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W oczekiwaniu na zimê, wspominalimy czasy, kiedy to niegu nie brakowa³o
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DRODZY CZYTELNICY
Min¹³ kolejny rok. Szybko i bezpowrotnie
- w pracy i zajêciach wszelkich, intensywnie, twórczo i owocnie. Dla niektórych Rodaków jednak pozostawi³ problemy, z nadziej¹
na ich jak najszybsze rozwi¹zanie. Przes¹czy³
siê te¿ przez ja³owe chwile, pe³ne górnolotnej retoryki polityków, ich
kolejnych obiecanek i przek³amañ.
Jaki by³ miniony rok? W stosunkach polsko-litewskich nie sta³o siê nic
nowego  w ukszta³towanym przekonaniu ju¿ dawno s¹ one tak dobre, ¿e
trudno o lepsze. Prawda, be³kot, energicznie powielany przez ekspertów, jacy bryluj¹ w mediach w Polsce i którym to zdarzy³o siê odwiedziæ
a¿ parê razy nasz kraj, mo¿e niekiedy sprawiaæ wra¿enie, ¿e te relacje
psuje jedynie obecnoæ mniejszoci polskiej na Litwie. Dziêki elastycznej
poprawnoci politycznej  niewiadomo, na jak¹ ju¿ potrzebê, bo jestemy i w NATO, i w UE  przeciêtny mieszkaniec Rzeczypospolitej nie ma
dzi aktualnej informacji o swych rodakach nad Wili¹, a jeli ju¿  to dotyka
nas ogrom nieprawdziwych stereotypów i zwyk³ych wypaczeñ.
A ¿ycie naszej mniejszoci polskiej ugruntowuje nadal swój polonijny
status quo  chcemy tego, czy nie, ju¿ nie jestemy Polakami na Litwie
z dziada-pradziada, tylko niczym najnowsza emigracja, musimy niemal¿e
zaczynaæ od zera, z wszelkimi mo¿liwymi utrudnieniami. Nasze problemy przesz³y zdecydowanie do sfery dzia³alnoci spo³ecznej, niejako zaciankowej, marginalnej i  jak wykaza³y niejednokrotnie twarde realia 
Polacy mog¹ liczyæ jedynie na siebie.
Chodzi o sprawê fundamentaln¹  trwanie na swojej ziemi, budowanie
swego bytu ekonomicznego w warunkach demokratycznych. Dla znacznej
czêci Rodaków  obywateli Litwy, zamieszka³ych w Wilnie i okolicach,
ostatnie nadzieje na jak¹kolwiek sprawiedliwoæ przy zwrocie zagrabionych
gruntów zosta³y pogrzebane. Niestety, ten, kto zapytuje, co na to litera prawa
i Konstytucji, nara¿a siê nie tylko na obojêtnoæ, ale czasami i na miesznoæ.
Zyskuje na tym rozbudowana szara strefa, armia urzêdników, którym powierzono za³atwienie problemu.
Taka polityka jednak¿e nie mo¿e trwaæ dalej  skoro nie sposób przys³uguj¹ce prawa egzekwowaæ na Litwie  wygl¹da na to  wiele roboty
bêd¹ mia³y europejskie trybuna³y, inne organizacje miêdzynarodowe.
Wszak dzisiaj nie da siê stworzyæ w tej czêci kontynentu i w tych warunkach politycznych odrêbnych praw dla czêci obywateli, preferuj¹c
jednych i krzywdz¹c innych. To urzêdnicy pañstwowi wystawiaj¹ siebie
7
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na miesznoæ, mówi¹c prawowiernym w³acicielom, ¿e nie ma ju¿
wolnej ziemi, ¿e zosta³a ona podzielona  ta kwestia gdzie indziej nie
ulega przedawnieniu. Jak nie mog¹ pozostawaæ nie ukarani winni przyw³aszczenia cudzej w³asnoci. Najbli¿szy czas powinien byæ dla wielu
pokrzywdzonych prze³omowym  nie ¿yjemy na pustyni, a w pañstwie,
które chce kierowaæ siê mechanizmami demokratycznymi.
Rzecz jasna, nierozwi¹zane problemy trzeba umieæ rozró¿niaæ od spraw
natury globalnej w s¹siedzkiej wspó³pracy, która powinna cieszyæ szczególnie nasze mniejszoci  polsk¹ na Litwie i litewsk¹ w Polsce. Konkretem, wykraczaj¹cym z dotychczasowych przymiarek Polski do zaznaczalnej jej obecnoci gospodarczej na Litwie, jest sukces, uwieñczony nabyciem udzia³ów rafinerii w Mo¿ejkach przez PKN Orlen. I choæ ju¿ na
starcie zaistnia³y problemy dostawcze, to Polska dziêki temu dokona³a olbrzymiego kroku do przodu, wchodz¹c do grona najpowa¿niejszych partnerów Litwy. W perspektywie  utworzenie wspólnego mostu energetycznego, wsparcie dla projektu budowy nowoczesnej elektrowni atomowej w Ignalinie  znowu¿ z udzia³em Polski i jej korzyci¹ z tego tytu³u.
Zapraszaj¹c do lektury kolejnego numeru, chcê zwróciæ uwagê Pañstwa nie tylko na nierozwi¹zane problemy  pisalimy o nich niejednokrotnie, na omawianie nowych perspektyw wspó³pracy te¿ przyjdzie czas;
wa¿ne pozostaj¹ sprawy, które nurtuj¹ nas od dawna i bez wzglêdu na
koniunkturê. Z radoci¹ odnotowujê wiêc pojawienie siê kolejnego i - mam
nadziejê  sta³ego felietonu Znad Newy. Zadania tego podj¹³ siê Anatol Niechaj, literat i t³umacz, wielki mi³onik kultury polskiej w Petersburgu. Jak
dobrze pójdzie, to ju¿ w niedalekiej przysz³oci powstanie klub publicystów z miast znad rzek  mitycznych, wa¿nych historycznie i dzisiaj 
znad Wilii, Wis³y, Odry, Newy, Dniepru, Dniestru, Bugu czy Prypeci
Oczywicie, znad Niemna, który jest ci¹gle obecny na szpaltach pisma.
Warto te¿ poznaæ historiê i bieg przyznawania polsko-litewskiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia i jej laureatów, tym bardziej, ¿e na Litwie
sprawa by³a prawie zupe³nie nienag³oniona  jakby miano do czynienia z
jak¹ wielk¹ tajemnic¹; warto te¿ przypomnieæ los Pierwszego z Mi³oszów  Oskara W³adys³awa de Lubicza; wspania³e dokonania naszych
rodaków  tym razem wilnian w Niemczech, zagl¹dn¹æ do zapinika 
wydarzeñ kulturalnych rodowiska Znad Wilii. Polecam eseje i korespondencje, które dotykaj¹ tak¿e Ukrainy, a mianowicie Wo³ynia i Kijowa, innych krajów i miast regionu.
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JERZY GIEDROYC
 PATRON POLSKO-LITEWSKIEJ NAGRODY (2001-2005)
Edmund Pawlak
dzi Polacy maj¹ wszelkie dane, ¿eby spe³niæ wa¿n¹ rolê na
Wschodzie. Je¿eli tê szansê przegapi¹, bêdzie to jeszcze jeden dowód naszej historycznej niemo¿noci.1
Jerzy Giedroyc

Wstêp

©Edmund Pawlak

Rok Giedroycia, ustanowiony przez
Sejm Polski, przybli¿y³ nam jego ¿ycie i
dorobek, jego wielk¹ rolê w naszej polityce i kulturze. Ale pojawi³y siê tak¿e pytania, co uczynili Polacy z dziedzictwem Redaktora i czy nie odbywa siê pogrzeb
jego spucizny. Bowiem Polska nie stanowi dzi silnego orodka oddzia³ywania w
regionie, nie prowadzi z prawdziwego zdarzenia polityki wschodniej. Demokracja
nasza wykazuje istotne niedostatki. Jej instytucje sta³y siê przedmiotem przetargów
politycznych czy partyjnego zaw³aszczaJerzy Giedroyc i Miros³aw Chonia. Te i podobne pytania oraz opinie s¹
jecki (za³o¿yciel Niezale¿nej
ostre, za wed³ug mnie, nie w pe³ni uprawOficyny Wydawniczej Nowa w
nione. W czêci wynikaj¹ one z naszej polPolsce) w Bibliotece Noblowskiej Akademii Szwedzkiej. 9
skiej niecierpliwoci w poszukiwaniu miejgrudnia 1980, po wyk³adzie
sca Polski, zarówno w strukturach NATO,
Czes³awa Mi³osza
w UE, jak i w regionie. Krytyka, dotycz¹ca sytuacji wewnêtrznej i polityki zagranicznej kraju, nie oznacza umiercania spucizny Redaktora. To nie nad jego wizj¹ polityczn¹ odbywa
siê pogrzeb, to nasze pokolenie, które nie wykreowa³o godnych narodu
elit politycznych, nie jest w stanie tworzyæ Polski takiej, jak¹ widzia³
Jerzy Giedroyc. Nie ma kryzysu spucizny Ksiêcia, jest kryzys elit
politycznych, partyjnych. To nie jest dramat Redaktora. Jego idee i
myl polityczna s¹ aktualne i bêd¹ obejmowa³y coraz szersze obszary.
9
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Obserwator polsko-litewskiej sceny politycznej bez trudu zauwa¿y
blisk¹ wspó³pracê Polaków i Litwinów, ich prezydentów i rz¹dów, które
wspieraj¹ d¹¿enie demokratyczne narodów wschodniej czêci Europy.
Jeszcze refleksja osobista: Redaktora pozna³em na uroczystoci
wrêczenia Nagrody Nobla Czes³awowi Mi³oszowi. By³o to dla mnie
wielkie prze¿ycie. Pomimo ¿e pozna³em wczeniej kilka osobistoci
polskiej emigracji, On by³ dla mnie postaci¹ odleg³¹, a zarazem blisk¹.
Mylê, ¿e tê bliskoæ odczuwa³ ka¿dy ówczesny czytelnik Kultury. Jak Go pamiêtam?  by³ ujmuj¹cy, dziêki swojemu dostojeñstwu i
skromnoci, i niezwykle oszczêdny w s³owach.
Istota nagrody

©Edmund Pawlak

Piêtnasta rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Litw¹ i jej obchody w Wilnie 5 wrzenia 2006 roku s¹
okazj¹, aby cofn¹æ siê myl¹ do uroczystoci w roku 2001, w dziesi¹t¹ rocznicê tego wydarzenia2. Wówczas to w warszawskim Pa³acu Prezydenckim przywódcy Litwy i Polski  Valdas Adamkus i Aleksander Kwaniewski  wrêczyli pierwsze polsko-litewskie honorowe
nagrody, którym patronuje wielki Polak i  jak mawia³ o sobie  ostatni obywatel Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Jerzy Giedroyc. Nagroda zosta³a ustanowiona w³anie z okazji tej¿e dziesi¹tej rocznicy
wznowienia stosunków dyplomatycznych. Z propozycj¹ nagrody wyst¹pi³em osobicie, jako prezes Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie w 1999
roku. Zgodê na u¿ycie dla niej imienia Giedroycia uzyska³em od spadkobierców spucizny Redaktora, Zofii Hertz i Henryka Giedroycia3. Z

Statuetka i dyplom polsko-litewskiej Nagrody im. Jerzego Giedroycia
10
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projektem zapozna³em Komitet Konsultacyjny Prezydentów RP i RL.
Opinia Komitetu mia³a istotny wp³yw na jego realizacjê i pozycje usytuowania nagrody. Otrzyma³a ona patronat prezydentów obydwu
pañstw. W ich imieniu pieczê nad nagrod¹ sprawowa³ Komitet Konsultacyjny, a jego wspó³przewodnicz¹cy zostali przewodnicz¹cymi
kapitu³. Obowi¹zki ich sekretarzy powierzono: Kapitu³y Litewskiej 
Czes³awowi Okiñczycowi, ówczesnemu prezesowi Fundacji Rozwoju
Stosunków Litewsko-Polskich im. Adama Mickiewicza w Wilnie, i
mnie  Kapitu³y Polskiej. Kandydatów do nagrody i laureatów typowa³y kapitu³y, ka¿da na swoim terytorium, przy czym Kapitu³a Polska zg³asza³a kandydatów z Litwy, za Litewska  z Polski. Cz³onkowie kapitu³, powo³ywani przez prezydentów, to wybitni dzia³acze spo³eczni, pracownicy nauki, politycy, powiêcaj¹cy wiele wysi³ku na
rzecz pojednania polsko-litewskiego.
Symbol nagrody  statuetkê, zaprojektowa³ i wykona³ prof. Adam
Myjak, rektor Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Dyplom za,
podpisywany przez obydwu prezydentów, ozdobiono reprodukcj¹ dzie³a
Stasysa Eidrigevièiusa.
Giedroycie mog³y byæ przyznane organizacjom i instytucjom pozarz¹dowym, stowarzyszeniom, zwi¹zkom wyznaniowym, fundacjom,
organizacjom m³odzie¿owym, wybitnym twórcom kultury, nauki i
owiaty oraz osobistociom ¿ycia politycznego, spo³ecznego i gospodarczego, których dzia³ania przyczyni³y siê do poszerzenia obszarów
wspó³pracy obydwu pañstw. Wyró¿nienia laureatom wrêczali prezydenci w Warszawie lub w Wilnie przy okazji oficjalnych wizyt lub posiedzeñ Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów.
Pierwsze nagrody
Pierwsze nagrody odebrali 5 wrzenia 2001 roku rektor, prof. Benediktas Juodka  dla Uniwersytetu Wileñskiego, z r¹k prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego oraz rektor, prof. Franciszek Ziejka  dla Uniwersytetu Jagielloñskiego, z r¹k prezydenta Valdasa Adamkusa.
Uniwersytet Wileñski, decyzj¹ Kapitu³y Polskiej, wyró¿nienie otrzyma³ za ca³okszta³t wspó³pracy akademickiej z uczelniami i instytucjami
naukowymi Polski, szczególnie za z Uniwersytetem Jagielloñskim,
Uniwersytetem Warszawskim, Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie oraz placówkami Polskiej Akademii Nauk.
Kapitu³a uzna³a wyj¹tkowe znaczenie tej wspó³pracy dla:
 kszta³towania postaw m³odych Polaków i Litwinów, którzy bêd¹
11

