk³adaj¹ siê dwie epoki, przedzielone  niby g³êbok¹ przepaci¹  87-leciem
jego niebytu w latach 1832-1919. Na wstêpie tedy podejmê próbê periodyzacji z tych dwóch epok na szereg okresów, jak s¹dzê niejednolitych, a jednak wyposa¿onych w wspólny mianownik idealnych pierwiastków natury ludzkiej. Wydaje siê to koniecznym, gdy¿ dopiero z
*Rozszerzony tekst referatu, wyg³oszono na Uniwersytecie Wileñskim, 16 wrzenia 1994, podczas konferencji naukowej w ramach obchodów 415-lecia uczelni
oraz 460-lecia urodzin jego za³o¿yciela, Stefana Batorego, króla Polski i WKL.
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szerszej perspektywy dziejowej patrz¹c doceniæ mo¿na w pe³ni ogromne
znaczenie tego faktu historycznego, jakim by³o wskrzeszenie uczelni.
S¹dzê tak¿e, i¿ dopomóc mo¿e w przezwyciê¿eniu  zdawa³oby siê 
nieprzezwyciê¿alnej kontrowersji polskiego i litewskich narodowych
punktów widzenia w historiografii, dotycz¹cej tego przedmiotu2.
Epokê pierwsz¹3 otwiera okres wietnoci Akademii Jezuickiej, za³o¿onej w 1579, dziêki niezmordowanym staraniom Litwina, biskupa
Waleriana Protasewicza, przez Wêgra  króla Polski i wielkiego ksiêcia
litewskiego Stefana Batorego. S¹ to czasy jej rektorów i uczonych tej
miary, jak ksiê¿a  Jakub Wujek i Piotr Skarga, a póniej Maciej Sarbiewski, Marcin Szmiglecki i Aron Aleksander Olizarowski, autorów
zajmuj¹cych pierwszorzêdne miejsce w literaturze naukowej i piêknej
Obojga Narodów, czy wrêcz nawet o europejskiej s³awie. Okres ten
koñczy siê ze zdobyciem i zniszczeniem Wilna przez wojska cara Aleksandra Michaj³owicza w sierpniu 1655 oraz z szecioletni¹ okupacj¹
moskiewsk¹, w czasie której zamkniêta by³a czasowo i akademia.
Okres nastêpny  to ponad stulecie obni¿enia jej poziomu naukowego i dydaktycznego, zwi¹zanego z ogólnym regresem demograficznym, gospodarczym, cywilizacyjnym i kulturowym na ziemiach Rzeczypospolitej po wojnach po³owy XVII w. i po II wojnie pó³nocnej z
pocz¹tkiem w. XVIII. Regres najdotkliwiej dotkn¹³ obszary WKL. Na
upadek Akademii Wileñskiej nie pozosta³o tak¿e bez wp³ywu rozlunienie karnoci kocielnej w Towarzystwie Jezusowym, co spowodowa³o jego kasatê przez Stolicê Apostolsk¹ w 1773. Przyznaæ jednak nale¿y, i¿ pod koniec tego okresu, w po³owie XVIII w., pojawia siê na
akademii paru wybitnych uczonych  matematyk ks. Tomasz ¯ebrowski czy astronom ks. Marcin Poczobutt-Odlanicki, którego znaczenie
dla nauki wiatowej dopiero dzisiaj docenia siê w pe³ni. Zreszt¹ jego
dojrza³a dzia³alnoæ nale¿y ju¿ do nastêpnego okresu dziejów uczelni.
Okres trzeci rozpocz¹³ siê z jej przejêciem po kasacie Jezuitów przez
nowoutworzon¹ wieck¹ instytucjê Rzeczypospolitej  Komisjê Edukacji Narodowej Obojga Narodów, oraz jej gruntown¹ reorganizacjê w
1781, po³¹czon¹ ze zmian¹ nazwy na Szko³a G³ówna Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Musia³ to byæ ogromny przewrót w ¿yciu uczelni,
bolesny i oburzaj¹cy zapewne dla wielu. Zmianie nazwy towarzyszy³y
bowiem odebranie akademii i ca³ego jej maj¹tku Zakonowi Jezuitów,
który kierowa³ ni¹ przecie¿ od dwóch stuleci, oraz reforma organizacji
i program studiów, zmieniaj¹cy jej dotychczasow¹ orientacjê kocieln¹,
a wiêc przede wszystkim religijno-apologetyczn¹, na bardziej wieck¹,
otwart¹ na id¹ce z Zachodu owieceniowe pr¹dy umys³owe. Chrzeci106
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jañski charakter uczelni ratowa³o to, ¿e z kolejnymi rektorami byli
owieceni i patriotyczni ksiê¿a: wspomniany
Marcin
Poczobutt
(1781-1799), a po nim
 Hieronim Strojnowski, póniejszy biskup
wileñski (18081815).
Chcia³bym w tym
Koció³ w. Janów z dzwonnic¹. 1992
miejscu zwróciæ uwagê na znakomite studium prawno-historyczne ks. Bronis³awa ¯ongo³³owicza pt. Ustrój Uniwersytetu Wileñskiego 1792-18024, które ukazuje
dzielne, a zarazem zrêczne zmagania obu ksiê¿y rektorów, wpierw z
targowick¹ tzw. Litewsk¹ Komisj¹ Edukacji Narodowej, a potem z carskimi genera³-gubernatorami Repninem i Kutuzowem. Chodzi³o o obronê uczelni przed usi³owaniem przywrócenia jej anachronicznego kszta³tu
sprzed 1781, a nawet przed zwróceniem jej jezuitom petersburskim i
Potockim, protegowanym carycy Katarzyny i cara Paw³a. Warto wspomnieæ o bodaj¿e najwybitniejszym wieckim wyk³adowcy Szko³y G³ównej  prof. architektury Wawrzyñcu Gucewiczu, twórcy projektów architektonicznych budowli w Wilnie i okolicach, m.in. katedry i ratusza.
Znamienne, i¿ ten syn ch³opa pañszczynianego zdo³a³ w owych czasach
wybiæ siê na katedrê uniwersyteck¹, a za swe osi¹gniêcia i zas³ugi zosta³
nobilitowany przez Sejm Czteroletni. By³ cz³owiekiem radykalnych pogl¹dów spo³ecznych i odegra³ znaczn¹ rolê, obok kilku innych tzw. Jakobinów Wileñskich  w sprzysiê¿eniu Jakuba Jasiñskiego i w litewskiej
Insurekcji w 1794. Podobnie zreszt¹, jak i bardziej umiarkowany ks. rektor Poczobutt, który w kwietniu tego¿ roku wszed³ w sk³ad najwy¿szej
w³adzy insurekcyjnej  Rady Najwy¿szej Narodu Litewskiego i podpisa³ jej
odezwê kowieñsk¹ w transkrypcji litewskiej  Martinas Poèobutas.
Czwarty okres tej pierwszej, ponad æwierætysi¹cletniej epoki dziejów
uniwersytetu, to czasy, gdy po jej zreorganizowaniu przez cara Aleksandra na Cesarski Uniwersytet Wileñski w 1803 i po podporz¹dkowaniu go
kuratorowi okrêgu szkolnego litewskiego, którym zostaje przyjaciel cesarza, a jednoczenie m¹dry i gor¹cy patriota Rzeczypospolitej, ksi¹¿ê
Adam Jerzy Czartoryski, wkracza on w czas swej najwiêkszej wietnoci i chyba najpe³niejszej, jak dot¹d s³u¿by sprawie Obojga Narodów.
wiadcz¹ o tym takie nazwiska jego ówczesnych profesorów, jak Jan i
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Jêdrzej niadeccy, ks. Stanis³aw
Bonifacy Jundzi³³, Joachim Lelewel,
Ignacy Dani³owicz, Godfryd Ernest
Groddeck, Ludwik Bojanus czy Józef Frank, oraz tacy ich uczniowie,
jak filomaci i filareci, z Adamem Mickiewiczem. Stanis³aw Staszic powiedzia³, ¿e ...gdyby wiat³o nie zapali³o siê w Wilnie, zgas³oby w Polsce
ca³ej. Dodajmy, ucilaj¹c, ¿e na ca³ym obszarze rozszarpanej przez mocarstwa rozbiorowe wielonarodowej
Rzeczypospolitej Obojga Narodów...
Podnosi siê czêsto z dum¹ ze strony polskiej, a z ¿alem i wyrzutem ze Wie¿a wi¹tyni akademickiej od
strony litewskiej, ¿e by³ to uniwer- strony ulicy wiêtojañskiej
sytet z jêzyka i z ducha polski. Tak,
to prawda, ale prawda niepe³na. Bo przecie¿ ¿ywy by³ w pierwszej po³owie XIX w. ów  ¿e powo³am siê na prof. Juliusza Bardacha  patriotyzm polityczny Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Organizmu wieloetnicznego, powo³anego do ¿ycia w XIII-XIV w. przez geniusz wielkich dynastów litewskich: Mendoga, Giedymina i Giedyminowiczów... Jak¿e widoczne jest zafascynowanie wielkoci¹ dawnej Litwy u Mickiewicza,
zw³aszcza w wileñskim okresie jego twórczoci, a tak¿e u innego wychowanka uczelni  Józefa Ignacego Kraszewskiego w jego eposach
litewskich i dzie³ach historycznych! Ile¿ dla rzetelnego metodycznie poznania dziejów Litwy zrobili Lelewel i Dani³owicz! Mylê, ¿e z tych w³anie impulsów, a mo¿e po prostu z atmosfery epoki, powsta³ u dawnego
ucznia Wszechnicy Wileñskiej, Teodora Narbutta, zamys³ jego monumentalnego dzie³a Dzieje staro¿ytne narodu litewskiego, wydawanego ju¿
po zamkniêciu uniwersytetu, w l. 1835-1841. Wszystkie wy¿ej wspomniane dzie³a kultury, które WKL powsta³y w promieniach Almae Matris
Vilnensis, pisane by³y po polsku.
Ale ju¿ w tym czasie  w pierwszych dwóch dekadach XIX w., za
pewne nie bez wp³ywu oddzia³ywañ rodowiska uniwersyteckiego z Wilna,
lecz przede wszystkim z umi³owania ludu, wród którego ¿yli, zaczynaj¹
pisaæ po litewsku dwaj ¿mudzcy szlachcice: Dionizy Paszkiewicz (Dionizas Poka) z powiatu rosieñskiego oraz Antani Jacek Klement (Antanas
Klementas), sêdzia ziemski i chor¹¿y powiatu telszewskiego. I tu wspomnieæ muszê równie¿ dwóch cz³onków mego, bardzo na Litwie rozga³ê108
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zionego rodu. Pierwszy z nich to m³odziutki uczeñ uniwersytetu i filareta, Emeryk Staniewicz (ur. 1803), który w l. 1819-1820 na ³amach Tygodnika Wileñskiego og³osi³ Pieñ ludu litewskiego, wprawdzie jeszcze
w przek³adzie polskim, ale z wyran¹ intencj¹ patriotyczn¹. Za to inny
przedstawiciel rodu, Simanas Stanevièius (Szymon Staniewicz), urodzony
w Konopianach na ¯mudzi, podobnie jak Emeryk, wychowanek Uniwersytetu Wileñskiego, pisa³ ju¿ wy³¹cznie po litewsku. W 1823 opublikowa³ odê lovë Þemaièiø (S³awa ¯mudzinom), w której wyranie przeb³yskuje myl, ¿e Litwini s¹ odrêbnym narodem, o starej i bogatej kulturze ludowej, zas³uguj¹cym na w³asny byt niepodleg³y. Odê tê, któr¹ uwa¿aæ
mo¿na za prekursorski manifest nowoczesnego patriotyzmu litewskiego, koñczy³ poeta gor¹c¹, niemal prorocz¹ apostrof¹:
Choæ nie sta³o Litwie ducha
W kraju, gdzie siê sro¿y zima,
Dzi wiat pieni naszej s³ucha.
Nie zaginie ród Litwina!5
Dla udokumentowania tych s³ów, wyda³ on w 1829 Dainos emaièiø
 bogaty zbiór zebranych przez siebie pieni ludu ¿mudzkiego, a nastêpnie szereg utworów w³asnych oraz t³umaczeñ na litewski.6
S¹dzê, ¿e ta, zaledwie zasygnalizowana spucizna duchowa uczelni
z pierwszych trzech dekad XIX w., sta³a siê jednym z wa¿nych czynników sprawczych póniejszego o pó³ wieku litewskiego odrodzenia
narodowego. Stwierdzenie to w niczym nie umniejsza jej ogromnego
wk³adu w naukê i kulturê polsk¹.
Car Miko³aj I  ¿andarm Europy, uzna³ uniwersytet za g³ównego
sprawcê powstania 1831 na Litwie oraz za najistotniejszy rozsadnik
idei wolnociowych. Dlatego te¿ ukazem z dnia 1 maja 1832 nakaza³
jego zamkniêcie. Przetrwa³y na razie jedynie dwa jego fakultety: teologiczny, przekszta³cony w Akademiê Duchown¹, oraz lekarski, podniesiony do rangi Akademii Medyko-Chirurgicznej. Ale i one zosta³y usuniête z Wilna i w ogóle z ziem b. Wielkiego Ksiêstwa dalszymi ukazami
carskimi z 1842 roku. Akademia Duchowna zosta³a przeniesiona do
Petersburga, gdzie przetrwa³a a¿ do rewolucji bolszewickiej 1917, pielêgnuj¹c  na ile by³o to mo¿liwe  tradycje dawnego Uniwersytetu.
Wilno na d³ugich 77 lat, a wiêc na czas aktywnoci a¿ trzech pokoleñ,
zosta³o pozbawione jakiejkolwiek wy¿szej uczelni.
Przejdê obecnie do periodyzacji tej drugiej epoki dziejów uczelni, któr¹
otwiera jej wskrzeszenie w 1919. Pierwszy okres to dzia³alnoæ polskiego Uniwersytetu Stefana Batorego, któr¹ zapocz¹tkowa³y czynnoci or109
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ganizacyjno-programowe, podjête pocz¹wszy od wiosny 1918 w Petersburgu, a potem w Wilnie i w Warszawie, by formalnie rozpocz¹æ tê
dzia³alnoæ uroczyst¹ inauguracj¹ 11 padziernika 19197. Okres ten zaledwie 20- czy 25-letni, jeli przyjmiemy jego kontynuacjê w podziemnej
dzia³alnoci uczelni z lat okupacji hitlerowskiej 1941-19448; niezwykle
bogaty w owoce pracy naukowej i dydaktycznej  wymyka siê spod
nawet najbardziej ogólnej oceny syntetycznej w tym referacie, którego
drug¹ czêæ powiêcam jego podokresowi startowemu z lat 1918-1920.
Warto jedynie przypomnieæ, i¿ równoczenie z polskimi staraniami
równie¿ nieliczna litewska spo³ecznoæ w Wilnie oraz w³adze powstaj¹cego jeszcze pod okupacj¹ niemieck¹ pañstwa litewskiego podjê³y u
schy³ku I wojny wiatowej dzia³ania utworzenia w stolicy b. WKL uniwersytetu z jêzyka i z ducha litewskiego. Zosta³ on te¿ formalnie powo³any do ¿ycia uchwa³¹ Taryby z dnia 5 grudnia 19189. Wydaje siê, i¿
obu wileñskim spo³ecznociom narodowym  polskiej i litewskiej, które w tej jak¿e wa¿nej dla obu sprawie wy¿szej uczelni jak gdyby odwróci³y siê do siebie plecami, zabrak³o dobrej woli i chêci do kroków
pojednawczych, aby podj¹æ przynajmniej próbê utworzenia w Wilnie
uczelni o profilu wielonarodowym, która spe³ni³aby jednoczenie uprawnione aspiracje  litewskie, polskie i bia³oruskie. Zreszt¹ Litwinom w
ich staraniach zabrak³o zarazem rodków osobowo-materialnych i przede
wszystkim czasu, bo ju¿ z koñcem grudnia 1918, wobec opuszczenia
Wilna przez wojska niemieckie, miasto zosta³o opanowane przez samoobronê polsk¹, a litewskie czynniki miarodajnie opuci³y na znak protestu star¹ stolicê, wycofuj¹c siê do Kowna. Poniewa¿ przez najbli¿sze
pó³tora roku w³adze Republiki Litewskiej nie mia³y dostêpu do Wilna,
zajêtego 6 stycznia 1919 przez Sowiety, które zaraz proklamowa³y tu
emfatyczn¹ Republikê Litewsko-Bia³orusk¹, a w dniach 19-20 kwietnia tego¿ roku, wyzwolonego spod okupacji bolszewickiej przez wojska polskie, zaczêto w³anie w Kownie tworzyæ nowy Uniwersytet im.
Vytautasa  Witolda Wielkiego. Sk³onny jestem postawiæ tezê, na pewno dyskusyjn¹, ¿e i ta uczelnia z lat 1919-1939 by³a w jaki sposób
porednio  obok USB  spadkobierc¹ dawnej Akademii Jezuickiej,
Szko³y G³ównej Litewskiej i Uniwersytetu Wileñskiego z pierwszego
æwieræwiecza XIX w.10 Przyznaje to ju¿ cytowany ks. ¯ongo³³owicz w
swej pracy pt. Wydzia³ Teologiczny U.S.B. W okresie 1919-192911, gdzie
pisz¹c o pocz¹tkowych planach wielonarodowego uniwersytetu i jego
podobnie zorientowanego Wydzia³u Teologicznego, dodaje: Zrealizowanie planów tych i zamierzeñ na gruncie wileñskim zosta³o udaremnione przez bieg historyczny wypadków i rzeczowy uk³ad politycznych i
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narodowociowych stosunków, których
splot pozwoli³ Republice Litewskiej
utworzyæ w Kownie wielki wydzia³ teologiczny o 20 katedrach, Wilnu za kaza³
ograniczyæ siê do skromnego wydzia³u
o szablonowej przedwojennej (autor ma
tu na myli Akademiê Duchown¹ w
Petersburgu  R.W.S.) liczbie 10 katedr teologicznych12.
Pierwszy okres tej drugiej epoki dziejów zakoñczy³ siê wród traumatycznych wydarzeñ, bêd¹cych konsekwencj¹ wrzeniowej agresji na Polskê
 wpierw Niemiec hitlerowskich, a potem Rosji sowieckiej. Pakt Ribbentrop
 Mo³otow z 23 sierpnia oraz drugi trak- Fresk z wizerunkiem Waleriatat niemiecko-sowiecki z 28 wrzenia na Protasewicza na pilastrze
1939 w swych tajnych klauzulach prze- Dziedziñca Piotra Skargi
widywa³y odst¹pienie Wilna wraz z okrêgiem Litwie, ale jednoczenie
przes¹dza³y sprawê utraty przez ni¹ niepodleg³oci, bêd¹c w istocie
rzeczy ukartowanym przez Hitlera i Stalina rozbiorem Europy rodkowo-Wschodniej. W tej sytuacji Sowiety, których armia zajê³a Wilno w
nocy z 18 na 19 wrzenia 1939, odrêbnym uk³adem z RL odst¹pi³y jej
Wilno wraz z okrêgiem, wymuszaj¹c w zamian na szereg ustêpstw,
istotnie ograniczaj¹cych jej suwerennoæ. W rezultacie 28 padziernika
wojska litewskie wkroczy³y do dawnej stolicy Giedymina. Wród powszechnego entuzjazmu, jaki ogarn¹³ spo³eczeñstwo litewskie, kassandrycznie odzywa³y siê g³osy co przenikliwszych Litwinów: Vilnius
mûsø  Lietuva rusø. I rzeczywicie, ju¿ na prze³omie listopada i grudnia
Armia Czerwona, na podstawie wspomnianego uk³adu, obsadzi³a eksterytorialne bazy w wa¿nych strategicznie punktach terytorium Litwy,
a jej aneksja przez ZSRR by³a ju¿ tylko kwesti¹ czasu...
USB podj¹³ normalne zajêcia w padzierniku pod obecnoæ w³adz sowieckich, które na razie nie ingerowa³y w jego dzia³alnoæ, kto wie, czy nie
chc¹c pozostawiæ w³adzom litewskim problem, którego rozwi¹zanie w myl
postulatów nacjonalistycznie i antypolsko usposobionych od³amów litewskiej opinii staæ siê musi jednym z zarzewi ostrego antagonizmu polskolitewskiego. W tym normalnym biegu zajêæ uniwersyteckich niczego nie
zmieni³o te¿ chwilowo samo wkroczenie wojsk litewskich. Dopiero trzy
tygodnie od objêcia Wilna przez Litwê, 20 listopada 1939 przedstawiciel
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Ministerstwa Owiaty RL na Kraj Wileñski, dr Antanas Juka, wykonuj¹c
polecenie swego ministra z dnia 17 listopada o przekazaniu funkcji rektorskich prof. Ignasowi Konèiusowi z Uniwersytetu Kowieñskiego wezwa³
rektora USB, prof. Stefana Ehrenkrenza, do natychmiastowego ich przekazania, co nast¹pi³o w ci¹gu paru najbli¿szych dni. Zajêcia odbywa³y siê jeszcze dawnym trybem do koñca I trymestru, tj. do 15 grudnia 1939. Z t¹ dat¹
w³adze litewskie zamknê³y Uniwersytet Stefana Batorego, zwalniaj¹c z pracy prawie ca³y jego personel oraz przejmuj¹c jego mienie na rzecz nowopowsta³ego uniwersytetu  z ducha i jêzyka czysto litewskiego. Przyjêto
przy tym konstrukcjê prawn¹, ¿e USB jest instytucj¹ w porz¹dku prawnym
litewskim nielegaln¹, a zast¹pienie go uczelni¹ litewsk¹ jest restytucj¹ uniwersytetu, utworzonego uchwa³¹ Taryby z dnia 5 grudnia 191813.
Wydarzenia te doczeka³y siê w historiografii polskiej publikacji dokumentalnej Piotra £ossowskiego Likwidacja Uniwersytetu Stefana
Batorego przez w³adze Litewskie w grudniu 1939 r. Dokumenty i materia³y14. Ta publikacja, sk¹din¹d wybitnego badacza stosunków polsko-litewskich, wydaje siê jednakowo¿ zbyt popularna i publicystyczna, jak na miarê naukow¹ prof. £ossowskiego oraz jak na miarê donios³oci tematu i dystans czasowy, dziel¹cy nas od tamtych wydarzeñ.
Zbyt jednostronna i tendencyjnie antylitewska, tak w doborze róde³,
ilustruj¹cych bardziej wszechstronnie istnienie wówczas w czêci miarodajnych czynników litewskich, tak¿e tendencji do reorganizacji uniwersytetu na uczelniê litewsk¹, ale z pewn¹ iloci¹ katedr polskich. Nie
wyjani³ równie¿, dlaczego projekty te nie zosta³y zrealizowane. A przecie¿ t³umaczyæ to mo¿na w kategoriach socjopsychologicznych, zarówno mechanizmem samoobronnym m³odej wiadomoci narodowej
litewskiej przed wp³ywami kultury i jêzyka polskiego, jak i niew¹tpliwie
nacjonalistyczn¹, ale poniek¹d zrozumia³¹ reakcj¹ Litwinów na polsk¹
politykê w kwestii litewskiej w okresie dwudziestolecia miêdzywojenego15. W tym tak¿e na sposób, w jaki u jego zarania nadano jednostronnie polski charakter wskrzeszonemu uniwersytetowi. £ossowski nie
uwzglêdni³ równie¿ dostatecznie miêdzynarodowego kontekstu sprawy Uniwersytetu Wileñskiego  jesieni¹ 1939 Litwa znalaz³a siê bowiem pod bardzo silnym naciskiem dyplomatycznym ze strony rz¹dów III Rzeszy i Zwi¹zku Sowieckiego, które  wykonuj¹c inn¹ tajn¹
klauzulê z 28 wrzenia 1939 o wspólnym zwalczaniu polskich d¹¿eñ
niepodleg³ociowych  zarzuca³y rz¹dowi litewskiemu tolerowanie polskiego Piemontu w Wilnie i Kraju Wileñskim. Sprawa ta by³a przedmiotem nieustannych demarches w Kownie, zarówno niemieckiego pos³a
von Zechlna, jak i sowieckiego  Pozniakowa16.
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U schy³ku 1939 rozpocz¹³ siê tedy drugi okres dziejów najnowszych
Uniwersytetu Wileñskiego, za którego cenzurê koñcow¹ przyj¹æ nale¿y
lato 194417. Ze strony, tak litewskiej, jak i polskiej, spotkaæ siê tu mogê z
zarzutem, i¿ nie by³a to ta sama uczelnia, co rozwi¹zany USB. Zarzut ten
opiera siê na kryterium narodowego charakteru uczelni i wynika poniek¹d
z ciasno nacjonalistycznego spojrzenia na sprawy nauki i szkolnictwa wy¿szego. Sprawê komplikuje to, i¿ w tym okresie rozgorza³ego antagonizmu
polsko-litewskiego istnia³y faktycznie w Wilnie dwa uniwersytety, w tym
oficjalny i dzia³aj¹cy konspiracyjnie, choæ w ograniczonym zakresie polski
USB, powi¹zany z aparatem polskiego pañstwa podziemnego18.
Patrz¹c na problem z szerszego, czy nawet rodkowo-europejskiego punktu widzenia, a tak¿e z d³u¿szej perspektywy historycznej, wspomniane stanowisko nie wydaje siê s³uszne. Przede wszystkim i USB z
lat 1919-1939, i uczelnia litewska z lat 1939-1944, nawi¹zywa³y do
tych samych tradycji dawnego Uniwersytetu Wileñskiego sprzed 1832,
a tak¿e opiera³y siê na tych samych wartociach kultury chrzecijañskiej, humanizmu europejskiego i cywilizacji zachodniej. A ponadto czy¿
szybkie uruchomienie uczelni litewskiej w Wilnie by³oby mo¿liwe bez
przejêcia przez ni¹ materialnego, jak budynki, biblioteki, zak³ady naukowe, a po czêci i duchowo  naukowego dorobku USB z lat 19191939? Z drugiej znów strony, czy¿ przekszta³cenie Akademii Jezuickiej
w Szko³ê G³ówn¹ Litewsk¹ w XVIII w. nie przebiega³o wród okolicznoci niemal równie, choæ w innej sferze dramatycznych, jak te z jesieni 1939? Czy¿ dla ówczesnych
ludzi nie by³o ono przewrotem niemal równie gwa³townym i brutalnym, jak zamkniêcie USB w 1939?
A jednak nikt z nas dzisiaj nie kwestionuje, ¿e dalsze dzieje Almae
Matris Vilnensis s¹ kontynuacj¹
Jezuickiej Akademii Batorowej.
Ten okres dziejów uniwersytetu
z lat 1939-1944 przebiega³ wród
stale zmieniaj¹cych siê wydarzeñ II
wojny wiatowej, która dla Wilna
rozpoczê³a siê dnia 1 wrzenia 1939,
a dla ca³ej Litwy  nie wiem, czy 15
czerwca 1940, czy dopiero 22
czerwca 1941? Wszak II i III trymestr roku akademickiego 1939/ Obserwatorium Astronomiczne
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1940 to czas organizowania na nowo Uniwersytetu Wileñskiego, g³ównie
poprzez przeniesienie do Wilna wydzia³ów prawnego, humanistycznego i
teologiczno-filozoficznego z Uniwersytetu Kowieñskiego. Rok akademicki
1940/1941 rozpocz¹³ siê i zakoñczy³ ju¿ pod okupacj¹ sowieck¹ w tzw.
Litewskiej Socjalistycznej Republice Rad. Na ile wiadomo, zarówno grono
profesorskie, jak i studenci robili wszystko, aby przez bierny opór lub zrêczn¹
dyplomacjê z now¹ w³adz¹ hamowaæ rozpoczynaj¹c¹ siê sowietyzacjê uczelni. Lata akademickie 1941/1942, to dzia³alnoæ w warunkach okupacji hitlerowskiej i specyficznej polityki okupanta na Litwie. Uniwersytet staje siê
g³ówn¹ ostoj¹ litewskich ¿ywio³ów demokratycznych i niepodleg³ociowych,
które koñcz¹ siê w marcu 1943 chlubnym akordem protestu profesorów i
studentów przeciwko totalitarnej w³adzy okupacyjnej. Spowodowa³o to zamkniêcie uczelni i liczne aresztowania przez Gestapo. O ile wiem, w nastêpnym roku akademickim 1943/1944 czêæ profesorów i studentów zamkniêtego uniwersytetu podjê³a tajne nauczanie.
Nie czujê siê kompetentny do podjêcia próby choæby tylko najbardziej sumarycznej oceny tego trzeciego, d³ugiego okresu dziejów najnowszych Uniwersytetu Wileñskiego z lat 1944-199019, zapocz¹tkowanego ponownym zajêciem i brutaln¹ pacyfikacj¹ Litwy przez Zwi¹zek
Sowiecki. Postawiæ tu tylko mogê kilka pytañ. A wiêc przede wszystkim
pytanie generalne: w jakim stopniu w tym bardzo trudnym okresie uda³o
siê zachowaæ to¿samoæ uniwersytetu i jego zwi¹zek z kultur¹ Zachodu?
Dalej: jak dalece posunê³a siê sowietyzacja i rusyfikacja uczelni, nosz¹cej
wówczas imiê Vincasa Mickevièiusa-Kapsukasa? Na ile liczny by³ udzia³
wyk³adowców i studentów uniwersytetu w bohaterskiej walce podziemia litewskiego z lat 1944-1952? Na ile skuteczne by³y metody biernego
oporu przeciwko bolszewickiej indoktrynacji i duchowej rusyfikacji w
najciê¿szych czasach stalinowskich? A w jakim stopniu udawa³o siê
wykorzystaæ okresy odwil¿y i zmian kursu WKPB-KPZR dla zwiêkszenia marginesu niezale¿noci nauczania i badañ naukowych? Jak dalece represje totalitarnego systemu dotknê³y w tym okresie ludzi uniwersytetu? A ich udzia³ w kolejnych falach litewskich protestów opozycyjnych w 1972 i 1976 oraz w niezale¿nej dzia³alnoci wydawniczej? Wreszcie
pytanie, dotycz¹ce niedawnych wydarzeñ: w jakim stopniu Uniwersytet
Wileñski uczestniczy³ w wybijaniu siê Litwy na wolnoæ i niepodleg³oæ
w latach 1987-1991?
S¹dzê, i¿ poredni¹ odpowied na najbardziej zasadnicze z tych pytañ daje dzisiejszy rozkwit Uniwersytetu20. Jest to szybki przecie¿ powrót do idea³ów wolnoci i niepodleg³oci Litwy, do wartoci kultury
chrzecijañskiej i europejskiej, do coraz szerszych kontaktów z nauk¹
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wiatow¹, wreszcie dowód jak idealne pierwiastki natury ludzkiej s¹
trwa³e i jak zdolne przekszta³ciæ siê
w dowody materialne swej mocy...
Wierzê, ¿e perspektywa historyczna w spojrzeniu na dzieje uniwersytetu, jak¹ stara³em siê w najogólniejszym
zarysie naszkicowaæ, a tak¿e ta myl
Pi³sudskiego, któr¹ przyj¹³em za motto moich rozwa¿añ, wyznaczaj¹ równie¿ nadziejê na przysz³oæ. Nadziejê,
i¿ prastara uczelnia ma wielk¹ szansê
stania siê w okresie swych najnowszych dziejów czym znacznie wiêcej ni¿ tylko pierwszym uniwersytetem Litwy. Nadziejê, ¿e na pewno jeszcze w XXI wieku do Wszechnicy Batorowej  jak niegdy w redniowie- Brama wejciowa do uniwersyteczu do Padwy i Pary¿a  ci¹gn¹æ bê- tu, a w niej - jeden z nielicznych
dzie m³odzie¿ po wiedzê o duchowym dzi ladów polskich  elektryczi materialnym miejscu cz³owieka hinc na tablica rozdzielcza
et nunc  w tym regionie Europy, a
pracownicy nauki  celem wzbogacenia swych przemyleñ i dowiadczeñ naukowych. I to nie tylko Szlakiem Batorowym z Wêgier do Polski, lecz równie¿ z Bia³orusi, jak¿e bliskiej Litwie nie tylko graniczeniem
przez miedzê, ale i wspóln¹ tradycj¹
Wielkiego Ksiêstwa, a tak¿e z Ukrainy, £otwy i Estonii, z innych krajów. A byæ mo¿e i ludzie z Europy Zachodniej, Ameryki i krajów Trzeciego wiata, zainteresowani i czêstokroæ zafascynowani przepowiedzianym ongi przez Herdera cudem greckim, eksplozywnego wrêcz rozkwitu nauki i kultury w wolnych i niepodleg³ych, a jednoczenie zjednoczonych ojczyznach Europy rodkowoWschodniej - od Lasku Czeskiego po Jezioro Pejpus i od Szczecina  po
Rostów nad Donem. Nadziejê, ¿e szansê stania siê jedn¹ z wielkich stolic
wiata, ogniskiem kultury, nowymi Atenami...21
Szansa pozostaje jednakowo¿ tylko szans¹, dopóki nie id¹ z ni¹ w parze
konkretne dzia³ania, zmierzaj¹ce do jej urzeczywistnienia. I oto dzia³ania
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takie zosta³y ju¿ podjête. Wspomnieæ tu wypadnie Sejmik M³odzie¿y Europy rodkowo-Wschodniej, który odby³ siê w Czêstochowie i Krakowie
w lipcu 1994 z udzia³em 40-osobowej delegacji
litewskiej pod przewodnictwem prof. Alfreda Bumblauskasa i dra Sigitasa Jegelevièiusa. A nie pope³niê chyba niedyskrecji, jeli dodam, ¿e podczas
tej konferencji naukowej uczestnicz¹ca w niej
delegacja polska, zorganizowana przez Ogólnopolski Klub Mi³oników Litwy i jego prezesa dra
Leona Brodowskiego, odby³a gabinetowe rozmowy na najwy¿szym, bo rektorskim szczeblu, w
sprawie powo³ania przy Uniwersytecie Wileñskim
do ¿ycia Collegium Bathoreanum  miêdzynarodowego studium podyplomowego dla m³odzie¿y.
Mia³oby to byæ studium interdyscyplinarne, po- Jedna z bram uczelni, przy kociele, dzi
wiêcone problemom historii, socjologii, ekonozamkniêta i otwieramii, kultury oraz postêpu technicznego i ekologii. na przy szczególnych
Projekt tego studium przedstawi³ rektorowi Ro- okazjach. 1972
landasowi Pavilionisowi w imieniu delegacji polskiej uczony tej miary, co prof. Aleksander Gieysztor  wybitny historyk,
by³y prezes PAN.
S¹ to oczywicie zaledwie pierwsze skromne kroki... Ale czy¿ od
nich nie zaczyna siê realizacja ka¿dej wielkiej idei, wielkiej szansy?
Restytut W. Staniewicz