WYRÓ¯NIENI ZA WSPÓ£PRACÊ

©Edmund Pawlak

uczestniczyæ w procesie integracji naszych pañstw i spo³eczeñstw z
jednocz¹c¹ siê Europ¹;
 ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego obydwu narodów,
powiêkszaj¹cego duchowy i intelektualny dorobek Europy;
 wk³adu w rozwój naukowy i gospodarczy wspó³czesnej Polski i
Litwy.
Szczególnie zostali wyró¿nieni: Wydzia³ Historii i prof. Alfredas Bumblauskas, Instytut Spraw Miêdzynarodowych i Nauk Politycznych i
prof. Raimundas Lopata, Katedra Filologii Polskiej i prof. Algis Kalëda,
Muzeum im. Adama Mickiewicza, kierowane przez Rimantasa alnê.
W laudacji podkrelono du¿e nadzieje, jakie Polska wi¹¿e z funkcjonowaniem regionalnego konsorcjum Edukacji Krajów Europy rodkowo-Wschodniej pod nazw¹ Collegium Batoriensis, zainicjowanego przez Uniwersytet Wileñski, z udzia³em wymienionych wy¿ej polskich uczelni.
Kapitu³a Litewska nie zosta³a d³u¿na Polakom. Egidijus Meilunas,
ówczesny doradca prezydenta Adamkusa, przewodnicz¹cy kapitu³y, obecny ambasador Litwy w Polsce, w laudacji podkreli³, ¿e za
znaczn¹ dzia³alnoæ naukow¹, pedagogiczn¹ i owiatow¹, prace
badawcze oraz promocjê kontaktów litewsko-polskich, za wspó³pracê z uczelniami litewskimi oraz placówkami naukowymi: Instytutem Historii Litwy, Instytutem Literatury i Folkloru Litewskiego,
Instytutem Jêzyka Litewskiego i innymi litewskimi instytutami naukowymi, a tak¿e za wieloletnie kultywowanie dziedzictwa kultury
litewskiej  pierwsz¹ w historii Nagrodê im. Jerzego Giedroycia, w
postaci statuetki i dyplomu, kapitu³a przyzna³a Uniwersytetowi Jagielloñskiemu. Wysoko oceniaj¹c zas³ugi UJ w dziedzinie rozwoju
stosunków litewsko-polskich, szczególnie wyró¿nia:
 prof. Franciszka Ziejkê,
ówczesnego rektora Uniwersytetu, prezesa Fundacji im.
Królowej Jadwigi;
 prof. Stanis³awa Waltosa, dyrektora Collegium Maius;
 prof. Tadeusza Bujnickiego, kierownika Centrum Kultury Pogranicza;
 prof. Jana Widackiego,
pierwszego ambasadora RP na Jubileuszowe wydania: z okazji 10- i 15-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych
Litwie;
12
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 prof. Wac³awa Urbana, autora monografii Cracovia Lituanorum.
Litwini w laudacji nawi¹zali do historii i przypomnieli, ¿e jeszcze przed
utworzeniem Uniwersytetu Wileñskiego na uniwersytecie w Krakowie studiowa³o kilkuset studentów z Litwy, powo³ane
by³o w UJ Kolegium LiDo wrêczenia nagród zaproszono osobistych
tewskie, za krakowianin przyjació³  prezydentów Polski i Litwy
Piotr Skarga zosta³ pierwszym rektorem Wszechnicy Wileñskiej.
Obszerniejsza informacja o pierwszych Nagrodach im. Jerzego Giedroycia ma na celu przybli¿enie czytelnikowi jej istotê. Giedroycie
otrzymali: Zespó³ Radia Znad Wilii w Wilnie, kierowanego przez Czes³awa Okiñczyca, Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków
Wschodnich w Suwa³kach i Mariampolu, Nijole Druto, kierownik Sekcji Litewskiej Polskiego Radia, a tak¿e wybitny pisarz litewski, t³umacz
utworów Adama Mickiewicza, w tym Pana Tadeusza, na jêzyk litewski, Justinas Marcinkevièius, oraz wspó³przewodnicz¹cy Komitetu
Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL  Andrzej Majkowski i Egidijus
Meilunas.
Obydwie kapitu³y jednomylnie wyró¿ni³y pomiertnie Jana Nowaka-Jeziorañskiego. O tym fakcie poinformowali prezydenci obydwu
krajów na konferencji prasowej w Wilnie 9 marca 2005 roku, podczas
oficjalnej wizyty przywódcy polskiego na Litwie.
Wspominali oni Kuriera z Warszawy i jego zas³ugi dla Polski i
Litwy, mówili o swoich spotkaniach, tak¿e z patronem Nagrody. Myl
polityczna Redaktora i Kultury  mówi³ Kwaniewski  przywieca³a
mu przez ca³y dziesiêcioletni okres prezydentury.
Obecny stan stosunków polsko-litewskich, wzajemne strategiczne partnerstwo, wiadcz¹ o ¿ywotnoci idei Giedroycia we wspó³czesnej Polsce i ¿e bêd¹ one zdobywaæ coraz wiêksze obywatelstwo. Symbole Nagrody dla Jana Nowaka-Jeziorañskiego zosta³y zdeponowane w Bibliotece Zak³adu Narodowego Ossoliñskich we Wroc³awiu i znajduj¹ siê w zbiorach jego pami¹tek.
13
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Nagrody Giedroycia, przyznawane w latach 2001-2005, by³y cenione przez wyró¿nionych i zyskiwa³y coraz wiêksze znaczenie
spo³eczne. Laureaci chêtnie eksponowali symbole wyró¿nienia. Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich w Suwa³kach
i Mariampolu umiejêtnie wykorzysta³a je dla
promocji swojej dzia³alnoci.
Nagrodê w dotychczasowym wydaniu zaAutor publikacji przewodwdziêczamy
wiêc wspólnemu patronatowi preniczy³ Kapitule Polskiej
zydentów. Obecna edycja Giedroyciów dobieg³a koñca wraz z zakoñczeniem kadencji prezydenta Polski w grudniu 2005 roku. Od tego czasu nagród nie przyznano. Patronat nagrody
uzale¿niony jest od zgody kolejnych gospodarzy Pa³aców Prezydenckich w Warszawie i Wilnie, od zaanga¿owania i opinii ich zespo³ów
doradczych. Nastêpcy na Urzêdzie Prezydenta nie musz¹ akceptowaæ
ustaleñ swoich poprzedników, dotyczy to tak¿e patronatu Nagrody im.
Jerzego Giedroycia. To jest oczywiste i nie budzi w¹tpliwoci, jednak¿e powoduje przerwy w kolejnych edycjach wyró¿nienia (jak to ma
miejsce w 2006, a tak¿e wczeniej, za prezydentury Rolandasa Paksasa na Litwie).
Brak zainteresowania Urzêdów Prezydenckich, Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL nagrod¹ sk³ania obydwie fundacje do
zaproszenia innych instytucji w Polsce i na Litwie do wspó³pracy. Powinny one zajmowaæ siê podobnymi sprawami, mieæ uznanie spo³eczne i perspektywy dzia³ania. Przyk³adowo warunki takie spe³niaj¹ Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie i Instytut Litewski w Wilnie, lub
Instytut Polski w Wilnie i Centrum Kultury Litwy w Warszawie. Instytucje te mog³yby powo³ywaæ kapitu³y  polsk¹ i litewsk¹. Ka¿de z rozwi¹zañ powinno zapewniæ równorzêdny udzia³ strony litewskiej i strony polskiej w funkcjonowaniu nagrody. Podobnie, jak dotychczas zapewni³ to Komitet Konsultacyjny Prezydentów RP i RL.
Charakter Nagrody im. Jerzego Giedrojcia, jako wspólne polskolitewskie wyró¿nienie, nie ulegnie zmianie. Bêdzie ono przyznawane
wed³ug dotychczasowych regu³. Polacy przyznaj¹ je Litwinom, Litwini  Polakom. Wymienione przeze mnie instytucje  ewentualni nowi
partnerzy nagrody, podane zosta³y przyk³adowo, bez uzgodnienia z nimi.
Graina Dremaitë, prezes Fundacji Rozwoju Stosunków Litewsko14
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Polskich im. Adama Mickiewicza w Wilnie, wybaczy mi, ¿e bez konsultacji anga¿ujê obydwie Fundacje w to przedsiêwziêcie.
W moim przekonaniu, Giedroycie powinny byæ bardziej rozpowszechnione i znacznie szerzej ni¿ dotychczas dostêpne, a wiêc bardziej uspo³ecznione. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kandydatów do
nagrody typowa³y ró¿ne instytucje spo³eczne, organizacje m³odzie¿owe i studenckie, redakcje oraz osoby, zas³u¿one w Polsce i na Litwie
dla rozwoju przyjani i wspó³pracy. Dotyczy to równie¿ osób, wyró¿nionych innymi odznaczeniami obydwu pañstw.
Polacy i Litwini w ostatnim piêtnastoleciu przypieszyli wzajemn¹
historiê. Inaczej ni¿ przed laty wygl¹daj¹ dzi relacje spo³eczeñstw i
ich instytucji. W okresie tym wspó³praca zaowocowa³a sukcesami praktycznie we wszystkich dziedzinach. Obydwie strony powiêkszy³y grono przyjació³ i
sympatyków, znaczna czêæ
wród nich to m³odzie¿, która
bêdzie je rozwijaæ nie tylko w
strukturach dwustronnych, ale
i w instytucjach europejskich
i euroatlantyckich. Nagroda
im. Jerzego Giedroycia w Czy nagroda siê zachowa?
przysz³oci bêdzie ich i dla nich Kto i komu j¹ bêdzie wrêcza³?
presti¿owym wyró¿nieniem.
Pragnê podkreliæ, ¿e jestemy gotowi przekazaæ uprawnienia i insygnia Nagrody im. Jerzego Giedroycia innym uzgodnionym instytucjom, innym gospodarzom, je¿eli bêdzie to dla dobra tej nagrody. Utrzymanie Giedroyciów, w moim przekonaniu, nie ulega w¹tpliwoci.
Edmund Pawlak
Przypisy
Ewa Berberyusz Ksi¹¿ê z Maisons-Laffitte, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1994, wydanie II, str. 61.
2
Polska-Litwa, 10-lecie wznowienia stosunków dyplomatycznych, Pa³ac Prezydencki 2001, Zespó³ Wydawniczy CBK PAN, Warszawa, Wyd. Fundacja Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
3
Institut Litteraire, Maisons-Laffitte, pismo Zofii Hertz i Henryka Giedroycia
do Edmunda Pawlaka, prezesa Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy PolskoLitewskiej w Warszawie z 13 lipca 2001.
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IN MEMORIAM
KOCHA£ LUDZI, GÓRY I WODNE WYPRAWY.
JANUSZ MICHALSKI (1962-2006)
Joanna K. Wysocka
Janusz Michalski  matematyk, taternik,
organizator i uczestnik licznych wypraw
wodniackich, autor reporta¿y z tych wypraw,
odszed³ niespodziewanie w wieku 44 lat, dnia
3 listopada tego roku w Lublinie.
W tym miecie urodzi³ siê, ukoñczy³
znane lubelskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Tu nale¿a³ do Zawiszaków niezale¿nego ruchu
harcerskiego, prowadzonego przez Micha³a
Bobrzyñskiego. Prowadzi³ dru¿ynê i bra³
udzia³ w konspiracji solidarnociowej (roz- Janusz Michalski w Szetejniach nad Mi³oszow¹ Iss¹, podprowadzanie ulotek, nocne plakatowanie
czas XII Miêdzynarodowych
miasta, kolporta¿ wolnej prasy). By³ ab- Spotkañ Poetyckich Maj nad
solwentem Wydzia³u Matematyki Uniwer- Wili¹ 24 maja 2005
sytetu Marii Curie-Sk³odowskiej (magisterium w 1986), nastêpnie przez szeæ lat pracowa³ jako asystent w Instytucie Matematyki macierzystego Uniwersytetu. Przez kolejne dwanacie
lat by³ kierownikiem, specjalist¹ od programowania i przetwarzania danych w Bankowej Izbie Rozliczeniowej w Lublinie. Ostatnio z wielkim
zaanga¿owaniem pracowa³ jako nauczyciel matematyki w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w swym rodzinnym miecie.
Pocz¹wszy od szko³y redniej, jego pasj¹ by³o mierzenie si³y na zamiary, najpierw w górskich wspinaczkach, póniej rowerowych i narciarskich wyprawach po lubelskim Roztoczu i lubelskim Polesiu, a nastêpnie
w zmaganiach z ¿ywio³em wodnym w Polsce i krajach s¹siednich.
Jako taternik, w latach 1980-1990, zalicza³ wszystkie ciany wokó³
Morskiego Oka i Czarnego Stawu. By³ tak¿e uczestnikiem wypraw w
góry  s³owackie, szwedzkie, rumuñskie i w³oskie. Prowadzi³ z zami³owaniem szkó³kê dla m³odych taterników w ska³kach ko³o Ojcowa.
Aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoci Lubelskiego Klubu Wysokogórskiego (w l. 1988-1990 by³ wiceprezesem ds. sportowych). Od
roku 2000 rozpocz¹³ swoj¹ przygodê wodniack¹. P³ywa³ na kanu(ka16
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nadyjka), czêsto w towarzystwie swojej trójki dzieci (które sam wychowywa³ po przedwczesnej mierci ¿ony i ich matki  Kamilii). Maj¹c
do dyspozycji oryginalne wios³a indiañskie, przywiezione przez ojca z
Kanady, by³ nieustannie obecny m.in. na wodach mazurskich (Krutynia, Czarna Hañcza, Szlamica, Kana³ Augustowski, jeziora Augustowskiego Parku Narodowego), lubelskich (Tanew, Wieprz, Bystrzyca,
Wis³a, jeziora Lubelskiego Parku Poleskiego).
Równoczenie obecny by³ na wodach Litwy i Ukrainy. W sierpniu
2004 odby³ wyprawê wodn¹ przedwojennym szlakiem prof. Ireny S³awiñskiej, maj¹c do dyspozycji jej ksi¹¿kê pt. Szlakami moich wód (Lublin 1998). Przep³yn¹³ ponad 220 kilometrów, m.in. Wili¹, Niemnem,
¯ejmian¹ oraz jeziorami Auksztockiego Parku Narodowego. Z wyprawy tej opublikowa³ obszerny, literacko interesuj¹cy dziennik pok³adowy (Znad Wilii, 2/2005, s.129-140).
By³ cz³onkiem kajakowego Towarzystwa Polska-Litwa-£otwa-Estonia. W 2005 zorganizowa³ wspólny polsko-ukraiñski sp³yw Dniestrem  od Halicza przez Zaleszczyki, Chocim do Kamieñca Podolskiego (oko³o 250 kilometrów). Reporta¿ z wyprawy znajduje siê na stronie internetowej (http://jami.republika.pl). W kwietniu i maju 2006, zaopatrzony w pismo z kancelarii prezydenta miasta Lublina, p³ywa³ 
pod k¹tem tworzenia szlaków turystycznych w ramach Euroregionu BUG
 po Prypeci, od jej wo³yñskich róde³ po poleskie jeziora (ok. 120
kilometrów). W licie do przyjaciela Tomasza Toczyñskiego z dnia 3 czerwca
pisa³ m.in.: Maj zasta³ nas na Prypeci
na Polesiu Wo³yñskim  to jest dopiero
egzotyka!
Wa¿nym punktem refleksji na trasie
wyprawy by³o z³o¿enie kwiatów, zapalenie lampek i zrobienie zdjêcia pami¹tkowego przy wielkim krzy¿u na kopcu
w Szczodrohoszczy  miejscu tragicznej przeprawy przez Prypeæ partyzantów
z 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej (zginê³o wtedy ponad 200 m³odych ch³opców i dziewcz¹t w krzy¿owym ogniu niemieckim i sowieckim).
Przed Ostr¹ Bram¹ (w rodku) W sierpniu 2006, z ukraiñskimi przyjaz ojcem i Paw³em Mackiewi- ció³mi, g³ównie studentami lubelskiego Koczem. 2005
legium Polsko-Ukraiñskich Uniwersytetów,
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bra³ udzia³ w dalekiej wyprawie po
stepowych dop³ywach Dniepru
(okolice Po³tawy). Z tej wyprawy
nie zd¹¿y³ ju¿ przygotowaæ sprawozdania. Reporta¿e, opisy szlaków publikowa³ m.in. w magazynie kajakowym Wios³o oraz
na stronach internetowych
(www.kanu.pl, www.jami.republika.pl, www.kajak.org.pl).
Janusz Michalski by³ bystrym Ostatnie uzgodnienia przed sp³ywem na
Prypeci (pierwszy z lewej)  maj 2006
obserwatorem. Swoje wodniackie relacje wzbogaca³ o kontekst kulturowy, historyczny, geograficzny,
przyrodniczy, powo³ywa³ siê na wiadków wydarzeñ, przytacza³ opinie
innych autorów. Wszystko to zapisywa³ w krótkich treciwych zdaniach,
budowanych piêkn¹, literack¹ polszczyzn¹. Oto dla przyk³adu kilka fragmentów z relacji Po Dniestrze:
Burzê przeczekalimy pod drzewami, jeszcze przed wyp³yniêciem i
oto jestemy na wodzie Dniestru. Mityczna rzeka, o przep³yniêciu której
myla³em ca³y rok. Ka¿dy kajakarz powinien j¹ przep³yn¹æ  to opinia Antoniego Heinricha. I moim zdaniem, wci¹¿ aktualna.
Pierwsze poci¹gniêcia wios³em, dreszczyk emocji, jak zawsze przy pierwszym zejciu na nieznan¹ wodê, niecierpliwe oczekiwanie, co bêdzie za najbli¿szym zakrêtem, co wy³oni siê zza stromego, brzegowego wzgórza
Dzieñ min¹³ nam na obejrzeniu pod przewodnictwem Romka kompleksu