Dr Restytut Witold Staniewicz jest synem prof. Witolda Staniewicza (18881966)  rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (od 1933 roku), a w latach
1926-1930  ministra reform rolnych RP. Autor dzia³a³ w ramach Ogólnopolskiego
Klubu Mi³oników Litwy, jest jednym z inicjatorów i cz³onków powo³ania Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Marsza³ka Józefa w Poznaniu, w którym mieszka.
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Petersburg 1862; Józef Bieliñski, Uniwersytet Wileñski 1579-1831, t. I-III, Kraków
1899-1900; szereg mniejszych, cz¹stkowych opracowañ Ludwika Janowskiego,
których podsumowaniem syntetycznym by³a jego wydana pomiertnie Historiografia Uniwersytetu Wileñskiego, Czêæ I, Rocznik Towarzystwa Przyjació³ Nauk w
Wilnie, t. VII, Wilno 1921, s. 5-139; wreszcie ks. Stanis³aw Bednarski T.J., Geneza
Akademii Wileñskiej, Ksiêga Pami¹tkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy za³o¿enia i X
wskrzeszenia Uniwersytetu Wileñskiego, t. II  Z dziejów dawnego Uniwersytetu,
nak³adem USB, Wilno 1929 s. 1-22, a tak¿e zamieszczone w tym¿e tomie bardziej
szczegó³owe prace takich autorów, jak Stanis³aw Kot, Jan Oko, Ludwik Finkiel,
W³adys³aw Tatarkiewicz, Bronis³aw Gubrynowicz, Jan Rostafiñski, Kazimierz Chodynicki, Teofil Emil Modelski, Wanda Bobkowska, Kazimierz Kolbuszewski, Feliks
Konieczny, Stanis³aw Pigoñ, Ryszard Mienicki, Micha³ Brensztein, Stanis³aw Trzebiñski, Janusz Iwaszkiewicz, Janina Koz³owska-Studnicka.
Jeli chodzi o polsk¹ literaturê emigracyjn¹ z krêgu wileñskiego po 1945, na
uwagê zas³uguj¹ materia³y wspomnieniowe i przyczynki, zarówno do tamtej epoki
Uniwersytetu Wileñskiego (1579-1832), jak i do nowszych dziejów USB, publikowane w Alma Mater Vilnensis (Londyn)  organie periodycznym spo³ecznoci USB
na Wychodstwie. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ zwiêz³ego szkicu Bohdana Podoskiego,
Zarys dziejów Uniwersytetu Wileñskiego, w publikacji zbiorowej Pamiêtnik Wileñski, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1972, s. 177-190.
Podsumowaniem dorobku historiografii litewskiej odnonie do dziejów uniwersytetu s¹ artyku³y: prof. E. Gudavièiusa  Universiteto ákurimas, tego¿ autora, z
prof. A. idlauskasem  Academia et Universitas Vilnensis (1570-1773); oraz samego idlauskasa  Lietuvos Didiosios Kunigaiktystës Vyriausioji Mokykla (17731803); prof. M. Juèasa  Imperatorikasis Vilniaus universitetas (1803-1832), opublikowane w cytowanej pracy zbiorowej Vilniaus universiteto istorija, Vilnius 1994.
Warto te¿ wspomnieæ ksi¹¿kê, napisan¹ przez historyka francuskiego André
Beauvois, który w swych badaniach zaj¹³ siê stosunkami spo³ecznymi i kulturowymi w XVIII-XIX wieku na ziemiach litewskich i ukraiñskich d. Rzeczypospolitej.
4
Rocznik Prawniczy Wileñski. Organ Wydzia³u Prawa i Nauk Spo³ecznych USB
oraz Towarzystwa Prawnego im. Dani³owicza, nak³adem Ksiêgarni Józefa Zawadzkiego, t. I  Wilno 1925, s. 194-232.
5
Simanas Stanevièius, S³awa ¯mudzinom, w przek³. Mariana Jurkowskiego,
Lithuania, nr 4/1991-1/1992, s. 110-111.
6
Obszerny biogram Simanasa Tadasa Stanevièiusa (1799-1848) w monumentalnej emigracyjnej Lietuviø Encyklopedija, t. XXVIII  Boston 1963, s. 430-434.
Patrz tak¿e V. Birika, Lietuviø Bibliografija, III 1929.
7
Odnonie do wskrzeszenia i dzia³alnoci USB w l. 1919-1929, obszerny materia³ pióra profesorów, czynnych w czasie w powo³aniu do ¿ycia i dzia³alnoci
uniwersytetu [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy za³o¿enia i X
wskrzeszenia Uniwersytetu Wileñskiego (op. cit.) t. II  Dziesiêciolecie 1919-29,
Wilno 1929, s. 1-638. Natomiast do dalszych dziejów USB 1929-1939 cenny materia³ [w:] Rocznik Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie  Wilno, nak³adem USB,
kolejne zeszyty 1929/30 - 1938/39. Wiele przyczynków wspomnieniowych znajdzie te¿ czytelnik w cytowanej ju¿ londyñskiej Alma Mater Vilnensis, a tak¿e w
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oddaj¹cych genius loci Wilna i jego uniwersytetu w miêdzywojniu fragmentach
wspomnieñ Czes³awa Mi³osza i Stanis³awa Swianiewicza, publikowanych na ³amach
paryskiej Kultury. W 1979 odby³a siê w Katedrze w. Jana w Warszawie uroczysta sesja, powiêcona 400-leciu Uniwersytetu Wileñskiego. Materia³y z niej powielone staraniem prof. Andrzeja wiêcickiego kr¹¿y³y wród zainteresowanych Wilnian, nie wiem jednak, czy zosta³y opublikowane drukiem. Jeli chodzi o dzieje
USB w historiografii litewskiej, nale¿y zwróciæ uwagê na opracowanie S. Jegelevièiusa Universiteto atriurimas  leknmismasis Stepono Batoro Universitetas Vilniuje (1919-1939), w cytowanym ju¿ dziale zbiorowym Vilniaus universiteto istorija 1579-1994, Vilnius 1994, s. 187-222. Streszczenie tej pracy opublikowa³ prof.
Jegelevièius w Lithuanii, nr 4/1994, s. 45-49.
8
Patrz Leszek Zasztowt, Alma Mater Vilnensis Clandestina (1939-1945), Lithuania, nr 4/1994, s. 104-119.
9
Por. S. Jegelevièius (op. cit.).
10
Patrz S. Kaubrys, Lietuvos Vytauto Didiojo universitetas Kaune, [w:] Vilniaus universiteto istorija 1579-1994 (op. cit.), s. 223-234.
11
Ksiêga pami¹tkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy za³o¿enia i X wskrzeszenia
Uniwersytetu Wileñskiego (op. cit.) t. II, s. 203-251.
12
Ibid. s.203-204.
13
Por. S. Jegelevièius, Lietuviko universiteto formavimas Vilniuje, [w :] Vilniaus
universiteto istorija 1579-1994 (op. cit.), s. 235-246. Rozprawa ta, w której autor
stara siê o obiektywizm i wyjcie naprzeciw polskiemu punktowi widzenia problemu, zaczyna siê np. od rozdzia³u pt. 1939 metø Lenkijos tragedija ir Vilniaus
universitetas (Polska tragedia 1939 r. a Uniwersytet Wileñski).
14
Zebra³ i wstêpem opatrzy³ Piotr Lossowski, Wyd. Interlibro, Warszawa 1991.
15
Por. Bronis³aw Makowski, Litwini w Polsce 1920-1939, PWN Warszawa
1986, zw³aszcza zakoñczenie na s. 323-325.
16
Patrz Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP) Ser. D, Band VIII.
Tak¿e Witold Staniewicz, Wilno i Wileñszczyzna w czasie II wojny wiatowej (maszynopis w archiwum rodzinnym autora). Mój p. Ojciec, jako ówczesny cz³onek
prezydium Komitetu Polskiego w Wilnie, prowadzi³ w imieniu Komitetu rozmowy
z premierem Antanasem Merkysem i z innymi cz³onkami rz¹du litewskiego oraz
mia³ z tego tytu³u niez³¹ orientacjê w ówczesnej sytuacji Litwy.
17
Por. S. Jegelevièius, Negandø laikotarpis (1940-1944), [w:] Vilniaus universiteto istorija 1579-1994 (op. cit.), s. 247-264.
18
Patrz Leszek Zasztowt (op. cit.), Lithuania, nr 4/1994, s. 104-112.
19
Patrz V. B. Pibilskis, Vilniaus universitetas 1944-1990 [w:] Vilniaus universiteto istorija (op. cit.), s. 265-285.
20
O perspektywach tego rozpoczêtego okresu dziejów uniwersytetu pisze jego
aktualny rektor, prof. Rolandas Pavilionis, w zamykaj¹cym publikacjê rocznicow¹
Vilniaus universiteto istorija 1579-1994 (op. cit.) artykule pt. Vilniaus universitetas
kelyje á Europ¹: vizija ir tikrovë, s. 319-337.
21
Fragment wypowiedzi Józefa Pi³sudskiego w Wilnie w kwietniu 1919.
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NA WIÊTEJ ¯MUDZI
Tadeusz Zubiñski
W herbie ¯mudzi kroczy na dwóch ³apach czarny niedwied, ale
ju¿ okie³znany, bo w obro¿y, paraduje na dumnym czerwonym polu.
Litewska emaitija albo emaièiai lub Þemaièiø þemës  Ziemie ¯mudzinów, w historii to by³e ¯mudzkie Starostwo, ¯mudzkie Ksiêstwo,
dzi jest jednym z litewskich regionów, o bardzo silnie zarysowanej,
odrêbnej to¿samoci etnograficznej i jêzykowej. Od XV wieku w ród³ach, pisanych po ³acinie i po niemiecku, ten region by³ nazywany
Samogitia, Samogitiae, ³ac. Samogita oddaje staroruskie j przez g. W
najstarszych s³owiañskich zapisach emaitija jest nazywana emoit,
a z czasem mujd, ¯emojta, ¯emujta i ostatecznie ¯mud. wiêta
¯mud  jak pisa³a Maria Rodziewiczówna  stary cichy kraj wiêtych
dêbów, wê¿y i bursztynu.
¯mudzin jest spokojny, nawet powolny, to cz³owiek uparty, milcz¹cy. On pierwszy nie zacznie rozmowy, ale pilnie s³ucha, patrzy, myli i
ocenia, dawniej ¯mudzin nie spisywa³ testamentu, bo ¯mudzin ¯mudzinowi ufa³. O powci¹gliwym charakterze ¯mudzinów opowiada
pewna anegdota. Otó¿ pewnego razu zim¹ ojciec z synem pojechali do
lasu po drewno. cinali drzewa, ciê¿ko pracowali, a tu zacz¹³ sypaæ
nieg. pieszyli siê, pracowali w milczeniu, jak to maj¹ we zwyczaju
prawdziwi ¯mudzini, a¿ ko³o pory obiadowej syn niezra¿ony ojcowskim milczeniem odezwa³ siê: Piêkna pogoda. Za³adowali furê, ciemni³o siê, wyruszyli z powrotem do domu, skoro tylko zajechali na podwórko, ojciec potwierdzi³: Tak, rzeczywicie nienajgorsza.
¯mud zajmuje obszar oko³o 1/3 ca³ego terytorium Litwy, to jest
obecnie oko³o 21 tys. km. Jest to ma³a kraina, ale bardzo zró¿nicowana, w jej sk³ad wchodz¹ powiaty na K³ajpeda (Klaipëda), Telsze (Teliai),
Mo¿ejki (Maeikiai) w ca³oci, czêciowo powiaty: Szawle (iauliai),
Taurogi (Tauragë) oraz Kowno (Kaunas).
Grzêda ¯mudzka przekracza 200 m wysokoci, z najs³ynniejsz¹ gór¹
Szatri¹1 (atrija), na której wedle podañ i klech, czarownice tutejsze,
owe ragany odprawia³y sabaty. Wed³ug historyków, utrzymuj¹cych w
oparciu o badania archeologiczne, lingwistyczni przodkowie dzisiejszych ¯mudzinów rozpoczêli zasiedlaæ ¯mud w V-VIII wiekach. Sama
nazwa emaitija i od niej pochodne w ród³ach historycznych poja119
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Góra Krzy¿y pod Szawlami

wiaj¹ siê od wieku XIII (Kronika Halicko-Wo³yñska, 1215, Latopis
Hipacki - od nazwy od klasztoru w Kostromie). W Kronice Rymowanej Liwoñskiej wystêpuje rozró¿nienie na ¯mudzinów i Litwinów (Lethowini de Semethiae).
W wiekach XII XIII, z ró¿nym natê¿eniem, ekspansywni ¯mudzini wypieraj¹ Kursów, te¿ ba³tyckie plemiê, z rejonów nadmorskich.
A jest z czego wypieraæ, gdy¿ do pocz¹tków XIII stulecia zasiêg osadnictwa Kurów dochodzi³ do dzisiejszych Szawli. Dialekty ¿mudzkie, a
za nich porednictwem ca³a litewszczyzna, wiele zapo¿yczy³y z martwego od XV wieku jêzyka Kurów np. ziukis  zaj¹c. Do dzi dnia
¯mudzini z powodzeniem zachowali w³asn¹ mowê  lit. þemaièiø kalba (tarmë), w³asny styl ¿ycia i stroje ludowe, budownictwo, pieni,
wci¹¿ kultywuj¹ odrêbne obyczaje.
¯mudzini zawsze podkrelali w³asn¹ to¿samoæ, nawet wynosili siê
ponad innych Litwinów, np. czo³owy pisarz ¿mudzki Simonas Daukantas Litwinów z Górnej Litwy z przek¹sem nazywa³ góralami. Jeszcze do niedawna we wsiach ¿mudzkich Litwinów, nie pos³uguj¹cych
siê dialektem ¿mudzkim, pogardliwie nazywano Gudami albo iaulyèiai2.Przyjmuje siê, ¿e ¯mudzini to wszyscy Litwini, mieszkaj¹cy na
zachód od rzeki Niewia¿y (Nevëþis). S¹ oni tak¿e nazywani pó³nocozachodnimi Litwinami. Potocznie mówi siê tak: tam jest ¯mud, gdzie
mówi siê w ¿mudzkiej gwarze.
Jêzykoznawcy pod wzglêdem lingwistycznym dziel¹ ¯mud na trzy
podregiony: pó³nocny, zachodni, i po³udniowy, inaczej na: dounininkai
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(pó³nocni), donininkai (zachodni) i dûnininkai ( po³udniowi). Najbardziej czytelnym odró¿nieniem ¿mudzkiego od auksztockiego jest wymowa i pisownia w zale¿noci od podregionu, nastêpuj¹cego podakcentowego wokalizmu û/ou/ô  wzglêdnie  îi/ei/æ  wobec literackiego uo i ie, st¹d literackie (auszktockie) np. duona (chleb) przybiera na
¯mudzi trojak¹ formê: douna, dona i duna.
Nastêpnym wyró¿nikiem jest ¿mudzkie po³¹czenie w pluralis te lub
de zamiast górno-litewskiego èia(i) lub dia(i), np. ¿mudzkie medë
odpowiadana aukszt. mediai  drzewa.
Inna akcentacja, zanik pewnych samog³osek i skrócenie innych,
bardzo bogata odrêbna leksyka. Parê przyk³adów: pó³nocno-¿mudzkie
Lietova, dievs, sodëivo, ðou  odpowiednio na literackie, górno-litewskie: Lietuva, dievas, sudieu, uo  Litwa, bóg, z Bogiem, pies.
Pó³nocni ¯mudzini mieszkaj¹ w rejonie miast: Skuodas, Maþeikiai,
Akmenë, Kretinga, Palanga, Plungë, Telðiai (lit.); po³udniowi 
Kurðënai, Varniai, Ðilalë, Kelmë, Tauragë, Raseiniai; zachodni to
rejony: Klaipëda, Priekulë, Ðilutë. Przyjmuje siæ, ¿e obszar dialektu,
a teraz ju¿ jêzyka ¿mudzkiego, w porównaniu z obszarem auksztockim, jest bardziej zaawansowany i bardziej innowacyjny, a przez to
mniej archaiczny. Jest zbli¿ony do dolno-³otewskiego, podobnie, jak
dialekt górno-litewski wykazuje wiele cech wspólnych z jêzykiem pobliskiej kulturowo, religijnie ³otewskiej £atgalii.
Przed paroma latami ukaza³a siê broszura Þemaièiø raðybos patarimis  Poradnik Pisowni ¯mudzkiej, jak siê wkrótce okaza³o, pozycja
bardzo oczekiwana, jak to siê powiada, z emfaz¹ ziarno spad³o na jak¿e
¿yzn¹ i wyposzczon¹ glebê. Od kilku lat wychodzi gazeta w jêzyku
¿mudzkim A mon sakâ?  Jak to powiedzieæ?, zacz¹³ ukazywaæ siê
od niedawna ilustrowany magazyn dla dzieci Þemaièiø þemë Ziemia ¯mudzka, wyszed³ wybór poezji Sava muotinu kalbo  W³asna
Matczyna Mowa. W wielu gazetach na ¯mudzi regularnie s¹ publikowane k¹ciki, ba nawet ca³e kolumny po ¿mudzku, dla porz¹dku dodam, ¿e g³ównie w odmianie pó³nocnej powstaj¹ wiersze, fraszki, proza, popularyzuj¹ mowê radiostacje lokalne, np. w Telszach regularnie
nadaje siê programy w tym jêzyku; lokalni i ju¿ nie tylko politycy poczytuj¹ sobie za obowi¹zek na publicznych wyst¹pieniach powiedzieæ
choæ parê s³ów po naszemu, msze s¹ oprawiane po ¿mudzku, obywaj¹ siê konkursy krasomówcze itp.
Pierwszy zdeklarowany ¯mudzin ju¿ trafi³ do ksiêgi rekordów Guinessa: piwowar i gawêdziarz, mistrz wiata w podnoszeniu piêknych
panien na brodzie, czy brod¹?  Antanas Kontrimas. A gwara ¿mudzka
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uchodzi³a za mowê prostych ch³opów. Jak siê zacz¹³ ten renesans jêzyka ¿mudzkiego?3
Litwa jest urocza, ale niedu¿a, zró¿nicowana etnicznie, obfitowa³a
zawsze w gwary, narzecza, dialekty. Na Litwie ceni³o siê wszelk¹ lokaln¹ to¿samoæ, st¹d takie popl¹tanie albo zró¿nicowanie jêzykowe.
Litwini, jako ludnoæ autochtoniczna, mieszkaj¹ na £otwie, g³ównie
zwartym pasem od Mo¿ejek, na pó³noc, w g³¹b ³otewskiego rejonu
Saldus.
Tamtejsza, zasiedzia³a ludnoæ litewska, pos³uguje siê gwar¹ ¿mudzk¹
w odmianie pó³nocnej, identycznie, jak ¯mudzini spod Mo¿ejek, a nie
literackim jêzykiem litewskim, który wyrós³ na zachodniej odmianie
jêzyka górno-litewskiego. Na probê tamtejszych rodziców otwarto
szko³y w jêzyku litewskim, dotarto z litewsk¹ pras¹, zaistnia³a mo¿liwoæ ogl¹dania telewizji litewskiej i co siê okaza³o? Otó¿ okaza³o siê, ¿e
wiêksza czêæ tamtejszej litewskiej populacji nie rozumie i czyta w literackim, ogólnym jêzyku litewskim. St¹d w czasach drugiej w XX wieku niepodleg³oci powsta³a pilna potrzeba dotarcie do nich z tym jedynym litewskim medium, jakim jest dialekt ¿mudzki, aby przeciwdzia³aæ postêpuj¹cej lettyzacji, zw³aszcza wród m³odszego pokolenia.
Ju¿ od pradawnych czasów Litwini  jeden naród, dziel¹ siê na
dwie grupy etniczne: auktaièiai ir emaièiai czyli po polsku na Auksztotów i ¯mudzinów, odpowiednio emas, auktas (niski, wysoki).
Nazwy tych dwóch grup (te¿ wewnêtrznie niejednolitych) wywodz¹
siê od nazw krain ich zamieszkania: Auktaitija (Auksztota  Wysoki
Kraj) i emaitija (¯mud  Niski Kraj). Sama bezporednia etymologia
tych nazw nie zosta³a dot¹d definitywnie rozstrzygniêta, dlatego pomijam w sumie ja³owe dywagacje, czy nazwa
¯mud wywodzi siê od
³ot. zeme czy lit. emas.
¯mudzki jêzyk pos³uguje siê alfabetem, z³o¿onym z 32 liter, w nastêpuj¹cym porz¹dku:
A a, Â â (nosowe a,
po¿yczka z ³otewskiego),
B b, C c, È è (polskie
cz), D d, E e , Ç ç (nosoNadba³tyckie tereny Pomorza litewskiego to
we ç), Ë ë (co, jak pote¿ ¯mud
miêdzy ie a õ  nie ma
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odpowiednika w polskim), Õ õ (nosowe o), F f , G g (wymawiane czêsto jak
gie), H h , I i (i), Î î (d³ugie i), J j (jot),
K k, L l (w zale¿noci, gdzie stoi, wymawiane jak nasze ³, rzadziej jak l), M
m, N n , O o, Ô ô (kolejne o), P p , R r,
S s ,   (sz), T t , U u ,Û û (przeci¹gniête u), V v (w zasadzie nasze w), Z z
,   (¿). Jak widaæ, nie wystêpuj¹ górno-litewskie: à, æ, y ø.
Ale wci¹¿ powtarzaj¹ m¹dry ludzie
na ¯mudzi: Kas bus, kas nebus, bet emaitis4 nepraus.
Czyli: Co by siê nie dzia³o i tak ¯mudzin pozostanie sob¹.
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Tadeusz Zubiñski
Tadeusz Zubiñski (ur. w 1953 w Suchedniowie)  pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis.
Cz³onek SPP.
Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku (Warszawa 1996), Sprawiedliwy w Sodomie (Bydgoszcz 1996), Odlot dzikich gêsi (Warszawa 2001), Nikodem Dyzma w
£yskowie (Bydgoszcz 2003), Góry na niebie (Kielce 2005); napisa³ powieæ sensacyjn¹ Tajemnica (1993).
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im.
Stefana ¯eromskiego.
Mieszka w Kielcach.
Przypisy
Szatria nie jest najwy¿sz¹ gór¹ ¯mudzi. Na ró¿nych mapach liczy ró¿nie 
227, 228 lub 229 m p.p.m. Najwyýszym wzniesieniem na Ýmudzi jest Miedwego³a
(Medvëgalis), o wysokoci 234 lub 239 m.
2
To znaczy ludmi z Szawli, czy jakby ludmi z obcych stron. Przy okazji 
Simonas Daukantas (1793-1864, polskie brzmienie Szymon Dowkont) by³ autorem m.in. pierwszej napisanej po litewsku historii Litwy.
3
S¹ liczne i uderzaj¹ce analogie pomiêdzy odradzeniem siê jêzyka ¿mudzkiego,
a odrodzeniem ³atgalskiego na £otwie, vide: T. Z. A jednak jêzyk, wiat Inflant 
13/2004, 14/2005. Moim zdaniem, wystêpuj¹ wiêksze ró¿nice pomiêdzy jêzykiem
¿mudzkim a górno-litewskim, ni¿ ³atgalskim a ba³tycko-³otewskim.
4
W interesuj¹cych nas jêzykach nazwy narodowoci piszemy z ma³ej litery.
1
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S¥SIEDZI  BIA£ORU
NA ZBIEGU NIEZALE¯NOCI I LENINA
Barbara Gruszka-Zych
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W hotelu Miñsk, przy g³ównej ulicy stolicy Bia³orusi, non-stop nadawany jest program reklamowy:  W samym sercu Europy rozsiad³a siê Republika Bia³orusi  informuje z ekranu telewizora elegancki mê¿czyzna.  Przebywacie w najlepszym hotelu z
klimatyzacj¹ i bogat¹ ofert¹ us³ug.
W³aciwie to hotel dla zagranicznych. Bia³orusinów na to nie staæ. Doba w jedynce
kosztuje ponad 100 dolarów. Najwy¿sza pensja w Miñsku dochodzi do 300 dolarów. Na
prowincji do 100. Na dworze upa³y, powy¿ej 30 stopni. Tu przyjemny
ch³odek dla bogatych.
Piêkne miasto £azutkina
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Przez szyby widaæ potê¿ne budowle reprezentacyjnej Prospektu Niezale¿nosti (Niezale¿noci).  To piêkne miasto  mówi Dmitro £azutkin,
poeta z Kijowa. Wszystkie centralne ulice s¹ reprezentacyjne. Przypominaj¹ monumentaln¹ Rue Rivoli w centrum Pary¿a. Tylko bez patyny wie-