cerkiewnego i Muzeum Ziemi Halickiej w Kry³osie ko³o Halicza, znajduj¹cych siê na miejscu Soboru Uspieñskiego z XIII wieku. W nieopodal po³o¿onej wsi Szewczenkowe (dawniej w. Stanis³aw) odwiedzilimy XIII-wieczn¹
cerkiew w. Pantelemona  jedyny zachowany zabytek redniowiecznej architektury halickiej. Cerkiew, zrujnowana po spustoszeniu Halicza, by³a do
ostatniej wojny u¿ytkowana przez Franciszkanów, jako kaplica w. Stanis³awa. Miejsca te, po³o¿one na wierzchowinie, z trzech stron otoczone g³êbokimi
jarami rzek  £omnicy, Dniestru i £ukowy  stanowi³y centrum dawnej Rusi
Halickiej, której historia jest jednym z korzeni wspó³czesnej Ukrainy.
(Dzieñ drugi: Halicz  ju¿ na wodzie)
Po prawej  kopu³a cerkwi, po lewej  wie¿e kocio³a, a wokó³
wzgórza Opola. Do wojny miasteczko, obecnie  sieliszcze, po³o¿one
nad rzek¹ Horo¿ank¹, na lewym brzegu Dniestru, nieca³e dwa kilometry od rzeki. Koció³ jest czynny, raz w miesi¹cu przyje¿d¿a ksi¹dz z
Buczacza. Na dachu  wielkie bocianie gniazdo. Prócz wi¹tyñ w mia18
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steczku s¹ trzy sklepy, orodek zdrowia i pomnik Tarasa Szewczenki.
Dzieñ by³ gor¹cy i parny. Zapach zió³, unosz¹cy siê w powietrzu,
gdy szlimy miedz¹ przez ³¹ki, zatyka³ oddech  macierzanka, bodiaki,
miêta, tymianek Muszê zapytaæ Olê i Romka, co tam jeszcze ros³o.
(Dzieñ czwarty: Ucie Zielone  panorama)
Jego relacje stylem przypominaj¹ opowiadania Arkadego Fiedlera z
dalekich wypraw. W m³odoci rozczytywa³ siê w ksi¹¿kach historycznych i podró¿niczych. Gdy rówienicy czytali Karola Maya, on mia³
zawsze pod rêk¹ ksi¹¿ki Fiedlera. Przez ca³e swoje aktywne ¿ycie wyznawa³ zasadê, ¿e czytanie powinno przede wszystkim uczyæ.
Szczególnie interesowa³ siê krajami Europy Wschodniej, wielokulturowym pograniczem. Zainteresowanie Kresami przej¹³ po rodzicach. Rodzina
jego matki, Stefanii, pochodzi z Litwy (Kowno) oraz Ukrainy (okolice ¯merynki). Ojciec, Waldemar, urodzi³ siê na Wo³yniu (W³odzimierz Wo³yñski).
Tradycje rodzinne pragn¹³ przekazaæ Janusz tak¿e swoim dzieciom,
zabieraj¹c je na kresowe wyprawy. By³ uczynny, ¿yczliwy, nie szczêdzi³ swojego czasu i si³y dla potrzebuj¹cych. Szybko nawi¹zywa³ kontakty. Potrafi³ s³uchaæ i dzieliæ siê swoimi dowiadczeniami. Oddawa³
siebie innym. By³ lubiany i szanowany przez uczniów oraz wspó³pracowników. Mia³ talent pedagogiczny i dar krótkiego, lapidarnego wyra¿ania swoich myli, zarówno w pimie, jak i w mowie.
W po¿egnalnych uroczystociach uczestniczy³o bardzo du¿o ludzi.
Mszê w. celebrowali m.in. ksiê¿a poeci: Krzysztof Guzowski, Tadeusz Dom¿a³ i Janusz Koz³owski. Z inicjatywy ukraiñskich przyjació³ 
studentów odby³y siê równie¿ nabo¿eñstwa ¿a³obne w jego intencji w
cerkwi greckokatolickiej na S³awinku. Uczestnicy rekolekcji adwentowych Duszpasterstwa rodowisk Twórczych w Lublinie, wraz ze
swoimi kap³anami, ks. Ryszardem Winiarskim i ks. Wojciechem Rebet¹, modlili siê w jego intencji dnia 3 grudnia 2006 roku w kociele oo.
Karmelitów Bosych, w którym przed 36 laty zmar³y
przyjmowa³ pierwsz¹ komuniê w.
Janusz Michalski pochowany zosta³ na cmentarzu
przy ul. Mêczenników Majdanka w Lublinie.
Na wodach Dniestru  z synem Krzesimirem
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HOLOCAUST NAD WILI¥
TRAGEDIA WILEÑSKIEGO GETTA
Mieczys³aw Jackiewicz
Armia niemiecka wkroczy³a do Wilna 23 czerwca 1941 roku. Równoczenie na okupowane tereny Reinhard Heydrich wys³a³ cztery grupy operacyjne (Einsatzgruppe), których zadaniem by³o zlikwidowanie
¯ydów.
Grupy te podzieli³y siê na trzy oddzia³y operacyjne (Eisatzkommando), a z pozosta³ych utworzono oddzia³ specjalny (Sonderkommando).
W krajach nadba³tyckich (Litwa, £otwa, Estonia) grup¹ operacyjn¹
A z pocz¹tku kierowa³ SS brigadenfuerer Franz Walter Stahlecker, a
od 24 marca 1942  brigadenfuerer i genera³ major policji Heinz Jost.
Grupa operacyjna 3, której dowódc¹ by³ SS standartenfuerer Karl Jaeger, 2 lipca 1941 objê³a funkcjê policji bezpieczeñstwa na Litwie. Podstawowe si³y oddzia³u 3/A i sztab Jaegera rozmieci³y siê w Kownie,
natomiast do Wilna przyby³y pododdzia³y 3/A w celu likwidacji ¯ydów
wileñskich. 2 wrzenia 1941 dzia³a³ tu te¿ oddzia³ operacyjny 9/B, który póniej zosta³ skierowany do Pskowa. Pododdzia³ grupy operacyjnej
A ju¿ w lipcu 1941 utworzy³ oddzia³ specjalny (po litewsku: Vilniaus
SD ypatingas burys), licz¹cy 42-45 osób, przewa¿nie narodowoci litewskiej. Jego cz³onkowie rozstrzeliwali ¯ydów w Ponarach.
Wiosn¹ 1941 roku na Litwie, razem z uchodcami z Polski, mieszka³o 220-225 tys. ¯ydów. Ponad 175 tys. osób zosta³o zamordowanych do grudnia tego¿ roku. W ma³ych miasteczkach litewskich wymordowano ¯ydów podczas jednej akcji. W Wilnie natomiast tylko
w lipcu 1941 zginê³o oko³o 5500 ¯ydów: kobiet, dzieci i mê¿czyzn.
Mordowano ich w Ponarach  w miejscowoci, po³o¿onej 10 km na
zachód od centrum miasta. Oddzia³ specjalny wymordowa³ tam 10-12
tys. mê¿czyzn, kobiet i dzieci. Pozostali ¯ydzi, zgodnie z rozkazem z 6
wrzenia 1941, zostali spêdzeni do getta na Starym Miecie.
Niemcy zaczêli tworzyæ getto wileñskie na pocz¹tku lipca 1941.
Jego twórc¹, a póniej g³ównym likwidatorem ¯ydów, by³ wileñski
gebietskommisar SA, sturmbahnfuerer Hans Hingst. Administratorem
od wrzenia 1941 do lipca 1943 by³ adiutant Hinza-Franz Murer. To z
jego rozkazu miêdzy 15 wrzenia a 22 grudnia 1941 rozstrzelano w
Ponarach oko³o 17-18 tys. ¯ydów. W tym samym czasie w drobniejszych akcjach wymordowano 5500 osób w Nowej Wilejce, 4000  w
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Mo³odecznie, 100  w
Trokach i kilka tysiêcy w
ró¿nych miasteczkach
Wileñszczyzny.
Pozostali przy ¿yciu
¯ydzi zostali rozmieszczeni w getcie (oko³o 50
tys.) i w obozie (oko³o 2
tys.). Pierwsze getto
utworzono na zachód od
ul. Niemieckiej: rozpoczyna³o siê od ul. Rud- Hitlerowcy przy bramie getta wileñskiego
podczas akcji wywo¿enia ¯ydów do Ponar
nickiej i ci¹gnê³o siê
wzd³u¿ Zawalnej, w. Miko³aja i Oszmiañskiej. G³ówne wejcie  od
Rudnickiej. W tej czêci getta przebywa³o oko³o 30 tys. ¯ydów. Rachela Margolis podaje, ¿e by³o tam ich ok. 29 tys.
Druga czêæ getta znajdowa³a siê na wschód od Niemieckiej. Rozpoczyna³a siê od jej pocz¹tku (w pobli¿u Starego Ratusza) i ci¹gnê³a siê
wzd³u¿ Wielkiej do zau³ku Szwarcowego i ulicami  Gaona, Dominikañsk¹, znowu do Niemieckiej. W tej czêci getta rozmieszczono ok. 20
tys. osób. Wed³ug Margolis  ok. 11 tys. Oba te obszary by³y otoczone
wysokim murem. Wewn¹trz porz¹dku pilnowa³a Rada ¯ydowska (Judenrat), która mia³a w³asn¹ policjê. W ma³ym getcie przewodnicz¹cym
Judenratu zosta³ bankowiec A. Fried, w du¿ym  kupiec A. Lejbowicz.
Póniej szefem Judenratu i komisarzem policji zosta³ Jakub Gens. Podczas akcji przesiedlenia ¯ydów do getta zginê³o ok. 8 tys. osób.
Od 3 lipca 1941 ¯ydom nie wolno by³o chodziæ po chodnikach, za
na piersi i plecach musieli nosiæ bia³¹ ³atê z liter¹ J (Jude), póniej
zamieniono j¹ na gwiazdê Dawida.
11 czerwca 1943 Hitler wyda³ rozkaz likwidacji wszystkich gett w
Polsce, a od 21 czerwca 1943 rozkaz ten obj¹³ pozosta³e tereny okupacyjne na Wschodzie. Zanim dosz³o do ostatecznej likwidacji getta w
Wilnie, ¯ydzi prze¿yli w nim ponad dwa lata w okropnych warunkach.
Rachela Margolis, córka znanego wileñskiego lekarza, której uda³o
siê prze¿yæ okupacjê niemieck¹, pisze, ¿e w jednym pokoju gniedzi³o
siê kilka rodzin, na jedn¹ osobê przypada³y 1-2 metry kwadratowe powierzchni mieszkalnej; mieszkania by³y brudne, zniszczone, rozgrabione z mebli i sprzêtów; niektórzy ¯ydzi odbierali sobie pokoje si³¹, nie
starcza³o miejsca dla wszystkich.
Po spêdzeniu ¯ydów do wiêkszego getta podzielono ich wed³ug
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kwalifikacji: specjalistów pozostawiano w du¿ym getcie, ludzi bez zawodów i kwalifikacji przesiedlano do getta mniejszego, na wschód od
Niemieckiej. Wielu wywo¿ono do wiêzienia na £ukiszkach. 1 padziernika 1941, w wiêto Jom-kipur, wierz¹cy ¯ydzi zape³nili synagogi, znajduj¹ce siê na terenie getta.
Tego dnia  pisze Margolis  do getta wesz³y pod dowództwem
Schweinbergera oddzia³y niemieckich i litewskich faszystów. Otoczono tysi¹ce ¯ydów, wychodz¹cych z synagog, wyprowadzono ich do
wiêzienia, a stamt¹d do Ponar. Faszystowskim oprawcom pomaga³a
policja ¿ydowska. Podczas akcji w Jom-kipur zginê³o wiele ¯ydów,
którzy mieli wiadectwa pracy.
Ludzie wtedy zrozumieli, ¿e wywo¿¹ ich nie do trzeciego getta, jak
niektórzy myleli, nie do obozu, lecz na mieræ. Ju¿ w koñcu lata 1941
¯ydzi dowiedzieli siê, ¿e w Ponarach Niemcy i Litwini morduj¹ wszystkich wyprowadzonych z getta. Gdy 4 padziernika 1941 faszyci zaczêli przesiedlaæ ludzi do mniejszego getta, M. Frumkin, 18-letni m³odzieniec, zaapelowa³ do rodaków, aby siê nie poddawali, lecz chwycili
za broñ i walczyli z oprawcami. Tego dnia niektórzy próbowali uciekaæ
z getta, inni stawiali opór. Niemcy otworzyli do nich ogieñ. Nielicznym
uda³o siê jednak uratowaæ. Wtedy po raz pierwszy m³odzie¿ ¿ydowska
z getta wyst¹pi³a przeciwko swoim katom. Do zorganizowanego Ruchu Oporu jednak jeszcze nie dosz³o. 21 padziernika 1941 mniejsze
getto zosta³o zlikwidowane. Pozosta³o w Wilnie wiêksze, po³o¿one miêdzy ulicami  Zawaln¹, Rudnick¹, Niemieck¹ i Oszmiañsk¹.
Rachela Margolis wspomina, ¿e przez ca³¹ jesieñ 1941 odbywa³y
siê akcje likwidacji ¯ydów. 23 padziernika specjalistom ¿ydowskim
w³adze niemieckie wyda³y ¿ó³te tzw. szejny (zawiadczenia), które mia³y
chroniæ ich przed eksterminacj¹. Zawiadczenia te otrzyma³o 3 tysi¹ce
osób. Do szejnu mo¿na by³o wpisaæ ¿onê lub mê¿a i dwoje dzieci. To
dawa³o mo¿liwoæ prze¿ycia oko³o 12 tys. ¯ydów, natomiast w getcie
w tym czasie, jak twierdzi Margolis, by³o oko³o 28 tys. osób. Ludzie
szukali ró¿nych sposobów zdobycia szejnu, sprzedawali wszystko, ¿eby
przekupiæ urzêdnika i zdobyæ upragniony dokument. 24 padziernika
faszyci przeprowadzili pierwsz¹ tzw. akcjê ¿ó³tych szejnów. Rodzinom specjalistów wydano wtedy dodatkowe, b³êkitne szejny. Ci, którzy ich nie mieli, skazani byli na mieræ. Kryli siê w ró¿ne tzw. meliny. Kiedy specjalistów wyprowadzono do pracy, do getta wtargnêli
Niemcy i Litwini, wy³apywali ¯ydów, którzy nie mieli szejnów. Wywlekano ludzi z kryjówek, piwnic i strychów.
Dwaj m³odzieñcy  Haus i Goldsztejn  wspomina Margolis  rzuci22
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li siê na policjantów, ale natychmiast zostali zastrzeleni.
K. Jaeger 1 grudnia 1941 pisa³ w raporcie do Berlina, ¿e kwestia
¿ydowska na Litwie zosta³a rozwi¹zana. Pozostali przy ¿yciu tylko
¯ydzi-robotnicy i ich rodziny: w getcie szawelskim  4,5 tys., w kowieñskim  15 tys., oraz w wileñskim  15 tys. Akcje likwidacyjne
tych pozosta³ych mog¹ odbyæ siê w ka¿dej chwili. Jednak¿e na pewien czas zosta³y one wstrzymane, poniewa¿ Wehrmacht potrzebowa³ r¹k do pracy.
W ten sposób w ci¹gu pó³ roku okupacji niemieckiej Wilna (lipiecgrudzieñ 1941) zginê³o ponad 75 proc. ¯ydów  mieszkañców miasta:
21 tys. przed utworzeniem getta i 26447 w czasie jego istnienia  razem 47447 osób! Liczby te podajê za artyku³em R. Margolis, opublikowanym w zbiorze The Jewish Museum (Vilnius 1994).
W grudniu 1941 powsta³ w getcie ¿ydowski Ruch Oporu. Podczas
wiêta Chanuki lider organizacji, Bejtar
I. Glazman, zaproponowa³ dzia³aczom
innych partii po³¹czenie siê w jedn¹ organizacjê zbrojn¹ i wyst¹pienie przeciwko oprawcom. Glazmana, jak podaje
Margolis, popar³ N. Reznik (Chanoar
Chacioni) i dzia³acz Bundu, nazwiska
jego Margolis nie wymienia, oraz A.
Kowner z Checha³uc Chaszomer.
Wkrótce przy³¹czyli siê komunici: I.
Witenberg, S. Madejskier, Ch. BorowUl. Niemiecka i dzielnica, w którym mieci³o
siê getto, w pierwszych dniach po wojnie
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ska i B. Szerszeniewski.
21 stycznia 1942  pisze R. Margolis 
grupa, sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli ró¿nych partii i organizacji, zebra³a siê w mieszkaniu I. Glazmana. Byli obecni: I. Witenberg
i Ch. Borowska (komunici), A. Kowner (Chaszomer Chacair), N. Reznik (Chanoar Chacioni). Zaproszono te¿ cz³onka organizacji
Bejtar  I. Fruchta, który by³ majorem Wojska Polskiego. Zebrani po d³ugiej naradzie
Rachela Margolis.
postanowili utworzyæ w getcie organizacjê
Zdjêcie z lat okupacji
bojow¹, która mia³aby za zadanie przygotowaæ zbrojne powstanie. Utworzono wtedy sztab Ruchu Oporu. Na jego
czele stanêli: I. Witenberg, I. Glazman i A. Kowner. Organizacjê nazwano Fareinikte Partizaner Organizacje  Zjednoczona Organizacja
Partyzancka, w skrócie FPO. Jej dowódc¹ zosta³ I. Witenberg. Wiosn¹
1942 do organizacji przy³¹czy³ siê Bund i do sztabu z ramienia tej partii
weszli Abram Chwojnik i N. Reznik.
W marcu 1943 cz³onkowie sztabu napisali regulamin FPO, w którym uwzglêdniono strukturê organizacji i sposoby walki. Regulamin
podpisali wszyscy cz³onkowie sztabu: Leon (Witenberg), Mosze (Chwojnik), Chaim (Reznik), Uri (Kowner), Abram (Glazman). Dowódcami
batalionów zostali: A. Kowner i I. Glazman. W doæ krótkim czasie
organizacja zdoby³a sporo broni i amunicji, któr¹ magazynowano w
specjalnych kryjówkach przy ul. Karmelickiej 3, Niemieckiej 31 i w
budynku sztabu przy Oszmiañskiej 8. Dowódc¹ oddzia³u, który ró¿nymi sposobami zdobywa³ broñ, by³ S. Kapliñski, natomiast odpowiedzialnym za sk³adowanie broni i amunicji by³ Chaim Seidelson. Szkolenia wojskowe prowadzi³ I. Glazman, by³y
oficer armii litewskiej. Icek Kowalski, drukarz, pracuj¹cy w drukarni Aura, zorganizowa³ w getcie drukarniê, w której drukowano odezwy i gazetki.
Cz³onkowie FPO w 1942 dokonali kilka
akcji sabota¿owych na terenie Wilna. Margolis wspomina, ¿e w czerwcu 1942 trójka
¯ydów  Witka Kempner, Izia Mackiewicz i
Mosze Brauze wysadzili poci¹g niemiecki w
pobli¿u Nowej Wilejki. Niemcy nawet nie doJan Przewalski
mylili siê, ¿e czynu tego dokonali ¯ydzi. Or24
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Zburzona Wielka Synagoga w Wilnie, z lewa  stan przedwojenny

ganizacja FPO utrzymywa³a kontakty z komunistami Wilna. Z Witenbergiem cile wspó³pracowa³ polski komunista Jan Przewalski, który
kilka razy z naszytymi na piersi i na plecach ³atami przychodzi³ do getta. Nawi¹zano te¿ ³¹cznoæ z sowieckimi oddzia³ami partyzanckimi,
które dzia³a³y w Puszczy Rudnickiej i w okolicach jeziora Narocz, na
wschód od Wilna.
15 lipca 1943 Niemcy za¿¹dali wydania Icka Witenberga. ¯ydowski
przedstawiciel getta, Jakub Gens, zaprosi³ do siebie cz³onków sztabu
FPO i rozkaza³ go aresztowaæ. Kiedy policjant ¿ydowski prowadzi³
Witenberga do bramy wyjciowej, S. Kapliñski z grup¹ bojowników
uwolni³ go i ukry³ w melinie przy Oszmiañskiej 3, nastêpnie przeprowadzi³ na Straszuna 15. W nocy z 15 na 16 lipca 1943 dokonano mobilizacji wszystkich bojowników FPO. Byli gotowi do walki. Jednak¿e
t³um ¯ydów, podburzony przez Gensa, domaga³ siê wydania Witenberga i nie popar³ bojowników. Witenberg postanowi³ wyjæ z getta, aby
ocaliæ towarzyszy broni. Na dowódcê FPO wyznaczy³ Abbê Kownera.
Wieczorem 16 lipca 1943 Witenberg wyszed³ z getta, a nazajutrz rano
znaleziono jego martwe cia³o w celi gestapo. Podobno otru³ siê cyjankiem, a truciznê mia³ mu podaæ przed wyjciem z getta Gens.
Podczas wydarzeñ 15-16 lipca FPO zosta³a zdekonspirowana. Czêæ
cz³onków organizacji postanowi³a opuciæ getto i udaæ siê do sowieckich oddzia³ów partyzanckich. Pierwsza grupa, zwana Grup¹ Leona,
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wysz³a z getta 24 lipca 1943. Udawali oni robotników, prowadzonych
przez policjantów do pracy. Po drodze przy³¹czyli siê do nich prawdziwi robotnicy. Doæ du¿a grupa zbiegów natknê³a siê na zasadzkê. Zginê³o oko³o dziesiêciu bojowników. Pozostali jednak dotarli do oddzia³ów partyzanckich i zostali w³¹czeni w ich sk³ad. Po tym zdarzeniu
faszyci wtargnêli do getta i mcili siê na rodzinach bojowników. Wielu
aresztowano i wywieziono na £ukiszki, póniej rozstrzelano w Ponarach. Margolis wspomina, ¿e uda³o siê ukryæ matkê zabitych braci Griszy
i Lejby Gordonów, tak¿e ukryto ich brata Iziê i siostrê Soniê.
W ci¹gu sierpnia 1943 m³odzie¿ ¿ydowsk¹ wywo¿ono do obozów w
Estonii. Likwidacja wileñskiego getta rozpoczê³a siê 1 wrzenia 1943 o
godzinie 5 rano. Akcj¹ kierowa³ SS oberscharffuerer Hans Kitel. Teren
getta otoczono oddzia³ami policji litewskiej, ³otewskiej i estoñskiej. Z getta wyprowadzono ok. 5 tys. ¯ydów. Ale w tym czasie sztab FPO og³osi³
mobilizacjê. Rachela Margolis wspomina, ¿e dowództwo zd¹¿y³o rozdaæ
broñ bojownikom pierwszego batalionu. Drugi batalion zosta³ otoczony
przez policjantów przy Szpitalnej i wszyscy jego cz³onkowie trafili do
transportu wywo¿onych do Estonii. Pierwszy batalion postanowi³ walczyæ do koñca. Bojownicy zajêli pozycje przy Straszuna 7 i 6 (w bibliotece) i 12. Kiedy grupa faszystów ruszy³a w stronê tej ulicy, oddzia³,
znajduj¹cy siê w domu nr 12, pod dowództwem I. Szejnbojma, otworzy³
do nich ogieñ. Kilkunastu Niemców pad³o. Pozostali podkradli siê bli¿ej i
wysadzili budynek. Zginêli wszyscy mieszkañcy domu i bojownicy FPO.
Niemcy opucili getto, rozkazuj¹c policji zebraæ pozosta³ych ¯ydów
i skierowaæ ich do transportów. ¯ydzi nie chcieli wychodziæ z domów,
kryli siê w ró¿nych melinach i kryjówkach, si³¹ wyci¹gano ich na
zewn¹trz. Niektórzy ukrywali siê w kana³ach. W ci¹gu trzech dni wywieziono z getta wileñskiego na £otwê i do Estonii oko³o 10 tys. osób,
wielu trafi³o do Ponar.
11 wrzenia 1943 grupa bojowników przedosta³a siê na zewn¹trz
getta, by przejæ do partyzantów. W tej grupie by³a 22 letnia Rachela
Margolis. Tak oto opisuje ucieczkê z Wilna:
Wyszlimy wieczorem przez furtkê na ul. Jatkowej. Klucz od furtki
mia³ Ch. Seidelson. By³ piêkny wieczór, do godziny policyjnej pozostawa³o niewiele czasu. Sonia Madejskier wypuszcza³a nas po dwoje: jedno z nas mia³o pistolet, drugie  granat. W pewnej odleg³oci od nas
gromadzili siê ¯ydzi. Wielu z nich wiedzia³o, ¿e wkrótce getto zostanie
zlikwidowane, chcieli wiêc razem z nami uciec do lasu. Ale my nie
moglimy wyjæ w du¿ej grupie, poniewa¿ ¿adna z poprzednich grup nie
dotar³a do lasu bez strat. Policja ¿ydowska nie dopuszcza³a ¯ydów z
26
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W Ponarach koñczy³a siê mêczeñska droga wielu ¯ydów z getta wileñskiego