Architektura Miñska ma wyrany posmak ideologii i tendencjê do eksponowania socrealizmu  du¿o tu hase³ i symboli, monumentalizmu i pustej przestrzeni
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ków (wiêkszoæ
budynków zosta³a wzniesiona po
wojnie) i b³yskotek bur¿uazyjnego
wiata. Reklamy
s¹, ale porz¹dne.
¯adnych roznegli¿owanych kobiet i
kremów do cia³a.
Mc Donalds noc¹ na owietlonym rzêsicie przez franDobra m¹ka krupcusk¹ firmê Prospekcie Niezale¿nosti
czatka, rady, gdzie
jechaæ latem, co zwiedzaæ w Miñsku. Wszêdzie w wystawy  a by³am
tam latem  wkomponowano napis wiêto Zwyciêstwa. Obywatele musz¹
odnosiæ nieustanne zwyciêstwo nad sob¹, ¿eby to znosiæ, a nie np. rozbiæ natrêtn¹ szybê.
 To bardzo spokojny naród, taka mentalnoæ  opowiada Aleksander
Wasilewski, od siedmiu miesiêcy charge daffaires Ambasady RP w Miñsku, po studiach w Moskwie. Pij¹, ale nie widaæ pijanych, ma³o awantur,
bójek, pani nie zobaczy tu nadmiaru policji. Po miecie rozrzuconych kilka
Mc Donaldsów. Du¿o klientów. W innych lokalach, otwartych nawet po
pó³nocy, s¹cz¹ mineraln¹, colê, piwo, ¿adnych wiêkszych zamówieñ. 
Oszczêdnie siedz¹, bo biedni  mówi Wasilewski. W knajpce ko³o katedry sandacz w serze kosztuje ponad 20 tys. rubli, czyli 10 dolarów. Ale
Miñsk siê pyszni. W nocy podwietlony w ka¿dym detalu. O 24 s³u¿by
miejskie przyje¿d¿aj¹ wymieniaæ spalon¹ ¿arówkê na jednym z gmachów.
Podlewaj¹ sikawkami ró¿e na skwerach. Dba³oæ o pozory. Czysto,
brak papierków. Za to ustrój brudny, zamiecony. ¯adnej z uznanych
zdobyczy nie mo¿na wyrzuciæ.  Pañstwo ma korzyci z tranzytu, ale tu
potrzeba reform  podkrela Wasilewski.
Zabawki dla mê¿czyzn
Na Prospekcie Republiki trzepoc¹ ró¿nokolorowe flagi po 3-lipcowym wiêcie Zwyciêstwa. Harmonijka, na której gra diabe³ wiatru. Z
boku  olbrzymi telebim. Prezydent £ukaszenko informuje o kolejnych
sukcesach. Jakby z szacunku nikt tu nie jedzi na rolkach. Za to pod
pomnikiem Gorkiego, w parku dla dzieci, m³odzie¿ skacze w górê na
deskach. A pomnik Dzier¿yñskiego, w centrum, to dobre miejsce do
rozmów d³ugo w noc i picia prosto z butelek. Ci, co tam siedz¹, nie
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krêpuj¹ siê obecnoci¹ patrz¹cego.
 Staramy siê ¿yæ, jakby nie
by³o prezydenta  mówi Jurij
Wasiljew, artysta fotografik, pracownik jedynego na Bia³orusi
prywatnego Muzeum Fotografii. To jego przyjaciel, teraz dyrektor galerii i muzeum  Wiktor Sug³ob, od lat zbiera³ fotoaparaty z krajów dawnego
Zwi¹zku Sowieckiego. Teraz Jurij Wasiljew i Wiktor Sug³ow w
urz¹dzi³ ekspozycjê w galerii na muzeum aparatów fotograficznych
ty³ach sklepów osiedla przy stacji metra Puszkinskaja.  To dobre zabawki dla mê¿czyzn  mieje siê
Wasiljew. Maj¹ tu sowiecki polaroyd Moment i aparat z tajemniczym
skrótem FED, co po prostu znaczy Feliks Edmundowicz Dzier¿yñski. Najstarsze fotografie Dunina-Marcinkiewicza, z 1863, (nowoæ po
erze dagerotypów) i Nappelibauma, który robi³ zdjêcia Leninowi, Gorkiemu, Achmatowej. Na fotogramach dawna zburzona dzielnica ¿ydowska
 dzi centrum handlowe Niaminga.  W miecie pozosta³y wyspy starych zabudowañ  opowiada Wasiljew.  Tak, to wszystko nowe. Szkoda, ¿e ulice nosz¹ nazwy ludzi, którzy nawet tu nie mieszkali: Lenina,
Kirowa, Bieruta. Dzier¿yñski by³ tu przejazdem. Stosownie do czasów
zmienia³y swoich patronów. Prospekt Stalina zosta³ przemianowany na
Lenina, po pieriestrojce, na Franciszka Skoryny (bia³oruskiego drukarza), dzi  Niezale¿noci. Wiêkszoæ miñskich ulic ma mówi¹ce
nazwy. Niezale¿nosti paradoksalnie krzy¿uje siê z Lenina. Stoj¹c na skrzy¿owaniu, mamy wyTablica pami¹tkowa, powiêcona ran¹ perspektywê na panuj¹cy tu
Bierutowi na ulicy jego imienia
ustrój.
Ile kosztuje ksiê¿yc?

Kilometry do pokonania, ¿eby przejæ z jednego miejsca na drugi,
jakby podkrelaj¹ potêgê w³adzy, która zagospodarowa³a przestrzeñ na
sw¹ chwa³ê. Cz³owiek czuje siê ma³y i bezradny. Nie starcza nóg. Ale
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pañstwo pomaga. Oferuje przestronne metro, punktualne autobusy i trolejbusy.
Lawon Wolski nosi dziergany,
kolorowy beret. Z przyjació³mi
stworzyli zespó³ Niezale¿na Republika Marzeñ.  To taka odtrutka
na rzeczywistoæ  mówi¹ o ich
utworach. A tam kto? standartenführer ze sztandarem/ b³ysn¹³
nam s³oneczny znak na wysokociach/ równaj krok, idziemy w przysz³oæ szlakiem starym/ marsz po trupach po kocio³ach i po kociach 
pisze w deja vu Andrej Chadanowicz. Dobrze zna polski. Jego tomik wierszy wydali we Wroc³awiu Autorka reporta¿u (pierwsza z lewa)
w wersji dwujêzycznej. Wyk³ada na z artystami z bia³oruskiego zespo³u
Niepodleg³a Republika Marzeñ
miñskim uniwersytecie, ale te¿ w
s³ynnym gimnazjum humanistycznym, nieuznawanym przez w³adze.
M³odzie¿ spotyka siê nieoficjalnie w domach, realizuj¹c odmienny od
odgórnie zalecanego program nauczania. Zwykle te¿ zdaje dwie matury  tê ich, prawdziw¹  i pañstwow¹.
 Trudno powiedzieæ, dlaczego wci¹¿ ¿yjemy w takim kraju  mówi
Todar Kaczkurewicz, muzyk, graj¹cy na dudach, dawniej malarz, syn
klasyka bia³oruskiego malarstwa.  Wyrzek³em siê malarstwa dla muzyki, daje wiêksz¹ wolnoæ  potwierdza moje przypuszczenia. W zesz³ym roku z kolegami wyda³ p³ytê z muzyk¹ etniczn¹. Powrót do korzeni to pasja jego i przyjació³. Od kilku
lat prowadz¹ niezale¿n¹ akademiê etnokosmologii.
Wy³¹cznie po bia³orusku stara siê mówiæ artysta malarz Siarhiej Krysztapowicz. W kraju, gdzie powszechnie u¿ywa siê rosyjskiego (dwujêzyczne napisy
pojawiaj¹ siê na urzêdach, ale i prasa jest
po rosyjsku), dla niego to wyraz niezale¿noci. O jego obrazach w³adza móSiarhiej Krysztapowicz ucho- wi³a: Tak sowieccy ludzie nie mog¹ madzi za artystê bia³oruskiego
lowaæ.  Musia³by wystawiaæ w No127
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wym Jorku, tam by ciê docenili  pocieszali koledzy. Dzi niejeden pyta:
Ile kosztuje twój ksiê¿yc? Wiedz¹, ¿e Krysztapowicz ceni swoje p³ótna. Trzy razy wyrzucano go z uczelni. Musia³ obiecaæ, ¿e nie bêdzie
robiæ awangardowych wystaw (na jego wystawê Dzieci van Gogha
przysz³o 1,5 tys. ludzi) i przedstawieñ. Kiedy pozna³ przysz³¹ ¿onê 
A³³ê, przerazi³ siê. Ona  magister kulturoznawstwa, organizowa³a wystawê. On  robotnik bez wykszta³cenia, bra³ w niej udzia³. Zadeklarowa³, ¿e zostanie sekretarzem komsomolskiej organizacji, ¿eby skoñczyæ studia, ale mu nie uwierzyli. Myleli, ¿e przygotowuje performance.
Matka Bo¿a do wygadania
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W klubie Karaoke trójka m³odych piewa na ca³y g³os piosenki
Orbakajte  córki Pugaczowej. Za 6 tys. rubli mo¿na zamówiæ hymn
ZSRR, ale te¿ polskie Kolorowe jarmarki, po rosyjsku. W przejciach
podziemnych, w pasa¿ach  kwiaciarnie. Nie butiki, ale kwiaty, jakby
¿yli tu ludzie szczêliwi, którzy chc¹ siê obdarowywaæ kwiatami. £adna
ró¿a kosztuje 7 tys. rubli.
W metrze na stacji Lenina  gwiazdy, sierp i m³ot. Asceza rodków
wyrazu. Dla nas ksiê¿ycowy krajobraz. Po drugiej stronie ulicy  s³ynny
czerwony koció³. Regina Jasinskaja od 7 miesiêcy sprzedaje i rozdaje
tu dewocjonalia, udziela porad duchowych.  To moja wyspa ratunku 
mówi o niej 46-letni Aleksander Szewczenko. Przychodzi tu od zesz³ego
roku.  By³em w wojsku, skoñczy³em wieczorowo historiê, ale nie mo-