getta do nas. A my wychodzilimy z ciê¿kim sercem  przecie¿ pozostawialimy bliskich: rodziców, dzieci, braci, siostry. Wiedzielimy, ¿e czeka ich zag³ada. Poza tym musielimy dostarczyæ partyzantom karabin
maszynowy. Mielimy go wywieæ w katafalku pogrzebowym, ale w
ostatniej chwili wonica ze strachu odmówi³. Chaim Seidelson rozebra³
karabin i wyniós³ go w futerale na skrzypce. Wszyscy mielimy siê spotkaæ na cmentarzu ¿ydowskim na Zarzeczu.
Stamt¹d grupa FPO ruszy³a dalej, ju¿ jako oddzia³ partyzancki, z
broni¹ w rêku. Przewodnikiem by³ Aleksander Katzenbogen, póniej
znany malarz izraelski A. Bogen. Szlimy osiem dni i wreszcie dotarlimy do lasów w pobli¿u jeziora Narocz, gdzie stacjonowa³ oddzia³ Fiodora Markowa. Przyby³y tutaj póniej jeszcze trzy grupy. Wiêkszoæ cz³onków FPO zosta³a w oddziale Markowa, czêæ przedosta³a siê do oddzia³u litewskiego Vilnius, którego dowódc¹ by³ Motiejus umauskas.
Natomiast w Wilnie wydarzenia przebiega³y nastêpuj¹co: 14 wrzenia przedstawiciela getta, Jakuba Gensa, wezwano do gestapo i tam
go zamordowano. 22 wrzenia faszyci otoczyli getto i og³osili jego
likwidacjê. Wszystkim rozkazano je opuciæ.
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23 wrzenia tysi¹ce ¯ydów po wyjciu z getta pêdzono po Rudnickiej i Hetmañskiej na Subocz, do niewielkiego placyku na skrzy¿owaniu z ul. Rossa, po obu stronach tej drogi stali gestapowcy z psami.
Tutaj odbywa³a siê selekcja: mê¿czyzn pêdzono na prawo, w kierunku
Kocio³a Wizytek, a kobiety i dzieci kierowano na dziedziniec Klasztoru
Misjonarzy, a stamt¹d  na Stawy Misjonarskie, gdzie trzymano je przez
ca³¹ noc na deszczu. 24 wrzenia faszyci na dziedziñcu misjonarskim
powiesili cz³onków sztabu FPO: I. Kap³ana, A. Chwojnika, Asiê Big
oraz zegarmistrza G. Lewina, których z³apano w zau³ku Ignatowskim.
Tego dnia kobiety (4.300-5000 osób) wypuszczono z ogrodu przez
furtkê, bo brama by³a zamkniêta: na lewo kierowano kobiety starsze i
dzieci, ich czeka³y Ponary, m³odsze hitlerowcy popêdzili ulic¹ Rossa w
stronê stacji kolejowej. Kobiety te, jak wczeniej mê¿czyni, zosta³y
wywiezione do obozów na £otwie i w Estonii.
Tak siê zakoñczy³a tragedia wileñskiego getta.
Mieczys³aw Jackiewicz
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Prezydentowa z dwoma obywatelstwami
Oto czytam w prasie, ¿e litewska pani prezydentowa  jako pierwsza dama w kraju  chêtnie korzysta ze swojego drugiego obywatelstwa. Amerykañskiego. Na przyk³ad, na paszport Almy Adamkus (nie
Adamkienë!) by³y zamawiane bilety lotnicze w podró¿y do Chin jej
mê¿a, prezydenta Litwy. Nawet jeli i by³ dziêki temu jaki rabat ekonomiczny, to wygl¹da na to, ¿e litewscy podatnicy op³acali podró¿ towarzysz¹cej prezydentowi obywatelce USA
Z paszportu innego kraju wynika jeszcze jedna sprawa  otóý, jeúli
dla Litwinów nazwisko pierwszej damy jest Adamkienë, to dla Amerykanów zarezerwowany jest inny jego wariant  Nautaite-Adamkus
Jakby to by³y dwie ró¿ne osoby! Prezydentowa, juý bez pierwszego
cz³onu nazwiska (uproszczonego na amerykañsk¹ modê), jako pani
Adamkus, wystêpowa³a te¿ podczas oficjalnego spotkania z ¿on¹ prezydenta Busha. Podobnie by³o podczas wizyt w Australii, Tajlandii i w
Nowej Zelandii. Równie¿ na stronach internetowych jej fundacji charytatywnej nazwisko figuruje w wersji angielskiej. A przecie¿ Litwini s¹
bardzo uczuleni na pisowniê nazwisk  tu Adam Mickiewicz bywa
Adomasem Mickevièiusem, Aleksander Puszkin  Aleksandrasem Pukinasem, George Bush  Dordasem Buasem, a Adamkienë wystêpuje
jako Adamkus! W dodatku w nazwiskach pañ wystæpujà w jêzyku
litewskim zanik³e gdzie indziej koñcówki -ówna, -owa
Mniejsza o nazwisko, jest to sprawa tradycji, niekiedy mody, niekiedy w³asnego wyboru, chodzi i o praktyczn¹ stronê  czasem ³atwiejsze
bywa do wymówienia zagranic¹. Wiele Polek czy Rosjanek na Zachodzie wybiera mêsk¹ wersjê nazwiska. Znacznie trudniej w tym przypadku z akceptacj¹ podwójnego obywatelstwa, jeli chodzi o czo³owych polityków i ich najbli¿szych. Rozmylam, czy znam takie przypadki w innych krajach. Nie znam. Nie bywa czego takiego ze stu
ró¿nych i oczywistych powodów.
Swoj¹ drog¹, trudno siê dziwiæ obywatelstwom pani prezydentowej, skoro jej ma³¿onek po swym pierwszym starcie w wyborach prezydenckich nie rozstawa³ siê ze swym obywatelstwem amerykañskim
a¿ do czasu, kiedy nie policzono ostatnich g³osów.
Mo¿e to i dobrze mieæ wentyl bezpieczeñstwa w postaci obywa29
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telstwa supermocarstwa  jedno obywatelstwo, to jak jedna ¿ona, na
zawsze, na amen Dobrze, jak na dobre, a jak na z³e?
A mo¿e w przysz³oci i prezydent bêdzie móg³ mieæ dwa obywatelstwa? ¯eby pozostawaæ równie¿ lojalnym wobec kraju, z którego przyby³... Problem dotyka zadomowionych na sta³e wielu osób z emigracji,
bynajmniej nie prywatnych, lecz tych, które piastuj¹ wysokie na Litwie
stanowiska pañstwowe.
K³opot z nadmiaru pieniêdzy
maj¹ urzêdnicy pañstwowi na Litwie pod koniec roku. Chodzi o to,
¿e  jak na kraj, dbaj¹cy o swe urzêdy, przystoi  nie potrafi¹ nijak
wydaæ rodków z funduszu reprezentacyjnego. Mimo organizowania
ró¿nych imprez, podró¿owania i podejmowania goci z zagranicy, zakupu prezentów dla nich i dla najbardziej zas³u¿onych swych pracowników. Okazuje siê, ¿e 15 milionów litów, przeznaczonych na te cele,
nie tak ³atwo wydaæ, nawet maj¹c apetyt na wydawanie...
Jedynym wyjciem bywa wiêc wyp³acanie premii. Skoro podatnik p³aci za pracê i za reprezentowanie podczas niej, to dlaczego nie
mo¿e fundowaæ premii, chocia¿by za oszczêdzanie z tego¿ reprezentowania?
Mniej nas, mniej
Z okazji wi¹t Bo¿ego Narodzenia, w ramach projektu Wilno wita
Dublin, w centrum stolicy Irlandii 7 grudnia zap³onê³y ognie na takiej
samej wspania³ej choince, jaka tradycyjnie stanê³a na Placu Ratuszowym w stolicy Litwy. Takie drzewko w prezencie nieprzypadkowo
trafi³o do Irlandii  w celach zarobkowych przebywa obecnie tu co
najmniej 120 tysiêcy obywateli Litwy. Jest to najwiêksze litewskie skupisko w Europie.
Tymczasem pomniejsza siê liczba mieszkañców Litwy. Nawet Wilno, wokó³ którego wszystko siê krêci i przyjmuje chêtnie nowych
mieszkañców, chocia¿by w postaci sta³ego nap³ywu polityków i urzêdników pañstwowych z ca³ej Litwy, odnotowa³o znaczny spadek  jeli
na starcie niepodleg³oci, w roku 1990, zamieszkiwa³o tu oko³o 600
tysiêcy osób, za dok³adnie 593 tys., to obecnie  542 tys. Najwiêkszy
spadek w tym samym czasie zanotowano w Kownie (434 tys. wobec
360 tys. obecnie), K³ajpeda pomniejszy³a siê tylko o 13 tysiêcy, Druskienniki  o jedn¹ pi¹t¹ mieszkañców. Tendencja spadku zachowa³a
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siê we wszystkich 103 miastach Litwy, wród których tylko piêæ przekracza 100 tysiêcy (Wilno, Kowno, K³ajpeda, Szawle i Poniewie¿). Jeszcze gorsza sytuacja demograficzna w miejscowociach wiejskich, gdzie
zamieszkuje trzecia czêæ ludnoci Litwy.
Prócz emigracji zarobkowej, która  jak podaj¹ statystyki, oczywicie, w odpowiedniej proporcji  podobno jest piêciokrotnie wiêksza
ni¿ w s¹siedniej Polsce, zjawisko to ma inne przyczyny  przede wszystkim mniej zawiera siê ma³¿eñstw i mniej rodzi siê dzieci, eksperci s¹
jednak zdania, ¿e podstawowa przyczyna ma pod³o¿e gospodarcze.
Taki trend na maleñkiej Litwie budzi zrozumia³e zaniepokojenie.
Ca³onocne autobusy i apteki
Wzorem innych miast europejskich, a tak¿e polskich, w Wilnie
wprowadzono ca³onocne autobusy. Raz na godzinê. Dopiero w tym
roku. Zwa¿ywszy na wysokie ceny taksówek w stosunku do zarobków na Litwie, a jeszcze bardziej wobec wysokoci stypendiów w tym
kraju, jest to posuniêcie bardzo ¿yczliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Cieszy siê wiêc z tego m³odzie¿, ciesz¹ siê pracownicy wielu placówek, koñcz¹cych póniej pracê, no, i narzekaj¹  wiadomo  taksówkarze.
Niczym aptekarze, gdy ludzie nie choruj¹, choæ  jak siê spojrzy 
na Litwie, jak w innych krajach, staje siê wszechobecny amok hipochondrii i nadgorliwoæ w chêci sprzeda¿y leków (inna rzecz, i¿ wielu
nie staæ na ich zakup). Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿ reklama cudownych leków nie ma surowych kryteriów, dotyka nas coraz wiêcej
stresów, a na zdrowie, szczególnie dzieci, ostatni grosz siê wyda. Rozbroi³a mnie pewna farmaceutka w jednej z aptek, która nie maj¹c poszukiwanego przeze mnie leku, powiedzia³a: Niech pan spróbuje tego,
to na pewno nie powinno zaszkodziæ!
I o to dzi chodzi  ¿eby lekarstwo przynajmniej nie szkodzi³o. Tylko to kosztuje coraz wiêcej, a ponadto mnogoæ aptek, równie¿ tych
nocnych, wcale nie pomniejsza dolegliwoci spo³eczeñstwa, a szczególnie jego biedniejszej warstwy, a nawet prowadzi do negatywnych
tendencji  z tymi¿ reklamami bez pokrycia na coraz wiêksz¹ iloæ
idealnych preparatów, wspó³pracy ich producentów i farmaceutów w
zakresie promocji z lekarzami, mediami itp.
Tomasz Boñcza
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ZNAD NEWY
CIEMNE DNI PETERSBURGA
Anatol Niechaj
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Oprócz s³ynnych bia³ych nocy, przyci¹gaj¹cych turystów z ca³ego wiata, zdarzaj¹
siê u nas i ciemne dni w grudniu, gdy s³onko
ukazuje siê tylko na 3-4 godziny. Lecz i ta pora
ma swoje uroki. Miasto jest ³adnie owietlone,
Prospekt Newski kipi ¿yciem, w teatrach i w
salach koncertowych  szczyt sezonu.
Sporo jest i wystaw artystycznych. Jedn¹
tak¹ wystawê otwarto niedawno w Galerii FoNasz nowy autor
rum na Wyspie Wasylewskiej, w pomieszczeniu Biblioteki Miejskiej im. Lwa To³stoja. Forum istnieje ju¿ od 15 lat
i ta wystawa jest jubileuszowa. Kieruje galeri¹ znany malarz, Miko³aj
Tiop³y, krzewi¹cy w swojej twórczoci tradycje Miko³aja Kowalenki i
Paw³a Fi³onowa. Galeria prowadzi przewa¿nie niekomercyjne wystawy malarstwa i grafiki, indywidualne i grupowe, organizuje wieczory
poezji i koncerty. Wród autorów  wspó³czeni malarze, twórczoæ
których rozwija tradycjê awangardy petersburskiej 20-30 lat ubieg³ego
wieku, a tak¿e przedstawiciele malarstwa tradycyjnego. Czêsto bywaj¹
równie¿ gocie z innych krajów, w tym ze Szwecji, Niemiec i Polski.
Forum od lat wspó³pracuje z Konsulatem Generalnym RP i Stowarzyszeniem Kulturalno-Owiatowym Polonia w Petersburgu. Od
1992 uczestniczy w corocznych Festiwalach Kultury Polskiej w miecie. Wród inicjatyw galerii warto przypomnieæ m. in. Festiwal Sztuki
Post-Wspó³czesnej (1997), III Biennale Ksi¹¿ki Artystycznej (1999) z
obecnoci¹ grafików polskich, projekt Mosty Poetyckie, z udzia³em
polskich poetów (2001), wystawê uczestników pleneru Misja Polonijna Grodno-2001, wystawê Malarze Galerii Forum na 300-lecie
Sankt Petersburga (2003).
Po kilkuletniej przerwie, zwi¹zanej z renowacj¹ pomieszczeñ Biblioteki, Galeria Forum znów otworzy³a swoje drzwi dla wielbicieli sztuki. Skupia malarzy ró¿nych pokoleñ i rozmaitych kierunków twórczych,
jest otwarta dla wspó³pracy miêdzynarodowej. Parê prac z wystawy
jubileuszowej Galerii Forum, dziêki uprzejmoci redakcji Znad Wilii, pokazujemy na stronie obok.
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Wród innych wydarzeñ
ciemnych dni Petersburga nie
sposób nie wspomnieæ o Festiwalu Chopinowskim, który tradycyjnie odbywa siê w grudniu, w dniu
urodzin kompozytora. Organizowany jest przez Stowarzyszenie
Muzyczno-Owiatowe im. Fryderyka Chopina, przy wsparciu Dzia³u
Kultury i Nauki Konsulatu GeneNatalia Kim, Matka z dzieckiem
ralnego RP. Tym razem muzyka
brzmia³a w ci¹gu czterech dni w Dzieciêcej Szkole Artystycznej im.
Rachmaninowa, Uczelni Muzycznej im. Musorgskiego oraz w Teatrze
Ermita¿owym. W koncertach, oprócz dzieci i m³odzie¿y z Konserwatorium, wziêli udzia³ znani muzycy petersburscy: Jekatierina Murina,
Walerij Winiewskij, Pawe³ Jegorow, Andriej Iwanowicz, Tatiana Zagorowskaja, Igor Uriasz oraz Orkiestra Symfoniczna Teatru Ermita¿owego. Podczas koncertu fina³owego, który odby³ siê w pomieszczeniu
tego nadwornego teatru, zosta³y wykonane obydwa koncerty fortepianowe Chopina. Podczas ca³ego festiwalu widaæ by³o liczn¹ Poloniê,
która na razie nie ma jeszcze w³asnej siedziby. Ale ju¿ wkrótce bêdzie
mog³a ona spotykaæ siê w Domu Polskim, w budynku, wykupionym
przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, przy Zau³ku Sapiornym 10.
O tym  w kolejnej korespondencji znad Newy.
A na razie, w wieczór wigilijny, petersburscy Polonusi zasiedli za wspólnym sto³em w restauracji Domu Kina  miejscu te¿
bardzo ¿yczliwym dla Polaków. Odbywaj¹ siê
tu coroczne pokazy nowych filmów polskich,
spotkania z artystami i re¿yserami, w tym
pamiêtne spotkania z Andrzejem Wajd¹,
Krzysztofem Zanussim, Romanem Polañskim. Ciekawe filmy wywietlane s¹ i podczas tradycyjnego ju¿ Miêdzynarodowego
Festiwalu Bo¿onarodzeniowego. Bo najjaniejsze ze wi¹t te¿ przypada u nas na te ciemne
dni Petersburga...
Irina Birula, Koció³ w
Zau³ku Kowieñskim

Anatol Niechaj
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ZNAD WIS£Y
WI¥TECZNIE
Marek Skwarnicki
Piszê tu¿ po Nowym Roku, wkrótce Trzej Królowie powêdruj¹ do
Betlejem, bêd¹ k³aniaæ siê Jezusowi w ¿³óbku w wielkiej iloci kocio³ów w Polsce. W okolicach Krakowa najs³ynniejsza jest szopka u oo.
bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w tamtejszym sanktuarium
maryjnym, gdzie s¹ podobne dró¿ki pielgrzymie, jak w Kalwarii Wileñskiej.
W Zebrzydowskiej biegaj¹ owieczki, piewaj¹ pasterze, pod¹¿aj¹ za
gwiazd¹ monarchowie, a wó³ i osio³ kiwaj¹ w stajence g³owami. To
jest bardzo du¿a konstrukcja, zape³niaj¹ca prawie ca³¹ boczn¹ kaplicê
bazyliki, umi³owanej przez Jana Paw³a II.
Tego roku wielki na Rynku G³ównym Krakowa by³ Sylwester. Zwyczaj zabaw na ulicach i placach przyj¹³ siê w ostatnich latach w wielu
du¿ych miastach. W tym roku konkurowalimy z Wroc³awiem. Tam
bawi³o siê na ich rynku 140 tys. osób, a u nas w Krakowie 120 tysiêcy! Kto ich wszystkich po ciemku policzy³, nie wiem. W ka¿dym razie
by³y to tak¿e festiwale piosenkarskie i muzyczne.
Pod Sukiennicami piewa³y Rodowicz i Górniak. Mimo coraz mocniej redniego wieku, obydwie panie wzbudza³y entuzjazm. Oblewano
siê szampanem i trwa³ pokaz sztucznych ogni.
Na szczêcie, w okresie Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku ucich³y awantury sejmowe i polityczne. To wielka ulga, bo obecnie ju¿
wraca powoli atmosfera zagryziaków, panuj¹ca chyba w naszym
parlamencie od XVII wieku, z przerw¹ na zabory i PRL. Ale pisz¹cy te
s³owa woli inn¹ historiê ni¿ polskiego pieniactwa.
Otrzyma³em od autora jego wywiad-rzekê, ksi¹¿kê, wydan¹ przez
wiat Ksi¹¿ki. Wywiad z ca³ego ¿ycia jednego z najwiêkszych obecnie autorytetów patriotycznych i moralnych w Polsce przeprowadzi³
Micha³ Komar, m³ody historyk.
Lektura ksi¹¿ki uczy wspó³czesnej historii naszej ojczyzny  W³adys³aw Bartoszewski by³ w czasie niemieckiej okupacji jedn¹ z g³ównych postaci Armii Krajowej. By³ te¿ pewien czas wiêniem Owiêcimia, po wojnie za  politycznym wiêniem PRL. By³ internowany w
stanie wojennym pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, a po odzyskaniu niepodleg³oci  ministrem spraw zagranicznych. Ten osobicie wyg³a34
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szany ¿yciorys w³asny jest jednoczenie dziejami kraju.
D³ugie s¹ obecnie wieczory, wiêc trochê wiêcej mo¿na czytaæ, a
jest ksi¹¿ek do lektury wiele. Wysz³a te¿ autobiografia ks. Jana Twardowskiego, poety, który pobi³ wszelkie rekordy poczytnoci, co jest
zaskakuj¹ce, bo poezji ludzie raczej czytaæ nie lubi¹.
Ciekawa by³a projekcja drugiej czêci filmu Karol, tym razem odtwarzaj¹ca aktorsko i dokumentacyjnie dzieje pontyfikatu Jana Paw³a
II, na którego kanonizacjê wci¹¿ siê czeka. Dzie³o re¿ysera w³oskiego,
ale dosyæ trafne, aczkolwiek osobicie nie wierzê, by mo¿na by³o naprawdê wiernie zagraæ tego papie¿a. Nie mniej t³umy zape³niaj¹ kina
i multikina.
Coraz wiêcej nad Wis³¹ odbywa siê tak¿e imprez, powiêconych
kulturze litewskiej. By³em chory i nie wzi¹³em udzia³u w krakowskolitewskich imprezach. Wiê z Litw¹ utrzymujê jednak dziêki Litwince,
która jest lektork¹ swojego jêzyka na Uniwersytecie Jagielloñskim.
Notabene mymy przed laty ci¹gnêli j¹ pod Wawel.
Greta Lemanaitë pochodzi z Kowna, jest urocz¹ pani¹, jej m¹¿
opracowuje jako etnograf pieni polskie, zachowane na Litwie. Jest
Polakiem, urodzonym w Argentynie, w emigracyjnej rodzinie i wychowany w duchu mi³oci do Kresów. wietnie mówi po litewsku i kocha
Litwê.
Ciekawe s¹ dzieje naszych ojczyzn.
Marek Skwarnicki
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ZNAD ODRY
NIE£ATWE ¯YCIE MNIEJSZOCI
Eugeniusz Kurzawa
Wkrótce wilnianie (i nie tylko) otrzymaj¹ ciekaw¹ lekturê. Wychodz¹
otó¿ w wydawnictwie Stopka w £om¿y pamiêtniki Andrzeja Strumi³³y,
z ich stron rodem, obecnie mieszkañca Suwalszczyzny. Artysta plastyk, fotografik, podró¿nik, hodowca koni, cz³owiek o zainteresowaniach wrêcz renesansowych, pisze o swoim ¿yciu bardzo pracowitym, barwnym i twórczym. W latach 80. zamieszka³ w Maækowej
Rudzie nad Czarn¹ Hañcz¹ i znalaz³ siê w miarê niedaleko od rodzinnego miasta nad Wili¹ (choæ w zapiskach podkrela, i¿ korzenie tej ga³êzi
Strumi³³ów, Pietraszkiewiczów, bior¹ siê z Ziemi Miñskiej, a nie Wileñskiej).
Z Maækowej Rudy blisko jest do przejcia granicznego na Litwê w
Ogrodnikach. Strumi³³o czêsto z niego korzysta³ i korzysta. Odnotowuje w pamiêtnikach momenty, gdy granica na Litwê  walcz¹c¹ wtedy o niepodleg³oæ  by³a zamkniêta, np. dla jego planowanej w Kownie wystawy obrazów. Wiele te¿ w ksi¹¿ce refleksji o przodkach, o
Wilnie, gdzie by³a ongi ulica Strumi³³owska (niedaleko dworca), o spotkaniach ze znacz¹cymi postaciami Litwy i odwiedzinach miejsc dzieciñstwa i m³odoci. Pojawia siê tu i redaktor Mieczkowski, i jego pismo, ba, cytowane s¹ nawet listy Romualda do Strumi³³y.
Mogê tak dok³adnie o tym informowaæ, gdy¿ skoñczy³em w³anie
prace redakcyjne nad wspomnieniami, które bêd¹ nosi³y tytu³ Factum
est. Kiedy mia³y tytu³ roboczy inny  Notatki proz¹ po piêædziesi¹tce.
Opowiadaj¹ zatem o tym, co w ogóle dzia³o siê w ¿yciu artysty. Jest
akademia krakowska, warszawskie mieszkanie, Niedwiedzi Róg na
Mazurach, Nowy Jork i ONZ, wyprawa do Japonii, Indii, Wietnamu,
Niemiec i innych miejsc. Za du¿o nie bêdê ujawnia³. Chcê tylko zachêciæ do lektury.
Dla mnie ten w¹tek jest wa¿ny dlatego, ¿e chyba przed 20 laty,
dziêki interdyscyplinarnym spotkaniom nad Wigrami pt. Kultura i rodowisko (prowadzonym w³anie przez A. Strumi³³ê), mia³em mo¿noæ poznaæ Romualda Mieczkowskiego, a z kolei dziêki niemu wejæ
w zawik³ane sprawy mniejszoci polskiej na Wileñszczynie. Wracam
wiêc do tekstu z poprzedniego numeru, gdzie wspomina³em o swoich
zainteresowaniach Kresami i mniejszociami.
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Te ostatnie od wielu ju¿ lat interesuj¹ mnie i wci¹gaj¹. Przy czym
nie chodzi wy³¹cznie o mniejszoæ polsk¹ za granic¹. Mieszka³em przez
parê lat w Suwa³kach, potem w Bia³ymstoku i w owym czasie wci¹ga³y mnie sprawy mniejszoci narodowych i religijnych tamtych stron.
Bia³orusini, Tatarzy, starowierzy, Litwini. Choæ nie tylko.
Zawsze zaskakiwa³y mnie negatywnie  i wci¹¿ zaskakuj¹  uczucia polskiej antypatii, kierowane pod adresem mniejszoci, zamieszkuj¹cych nasz kraj. Sk¹d siê bior¹? Co jest ich przyczyn¹? Nie rozumia³em (i nie rozumiem nadal), dlaczego w miastach i wioskach RP, gdzie
mieszkaj¹ Bia³orusini lub Tatarzy, Litwini, nie mog³y (teraz ju¿ mog¹,
przynajmniej oficjalnie) pojawiaæ siê tabliczki z nazwami instytucji i
ulic w ich jêzyku ojczystym, dlaczego w polskich urzêdach nie móg³
brzmieæ inny jêzyk. Dla mnie to wzbogacanie kulturowe Polski, ale
widaæ, nie ka¿dy tak myli.
Pamiêtam, jak dyskutowa³em o tych zagadnieniach z Sokratem Janowiczem, bia³oruskim pisarzem, mieszkaj¹cym w Krynkach pod Bia³ymstokiem.  Bo pan jest Wielkopolaninem i ma dystans do tych spraw
 reagowa³ i chyba chêtnie ze mn¹ rozmawia³. Mnie bowiem nie przeszkadza³ pomys³ dwujêzycznych ulic w Bia³ymstoku. Jeli ju¿, to raczej nacjonalizm Polaków, którzy czego podobnego nie chcieli dopuciæ nawet do g³owy.
Mo¿e to dziwne, ale staram siê w tym kontekcie zrozumieæ... nacjonalizm Litwinów, którzy  jako ma³y naród  nacjonalizmem broni¹
siê przed wynarodowieniem. Oczywicie, rozumieæ, nie znaczy usprawiedliwiæ niesprawiedliwoæ, czy wrêcz agresjê o pod³o¿u nacjonalistycznym. Nie podoba mi siê, ¿e dot¹d nie za³atwiono spraw z ziemi¹
Polaków w Wilnie wokó³ miasta, jak i z pisowni¹ polskich nazwisk na
Litwie. To takie proste  zdawa³oby siê  a jednak nie... Za ziemi¹,
oczywicie, stoj¹ pieni¹dze, choæ nie tylko. Wiem... Za dlaczego nie
jest za³atwiona pisownia nazwisk?
A dlaczego polski rz¹d w swoim czasie upar³ siê budowaæ stra¿nicê
graniczn¹ w Puñsku w litewskim orodku zdrowia czy przedszkolu?
Gdybym mia³ sobie odpowiedzieæ na pytanie, jakie jest moje pod³o¿e zainteresowañ mniejszociami, móg³bym chyba powiedzieæ tak: w
zasadzie przez ca³e ¿ycie nale¿ê do jakiej mniejszoci, gdy¿ zw³aszcza
uczestnictwo w literaturze, bycie poet¹ nie jest zajêciem mas. St¹d
zapewne lgniêcie do podobnych grup i chêæ ich zrozumienia.
Eugeniusz Kurzawa
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GALERIA, PASJE
OD WERNISA¯U - DO WERNISA¯U,
OD SPOTKANIA  DO SPOTKANIA
Romuald Mieczkowski
Pragmatyczne ¿ycie sprawia, ¿e wernisa¿y jest mo¿e nieco mniej,
natomiast ostatni okres, z pocz¹tkiem jesieni, obfitowa³ w wiele spotkañ. Odnotujê tylko niektóre, a bêd¹ to relacje, utrwalone niejako na
zasadzie notatek, swoistego zapinika, ilustrowane fotograficznymi
migawkami z wydarzeñ, których by³em w wiêkszym lub mniejszym
stopniu obserwatorem i uczestnikiem.
Mazury i Warmia w ca³ej krasie
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Jak co roku, odby³o siê XIV wiatowe Forum Mediów Polonijnych (5-13
wrzenia). Tradycyjnie jego inauguracja
nast¹pi³a w Tarnowie z udzia³em Bogdana Borusewicza, marsza³ka Senatu
RP, przedstawicieli placówek sw¹ dzia³alnoci¹ ukierunkowanych na Poloniê i
w³adz miasta. Przyby³a An¿elika Borys
(by³a tylko na inauguracji forum), której
przypad³o najwa¿niejsze wyró¿nienie polonijne  Semper Polonia. Prezes nie- An¿elika Borys by³a oblegana
przez dziennikarzy polskich
uznawanego przez w³adze Aleksandra
£ukaszenki Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi by³a oblegana przez dziennikarzy, nie tyle uczestników forum, co z krajowych mediów polskich.
Spotka³em j¹ parê dni przedtem w Warszawie na targach ksi¹¿ki szkolnej,
gdzie umówilimy siê na d³u¿sz¹ rozmowê. Na spokojnie, w³anie w Tarnowie. I taka mo¿liwoæ nadarzy³a siê  zamiast ogl¹dania popisów kabaretu, utworzonego z najaktywniejszych uczestników forum. Do tej rozmowy zapewne powrócê, za podczas tamtego, tygodniowego pobytu w
ramach przedsiêwziêcia, wiele czasu mog³em dodatkowo powiêciæ kontynuacji tematu w ró¿nych jego aspektach, rozmawiaj¹c m.in. z asystentk¹
prezes  Iness Todryk.
Po wrêczeniu w Tarnowie innych nagród, konkursowych  literackiej i za reporta¿ z ubieg³orocznego forum (wiêkszoæ tych samych
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laureatów, w tej liczbie
autor niniejszej relacji!),
gocie  po drodze zahaczaj¹c o uzdrowisko Busko-Zdrój z okazji jego
170-lecia  trzema autokarami wziêli kurs na pó³noc Polski, gdy¿ Mazury
i Warmia by³y tegorocznym celem w poznawaniu Polski i promocji jej
Trawy i pomniki na polach Grunwaldu
walorów. Penetracjê regionu poprzedzi³a chwila zadumy na Polach Grunwaldu, potem by³y
Olsztynek i Olsztyn, Ostróda, Ryn, Frombork, Gi¿ycko, Miko³ajki. Bartoszyce, wiêta Lipka, Reszel i wiele innych miejscowoci...
Przy napoczêtej lekkim z³otem jesieni na pewno w pamiêci uczestników forum pozostan¹ rejsy statkami i ¿aglówkami po jeziorze Tauty
i niardwy, sp³ywy ³odziami po Krutyni, zwiedzanie parków krajobrazowych i skansenów, koncerty kapel folklorystycznych, pojedynki i
turnieje rycerskie, biesiady i wieczorki integracyjne w ró¿nych miastach, które siê przeciga³y w gocinnoci, coraz rzadziej dzi spotykanej, zaiste staropolskiej na ka¿dym kroku.
Trasa by³a atrakcyjna, program bogaty, a jeszcze bardziej prze³adowany,
gdy¿ trzeba by³o po³¹czyæ czêæ krajoznawcz¹ z licznymi spotkaniami promocyjnymi. Oby pozostawi³y one jak najwiêcej ladów!  bo media polonijne to okrelenie umowne i na wielkie inwestycje  powiedzmy szczerze  je
nie staæ. Dobrze, jeli istnienie tytu³u pozwala na kreowanie dobrego wizerunku Kraju  coraz wiêcej przybywa wolnych strzelców  ¿urnalistów,
prawie nie ma takich, którzy pisz¹ do czo³owych tytu³ów w innych jêzykach
w krajach swojego zamieszkania.
W tym roku Litwa obecna
by³a na forum poprzez radio i
czasopismo o tym samym tytule i rodowodzie  Znad Wilii. Prawda, od lat pojawia siê
na forum przedstawiciel pewnego tytu³u w Wilnie, którego
ostatni numer ukaza³ siê poSpacer ¿aglówk¹ po jeziorze Tauty
nad dziesiêæ lat temu
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Osobicie ¿yczy³bym, aby na imprezach o takim charakterze wiêcej
by³o ...dziennikarzy. Tych realnych. Wszak jest ró¿nica pomiêdzy wydawaniem ulotek, kalendarzy czy sporadycznych pism, a prowadzeniem mediów, maj¹cych sta³ych odbiorców. Tylko wówczas pe³niejszy bêdzie odg³os o Polsce poza jej granicami, bardziej owocne stan¹
siê wiêzi pomiêdzy uczestnikami forum, kontakty wspó³pracy z redakcjami w Polsce. Trudno przecie¿ prowadziæ dialog pomiêdzy tymi, co