Regina Jasinskaja i Aleksander Szewczenko z kocio³a w. Szymona
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g³em mówiæ, to by³o g³êbsze pod³o¿e. Niby ¿y³em, a co mnie cisnê³o,
nikt nie umia³ pomóc. Wypracowa³em sobie w³asn¹ metodê leczenia, ale
najbardziej pomóg³ mi ten koció³, choæ jestem prawos³awny.  Powtarza³am mu, id siê wygadaæ przed Matk¹ Bo¿¹ Buc³awsk¹  dodaje Jasinskaja.  Teraz mówiê, czujê, ¿e jestem, to cud  dr¿¹cym g³osem wylicza
Szewczenko. Córka Krysztapowicza, Ewa, studentka ASP, na zlecenie tutejszego proboszcza zaczê³a w³anie malowaæ kopiê Madonny Buc³awskiej.  Jestem prawos³awna, to dla mnie ogromne prze¿ycie  mówi.
U¿ywa wy³¹cznie naturalnych barwników. Na pocz¹tek jajek i piwa.
Stiepanina ze Starego Sio³a
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W poci¹gu Nadwo³¿añskich Linii ¯elaznych, jad¹cym z Saratowa,
sprzedaj¹ piro¿noje , roznoszone na tacach.
Skarpety i okrycia z psiej sierci  prosto z
torby. 72-letnia Stiepanina Zienkiewicz wraca od syna ze Smoleñska. Zaprasza na odpoczynek na swoj¹ wie pod Brzeciem. Staroje Sie³o w ¯abienkowskom rajonie  wyjania. Ta nazwa wziê³a siê od ¿ab, które tam
wychodz¹ jakby spod ziemi.  Nie raz, jak
pas³am krowy, kijem zdzieli³am niejedn¹  opowiada.  A ona ³apki rozk³ada, jak cz³owiek.
Bo¿e mój, Bo¿e, czemu ja j¹ ubi³a  ¿a³owa³am. Przedtem zatrzymywa³ siê tam po- Siepanina Zienkiewicz
ci¹g, teraz trzeba dojechaæ z Brzecia. M¹¿ z ¯abienskogo rajona
jej zmar³, ale ma z czego ¿yæ, bo po latach pracy w ko³chozie odbiera
miesiêcznie rentê wysokoci 130 dolarów. Dosta³a ziemiê do obróbki,
to i na niej pracuje, czasem ponad normê, to do³o¿¹ wiêcej pieni¹¿ków.
 Ci¹gle w polu robiê za kobietê i mê¿czyznê  mówi, pokazuj¹c
zgrubia³e d³onie.  Troje nas by³o dietiej, siostra i dwaj bracia, rodzice
pomarli, to nas dali do sierociñca. Teraz te¿ sobie pomagamy, ja jednemu krowê popasê, potem  on mnie. Stoimy przy oknie. Pani Stiepanina szykuje metalowe wiadro z dobytkiem. Zbli¿a siê stacja. Jeszcze
dodaje, ¿e mocno prze¿ywa³a wybory prezydenckie:
 Ja p³aka³a, kiedy nie chcieli wybraæ £ukaszenki. On jest dobry,
Stalin by ich wystrzela³. Teraz jest porz¹dek, ale ma³o pieniêdzy. Ale
przecie¿ ziemi u nas du¿o. I s³oñca starczy dla wszystkich.
Barbara Gruszka-Zych
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ZIEMIA SOLECZNICKA
Mieczys³aw Jackiewicz
Dzisiejsza Ziemia Solecznicka stanowi niewielk¹ czêæ dawnej Ziemi Lidzkiej i Oszmiañskiej. Zachowa³a ona do naszych dni pewn¹ odrêbnoæ i wiele zabytków historycznych, zwi¹zanych z wielowiekowym pobytem tutaj znakomitych rodów, które pozostawi³y w tym regionie Litwy, mimo usilnych starañ w ich usuwaniu si³ obcych, niezniszczalne lady kultury polskiej.
Wêdrówkê rozpoczniemy od miasteczka Koleniki (Kalesninkai),
po³o¿onego ok. 12 kilometrów na po³udnie od Ejszyszek, przy trakcie
do Oran (Varëna), nad rzeczk¹ Turejk¹. Miejscowoæ wzmiankowana
od XVII w., kiedy Konstanty Kuncewicz w 1643 za³o¿y³ tu klasztor
karmelitów i obdarowa³ ich maj¹tkiem, a w 1676 zbudowa³ kaplicê. W
1703 wzniesiono pierwszy koció³ pw. Niepokalanego Poczêcia NMP,
a w 1707 za³o¿ono parafiê, przy klasztorze dzia³a³a szko³a. W 1832
Rosjanie zamknêli klasztor i szko³ê, a parafiê znieli. Koleniki przy³¹czono do parafii raduñskiej, dzi Raduñ znajduje siê na Bia³orusi.
W koñcu XIX w. by³o tu zaledwie 20 domów, istnia³a kaplica filialna, podlegaj¹ca parafii w Ejszyszkach. Ju¿ w 1898 mieszkañcy zwrócili siê z prob¹ do w³adz rosyjskich o pozwolenie na budowê kocio³a.
Dopiero w 1904 w³adze parafiê zwróci³y, proboszczem zosta³ Litwin,
ks. Mykolas Rudzys (1871-1933), który w 1906-1914 wspólnie z parafianami zbudowa³ nowy, murowany koció³ o cechach neoromantycznych i neogotyckich, na planie krzy¿a, trójnawowy, z dwiema
wysokimi wie¿ami.
W 1920-1939 miasteczko nale¿a³o do Polski, administracyjnie  do
powiatu lidzkiego województwa nowogródzkiego; istnia³a tam polska
szko³a. Podczas okupacji niemieckiej w okolicach dzia³a³y oddzia³y AK.
W l. 1943-1950 proboszczem by³ ks. Stanis³aw Woronowicz, póniejszy proboszcz w Kalwarii Wileñskiej, gdzie i zosta³ pochowany. Od
1953 w Kolenikach istnieje polska szko³a rednia.
Drog¹ nr 127 dojedziemy do Ejszyszek (Eiðiðkës), po³o¿onych nad
rzek¹ Wersok¹ (Verseka), ok. 80 km od Wilna i 40 od Lidy. Litewscy
jêzykoznawcy i historycy twierdz¹, ¿e nazwa miasta pochodzi od imienia ksiêcia Eikasa. Wg innych róde³, za³o¿ycielami byli ksi¹¿ê ¿mudzki Mondwid (Mandvidas) i jego syn Erdziwi³ (Erdvilas), panuj¹cy w
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Nowogródku. Erdziwi³ mia³
podarowaæ dobra ejszyskie
przyjacielowi Ejskisowi lub
Ejkszasowi, od którego imienia
prawdopodobnie nazwano zamek i miasto. W XIV w. sta³ tu
drewniany zamek, w opisach
krzy¿ackich (Scriptores Rerum
Prussicarum ) wzmiankowany jako Eykischken, Eykschissken, Eyksiskendorf. W dokumentach XVII w. s¹ nazwy
miasta: Eisiszki, Jeisziszki,
Eisiszka, Weksiuszki, Wojtiaszki, Veiksisken i nawet
Weisisken. W s³ownikach z
XIX stulecia miasto wystêpuje
ju¿ pod nazw¹ Ejszyszki, natomiast od XX  w wersji litewskiej  Eiðiðkës.
Wzmiankowane od 1384 Koció³ w Ejszyszkach
roku. Wtedy w³acicielem by³
ksi¹¿ê Sudymont (Sudimantas). Potwierdzi³ on w Królewcu, razem z
innymi panami litewskimi, zapis Witolda z dnia 30 stycznia 1384, ustêpuj¹cego Krzy¿akom ca³e swoje dziedzictwo za posi³ki w ludziach i
broni przeciw Jagielle. Co by³o przyczyn¹, ¿e ten ostatni pozbawi³ Sudymunta Ejszyszek, które nim siê sta³y starostwem po utworzeniu w
1413 województwa wileñskiego, by³y g³ównym grodem powiatu czyli
ciwuñstwa tej¿e nazwy. Potem Ejszyszki dosta³y siê Witoldowi. Po
jego mierci miasto i przyleg³e dobra dosta³y siê w spadku wielkim
ksi¹¿êtom litewskim. W 1506 ksi¹¿ê Aleksander podarowa³ parafii ejszyskiej kilka wsi, a administratorem dworu i miasta by³ wtedy Andrzej
Dowojnowicz, póniej P. Radziwi³³owicz i inni dworzanie ksi¹¿êcy.
Przez Ejszyszki od koñca XIV w. przebiega³ trakt z Wilna do Krakowa. Od 1528 Ejszyszki by³y znane jako centrum powiatu. W 1781
starostwo nale¿a³o do So³³ohubów, do 1796 odbywa³y siê tu sejmiki
szlacheckie, tak¿e g³one w okolicy jarmarki: handlowano koñmi, nierogacizn¹ i byd³em. Dziêki temu handlowi jeszcze w XIX w. liczna
szlachta, zamieszka³a w pobliskiej okolicy i zaciankach, cieszy³a siê
dobrobytem. W koñcu XVIII stulecia dzia³a³a tu szko³a parafialna, do
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której uczêszcza³o ponad 40 uczniów. Podczas powstania 1831 roku
pod Ejszyszkami rozegra³o siê kilka bitew z Kozakami. Oddzia³ami polskimi dowodzili Emeryk Stankiewicz, Wincenty Pol, Klimaszewski i
inni.
W drugiej po³owie XIX w. Ejszyszki s³ynê³y z jarmarków oraz przemys³u  dzia³a³a gorzelnia i browar, by³ m³yn i kilka garbarni. By³o tu te¿
centrum Cyganów: rezydowa³ król cygañski o nazwisku Znamierowski. Warto wspomnieæ za S³ownikiem geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, ¿e Ejszyszki by³y miejscem pobytu pierwszych Karaimów przyby³ych z Rusi na Litwê w 1171 r. wiadczy³ o tym kamieñ grobowy, widziany w tym miasteczku jeszcze w 1798.
Do drugiej wojny wiatowej mieszka³o tu te¿ wiele ¯ydów, prawie ca³y
handel by³ wtedy w ich rêkach.
W Ejszyszkach i okolicy istnia³y dworki szlacheckie oraz siedziby
szlachty zaciankowej, ziemia w okolicy by³a lepsza ni¿ w s¹siednich
gminach  orañskiej i olkienickiej, w okresie miêdzywojennym maj¹tek
Wersoka nale¿a³ do prof. Witolda Staniewicza (1888-1966), rektora
USB, a w l. 1926-1930 - ministra reform rolnych RP; w kociele w
ci¹gu kilku wieków g³oszono kazania wy³¹cznie w jêzyku polskim. W
okresie miêdzywojennym miasto znajdowa³o siê w granicach powiatu
lidzkiego RP, w 1941 Niemcy utworzyli tu centrum powiatu, który
obejmowa³ gminy: ejszysk¹, bieniakoñsk¹, dziewienisk¹, koniuchowska, solecznick¹, olkienick¹ i orañsk¹. W 1944 miasto zosta³o czêciowo spalone, po wojnie  w 1950 w³adze sowieckie utworzy³y centrum
rejonu, który obejmowa³ ówczesnych 20 apilinek, w 1962 Ejszyszki
w³¹czono do nowo powsta³ego rejonu solecznickiego.
Pierwszy koció³ katolicki zbudowa³ tu w 1389 ksi¹¿ê Witold, w
1433 wi¹tyniê przebudowano, a w 1440 przy Trakcie Rudnickim
wzniesiono nowy koció³. Od 1524 istnia³a przy parafii szko³a. W 1655,
podczas najazdu moskiewskiego na Litwê, koció³ spalili Kozacy, w
1663 parafianie wi¹tyniê odbudowali, w 1770 zbudowano plebaniê i
do 1782 odnowiono dzwonnicê, zbudowano przytu³ek dla starców.
Dzisiejszy koció³ pw. Wniebowst¹pienia Jezusa Chrystusa wzniesiono staraniem ks. Paw³a Kalinowskiego-Paw³owicza w 1847-1852
wg projektu Teodora Narbutta (1784-1864), znanego póniej historyka
Litwy, urodzonego w pobliskich Szawrach, obecnie w rejonie werenowskim na Bia³orusi. Jest to wi¹tynia w stylu romantycznego klasycyzmu, murowana, posiada portyk o szeciu kolumnach, dach zwieñczony krzy¿em. W kociele s¹ trzy o³tarze z 1905 roku o cechach
barokowych i klasycystycznych, eklektyczna ambona z cechami orna132
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mentyki barokowej i klasycystycznej, na cianach wisz¹ cenne obrazy
z XVIII i XIX w.: Wniebowst¹pienie Chrystusa, Matka Boska z Dzieci¹tkiem, Objawienie Ducha wiêtego, Chrystus na krzy¿u, w. Kazimierz, portret ks. Paw³a Kalinowskiego z 1855, fundatora i budowniczego wi¹tyni. W o³tarzu g³ównym przechowywane s¹ fragmenty
barokowego o³tarza z kocio³a Misjonarzy w Wilnie, ponadto s¹ tu cenne barokowe naczynia liturgiczne, pochodz¹ce z 1752 oraz dwa ¿elazne krzy¿e z ornamentami i rzeba Chrystus ukrzy¿owany (XIX w.).
Obok kocio³a stoi dzwonnica o wysokoci 40 metrów, a tak¿e le¿y
p³yta, upamiêtniaj¹ca Wincentego Siekluckiego, podkomorzego lidzkiego.
Przy obecnej ul. Vilniaus (Wileñskiej), obok szko³y, stoi kapliczka
s³upowa z XIX w., na jej szczycie znajduje siê rzeba, przedstawiaj¹ca
w. Jana Nepomucena, patrona podró¿nych. Ok. kilometra na wschód
od Ejszyszek znajduje siê grodzisko  pomnik archeologiczy. Prawdopodobnie na tym miejscu ok. 1070 sta³ zamek ksiêcia Ejkszysa.
W miecie jest hotel, restauracja i Dom Polski, usytuowany w murach dawnej synagogi, wyremontowany i oddany do u¿ytku w 2000
roku kosztem Stowarzyszenia Wspólnota Polska z Warszawy.
Oko³o dwóch kilometrów na pó³noc od Ejszyszek znajduje siê dwór
Hornostaiszki (Gornostaiðkës) nad rzeczk¹ Hornostajk¹. Zachowa³
siê tu w doæ dobrym stanie zespó³ dworski z pocz¹tku XIX w. W
kolejnym stuleciu dwór i wie nale¿a³y do Marcinkiewiczów, w 1796
dwór za d³ugi dosta³ siê Joachimowi Narbuttowi, który w 1798 sprzeda³ go Józefowi Siekluckiemu. Odt¹d Siekluccy byli w³acicielami Hornostaiszek do drugiej wojny wiatowej. Na pocz¹tku XIX w. zbudowali klasycystyczny dwór, przebudowany na prze³omie XIX i XX w.
Jest to budowla parterowa na planie prostok¹ta, w centralnej czêci
zachowa³ siê portyk z czterema kolumnami. Zachowa³a siê oficyna
mieszkalna, m³yn wodny na Hornostajce, dwa spichlerze oraz obora.
Ostatni w³aciciel Hornostaiszek, Józef Sieklucki, w 1939 zosta³ aresztowany przez bolszewików, wiêziony w Lidzie i tam w 1940 rozstrzelany. Po wojnie w dworku mieci³y siê biura miejscowego ko³chozu.
W pobli¿u dworu w 1986 ustawiono popiersie Stanis³awa Rapagellanusa-Rafaj³owicza (ok. 1485-1545), humanisty, dzia³acza reformacji,
prof. Uniwersytetu Królewieckiego. Rapagellanus urodzi³ siê w pobliskiej wsi wiackiewicze, dzi nie istniej¹cej. Popiersie wykona³ rzebiarz litewski Konstantinas Bagdonas. Obecnie popiersie zosta³o zdjête
z postumentu i znajduje siê w biurze spó³ki rolnej w pobli¿u wsi Podwarañce (Padvarionys). Zachowa³ siê park dworski, za³o¿ony w 1812
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o powierzchni ok. czterech hektarów.
Na pó³noc od Hornostaiszek, w pobli¿u wsi Wilkiañce (Vilkonys),
znajduj¹ siê resztki pogañskiego cmentarza. W l. 1891-1894 znany archeolog-amator Wandalin Szukiewicz (1852-1919) z Naczy rozkopa³
kilka mogi³, znalaz³ tam ró¿ne przedmioty z V-VI w. Czêæ znalezisk
wys³ano do Moskwy, inne pozosta³y w Wilnie. W po³owie XIX stulecia
na gruntach folwarku by³a przestrzeñ ziemi ok. dwóch dziesiêcin, otoczona wielkim wa³em i rowem, zwana Horodyszczem. Mieci³a siê w
tych okopach stacja optyczna telegrafu, tj. aparatu do przekazywania
wiadomoci za pomoc¹ sygna³ów wietlnych. W latach 80. XIX w.
by³a tam kancelaria sêdziego pokoju.
Drog¹ nr 126  w kierunku Solecznik  mo¿emy dojechaæ do kocielnej wsi Butrymañce (Butrymonys), po³o¿onej nad rzek¹ Solcz¹
(alèia), 18 kilometrów od Solecznik. Mieszkaj¹ tu przewa¿nie Polacy,
dzia³a rednia szko³a polska, biblioteka, przedszkole, jest te¿ szko³a pocz¹tkowa litewska. W XVIII w. Butrymañce nale¿a³y do Tyszkiewiczów, póniej do Potockich, w koñcu tego stulecia dosta³y siê w rêce
barona Jana Schroettera (Szrettera), który w 1799 wzniós³ tu koció³
drewniany pw. w. Micha³a Archanio³a, jako filialny  bieniakoñski. W
1890 wi¹tyniê odnowiono, w 1906 za³o¿ono parafiê. Wtedy to Paulina
z Puttkamerów Houwaltowa z pobliskich Nowych Rakliszek koció³
wyremontowa³a, zbudowa³a now¹ plebaniê oraz na przykocielnym
cmentarzu za³o¿y³a groby rodzinne. Koció³ drewniany, jednonawowy,
na planie prostok¹ta, bezwie¿owy. We wnêtrzu znajduje siê zabytkowy
barokowy wiecznik z drugiej po³owy XVIII w., wykonany w pracowni K. Strza³kowskiego w Wilnie. Nad wejciem znajduje siê oryginalny balkon z balustrad¹ i rzeb¹ Chrystusa. Obok kocio³a stoi dzwonnica z w. XIX, dwukondygnacyjna, zbudowana z kamienia polnego i
drewna. Na cmentarzu s¹ groby Houwaltów i zbiorowy grób ¿o³nierzy
AK, którzy polegli w 1944 w walce z sowieckimi oddzia³ami NKWD.
W 1936 parafiê butrymañsk¹ odwiedzi³ ks. arcybiskup, metropolita
wileñski Romuald Ja³brzychowski.
W pobli¿u Butrymañc, obok wsi Re¿e (Rëþai), w 1989 robotnicy
melioracji odkryli ogromny g³az, prawie taki sam, jak s³ynny Puntukas
k. Onikszt (Anykèiai). Na wschód od Butrymañc, ko³o wsi Koniuchy
(Kaniukai), le¿y ogromny g³az narzutowy, tzw. Kamieñ Koniuchowski.
W pobli¿u Butrymañc, w Nowych Rakliszkach (Raklikis), zachowa³ siê zespó³ dworski Houwaltów. W XVIII w. maj¹tek i dwór nale¿a³
do klucza Horod³o w³asnoci Tyszkiewiczów, póniej klucz przeszed³
do Potockich. W drugiej po³owie XIX w. August Potocki (1846-1905)
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rozprzeda³ klucz horodniañski dla
ró¿nych nabywców. Rakliszki Stare i Nowe naby³ dla ¿ony Pauliny z
Puttkamerów dotychczasowy ich
dzier¿awca W³adys³aw Houwalt,
dziedzic Niehrynowa w powiecie
nowogródzkim. Houwaltowie, jako
dzier¿awcy Rakliszek, mieszkali w
Niehrynowie i stamt¹d Houwalt doje¿d¿a³ do maj¹tku. Po mierci mê¿a
w 1908 Paulina Houwaltowa w Rakliszkach Nowych zbudowa³a du¿y,
wygodny dwór, zaprojektowany
przez wileñskiego architekta Tadeusza Rostworowskiego (18621928), wokó³ którego za³o¿y³a park
Uroczyste otwarcie pomnika Adakrajobrazowy. Kolumny budowli
ma Mickiewicza w Solecznikach
wspiera³y masywne belkowania i
cianê attykow¹ z pozornymi tralkami. Na taras pod portykiem wiod¹
kamienne schody. Ostatnim w³acicielem Rakliszek Nowych by³ W³adys³aw Houwalt, podporucznik 13 pu³ku u³anów wileñskich, do 1939
radca Ambasady RP we Francji. Po wojnie osiad³ w Pary¿u. Dzi dwór
i budynki s¹ raczej w stanie niszczej¹cym.
Po przejechaniu 18 km jestemy w Solecznikach, centrum rejonu
i obecnej Ziemi Solecznickiej. Miasto le¿y nad rzek¹ Solcz¹. Prawa
miejskie Soleczniki Wielkie otrzyma³y dopiero w 1956, a  w 2000. W
górnej czêci  na niebieskim tle skrzy¿owane s¹ dwa klucze  z³oty i
srebrny, symbolizuj¹ce pracowitoæ, w dolnej czêci, na czerwonym
tle  trzy z³ote orzechy, symbolizuj¹ce jednoæ wielonarodowociowych mieszkañców miasta. Miejscowoæ, wzmiankowana w 1311 w