to dopiero ucz¹ siê dziennikarskiego abecad³a, którzy nie s¹ w zawodzie, i tymi, którzy tworz¹ opiniotwórcze media.
Mimo powiêcenia wydawców gazetki Wici Polonijne, która przez
wszystkie lata by³a organem forum, nie by³o to wydawnictwo wzorem do naladowania. Przypomina³o raczej pisemko studenckie, usi³uj¹ce ³¹czyæ dowcip z powag¹ organizatorów i oczekiwaniami sponsorów,
najczêciej zapomnianymi wraz z Wiciami po ich pobie¿nym przejrzeniu .
W przysz³ym roku  jubileuszowe Forum. Miejmy nadziejê, ¿e prócz podsumowañ nie zabraknie w
nim spotkañ z wybitnymi
politykami, ludmi ze wiata kultury, asami mediów
polskich  wszak takie
spotkania ju¿ mia³y miejsce
podczas wczeniejszych
Stary wiatrak-m³yn w mazurskim skansenie
zjazdów.
A przy okazji, mo¿e by kto podj¹³ siê zbadania: a co to media polonijne i z czym do nich? Jakie tytu³y stanowi¹, jeli nie ich poprzeczkê,
to przynajmniej standard poród morza ró¿norodnych i zmieniaj¹cych siê ci¹gle wydawnictw po polsku za granic¹. Wszak nie o iloæ
tytu³ów tu chodzi.
O poprawnoci politycznej
W orodku akademickim Uniwersytetu Jagielloñskiego, w krakowskiej dzielnicy Przegorza³y, toczy³y siê wa¿ne debaty nt. Cywilizacyjnych zmagañ Europy w ramach IV Miêdzynarodowej konferencji Rola
Kocio³a katolickiego w procesie integracji europejskiej (15-16 wrzenia). Zaproszenie na konferencjê otrzyma³em od bpa Tadeusza Pieronka, przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego, profesora z In41
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stytutu Prawa Kanonicznego. Jako wspó³organizatorzy m.in. wyst¹pi³y: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Fundacja im. Roberta Schumana w Luksemburgu, Fundacja Konrada Adenauera. W otwarciu uczestniczy³ kard. Stanis³aw Dziwisz,
metropolita Krakowa. Uczestnicy tegorocznej edycji tej presti¿owej konferencji przybyli z Francji, W³och, Hiszpanii, Holandii, Prof. bp T. Pieronek
Danii, Luksemburga. Przyby³a doæ liczna
delegacja z Niemiec, na czele z Dieterem Althausem, premierem rz¹du
Turyngii. By³ Christoph Böhr, wiceprzewodnicz¹cy CDU. Byli duchowni,
naukowcy, politycy, przedstawiciele fundacji i instytutów, ale mediów,
obradom przys³uchiwa³o siê sporo m³odzie¿y.
Bardzo ciekawy by³ pierwszy dzieñ obrad  o Drogach i bezdro¿ach
poprawnoci politycznej. Wiêkszoæ prelegentów sygnalizowa³a, jak owa
poprawnoæ niekiedy szkodzi interesom pañstwowym i zwyk³ym obywatelom. Od siebie dodam, szkodzi ona jeszcze bardziej mniejszociom narodowym, gdy¿ bywaj¹ one zak³adnikami dzia³añ dwóch krajów, które mog¹
byæ niczym broñ obusieczna. Tego dnia, jak i podczas ca³ej konferencji,
niejednokrotnie zab³ysn¹³ celnymi ripostami prof. W³adys³aw Bartoszewski.
Panel Solidarnoæ  czy jeszcze charakteryzuje Europê, który prowadzi³ Tomasz Lis, przyby³y w tym celu na krótko do Krakowa, ju¿ nie
mia³ takiego polotu. Uczestnicy konferencji mieli okazjê powitaæ Wincuka Wiaczorkê, wys³uchaæ jego przemówienia. Liderowi opozycji
demokratycznej Bia³orusi towarzyszy³ Tadeusz Gawin, by³y prezes
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi.
Drugi i koñcowy dzieñ konferencji dotyczy³ dyskusji na takie tematy, jak Przysz³oæ  zderzenia cywilizacji czy cywilizacja zderzeñ
oraz Unia Europejska  miêdzy reform¹ a rozszerzeniem.
Wokó³ biznesu w Toruniu i okolicach
Z racji udzia³u w forum krakowskim, do uczestników XII wiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii wiat  Polska  Region do³¹czy³em dopiero na drugim  toruñskim jej etapie (18-19 padziernika).
Pierwszy etap obrad odby³ siê w Warszawie i te¿ trwa³ dwa dni. Organizatorami przedsiêwziêcia by³a Fundacja Polonia oraz Instytut Zarz¹dzania. Przedsiêbiorcom towarzyszy³a grupa dziennikarzy z ró¿nych
krajów wiata, maj¹ca zajêcia na w odrêbnym, objazdowym panelu
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(m.in. do Bydgoszczy i
Ciechocinka), bardzo ciekawym i wype³nionym,
by³y te¿ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
panele obrad do wyboru.
Osobicie wybra³em konserwacjê zabytków, w
czym Toruñ ma wielkie
zas³ugi i dowiadczenie
miêdzynarodowe.
Cztery osoby z ró¿- Starówka Toruñska noc¹
nych zak¹tków wiata  USA, Australii, Niemiec i Litwy uczestniczy³y w
debatach telewizyjnych w Bydgoszczy, mnie wypad³o wypowiedzieæ swoj¹
opiniê na temat transformacji w Europie rodkowo-Wschodniej, g³ównie
na przyk³adach wspó³pracy polsko-litewskiej. Przedstawicieli mediów zapoznano z niektórymi inwestycjami regionu.
Z Litwy nie by³o tym razem przedsiêbiorców. Kiedy zapyta³em znajomych w³acicieli firm, dlaczego nie przybyli, odpowiedzieli, ¿e dla ich
biznesu z podobnych konferencji niewiele wynika, jest to raczej sposób
na spêdzenie czasu, nawi¹zanie
kontaktów towarzyskich z rodakami, natomiast swe
relacje biznesowe
uk³adaj¹ w³asnymi
cie¿kami...
Jednak¿e nikt z
Przed debat¹ telewizyjn¹. Drugi z lewa  autor relacji
tych, którzy kiedy uczestniczyli w konferencji, nie negowa³ wspania³ej atmosfery
przedsiêwziêcia.
Krynica pod koniec wrzenia
by³a piêkna i nas³oneczniona, jak i ca³e, dojrzewaj¹ce pierwszym
rumieñcem jesieni Pogórze, kraina pofa³dowanych krajobrazów i niewysokich gór, z rysuj¹cymi siê na horyzoncie, w otoczce mgie³ o poranku, szczytami Tatr. Co roku, mniej wiêcej w tym czasie, Bogus³aw
¯urakowski, prezes Krakowskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy
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Polskich organizuje tu Krynickie Jesienie Poetyckie. Nie mog³aby siê odbyæ ona i w tym roku (30
wrzenia  2 padziernika), gdyby nie sponsor 
Stanis³aw Kuli, w³aciciel s³ynnej i kultowej
Jamy Michalikowej w Krakowie, znany przedsiêbiorca, a tak¿e cz³owiek o artystycznej duszy,
który to poetom na ten czas udostêpnia jeden ze
swych pensjonatów w Krynicy  Triumf.
Poeci maj¹ piêkny wieczór galowy w Domu Organizator spotkañ
Zdrojowym, dyskutuj¹ o sprawach, zwi¹zanych z poezj¹, nauk¹, sztuk¹.
Odbywaj¹ wycieczki. Gociem festiwalu by³ Janusz Krasiñski, autor
g³onej ksi¹¿ki Przed Agoni¹, czwartej i zamykaj¹cej dotychczasowy
monumentalny cykl powieciowy, prezes SPP.
Galê poprowadzi³ tym razem Leszek D³ugosz, który
akompaniuj¹c sobie na fortepianie, zapiewa³ utwory do
muzyki, przez siebie skomponowanej  od zapiewanych wierszy znanych poetów, po swoje teksty (patrz
s. 90).
Sk¹pana w jesiennym s³oñcu Krynica
Litwa w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Nie trzeba t³umaczyæ, jak wa¿nym miejscem dla literatury polskiej
jest ta placówka w stolicy Polski. Wielk¹ renom¹ cieszy siê presti¿owy
Salon Pisarzy BN, z udzia³em czo³owych twórców wspó³czesnoci 
co wa¿ne ponad wszelkimi podzia³ami i uk³adami, ¿ywotnymi gdzie
indziej, z udzia³em goci zagranicznych. Jest to miejsce spotkañ mi³oników literatury, jak i tych, którzy literatur¹ zajmuj¹ siê zawodowo, a
wiêc krytyków, recenzentów, wydawców. Micha³ Jagie³³o, gospodarz
placówki, robi wszystko, aby spotkania przebiega³y w ciekawy i nieszablonowy sposób. Jak tylko mogê, chêtnie uczestniczê w nich, choæ
maj¹ jedn¹ niedogodnoæ  odbywaj¹ siê o godz.13...
Tak siê z³o¿y³o, i¿ wypad³a mi zaszczytna rola w prowadzeniu dwóch
jesiennych spotkañ. W pierwotnym zamyle mia³o to byæ jedno spotkanie z udzia³em dwóch autorek  Barbary Gruszki-Zych i Birutë
Jonuðkaitë, których po³¹czy³a wydana w Kownie poetycka ksi¹¿ka
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polskiej poetki, przet³umaczona przez Litwinkê, ale dyrektor
Jagie³³o doszed³ do wniosku, ¿e
nie nale¿y ³¹czyæ podczas jednego spotkania dwie tak wyraziste osobowoci twórcze.
Spotkanie z poetk¹ pierwsz¹
(4 padziernika) mia³o charakter kameralny, aczkolwiek
mowa dotyczy³a nie tylko wierszy, lecz i jej dzia³alnoci reporterskiej, mo¿e dlatego, ¿e au- Po prezentacji twórczej w Salonie Pisarzy. Barbara Gruszka-Zych w rozmowie
torka w codziennoci szuka
z Krzysztofem Zanussi
spraw wielkich i ludzi nietuzinkowych. Przedstawi³a ona swoj¹ twórczoæ, w której znalaz³y siê te¿
w¹tki litewskie  poprzez zainteresowanie poezj¹ Czes³awa Mi³osza i
wieloletni¹ znajomoæ z noblist¹, poprzez te¿ trzykrotne odwiedzenie
Litwy, udzia³ w festiwalach litewskich, równie¿ w du¿ym stopniu dziêki sukcesowi, jaki odnios³a jej ksi¹¿ka, wydana na Litwie (Znad Wilii,
25/2006).
Na spotkanie to  w drodze na lotnisko, sk¹d za parê godzin odlatywa³ do W³och  przyby³ znany re¿yser Krzysztof Zanussi, od lat zafascynowany twórczoci¹ Gruszki-Zych, który nie szczêdzi³ ciep³ych
s³ów uznania dla osi¹gniêæ autorki.
Podobny charakter mia³o spotkanie z Birutë Jonuðkaitë. Zaprezentowa³a ona sw¹ twórczoæ pisarsk¹, przedstawiaj¹c fragmenty prozy po
polsku, jak te¿ wiersze ze swej dwujêzycznej ksi¹¿ki, wydanej w Puñsku.
Biblioteka Narodowa w Warszawie jest tak¿e organizatorem wielu
wystaw i konferencji. Jako kolejny etap wspó³pracy z Litewsk¹ Bibliotek¹
Narodow¹ im. Martynasa Mavydasa, odby³o siê V Symbozjum w ramach Sta³ej Konferencji Miêdzynarodowej Wspó³pracy Kulturalnej: Polska  Litwa. Dialog kultur (10 padziernika). Sympozjum by³o powiêcone zagadnieniom Archiwum Rodziny Römerów, przechowanych w BN w
Warszawie. Uczestniczyli dyrektorzy g³ównych bibliotek dwóch krajów,
w tym dyrektor placówki wileñskiej Vytautas Gudaitis, a takýe Silvija
Velavièienë, Danuta Kamolowa, znawczyni wspomnianego Archiwum.
Czêæ obrad podczas konferencji powiêcono periodykom, poruszaj¹cym tematykê pogranicza, stosunków miêdzypañstwowych i
mniejszoci narodowych. Problematykê wydawanego w Puñsku czasopisma Aura przedstawi³ wójt tamtejszej gminy Piotr Witkowski
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(Petras Vitkauskas). O dorobku Ogólnopolskiego Klubu Mi³oników
Litwy, jego zas³ugach dla stosunków polsko-litewskich, a tak¿e o planach nawietlania problematyki regionu w szerokiej skali ca³ej Europy
rodkowo-Wschodniej mówi³ Leon Brodowski, redaktor naczelny
kwartalnika Lithuania, którego numer tegoroczny w³anie siê ukaza³.
Mnie wypad³a rola zabrania g³osu o Znad Wilii.
Warszawska Jesieñ Poezji
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Skromniejsza, by³a przede wszystkim podsumowaniem dzia³alnoci Zwi¹zku Literatów Polskich, gdy¿ przybyli na festiwal g³ównie prezesi oddzia³ów i twórcy tej organizacji z ca³ej Polski, byli  jak i dotychczas  gocie zagraniczni. W tym roku Jesieñ przebiega³a pod k¹tem
Hiszpanii, choæ poeci z tego kraju po krótkiej obecnoci na inauguracji,
nie byli widoczni.
Litwê reprezentowa³ poeta Ludvikas Jakimavièius, wilnianin, pochodz¹cy ze ¯mudzi, redaktor dzia³u publicystyki w tygodniku Literatûra ir menas, przybyli tradycyjnie Henryk Ma¿ul i Wojciech Piotrowicz. Tym razem sporo osób nie mog³o dotrzeæ. Równie¿ z Litwy
nie dotarli Birutë Jonuðkaitë, Antanas A. Jonynas oraz Luba Nazarenko, która mia³a wyst¹piæ z koncertami ballad i romansów.
Tradycyjnie, dziêki wsparciu Stowarzyszenia Wspólnota Polska,
na festiwalu mogli byæ obecni i tym razem zagraniczni poeci, pisz¹cy
po polsku. W Klubie Ksiêgarza odby³ siê wieczór ich twórczoci, w,
którym udzia³ wziêli poeci g³ównie z Litwy i Niemiec (Józef Pless i Karl
Grenzler), po jednym poecie z Austrii (Micha³ Bukowski) i Francji (Miros³awa Niewiñska). Nie wiem, czy ten
wieczór móg³ odzwierciedliæ poetycki poziom pisarstwa poza Polsk¹. Dyskusja o
tym, jak twórczoæ poetów polonijnych
wp³ywa na promocjê literatury polskiej zagranic¹, w krajach zamieszkania obecnych
na spotkaniu poetów, okaza³a siê w znacznym stopniu ponad mo¿liwoci prowadzenia dyskusji.
Osobicie przypad³o mi w udziale de
facto to jedno spotkanie, nie licz¹c inicjatyRomuald Kara  gocinny dla wy Romualda Karasia, który równolegle do
poetów gospodarz dzia³ki pod imprezy zawióz³ grupê poetów, w tym najSerockiem
mniej obci¹¿onych, do Serocka i okolic,
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gdzie by³a niepowtarzalna
atmosfera spotkañ. Du¿¹
atrakcj¹ w ten ciep³y jesienny dzieñ by³a wizyta na posiad³ociach dzia³kowych
Karasia w miejscowoci,
która zachowa³a a¿ trzy nazwy: Karolina, Moczyd³o i
Piekie³ko
Gospodarz,
znany reporter i dzia³acz
spo³eczny, o czym jeszcze
Radoæ spotkania kolegów wileñskich w
Warszawie. Z lewa  Henryk Ma¿ul, autor mowa bêdzie poni¿ej, uwielbia ka¿d¹ pracê organiczn¹,
relacji i Wojciech Piotrowicz
a szczególnie na ziemi, w
ogrodzie, potrafi czyniæ cuda. By³a wiêc degustacja pysznych owoców,
nie tylko jab³ek i gruszek, ale te¿ brzoskwiñ i winogron, borówki amerykañskiej i czego tam jeszcze (¿e takie tu wyros³y!).
Reszty dope³ni³ wspania³y obiad z bukietem warzyw z tego¿ ogrodu.
Opole stolic¹ Polonii?