kronice krzy¿ackiej, jako Salseniken lub Salezniken. W XIX w. administracyjnie nale¿a³y do powiatu wileñskiego, w okresie miêdzywojennym  do powiatu lidzkiego. Dwór solecznicki znany od pocz¹tku XV
w. Pierwszy koció³ katolicki pw. w. Piotra Aposto³a zbudowano ok.
1400 roku. W 1523 Jan i Anna Hlebowiczowie zapisali parafii solecznickiej kilkanacie dziesiêcin gruntu. W 1655, podczas najazdu Moskwy na Litwê, Kozacy Soleczniki spalili, sp³on¹³ koció³, dopiero po
wyzwoleniu zosta³ odbudowany. Dzisiejszy wzniesiono w 1834. Podczas ostatniej wojny wi¹tynia ucierpia³a, dopiero w 1986 zakoñczono
renowacjê kocio³a. W XVI w. w Solecznikach by³a kaplica prote135
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stancka i ¿ydowski dom modlitwy.
Po Hlebowiczach Soleczniki Wielkie dosta³y siê Chodkiewiczom,
po nich  braciom Janowi i Andrzejowi Borysowiczom. Kolejnymi w³acicielami zostali Karol Ferdynand i Anna z Feldmanów Wagnerowie,
którzy przybyli z Pomorza i w 1823 zakupili maj¹tek. Rodzina ta mieszka³a tu do drugiej wojny wiatowej. Olgierd Wagner w l. 1876-1880
zbudowa³ wg projektu niemieckiego architekta Hetzscholda neoklasycystycznym pa³ac. Jest to budowla piêtrowa na planie prostok¹ta. rodkow¹ czêæ obu elewacji akcentuje wydatny ryzalit. Do niego przylega
niski portyk o czterech kolumnach, dwigaj¹cych obwiedziony balustrad¹ balkon. Do prawej elewacji szczytowej przylega wiêkszy, dziesiêciokolumnowy portyk, nad którym znajduje siê obszerny taras. Do
lewej elewacji pa³acu przylega parterowa oficyna, po³¹czona z pa³acem
krytym korytarzem. W pa³acu mieci siê szko³a muzyczna. We wnêtrzu zachowa³y siê elementy pierwotnego wystroju w postaci stiukowych ornamentów i kartuszy, posadzki u³o¿one w motywy geometryczne oraz piece i kominki. Cenne zbiory sztuki Wagnerów rozgrabiono podczas drugiej wojny wiatowej. Przed pa³acem znajduje siê
fontanna. Ocala³y resztki pa³acowego parku, który niemal w ca³oci
wyciêto.
Na miejscowym cmentarzu znajduj¹ siê ruiny klasycystycznej
kaplicy grobowej Wagnerów. Wzniesiono j¹ w 1840 z fundacji Karola Ferdynanda Wagnera. Na starym przykocielnym cmentarzu,
wg miejscowych przekazów, Adam Mickiewicz, przebywaj¹c 2 listopada 1821 z wizyt¹ w Bolcienikach na zaproszenie Puttkamerów, podobno w towarzystwie Maryli, ogl¹da³ obrzêd bia³oruskich
Dziadów. Przed budynkiem samorz¹du w 1998 ods³oniêto pomnik
poety d³uta Broniusa Vyniauskasa. Jest to rzeba z br¹zu wysokoci 2,5 metra. Soleczniki jeszcze na prze³omie XIX i XX w. by³y
niewielk¹ wiosk¹, w której obok miejscowych ch³opów, ksiêdza i
uriadnika (policjanta), mieszka³o kilkanacie rodzin ¿ydowskich, trudni¹cych siê szynkarstwem, nêdznymi rzemios³ami i drobnym handlem. Rozwój Solecznik i przekszta³cenie wioski w miasto rozpoczê³o siê na pocz¹tku lat 60. XX w., kiedy centrum powiatu przeniesiono tu z Ejszyszek.
Niedaleko st¹d znajduj¹ siê Soleczniki Ma³e (Ðalèininkëliai)  miejscowoæ znana od XVI w. Pierwszy koció³ drewniany pw. w. Jerzego zbudowa³ tu Jan Hlebowicz w 1553 roku, w 1568 przejêli go ewangelicy. Nowy koció³ katolicki wzniós³ Teodor Lacki w 1622, póniej
Jan Alfons Lacki, podkomorzy wileñski, wi¹tyniê przebudowa³. W
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XVII-XVIII w. Soleczniki Ma³e nale¿a³y do Chodkiewiczów, a od 1824
do 1913  do rodziny Mianowskich.
Dzisiejszy koció³ oko³o 1840 przebudowa³ Miko³aj Mianowski, znany
lekarz i profesor Uniwersytetu Wileñskiego. W kociele s¹ dwa zabytkowe dzwony z 1807 i 1817, barokowy wiecznik z 1744, wykonany
w pracowni K. Strza³kowskiego w Wilnie, oraz klasycystyczny wiecznik z pocz¹tku XIX w., pochodz¹cy z pracowni Trojnowskiego, te¿ w
Wilnie. Mianowski wybudowa³ tu pa³acyk, który przetrwa³ do drugiej
wojny wiatowej. Ostatni¹ w³acicielk¹ Solecznik Ma³ych by³a Helena
z Ostrowskich Zyberk-Platerowa. W rêkach rodziny Mianowskich do
1940 pozosta³y jedynie Trokienie (Trakinës), po³o¿one w odleg³oci 3
km od Solecznik Ma³ych.
Krzysztof Maciej Mianowski, ostatni w³aciciel Trokieñ, wspomina: Trokienie nale¿a³y kiedy do maj¹tku Soleczniki Ma³e, czyli stanowi³y czêæ ojcowizny. Ojciec mój odnosi³ siê z pietyzmem do tej ziemi. W
okresie miêdzywojennym rodzice doprowadzili Trokienie do dobrego stanu. ( ) Zosta³ zbudowany ³adny dworek z kolumnami na wzór dworu w
Ma³ych Solecznikach. Wszystkie pokoje by³y schludne, weso³e. By³o
ich osiem, nie licz¹c pokojów dla s³u¿by i korytarzy, z których jeden by³
w³aciwie moj¹ sypialni¹. Zasypiaj¹c, s³ysza³em zawsze odg³osy, dochodz¹ce z lasu, kukanie kuku³ek, stukot dziêcio³ów, kumkanie ¿ab,
wreszcie brzêczenie komarów.
Dzi tak¿e dworek w Trokieniach uleg³ zniszczeniu. W Solecznikach Ma³ych mo¿na obejrzeæ unikalny drewniany zespó³ architektoniczny pt. Pokój cz³owiekowi. Na zespó³ ten sk³adaj¹ siê kapliczne rzeby
s³upkowe, które wykonali ludowi rzebiarze w 1986.
Z Solecznik Ma³ych udajemy siê drog¹ nr 104 do Dziewieniszek
(Dieveniðkës), po³o¿onych nad rzek¹ Gawi¹, przed wojn¹ nale¿a³a do
powiatu oszmiañskiego, w odleg³oci ok. 30 km od Oszmiany. W 1433
wielki ksi¹¿ê Zygmunt Kiejstutowicz podarowa³ Dziewieniszki Janowi
Gaszto³dowi. Jego syn Marcin, wojewoda kijowski, wie przekszta³ci³
w miasteczko i wybudowa³ koció³ pw. NMP Ró¿añcowej. Po mierci
ostatniego Gaszto³da, Stanis³awa (1542), pierwszego mê¿a Barbary
Radziwi³³ówny, miasteczko przesz³o na króla Zygmunta Augusta i sta³o
siê starostwem, które w 1712 liczy³o 49 domów. Od 1782 dwór w
Dziewieniszkach dosta³ siê marsza³kowi powiatu lidzkiego Jodce.
Dzisiejszy koció³ drewniany zbudowany zosta³ w 1783 przez Jodkê w stylu klasycystycznym. Trójnawowy, na planie prostok¹ta, z piêciobocznie zamkniêtym prezbiterium i dwiema zakrystiami. Wnêtrze
zdobi¹ XIX-wieczne obrazy: w. Jerzy i w. Wawrzyniec, drewniane rzeby
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w. Franciszek z XIX wieku i Ukrzy¿owany Chrystus z XIX w. Przed
kocio³em stoi drewniana dzwonnica-brama, zbudowana z kamienia
polnego w 1903. S¹ te¿ dwa zabytkowe dzwony: barokowy z 1743 i
1840. Na przedmieciu miasteczka zachowa³a siê murowana kapliczka
s³upkowa. W drugiej po³owie XIX w. dobra dziewieniskie przesz³y na
skarb pañstwa rosyjskiego, czêæ ziemi rozdano w³ocianom, zwanym
tu mieszczanami, a reszta  ok. 100 dziesiêcin otrzyma³ urzêdnik rosyjski Nazaretskij. Jak podaje S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów s³owiañskich (1880 ), mieszkañcy Dziewieniszek i okolic
w XIX w. mówili wy³¹cznie po litewsku i trudnili siê oprócz rolnictwa
ciesio³k¹. W rêkach ¯ydów, dominuj¹cych w miasteczku, by³ handel
napojami alkoholowymi oraz inny, przynosz¹cy im niez³e zyski w czasie zwyk³ych niedzielnych jarmarków i dwa razy do roku wiêkszych 
w dzieñ w. Jerzego i w. Micha³a.
W Dziewieniszkach w 1860 urodzi³ siê Napoleon Rouba, literat,
dziennikarz, wspó³za³o¿yciel w Wilnie tajnego Towarzystwa Owiaty
Narodowej, autor m.in. ksi¹¿ek ¯yrowisko litewskie (1901), Chybione
swaty (1901), Przewodnik po Litwie i Bia³ej Rusi (1909). Zmar³ w
1929 w Wilnie, pochowany na cmentarzu Bernardyñskim.
Z Dziewieniszek 12 km do Narwiliszek (Norvilikis), wsi po³o¿onej na wynios³ym wzgórzu przy granicy z Bia³orusi¹, przed drug¹ wojn¹
wiatow¹ w powiecie oszmiañskim, 30 km od Oszmiany. Dwór wzmiankowany w dokumentach z roku 1586. W³acicielka Narwiliszek, Dorota z Zenowiczów Szorcowa, w 1617 ufundowa³a tu klasztor dla franciszkanów mniejszych i koció³ pw. w. Franciszka. W 1745 franciszkanie wznieli now¹ murowan¹ wi¹tyniê w stylu gotyckim, zbudowano przy nim kamienn¹ dzwonnicê. W 1832 Rosjanie klasztor zamknêli,
póniej w budynku umiecili sztab rosyjskiego pu³ku artyleryjskiego.
W 1904 ówczesna w³acicielka dworu, Korwin-Piotrowska, w budynku klasztoru za³o¿y³a szko³ê rolnicz¹ dla dziewcz¹t, a w okresie miêdzywojennym by³a tu plebania. Budynek klasztoru w czasach sowieckich uleg³ kompletnej ruinie. Restaurowany jest koció³ pw. Matki Boskiej Mi³osierdzia, drewniany, wzniesiony w 1929. Wnêtrze wi¹tyni
zdobi¹ cenne XIX-wieczne obrazy, m.in. Królowa Maryja i Maryja z
Dzieci¹tkiem, w zakrystii znajduje siê kolekcja cennych ornatów. Przy
kociele i na cmentarzu mo¿na obejrzeæ ciekawe pod wzglêdem architektonicznym kapliczki s³upowe.
Z Narwiliszek przez Dziewieniszki mo¿emy pojechaæ przez Paszki
(Pokonys) i Kamionkê (Akmenynë) do Merecza-Paw³owa (Merkinë).
W Paszkach zachowa³y siê zabytkowe drewniane zagrody, pochodz¹138
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ce z XIX i pocz¹tku XX w. W 1988 opodal szko³y za³o¿ono park figur
kamiennych, dzie³ wspó³czesnych litewskich mistrzów. Atrakcj¹ miejscowoci s¹ rozleg³e zbiorniki wodne. W Kamionce, po³o¿onej nad
rzek¹ Kamienn¹, nale¿¹cej niegdy do rodziny Wierzbowiczów, mo¿emy obejrzeæ koció³ katolicki pw. w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus,
wybudowany w 1929 roku.
Ma³y Merecz, po³o¿ony w malowniczej miejscowoci nad rzek¹
Mereczank¹, w odleg³oci ok. 3 km od Turgiel, nale¿a³ kolejno do Radziwi³³ów, S³uszków, Potockich, Duninów, Sanguszków i Korsaków.
W lipcu 1767 dobra Merecz (3040 ha) od Hipolita Korsaka, stolnika
nowogrodzkiego, naby³ ks. kanonik wileñski, hr. Pawe³ Ksawery Brzostowski (1739-1827). Wybudowa³ tu rezydencjê i od swego imienia
nazwa³ ten maj¹tek Paw³owem. W 1769 ks. Pawe³ Brzostowski wyda³
ustawê, wg której zorganizowano ¿ycie w dobrach paw³owskich na
zasadzie samorz¹du. Z jej mocy powo³ana zosta³a republika samorz¹dowa, sk³adaj¹ca siê z obywateli czynszowych, bojarów, ci¹g³ych w³ocian i tzw. k¹tników, a Paw³ów podniesiony zosta³ do rangi miasteczka, mia³ spe³niaæ funkcjê stolicy tzw. Rzeczpospolitej Paw³owskiej.
Ustawa znosi³a poddañstwo i nadawa³a w³ocianom (ch³opom) wolnoæ osobist¹, otacza³a w³ocian i ich maj¹tki osobiste opiek¹ i gwarancj¹ prawn¹, wspart¹ si³¹ zbrojn¹. Zorganizowano wewnêtrzn¹ milicjê porz¹dkow¹, otwarto szko³ê i ludnoæ paw³owsk¹ otoczono opiek¹
lekarsk¹. Z czasem Rzeczpospolita Paw³owska otrzyma³a w³asn¹ monetê i nawet parlament z izb¹ ni¿sz¹ i wy¿sz¹. Przetrwa³a do drugiego
rozbioru Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tj. do 1793 roku. Przed powstaniem kociuszkowskim ks. P. Brzostowski zrezygnowa³ z swego
dzie³a: Paw³ów zamieni³ z hr. Fryderykiem Moszyñskim na folwark w
Saksonii oraz pa³ac w Drenie. Wyjecha³ do Saksonii, a póniej uda³ siê
do Rzymu. Dopiero pod koniec ¿ycia wróci³ na Litwê, najpierw zamieszka³ w Turgielach, nastêpnie zosta³ proboszczem w Rukojniach
pod Wilnem, gdzie w 1827 zmar³ i tam zosta³ pochowany.
Fryderyk Moszyñski zniszczy³ dzie³o Brzostowskiego: przywróci³
pañszczyznê, odebra³ w³ocianom przywileje i wreszcie w 1799 roku
sprzeda³ Paw³ów z wszystkimi dobrami hr. Oktawiuszowi Choiseul de
Gouffier, synowi ambasadora francuskiego w Stambule, który po rewolucji francuskiej znalaz³ schronienie w Rosji i od Katarzyny II otrzyma³ w darze kilka maj¹tków na ¯mudzi. Tym sposobem ta francuska
rodzina zadomowi³a siê na d³ugi czas na Litwie. Choiseul de Gouffier
nie dba³ o maj¹tek i w 1834 sprzeda³ go Józefowi Kobyliñskiemu, sêdziemu nowogródzkiemu. W XIX w. Merecz-Paw³ów przechodzi³ z
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r¹k do r¹k  po Kobyliñskich nale¿a³ do Zabie³³ów, potem do Rosjanina
Do³¿nikowa, nastêpnie do barona Delwinga. W 1912 maj¹tek kupili
Wagnerowie z Solecznik Wielkich. Ostatnim w³acicielem Paw³owa by³
Witold Wagner. Dzi ta miejscowoæ nosi nazwê Merkinë. Mieszkañcy, których pyta³em o przesz³oæ ich miejscowoci, nie potrafili przekazaæ wspania³ej, acz krótkiej historii Rzeczpospolitej Paw³owskiej.
Ks. Pawe³ Brzostowski wzniós³ tu rezydencjê, która nie zachowa³a
siê, natomiast pa³ac, którego szcz¹tki w postaci ruin mo¿emy ogl¹daæ,
wybudowa³ przypuszczalnie na pocz¹tku XIX w. Oktawiusz Choiseul
de Gouffier. By³a to budowla na planie prostok¹ta, z³o¿ona z trzech
piêtrowych korpusów, tworz¹cych ryzality. Pa³ac przetrwa³ do drugiej
wojny wiatowej i stanowi³ drug¹ siedzibê rodziny Wagnerów. Istnia³
jeszcze w czasie wojny, dopiero po wojnie sp³on¹³, prawdopodobnie
zosta³ podpalony. Obecnie znajduje siê w ca³kowitej ruinie. Zachowa³a
siê jedynie oficyna, a tak¿e mo¿na obejrzeæ przy wjedzie na teren rezydencji ruiny neogotyckiej bramy z dwoma wysokimi s³upami. Doæ
obszerny park wyciêto. Po drodze do Turgiel zachowa³a siê XIX-wieczna 14-metrowej wysokoci murowana kaplica z Chrystusem, dwigaj¹cym krzy¿. Obecnie restaurowana.
Turgiele (Turgeliai) po³o¿one na prawym brzegu rzeki Mereczanki,
w odleg³oci ok. 30 km na po³udniowy wschód od Wilna. W XVI w.
by³ tu dwór Wac³awa Mongirdowicza, który wspólnie z bojarem Gabryelowiczem ok. 1511 roku wybudowa³ drewniany koció³. Przy tym
kociele, przebudowanym w 1729, ks. P. Brzostowski za³o¿y³ szko³ê.
W XIX w. Turgiele by³y w³asnoci¹ skarbu pañstwa. Miasteczko znacznie siê rozwinê³o w koñcu XIX i na pocz¹tku XX w. Warto wspomnieæ, ¿e by³y proboszcz parafii turgielskiej, ks. P. Brzostowski, w
1811 wyda³ w Wilnie dzie³ko pt. Rozmylania o wsi w Turgielach.
Dzisiejszy koció³ pw. Wniebowziêcia NMP, murowany, dwuwie¿owy, o cechach neobarokowych i neoklasycystycznych, otoczony
murowanym ogrodzeniem, zbudowany zosta³ w 1897-1909 staraniem
ks. proboszcza Szepeckiego przy wspó³udziale parafian. Wnêtrze wype³nia bogata sztukateria, s¹ tam dwa cenne obrazy: w. Józef z XVIII
w. i wiêta Rodzina z XIX w. Poza tym jest zabytkowy klêcznik z
XVIII i figura Anio³a z XIX w. Na miejscowym cmentarzu pochowany
jest Szymon Malewski (1759-1832), prawnik i ekonomista, profesor
Uniwersytetu Wileñskiego i jego rektor w l. 1818-1822. Jego nagrobek
w kszta³cie kolumny znajduje siê porodku cmentarza, gdzie wyró¿nia
siê kaplica Józefa i Katarzyny Kobyliñskich, w kszta³cie rotundy, zbudowana w 1850, obecnie zamkniêta.
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Z Turgiel tylko 8 km do Taboryszek (Tabarikës). Z lewej strony drogi, nad niewielkim jeziorkiem, przed wojn¹
by³a posiad³oæ gen. Lucjana
¯eligowskiego (1865-1947),
twórcy tzw. Litwy rodkowej. Nieco dalej, z prawej
strony, znajduje siê wie Michnowo (Miknikis), z cerkwi¹
prawos³awn¹, wybudowan¹ W Taboryszkach mieszka Anna Krepszw l. 1900-1903 przez rodzinê tul, niepe³nosprawna malarka ludowa
Kaleckich dla mieszkaj¹cych
tu do dzi Rosjan i prawos³awnych Bia³orusinów. Taboryszki le¿¹ nad
Mereczank¹. W XV w. miejscowoæ nale¿a³a do rodziny tatarskiej.
Urodzi³ siê tu biskup wileñski Maciej Tabor (1490-1507), który w 1507
wzniós³ pierwszy koció³ katolicki. Pod koniec XVI w. dobra dosta³y
siê Walentemu Kownackiemu, nastêpnie w 1598 odkupi³ je Krzysztof
Dorohostajski.
Od 1678 w³acicielem Taboryszek zosta³ Hieronim Skarbek Wa¿yñski, do tej zas³u¿onej dla Wileñszczyzny rodziny nale¿a³y one a¿ do
drugiej wojny wiatowej. W 1770 Micha³ Skarbek Wa¿yñski, pisarz
WKL, sprowadzi³ do Taboryszek karmelitów trzewiczkowych, wybudowa³ dla nich klasztor i wzniós³ koció³ pw. w. Micha³a Archanio³a.
Jest to wi¹tynia barokowa, dwunawowa, z dwiema wie¿yczkami i
ornamentowym krzy¿em na dachu. Wnêtrze zdobi obraz Antoniego
Wa¿yñskiego, fundatora kocio³a w Oszmianie, poza tym w kociele
jest cenny obraz pêdzla Szymona Czechowicza Chrystus u s³upa oraz
obraz Nieznana Swiêta z XVIII w. Jest te¿ tablica nagrobkowa Barbary
Wa¿yñskiej. Wyró¿nia siê w piêkna barokowa, drewniana ambona z
drugiej po³owy XVIII w.
Klasycystyczny dwór Wa¿yñskich, wzniesiony w 1815, przetrwa³
do koñca drugiej wojny wiatowej, dopiero w okresie sowieckim zosta³ zniszczony. Równie¿ park czêciowo wyciêto. Zachowa³a siê jedynie drewniana oficyna i spichlerz z pierwszej po³owy XIX wieku.
Jad¹c z Turgiel w kierunku Jaszun, mo¿emy skrêciæ do wsi Wilkiszki (Merkio Vilkiðkës), po³o¿onej w piêknej dolinie nad rzek¹ Mereczank¹. Zachowa³ siê tu dworek Dmochowskich, zbudowany w 1847.
Po powstaniu 1863 roku w³adze rosyjskie maj¹tek skonfiskowa³y i
sprzeda³y genera³owi rosyjskiemu Maksymowowi. Jest to budowla na
141

WÊDRÓWKI PO WILEÑSZCZYNIE

©Romuald Mieczkowski

planie prostok¹ta, parterowa, na wysokich kamiennych suterenach,
otoczona parkiem o powierzchni 3,3 hektara, chronionym obecnie, jako
pomnik przyrody. Dworek jest w dobrym stanie, poniewa¿ po drugiej
wojnie wiatowej ulokowano w nim szko³ê. W Wilkiszkach w 1825
urodzi³ siê Edward Bonifacy Paw³owicz, malarz, pamiêtnikarz, uczestnik powstania styczniowego, autor ksi¹¿ek Wspomnienia znad Wilii i
Niemna (1882), Wspomnienia  wiêzienie  wygnanie (1887), Z podró¿y po Litwie (1890), Moje wspomnienia z czasów szkolnictwa na Litwie
(1904). Zmar³ w 1909 we Lwowie.
Miasteczko Jaszuny (Jaðiûnai) po³o¿one nad Mereczank¹, 28 km
od Wilna, przy starym trakcie Wilno-Lida-Grodno. Miejscowoæ
wzmiankowana od 1402 roku. Od XV do pocz¹tku XIX w. nale¿a³y do
Radziwi³³ów. Dopiero w 1811 dobra jaszuñskie ks. Dominik Radziwi³³,
ordynat niewieski, sprzeda³ Ignacemu Baliñskiemu, czenikowi inflanckiemu, komisarzowi cywilno-wojskowemu województwa wileñskiego. W 1819 maj¹tek odziedziczy³ jego syn Micha³ Baliñski (17941864), profesor Uniwersytetu Wileñskiego, historyk, publicysta, o¿eniony z Zofi¹ niadeck¹, córk¹ prof. Jêdrzeja niadeckiego i Konstancji z Miko³owskich. Micha³ i Zofia Baliccy mieli szecioro dzieci, w
tym trzech synów: Jana, Konstantego i Ludwika. Jan Baliñski (18271902) by³ lekarzem-psychiatr¹, profesorem Uniwersytetu Petersburskiego, mieszka³ w Rosji, mia³ tam piêciu synów i córkê. Ludwik Baliñski wyjecha³ do Turcji i stamt¹d ju¿ nie wróci³. Po mierci ojca Micha³a Jaszuny obj¹³ Konstanty Baliñski (zm. 1891), o¿eniony z Stefani¹
z Kostrowickich. Po mierci Konstantego Jaszuny dosta³y siê jego synom: Stanis³awowi, o¿enionemu z kuzynk¹ Katarzyn¹ Baliñsk¹, oraz
Janowi (zm. 1907), ¿onatemu z Mari¹ Wagnerówn¹ z Solecznik Wielkich (zm. 1929). W Jaszunach ostatecznie osiad³ Jan Baliñski, który z
Mari¹ Wagnerówn¹ mia³ dwie
córki: Annê, zamê¿n¹ póniej za
Aleksandrem So³tanem, i Mariê,
zmar³¹ jako trzyletnie dziecko.
Ostatnimi w³acicielami Jaszun
byli Anna z Baliñ- Przed pa³acem Baliñskich w Jaszunach jeszcze do poskich So³tanowa i cz¹tku lat 90. sta³ pomnik ...Lenina
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jej dzieci Jerzy Karol (ur. 1926), Krystyna (ur. 1928) i Hubert (ur. 1932).
Jan niadecki po zamkniêciu Uniwersytetu Wileñskiego zamieszka³
na sta³e w Jaszunach u bratanicy Zofii Micha³owej Baliñskiej. W l. 18241828 ufundowa³ pa³ac, zaprojektowany przez znanego architekta wileñskiego Karola Podczaszyñskiego. Wg Romana Aftanazego, jest to
budowla dwukondygnacyjna na planie prostok¹ta, bez podmurowania,
kryta niskim g³adkim dachem czterospadowym, najpierw gontami,
potem blach¹. Przy rodkowej czêci wystêpowa³ portyk, który na
parterze tworzy³o piêæ pó³kolicie zamkniêtych arkad, na piêtrze cztery
kolumny i dwa masywne pilastry. Górna czêæ portyku mia³a balkon,
otoczony balustrad¹, któty wspiera³ siê na dwóch boniowanych filarach i na szeciu toskañskich kolumnach. Obok prawej elewacji bocznej w koñcu XIX w. Jan Baliñski wybudowa³ pawilon w postaci omiobocznej wie¿y, nakryty niskim dachem. Wg zachowanych opisów,
wnêtrze pa³acu mia³o uk³ad dwutraktowy, ale zró¿nicowany na parterze i piêtrze. Na parterze znajdowa³a siê jadalnia z ³ukowatym sklepieniem i parkietow¹ posadzk¹. Opisy podaj¹, ¿e meble dêbowe wykonane by³y w stylu angielskim. Poza jadalni¹ na parterze znajdowa³y siê
dwa pokoje gospodarcze i trzy gocinne. Na piêtrze by³y pokoje dziecinne, gabinet, dwa salony, pokój biblioteczny; razem w pa³acu by³o
gustownie urz¹dzonych 35 pomieszczeñ.
Pa³ac stoi na wzgórzu nad Mereczank¹. Do pa³acu wiedzie krótka
aleja kulistych topoli. W ogrodzeniu by³y kiedy trzy bramy wjazdowe.
Za pa³acem ci¹gnie siê rozleg³y park, chroniony od 1986 jako pomnik
przyrody. Park za³o¿ono na pocz¹tku XIX w. i jest on jednym z najpiêkniejszych klasycystycznych parków krajobrazowych na Litwie.
W lesie na wzgórzu za Mereczank¹ znajduje siê otoczony wysokim
kamiennym murem cmentarz rodzinny. Pochowani s¹ tu m.in. Jan
niadecki (1756-1830), Ignacy Baliñski, Micha³ Baliñski i jego ¿ona
Zofia oraz ich synowie Jan i Konstanty. Na grobie Jana Baliñskiego sta³
pomnik z czerwonego polerowanego granitu.
W pa³acu jaszuñskim za czasów Micha³a Baliñskiego i Jana niadeckiego do Ludwiki niadeckiej, m³odzieñczej mi³oci Juliusza S³owackiego, przyje¿d¿a³ do niej z Wilna poeta. Bywa³ tu prof. August
Becu, ojczym S³owackiego, Stanis³aw Jundzi³³, profesor botaniki, a tak¿e
Adam Mickiewicz, Tomasz Zan, Ignacy Domeyko i inni filomaci, Wawrzyniec Puttkamer oraz inne osobistoci tamtych czasów.
W 1939 dwór jaszuñski  jak podaje Aftanazy  zosta³ rozgrabiony
przez Rosjan-starowierców, mieszkañców s¹siedniej wsi Gaj (obecnie
Gojus). Por¹bano wówczas meble  pisze Aftanazy, - obrazy, lustra,
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piece, posadzki, globusy niadeckiego, podarto na strzêpy ksi¹¿ki.
Pozosta³y tylko nagie mury. Park czêciowo wyciêto, groby na cmentarzu sprofanowano. Dzi opuszczony pa³ac niszczeje, choæ mury stoj¹ i
gdyby siê znalaz³ godny nabywca-restaurator, mo¿e odzyska³by przynajmniej czêciowo dawny wystrój wnêtrz i dostojny wygl¹d budowli.
Pierwszy koció³ katolicki w Jaszunach, drewniany  w. Anny
wzniesiono w 1515, póniej Radziwi³³owie zamienili go na zbór kalwiñski. W 1767 zbudowano nowy koció³ katolicki, który po powstaniu
1863 roku zosta³ zamkniêty przez Rosjan i stopniowo popad³ w ruinê.
Dopiero w 1929 parafianie wybudowali now¹ wi¹tyniê. Odznacza siê
ona ciekaw¹ form¹ architektoniczn¹. Budowniczym kocio³a uda³o siê
po³¹czyæ czêæ doln¹, drewnian¹ i otynkowan¹, z czêci¹ górn¹, wykonan¹ z drzewa, z której wyrastaj¹ dwie wie¿e: wiêksza trójcz³onowa
od frontu i ma³a, przednia, o delikatnych kszta³tach, zwana sygnaturk¹.
Miejscowoci¹ na dzisiejszej Ziemi Solecznickiej, któr¹ warto zwiedziæ, s¹ Rudniki (Rûdninkai), w puszczy, dawniej w powiecie trockim, od Wilna 28 km, od Trok  24, od Jaszun  16. W starych dokumentach figuruje jako Rudnicum. Król Kazimierz IV Jagielloñczyk, zapalony myliwy, poleci³ zbudowaæ tu w 1470 dwór myliwski. Zygmunt Stary w Rudnikach wzniós³ trzy oddzielne pa³acyki. G³ówny
gmach sta³ na niewielkim wzniesieniu, otoczony w pó³kolu Mereczank¹.
Na górnym piêtrze pa³acu  jak podaj¹ opisy  by³ alkierz (d. sypialnia)
i pokoje królewskie, w których w 1554 Zygmunt August z³o¿y³ zw³oki
¿ony Barbary, kiedy je z Krakowa do Wilna przewo¿ono. Kilkadziesi¹t
metrów od g³ównego budynku, tak¿e nad Merecznk¹, sta³y dwa mniejsze dwory. W jednym z nich mieszka³ czasami Zygmunt Stary, w drugim  królowa Bona. Opodal znajdowa³y siê zabudowania dla ³owczych
i dworzan oraz stajnie królewskie. Wokó³ ówczesnej osady znajdowa³y
siê odwieczne puszcze, pe³ne ³osi, sarn i niedwiedzi. W g³êbi puszczy,
ok. 8 km od Rudnik, nad rzek¹ ¯wigzd¹, znajdowa³ siê ogromny zwierzyniec, ogrodzony parkanem. Pamiêæ o nim przetrwa³a do naszych
czasów pod nazw¹ wsi Zwierzyniec. W tamtych czasach przez Rudniki bieg³ g³ówny trakt Wilno-Kraków. Od Rudnik, których znaczenie w
XVI w. by³o du¿e, jedna z bram w Wilnie nosi³a nazwê Rudnicka, zachowa³a siê do dzi ul. Rudnicka (Rûdninkø). W 1655, podczas najazdu Moskwy na Litwê, kozacy Chowañskiego spalili osadê, pa³ace
królewskie i koció³ fundowany przez Kazimierza Jagielloñczyka, sp³onê³y wówczas dokumenty i metryki kocielne.
Od 1766 Rudniki nale¿a³y do Micha³a Brzostowskiego, skarbnika
WKL, nastêpnie w³acicielk¹ osady zosta³a Helena z Puzynów D¹brow144
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ska, która w 1790 wznios³a drewniany koció³ p.w. wiêtej Trójcy,
dwukrotnie restaurowany: w XIX i XX w. Obok stoi drewniana dzwonnica. W wi¹tyni przechowywane s¹ cenne dzie³a sztuki: obrazy wiêta Rodzina, którego autorem jest prawdopodobnie Jakub Rymkiewicz
(XVII w.), Maryja z Dzieci¹tkiem Jezus (XVII lub XVIII w.), w. Franciszek (druga po³owa XVIII w.), Op³akiwanie Chrystusa (XVIII w.),
wiêta Rodzina (po³. XIX w.) i w. Maria Magdalena (XIX w.).
W latach miêdzywojennych do Rudnik przyje¿d¿a³ prezydent RP
Ignacy Mocicki, a tak¿e zagraniczni gocie na polowania. Na terenie
osady s¹ dwa monumenty, pochodz¹ce z nieodleg³ych czasów: drewniany pomnik, wzniesiony nad Mereczank¹ decyzj¹ rz¹du litewskiego i
powiêcony powstañcom 1863 roku, którzy pod dowództwem Ludwika Narbutta stoczyli tu bitwê z oddzia³ami carskimi, oraz Krzy¿ w
lesie, upamiêtniaj¹cy mieræ 25 ¿o³nierzy AK, którzy zginêli w styczniu
1945 w walce z oddzia³ami NKWD.
Nazwa Rudniki pochodzi od z³ó¿ rudy b³otnistej. W XV w. za³o¿ono
tu piec do jej wytapiania i kuniê. Jeszcze do koñca XIX stulecia, jak
dowodzi S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów
s³owiañskich, istnia³a taka kunia nad jeziorem Popiszki.
Mieczys³aw Jackiewicz
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PRZECZYTANE
STO£ECZNOÆ I PARTYKULARYZM WILNA
... W moim miecie którego nie ma na ¿adnej mapie
wiata jest taki chleb co ¿ywiæ mo¿e
ca³e ¿ycie czarny jak dola tu³acza jak
kamieñ, woda, chleb, trwanie wie¿ o wicie
Zbigniew Herbert

Niech czytelnika nie zniechêca tytu³ ksi¹¿ki
Miêdzy sto³ecznoci¹ a partykularyzmem, bo dostarcza ona wielu wzruszeñ, ilustruje przesz³oæ
Wilna pod k¹tem jego wielonarodowoci w czasach okupacji niemieckiej i bolszewizmu, czyli
przechodzenia miasta z r¹k do r¹k.
Promocja ksi¹¿ki odby³a siê Galerii Wydawnictwa Adam Marsza³ek w Toruniu pod patronatem Jerzego Bañkowskiego, konsula honorowego Litwy.
Andrzej Pukszto, autor opracowania, bêd¹cego jego rozpraw¹ doktorsk¹, pracowicie wydobywa informacje  z
nielegalnych pism, biuletynów, rzadkich opracowañ, rêkopisów, pamiêtników, wspomnieñ i róde³ drukowanych, znajduj¹cych siê w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk Litwy  wzbogacaj¹c je pocztówkami i
zdjêciami z Muzeum Narodowego w Wilnie oraz cennymi, unikatowymi archiwaliami z Polski i Litwy. Cierpliwie uk³ada te informacje, jak
kamyczki w mozaice i powstaje z tego obraz spo³eczeñstwa Wilna w
latach 1915-1920, naprawdê imponuj¹cy obraz dawnych dziejów, nie
upraszczany domys³ami czy artystycznymi uzupe³nieniami, ale wiele mówi¹cy o przesz³oci Kresów. Uwa¿ny czytelnik dostrze¿e rytm bicia polskich serc, który  byæ mo¿e  wzruszy osch³oæ innego spojrzenia na
tamte, minione czasy w Wilnie, a mo¿e nawet w ksi¹¿ce, niczym w
zwierciadle, zobaczy odbicie losów w³asnej rodziny, krewnych czy znajomych.
Autor, wyk³adowca w Katedrze Politologii Uniwersytetu Witolda
Wielkiego w Kownie, specjalizuj¹cy siê w problematyce przemian narodowociowych w regionach wielokulturowych w Europie rodkowo-Wschodniej w XIX-XX wiekach  jak ³atwo zauwa¿yæ  wypowiedzia³ spokojn¹ walkê wszelkiemu poetyzowaniu i mitologizacji dzie146
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jów, fantazjowaniu na temat przekazów i dowolnym interpretacjom 
to oczyszczanie historii z konfrontowaniem ró¿nych racji jest zapewne
najosobliwsz¹ zalet¹ jego pióra.
G³ównym bohaterem starannie wydanej publikacji jest Wilno  miasto,
które niegdy by³o nie tylko stolic¹ wielkiego organizmu pañstwowego, ale
te¿ wa¿nym centrum kultury ró¿nych narodów: Polacy tu stanowili 50,15
proc. ogó³u mieszkañców, ¯ydzi  43,5, Litwini  2,6, Rosjanie  1,46,
Bia³orusini  1,36, Niemcy  0,72, inne narodowoci  0,21 proc.
Badacz uwarunkowañ w omawianych czasach ukazuje nied³ugi
okres, ale bardzo obfity w historyczne wydarzenia, prze³omowy, ze
zmianami politycznymi i narodowo-twórczymi, pod sowieck¹ i niemieck¹ okupacj¹, z krótk¹ aktywnoci¹ litewskich i polskich rz¹dów.
Hr. Pfeil w odezwie, któr¹ kolportowano w jêzykach  polskim, rosyjskim i niemieckim, a któr¹ szybko wycofano z obiegu, nazwa³ Wilno
per³¹ w s³awnem Królestwie Polskim. Wtedy Litwin sta³ siê nieufny, Polak  wrogi, ¯yd  nie wiedzia³, jak¹ zaj¹æ postawê, a Bia³orusin  siê nie
liczy³, bo Polacy odebrali mu jego narodowoæ... Dzia³y siê rzeczy dziejowe, okrelanie narodowoci poprzez u¿ywanie jêzyka ojczystego zaogni³y walki narodowe, uaktywnia³y siê pragnienia wileñskiej inteligencji
do ³¹cznoci Wilna i Litwy z Polsk¹, powstawa³y organizacje patriotyczne, inicjatywy kulturalne pomimo represji, projekty pañstwowej samodzielnoci, wizje rozwoju niepodleg³ego pañstwa, konflikt polsko-litewski, spory, trwaj¹ce do dzi, i poszukiwania kompromisów. Te wszystkie fakty historyczne przybli¿a czytelnikom autor  ca³e dziedzictwo wielonarodowociowego Wilna, wielokulturowy dorobek lat 1915-1920, który
nie przemin¹³ bez ladu i mia³ swój dalszy rozwój, bo to¿samoæ jest dwu
czy trójszczeblowa, a Boga czci siê w rozmaity sposób.
Zalet¹ ksi¹¿ki jest jej otwartoæ naukowa, bo  jak zapewnia jej
autor  zosta³a ona skonstruowana wed³ug uk³adu problemowo-chronologicznego i jest to pierwsza próba ujêcia spo³eczeñstwa Wilna w
okresie 1915-1920.
Ella Hyciek
Autorka jest doktorantk¹ filozofii w Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w
Toruniu.
Andrzej Pukszto, Miêdzy sto³ecznoci¹ a partykularyzmem, Europejskie Centrum Edukacyjne, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006.
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KALENDARIUM
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Lipiec
l 4 lipca Gediminas Kirkilas, jeden z liderów socjaldemokratów,
zosta³ mianowany na stanowisko premiera Litwy.
l 6 lipca uroczycie obchodzono Dzieñ Pañstwa Litewskiego 
rocznicê koronacji w 1253 roku Mendoga na króla Litwy.
l 7 lipca uczczono 62. rocznicê operacji Ostra Brama, maj¹cej na
celu wyzwolenie przez AK Wilna przed nadejciem Armii Czerwonej.
l 7-9 lipca na Wileñszczynie odbywa³ siê XVIII Zlot Turystyczny
Polaków na Litwie.
l Wed³ug opinii mieszkañców kraju, prezydent Valdas Adamkus nie
bierze aktywnego udzia³u w ¿yciu politycznym pañstwa.
l Obrót Litwy w handlu z krajami UE w porównaniu z £otw¹ i
Estoni¹ jest znacznie ni¿szy.
l W lipcu upa³y przynios³y du¿e straty rolnikom kraju.
l Wyniki sonda¿u, przeprowadzonego w 25 krajach UE, wykaza³y,
¿e mieszkaniec Litwy optymistyczniej patrzy w przysz³oæ, w porównaniu z przeciêtnym obywatelem Unii.
l 13 lipca po kilku latach debat zosta³ przyjêty kodeks postêpowania polityków.
l Z danych Departamentu Statystyki wynika, ¿e w ci¹gu 16 lat
niepodleg³oci z Litwy wyemigrowa³o 404 tys. osób.
l Samorz¹d m. Wilna postanowi³ dopuszczaæ do udzia³u w konkursach, dotycz¹cych infrastruktury, firmy z £otwy, Estonii i Polski, by
w ten sposób zwiêkszaæ konkurencyjnoæ.
l 20 lipca w Domu Kultury Polskiej (dalej  DKP) w Wilnie odby³o
siê kolejne spotkanie weteranów AK z ¿o³nierzami oddzia³ów gen. Plechavièiusa. Zaprezentowano ksi¹¿kê Jacka Komara i Algimantasa Degutisa Podaj¹c rêce, zbli¿amy narody.
l M³odzie¿y litewskiej, zamierzaj¹cej udaæ siê na Syberiê w celu
uczczenia ofiar sowieckiej okupacji, ambasada Rosji odmówi³a wydania wiz. MSZ Litwy wystosowa³ protest wobec takiej postawy.
l Analitycy litewscy prognozuj¹, ¿e w najbli¿szych latach wynagrodzenie za pracê na Litwie bêdzie ros³o szybciej ni¿ PKB.
l 24 lipca Czes³aw Okiñczyc zosta³ mianowany konsultantem premiera ds. stosunków z s¹siednimi pañstwami.
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W celu zapewnienia skutecznego przygotowania Litwy do wejcia do strefy euro, postanowiono utworzyæ wspóln¹ grupê ekspertów
Litwy i Komisji Europejskiej ds. wprowadzenia euro.
l 26 lipca w Instytucie Polskim w Wilnie (dalej  IP) rozpoczê³y siê
warsztaty dla dziennikarzy z Ukrainy.
l 27 lipca premier Gediminas Kirkilas z pierwsz¹ wizyt¹ zagraniczn¹ uda³ siê do Polski, gdzie spotka³ siê z jej przywódcami oraz
przedstawicielami wiata biznesu.
l 31 lipca obchodzono 15. rocznicê tragedii miednickiej. Tego dnia
przed 15 laty grupa OMON zastrzeli³a siedmiu policjantów i celników,
pe³ni¹cych s³u¿bê na przejciu granicznym miêdzy Litw¹ i Bia³orusi¹ w
Miednikach.
l

Sierpieñ
l W sierpniu samorz¹d m. Wilna og³osi³ akcjê Program Banku Idei:
Wilno Stolic¹ Kultury Europejskiej 2009. Ka¿dy mieszkaniec móg³ w
ramach tej akcji zg³aszaæ w³asne propozycje imprez.
l W sierpniu Polski Koncern Naftowy PKN Orlen zwróci³ siê z
wnioskiem do Komisji Europejskiej z proúbà o pozwolenie na nabycie
litewskiej spó³ki Maþeikiø nafta.
l W opinii wiatowej Organizacji Zdrowia, dzieci i m³odzie¿ na
Litwie czuj¹ siê gorzej ni¿ ich rówienicy w innych krajach UE.
l 9 sierpnia w IP w Wilnie odby³a siê konferencja, zorganizowana
dla m³odzie¿y i pedagogów, której celem by³o zapoznanie z dowiadczeniem goci z Polski w walce z uzale¿nieniami.
l 15 sierpnia w Wilnie przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na
cmentarzu Rossa uczczono Dzieñ Wojska Polskiego.
l W kraju zacz¹³ dzia³aæ pierwszy internetowy sklep odzie¿owy.
l Akcja Wyborcza Polaków na Litwie w nowym rz¹dzie otrzyma³a
stanowisko wiceministra spraw zagranicznych.
l 23 sierpnia Litwa obchodzi³a Dzieñ Czarnej Wstêgi, upamiêtniaj¹cy ofiary paktu Ribbentrop-Mo³otow.
l 23 sierpnia Rz¹d zatwierdzi³ program zachowania zespo³u klasztornego w Po¿ajciu, przewiduj¹cy jego wpisanie na listê wiatowego
dziedzictwa kultury UNESCO.
l rednie miesiêczne wynagrodzenie w sektorze pañstwowym
wzros³o w bie¿¹cym roku w porównaniu z ubieg³ym o 14,1 proc.
l Dzia³alnoæ na Litwie rozpocz¹³ Instytut Praworz¹dnoci, którego celem jest obrona praw obywatelskich.
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Za realizacjê projektu E.Samorz¹d Wilno otrzyma³o miêdzynarodowe wyró¿nienie Ba³tyckie Wyzwanie 2006.
l Wed³ug sonda¿ów, na Litwie pracuje siê wiêcej ni¿ w innych
krajach UE, wynagrodzenie otrzymuje siê jednak ni¿sze.
l Ministerstwo Finansów prognozuje, ¿e wprowadzenie euro na
Litwie mo¿e nast¹piæ dopiero w roku 2010.
l Kontrola pañstwowa ustali³a, ¿e ochrona zewnêtrzna granicy UE
na Litwie jest niedostatecznie wzmacniana. Litwa mo¿e wiêc straciæ
czêæ przeznaczonych na ten cel rodków.
l

Wrzesieñ
l 1 wrzenia ponad 20 tysiêcy polskich dzieci przekroczy³o progi
szkó³ na Wileñszczynie.
l W ramach obchodów 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy Litw¹ i Polsk¹ w Wilnie 5-6 wrzenia z oficjaln¹ wizyt¹ goci³ prezydent RP Lech Kaczyñski z ma³¿onk¹. W ramach wizyty m. in. odby³a siê defilada kampanii honorowych oraz orkiestr wojskowych Litwy i Polski, zosta³a odprawiona msza w Katedrze Wileñskiej, w Urzêdzie Prezydenta zorganizowano uroczyste posiedzenie.
l 7 wrzenia w Wilnie odby³o siê spotkanie przewodnicz¹cych Europejskiej Konferencji S¹dów Konstytucyjnych z 33 krajów.
l 7-9 wrzenia w Szawlach odby³y siê Miêdzynarodowe Specjalistyczne Targi Przemys³u Rolnego i Spo¿ywczego z Polski.
l 8 wrzenia zosta³ osadzony w areszcie redaktor naczelny tygodnika Laisvas laikratis Aurimas Driius, skonfiskowano wydanie pisma, zamkniêto redakcjê oraz zawieszono stronê internetow¹. Przyczyn¹ podobnych dzia³añ funkcjonariuszy Departamentu Bezpieczeñstwa Pañstwowego by³o rzekomo posiadanie przez redakcjê informacji, stanowi¹cej tajemnicê pañstwow¹.
l 12 wrzenia Bank Litewski wprowadzi³ do obiegu monetê okolicznociow¹ wartoci 50 Lt, upamiêtniaj¹c¹ powstanie 1831 roku oraz
200. rocznicê urodzin jego bohaterki, Emilii Plater.
l 26 wrzenia rz¹d zaaprobowa³ projekt protoko³u intencyjnego,
przewiduj¹cego po³¹czenie systemów energetycznych Litwy i Polski.
l Na Litwie rozpoczêto realizacjê projektu Wstêp do nauczania komputerowego e-obywateli Litwy, którego celem jest nauczenie w ci¹gu
dwóch lat obs³ugi komputera 50 tysiêcy osób.
l 18 wrzenia w Wilnie uczczono pamiêæ poleg³ych i zamordowa150

nych w czasie sowieckiego napadu na Polskê 17 wrzenia 1939.
l W Wilnie zosta³ odrestaurowany skwer, w którym znajduje siê
popiersie Stanis³awa Moniuszki.
l Gediminas Kirkilas zapewni³, ¿e bêdzie szuka³ sposobów zwrotu
maj¹tku, nale¿¹cego do ¯ydów, ale uwa¿a, ¿e czêæ jego zostanie zwrócona nie w naturze, tylko w postaci rekompensat.
l Na Litwie wzros³a cena rejestracji przedsiêbiorstw.
l Pracodawcy litewscy wyst¹pili z propozycj¹ zwiêkszenia liczby
godzin do 60 tygodniowo, co wywo³a³o niezadowolenie pracowników.
l Geolodzy alarmuj¹, ¿e nawet niedu¿e trzêsienie ziemi mo¿e doprowadziæ do katastrofy w Ignaliñskiej Elektrowni Atomowej.
l Rz¹d postanowi³ utworzyæ komisjê ds. odbudowy i przeznaczenia Pa³acu W³adców WKL z Algirdasem Brazauskasem na czele.
l 29-30 wrzenia Valdas Adamkus goci³ z wizyt¹ w Polsce.
l Litwa wed³ug wspó³czynnika konkurencyjnoci pañstw wiata
spad³a w br. z 34 miejsca na 40.
l W pierwszym pó³roczu br. na Litwie uda³o siê w podró¿ zagraniczn¹ o 8,1 proc. wiêcej mieszkañców ni¿ przed rokiem.
W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
l W ramach odbywaj¹cego siê 15-22 lipca w Nidzie X Miêdzynarodowego Festiwalu Tomasza Manna pt. Krajobrazy kulturowe. Miasta po prze³omach historycznych: K³ajpeda, Kaliningrad, Gdañsk zaprezentowano m. in. instalacjê Pocztówki dwiêkowe z Gdañsk, film
Roberta Gliñskiego Wró¿by kumaka oraz odby³o siê spotkanie z architektem i poet¹ z Gdañska (patrz Znad Wilii, 24/2005), Zbigniewem
Szymañskim, wilnianinem z pochodzenia.
l 19 lipca spotkanie ze Zbigniewem Szymañskim odby³o siê w IP.
l 20 lipca w DKP w Wilnie zosta³a zaprezentowana ksi¹¿ka pt.
Dzieje obrazu z podpisem Jezu, ufam Tobie.
l 24 sierpnia w klubie Tamsta w Wilnie w ramach miêdzynarodowego forum literackiego odby³o siê spotkanie z Antonim Liber¹.

WYSTAWY
l 12 lipca w IP zosta³a otwarta wystawa prac niepe³nosprawnego
malarza i poety Ireneusza Betlewicza z Polski pt. Wêdrówki w przestrzeni dnia.
l Na pocz¹tku wrzenia Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii
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wziê³a udzia³ w tradycyjnie organizowanych Dniach Stolicy.
l W ramach obchodów 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy Litw¹ i Polsk¹ w Wilnie czynna by³a wystawa,
powiêcona £azienkom Królewskim w Warszawie.
MUZYKA, FILM, TEATR
l 13 lipca w ramach 7. Koncertów Letnich, organizowanych przez
IP oraz Muzeum Adama Mickiewicza w jego podwórku, wyst¹pi³ Warszawski Kwintet Akordeonowy.
l W dniach 20-30 lipca Zespó³ Pieni i Tañca Wilia uczestniczy³
w XII wiatowym Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie.
l 27 lipca w podwórku Domu-Muzeum Adama Mickiewicza wyst¹pi³ zespó³ Janusz Strobel Trio, a 10 sierpnia  zespó³ Violarium
Trio z Krakowa.
l 2 sierpnia do Mr¹gowa na tradycyjny Festiwal Kultury Kresowej
uda³a siê 150-osobowa delegacja artystów ludowych z Litwy.
l 8 wrzenia w ramach obchodów 15. rocznicy wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy Litw¹ i Polsk¹ w Wilnie wyst¹pi³
zespó³ Elektryczne Gitary.
l 9 wrzenia odby³ siê koncert Zespo³u Pieni i Tañca Wileñszczyzna, powiêcony 25-leciu dzia³alnoci artystycznej.

Opracowa³a: Teresa Dalecka

Uzupe³nienie
Chochlik komputerowy zapewne sprawi³, i¿ do wypowiedzi Wojciecha £êckiego, gocia XIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj na Wili¹, a
mianowicie do fraszki jego autorstwa (Znad Wilii, 26/2006, s. 62), powiêconej
Franciszkowi ¯eromskiemu, dyrektorowi Szko³y redniej im. H. Sienkiewicza
zakrad³y siê niepotrzebne skróty. Oto ca³oæ pisanego na poczekaniu utworu:
Gdy szko³a nosi Sienkiewicza imiê,
a dyrektor nazywa siê ¯eromski,
to w Landwarowie nigdy nie zaginie
nasz jêzyk polski.
Autora i Czytelników przepraszamy  Redakcja
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Z INSTYTUTU MI£OSZA
Bardzo dziêkujê za wszelkie informacje, jakie docieraj¹ do mnie znad
Wilii. Swego czasu, po jednym z numerów, powiêconym m.in. Czes³awowi Mi³oszowi, szuka³am tego numeru w Krakowie, ale nie znalaz³am. Gdybym mog³a prosiæ Pana o przys³anie numerów pisma, by³abym bardzo wdziêczna. Nasz instytut gromadzi wszelkie miloszoviana
i w³anie przygotowujê siê do ogromnej pracy bio-bibliograficznej.
Agnieszka Kosiñska
The Milosz Institute, Library & Archives
Kraków, Polska
Od Redakcji: Czêæ numerów Znad Wilii podczas mojego pobytu w Krakowie mia³em przyjemnoæ przekazaæ Instytutowi  R.M.
OCZEKUJÊ NASTÊPNYCH NUMERÓW
Czasopismo, z którym zetkn¹³em siê niedawno w Polsce, bardzo
mnie zaskoczy³o. Przekona³o o nowych i nieznanych szerzej mo¿liwociach Polaków na Litwie. Ten kraj dopiero odkrywam dla siebie. Kiedy by³em w Wilnie kilka miesiêcy temu, s³ucha³em Radia Znad Wilii,
które po odjechaniu kilkudziesiêciu kilometrów w drodze powrotnej od
Wilna znik³o. Przywiezione z Wilna czasopisma polskie nie nastawia³y
mnie optymistycznie ( ).
Po pewnym czasie, ju¿ w Polsce, w jednym z kiosków przy Dworcu Kolejowym Warszawa Centralna, zaintrygowa³a mnie znana z Wilna
nazwa, która kojarzy³a siê z poznanym radiem. Przypadkowo kupiony
egzemplarz przeczyta³em z wielk¹ uwag¹, zaskoczy³y mnie jego poziom i zakres tematyczny, wiêc oczekujê na nastêpne numery.
Stefan Rodzieñ,
Elbl¹g, Polska
LIST KAP£ANA Z CHIN
B³¹kam siê po zak¹tkach Pekinu i walczê z chorymi nerkami. Ci¹gn¹³
mnie misyjny instynkt, spróbowa³em akupunktury. Na Ukrainie, gdzie przebywa³em ostatnio, namiewano siê z tego pomys³u i mówiono, ¿e trzymam
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siê go, jak ton¹cy brzytwy. A ja trzymam siê internautów, z którymi spêdza³em swe dole i niedole w ci¹gu ostatnich czterech lat. Od czasu, kiedy to
latem 2002 roku znalaz³em siê w Japonii, po wydaleniu mnie z Sachalina.
Protestowa³em wtedy ostro, a moje artyku³y Pogrom diecezji w Rosji
i Piêta Achillesa drukowane by³y nawet w rosyjskiej gazecie Izwiestija. Pewien dziennikarz z Sachalina nazwa³ mnie Internetowym Paj¹kiem, inny  z Dagestanu  Mod¿acheddinem i Wachabit¹, czyli
kim w rodzaju terrorysty...
Od tej pory ci¹gnie siê za mn¹ opinia niepokornego ksiêdza. Prawdziwie. Taki jestem. W filmie o Prymasie Wyszyñskim, gdy mu zarzucano niepokornoæ, mówi³: Szacunek dla Najwy¿szego Autorytetu daje
mi si³y lekcewa¿yæ autorytety, które siê z nim nie licz¹.
W Japonii odczu³em wielk¹ niechêæ do w³adz rosyjskich za lekcewa¿enie autorytetu Kocio³a i wydalanie ksiê¿y, zw³aszcza bpa Mazura
z Irkucka. Wtedy internet sta³ siê moj¹ ambon¹, z której przywo³ywa³em do solidarnoci z wydalonym.
Potem by³a Ukraina i jej Diecezja Charkowsko-Zaporoska, ku memu
zdziwieniu, biedniejsza od Irkucka. Ludzie ¿yj¹ tam w warunkach gorszych ni¿ na Syberii, tote¿ podwoi³em swe wysi³ki, by ta sytuacja by³a
znana. Nie pomyli³em siê  mój Zielonowi¹tkowy list przyniós³ rodki
na budowê kapliczki w Makiejewce w Donbasie. Inny  Nó¿ na gardle
 pomóg³ sfinansowaæ niektóre prace remontowe piêknego kocio³a w
Jenakiewie. By³ list 40 dni  o zwróconym kociele w Artiomowsku.
Nie oszczêdza³em siebie, szukaj¹c zrozumienia i wsparcia. Wyrazem tego by³ ponury list Bez intencji, bez nadziei, który powsta³ jesieni¹ 2005. Raport misyjny wys³any by³ w przeddzieñ wyjazdu do Chin,
potem ju¿ z Pekinu. Listy trafi³y do prasy katolickiej w Polsce i na
obczynie. Jestem wdziêczny za wszelkie ofiary, p³yn¹ce t¹ drog¹.
Potem przysz³y problemy ze zdrowiem. Trzy tygodnie leczy³em siê
w ukraiñskiej Makiejewce, nastêpnie w Doniecku. Nie maj¹c zastêpstwa, odwiedza³em parafie w Makiejewce w ka¿dy weekend, by odprawiæ niedzieln¹ Eucharystiê. Kto mi powiedzia³ wtedy, ¿e ode mnie
zosta³ tylko nos i g³os Do tego dosz³a depresja.
Wiêkszoæ moich respondentów wspiera mnie modlitw¹, niektórzy
ofiarami. Kap³ani posy³ali mi intencje. Dziennikarze redagowali i publikowali moje niezdarne teksty (Znad Wilii, Zapiski kap³ana w Rosji,
nr 13 i 14/2003; Zapiski kap³ana na Ukrainie, nr 15/2003). Tym listem chcê ponowiæ probê o wsparcie. Po raz pierwszy dla siebie.
W Pekinie jestem na leczeniu za pomoc¹ chiñskiej medycyny, co daje
dobre skutki. Zrobi³em siê ruchliwy, przy okazji odwiedzam wiele miejsc,
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poznajê ludzi i miasto. Mam wiele autentycznych natchnieñ, tote¿ pisanie przychodzi mi z lekkoci¹. A jest tu o czym pisaæ...
Co do mojej kuracji. Mo¿e gdzie na Zachodzie akupunktura jest nadu¿ywana przez ekscentryków, czy nawet sekciarzy. W kulturze chiñskiej
to nie jest new age. Jest to stara tradycja, maj¹ca kilka tysiêcy lat, i kap³ani,
jakich tu spotykam, ze zrozumieniem, a nawet z podziwem odnieli siê do
mego zaufania do ich kultury. W Diecezji Pekiñskiej, a tak¿e w najbardziej
katolickim Hebei, pod opiek¹ Kocio³a katolickiego dzia³a kilka klinik, w
których taka medycyna jest jednym z oddzia³ów szpitala. Pracuj¹ tam siostry zakonne i s¹ kapelani. Popularnoæ tej medycyny bierze siê st¹d, ¿e
jest to sposób leczenia ludzi ubogich, których nie staæ na wspó³czesne,
europejskie metody leczenia. Sam doktor, który siê mn¹ opiekuje, pochodzi z katolickiej wioski Fangeda w Hebei, gdzie chrzecijañstwo ma korzenie od czasów nestoriañskich i pierwszymi misjonarzami byli tu, prócz
perskich kap³anów w VI wieku, tacy znani misjonarze, jak Plano de Carpino w XIV w. i Mateo Ricci  w dwa stulecia póniej.
Na obrze¿ach tej wioski jest jeszcze jedna miejscowoæ, która nazywa siê Zhuang, co oznacza osadê. Powsta³a ona sto lat temu w czasie
tzw. Powstania Bokserów. By³ to ruch antyeuropejski. Wyniszczano nie
tylko kolonizatorów, lecz i misjonarzy oraz nawróconych przez nich
Chiñczyków. Ze wzglêdu na propagowany w Fangeda kult MB Lourdzkiej, wielu pobo¿nych ch³opów szuka³o tam schronienia i je znalaz³o.
Ocala³o oko³o 2 tysi¹ce katolickich wieniaków i 4 ksiê¿y. Z wdziêcznoci pobudowali grotê lourdzk¹ i kaplicê na 500 miejsc. Jest tam te¿ jedna
ze wspomnianych klinik na 120 miejsc pod opiek¹ 12 sióstr i kap³ana.
Pewien ksi¹dz, czciciel ojca Pio, zapyta³ mnie listownie, czy nie
tworzê jakiej sekty poza Kocio³em, wêdruj¹c sobie po wiecie, i czy
nie jestem kuszony przez ...z³ego ducha. Owszem  i w seminarium,
i potem by³em trochê dziwaczny, nie kryjê, ale stwierdzono, ¿e to nie
jest z³a wola, tylko wrodzona innoæ, dopuszczalna w Kociele katolickim, który ma wiele ras i narodów, w³¹cza ró¿ne kultury i je akceptuje. W ka¿dej swej wêdrówce chcê to lepiej poj¹æ i donieæ do rodaków, ¿e nie jestemy pêpkiem wiata...
Materia³ów z podró¿y i placówek misyjnych mam tak sporo, ¿e
przymierzam siê do wydania ksi¹¿ki. Dwa lata temu wyszed³ mój tomik wierszy pt. Cz³owiek znik¹d, roboczy tytu³ mojej prozy  Dziennik
cz³owieka znik¹d. Tak powstaj¹ pamiêtniki. Ju¿ dawno radzono mi je
pisaæ. Podobnie jak i wczeniej, tak i obecnie, chcê popularyzowaæ
sprawê misyjn¹ i temu ma s³u¿yæ ta druga ksi¹¿eczka.
Jeli kto otrzyma mój list pomy³kowo, z góry przepraszam i pro155

LISTEM, FAKSEM, E-MAILEM

szê o zrozumienie. Pracujê na przypadkowych komputerach, u ró¿nych dobrych ludzi, albo na starym notebooku, który jest w stanie
agonii i nie zawsze udaje mi siê skasowaæ ten czy inny adres.
ks. Jarek Winiewski
Pekin, Chiny, www.orient.to.pl
ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Drodzy Czytelnicy, kwartalnik bywa w wybranych i nielicznych kioskach Ruchu, jego salonikach prasowych, ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS.
Pytajcie o niego w miastach:
Bia³a Podlaska, Bia³ystok (1), Bielsko Bia³a, Bydgoszcz, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, Czêstochowa, D¹browa Górnicza,
E³k, Gdañsk (G³.), Gorzów Wielkopolski, Jaros³aw, Jas³o/Krosno, Jelenia Góra, Kalisz (2), Katowice, Konin, Koszalin (2),
Kraków, Leszno, Lubin, Lublin, £om¿a, £ód (CEP), Miñsk
Mazowiecki, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole (G³.),
Ostro³êka, Owiêcim, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ
(Zach.), Rzeszów, Sieradz, Tarnów, Toruñ (G³.), Siedlce, S³upsk,
Stalowa Wola, Szczecin, Sztum, widnica, Tarnów, Toruñ (G³.),
Warszawa, W³oc³awek, Wodzis³aw l¹ski, Wroc³aw (2), Zabrze,
Zamoæ, Zielona Góra.
Ponadto w ksiêgarniach
W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa  ul. Krakowskie Przedmiecie 7, w ksiêgarni Narodowej
Galerii Sztuki Zachêta  Plac Ma³achowskiego 3, w Ksiêgarni
Uniwersyteckiej  Krakowskie Przedmiecie 24, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska  Krakowskie Przedmiecie
64, w ksiêgarni Podró¿nik  ul. Kaliska 8-10.
W Gdañsku: ksiêgarnia PWN  ul. Korzenna 33/35.
W Olsztynie: Krzysztof Jankowski, tel.089/5344878
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Zaduszki w Wilnie. Kalwaria Wileñska;
Przed p³yt¹ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na Rossie. 1976 i 1982
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Z cyklu Drabina do nieba (wileñskiego)

©Romuald Mieczkowski

Z cyklu Schody do nieba (wileñskiego)
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