©Jerzy Stemplewski

Opole ma ambicje rywalizowaæ z Tarnowem o miano polonijnej
stolicy w Polsce! Odby³y siê tu IV Spotkania Polonijne (13-15 padziernika), pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierza Micha³a Ujazdowskiego i w³adz miejscowych.

Uczestnicy Konferencji w Urzêdzie Wojewódzkim w Opolu
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Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia jest ks. Czes³aw Nowak z Instytutu
Badañ nad Kultur¹ Polonijn¹ w tym miecie, przy cis³ej wspó³pracy z
Departamentem Kultury Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego, a dok³adniej z jego dyrektorem  Januszem Wójcikiem, ¿ywo
interesuj¹cym siê te¿ ¿yciem Polaków zagranic¹. W Spotkaniach uczestniczyli gocie z USA i Kanady, Niemiec i Francji, z W³och i Hiszpanii,
Wêgier i Czech. Jeli chodzi o Wschód, to geografia by³a nastêpuj¹ca: Rosja, Ukraina, Mo³dawia i  poprzez moj¹ osobê  Litwa. Przedtem takie spotkania (jako spotkania artystów i intelektualistów polonijnych) odby³y siê
w Rzymie, Barcelonie i Monachium. Kolejne by³y planowane w Wilnie, ale nie dosz³o do
ich realizacji i sztafetê przejê³o
Opole, gdy¿ tu, w pobliskiej
Lubrzy, obecnie pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni organizator W Muzeum l¹ska Opolskiego. Na pierwszym planie  Zbigniew Judycki
przedsiêwziêcia.
Program obejmowa³ seminarium Rola prasy polonijnej w ¿yciu Polonii i Polaków na wiecie, promocjê ksi¹¿ek (wiadectwa spo³ecznej i
kulturalnej dzia³alnoci Polaków w Rzymie w XX w. Ewy Prz¹dki; Znad
Wilii i m. in. zbioru wierszy pt. Zbudowaæ ³ód  pisz¹cego te s³owa),
mowa by³a o roli prasy w jêzyku polskim w Stanach Zjednoczonych,
w Niemczech, na Ukrainie (we Lwowie) i na Litwie. Podczas obrad w
Muzeum l¹ska Opolskiego wrêczono Spo³eczne Odznaczenie Z³oty
Laur Polonii w postaci piêknej statuetki. Wyró¿nienie przyznano Zbigniewowi Judyckiemu, wydawcy, zamieszka³emu w Pary¿u. Na jeden
dzieñ uczestnicy Spotkañ wyruszyli do Brzegu.
W ramach artystycznych imprez towarzysz¹cych uczestnicy Spotkañ z wielkim wzruszeniem obejrzeli premierowy film produkcji w³oskiej Karol, papie¿, który pozosta³ cz³owiekiem, z Piotrem Adamczykiem w roli g³ównej. Zaimponowa³o oratorium Bo¿e Mi³osierdzie w
Katedrze Opolskiej, nawi¹zuj¹ce do dzienników s. Faustyny  i by³ to
poniek¹d w¹tek wileñski. By³a te¿ okazja przyjrzeæ siê dzia³alnoci
artystycznej goci  pracom Stanis³awa Lutostañskiego, rzebiarza z
East Barre w USA i propozycjom rysunkowym Joanny Brzeciñskiej
z Albiano Magra we W³oszech. Bardzo szkoda, ¿e nie uda³o siê znaleæ mo¿liwoci wystawienia zbiorowej wystawy wileñskiej (g³ównie oleje, oko³o 40 prac ró¿nych i ukszta³towanych autorów, w tym
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Polaków), która by³a pokazana w Monachium i Barcelonie, za w
ubieg³ym roku na zamku w Prudniku i ostatecznie zdeponowana w
Muzeum l¹ska Opolskiego, w oczekiwaniu na dalsze ekspozycje.
By³aby to niew¹tpliwie w tym kontekcie ciekawa i konkretna oferta
artystyczna.
Mylê, ¿e i to przedsiêwziêcie jest jedynie prób¹ ukazania tylko
maleñkiej cz¹steczki dorobku Polonii. Udzia³ osób bardzo ró¿nych i
w ró¿nym stopniu dla niej zas³u¿onych stanowi³ spektrum przedsiêwziêcia. Przeprowadzi³em rozmowy na tematy wspó³pracy literackiej i wydawniczej z poet¹ i dziennikarzem Kazimierzem Kaszperem z
Czeskiego Cieszyna i z Anatolem Niechajem z Sankt Petersburga, t³umaczem literatury polskiej na jêzyk rosyjski, mój pobyt zaowocowa³
wspó³prac¹ z Mari¹ Kalczyñsk¹  jej artyku³ o wilnianach w Niemczech znalaz³ siê w tym numerze Znad Wilii (patrz s. 125), dziêki jej
staraniom mog³em te¿ przybli¿yæ Litwê podczas wyk³adów dla studentów i pracowników Uniwersytetu l¹skiego, do czego powrócê
raz jeszcze.
Liryczno-satyryczna Galicja
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Jest to jedno z d³u¿szych przedsiêwziêæ literackich, jeli chodzi o
festiwale, trwa a¿ tydzieñ. Na XVI
Galicyjsk¹ Jesieñ Literack¹ Pogórza
(15-21 padziernika) przybyli poeci
z Warszawy, Krakowa, Wroc³awia,
Poznania, Lublina, Przemyla, jak te¿
z zagranicy  z Niemiec (Kazimierz
Ivosse), z Ukrainy (Stanis³aw Szewczenko, Dorota Jaworska), z Litwy
(pisz¹cy te s³owa), Wietnamu (dziêki
udzia³owi zadomowionemu na sta³e
w Polsce Lamowi Quang My).
Podczas spotkania w bibliotece w
Siedzib¹ i baz¹ wypadow¹, jak i Brzesku z okazji jej 40-lecia
dotychczas, by³ dworek Ignacego
Paderewskiego w K¹nej Dolnej ko³o Ciê¿kowic. Niewiele tu poeci
spêdzali czasu  ka¿dego dnia od najwczeniejszych godzin, podzieleni
na ma³e grupki  komplety samochodowe wyruszali na ró¿ne trasy,
by wieczorem spotkaæ siê (a czasami i dwa razy dziennie) w jakiej
miejscowoci regionu na wspólnym koncercie poetycko-muzycznym.
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Towarzyszy³ im  jak i przed laty  zespó³ Karczma, przeznaczona do
rozbiórki. Jako ¿e Andrzej Grabowski, organizator przedsiêwziêcia,
uznaje siebie przede wszystkim za satyryka, podczas koncertów podejmowano liczne próby symbiozy liryki i satyry (Z Lir¹ i Satyr¹).
Przejechano setki kilometrów malowniczymi drogami Pogórza.
Nale¿y pochwaliæ, jako wypróbowane tu novum organizacyjne, powiêcenie poetów-kierowców i ich przyjació³, którzy dowozili owe
komplety na spotkania, rekompensuj¹c potem u organizatora wydatki na benzynê. To rozwi¹zywa³o nie tylko problem transportowy, ale i
pozwoli³o sprawnie ogarn¹æ dziesi¹tki miejscowoci. Nie bez znaczenia tu walor oszczêdnociowy.
Wymieniê tylko te miejsca, do których mia³em okazjê dotrzeæ: ¯abno, Niebylec, Gnojnik, Pustków, Nowa Huta (w Krakowie), Brzesko, £¹cko, Stary
S¹cz, Krynica, Stró¿e, Grybów... Przypuszczam, ¿e to nie wszystko. Na uboczu skrzy¿owañ poetyckich pozosta³ jednak¿e pobliski Tarnów. Nierzadko w
jednej miejscowoci odbywalimy po dwa spotkania, by³ to  jak widaæ 
bardzo pracowity i intensywny maraton poetycki, ogarniaj¹cy wielk¹ liczbê
s³uchaczy.
Pozwoli³o to jego uczestnikom lepiej poznaæ siê wzajemnie, no i
poznaæ twórczoæ uczestników festiwalu  nas³uchalimy siê wierszy
do woli. Bardzo ró¿nych, w tym poetów nieznanych, którzy przybyli
nawet z odleg³ych miast Polski. A weterani? W znacznym stopniu
serwowali powtórkê z rozrywki  czêæ poetów na tê okolicznoæ
mia³a przygotowanych parê sprawdzonych utworów... Nie zabrak³o
wiêc zaskoczenia  okazuje siê  mo¿na opowiadaæ te same od lat
kawa³y i tak samo improwizowaæ, dodaj¹c do starych bani nowe
nazwiska gospodarzy i nazwy geograficzne!
Wa¿ne s¹ praktyczne
elementy tego rodzaju
przedsiêwziêæ  to, co
po nich zostaje, nie tylko w pamiêci, ale i co
jest trwa³ym ladem.
Pod tym wzglêdem godna odnotowania jest antologia wspó³czesnej
poezji polskiej Dlatego
¿e s¹  Tomu szczo woni
suszczi (wyd. 2, KamiePogórze  Zagroda nieopodal Ciê¿kowic
niar, Lwów 2005),
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któr¹ opracowa³ i sporo utworów
przet³umaczy³ na jêzyk ukraiñski
Stanis³aw Szewczenko. Przek³adów
dokonali te¿ Anatolij G³uszczak,
Aleksander Irwaniec, Tadeusz Karabowicz, Zygmunt Lewicki, Zofia
Majdañska, Maria Owdijenko, Natalia Sydiaczenko, Ludmi³a Siruk i
Nadzieja Stepu³a. Wstêp napisa³ Waldemar Smaszcz. Ten dwujêzyczny
tom  po polsku i po ukraiñsku
przedstawiony zosta³ w Konej Dolnej podczas koncertu galowego.
Mia³em okazjê widzieæ go wczeniej, Stanis³aw Szewczenko, poeta i
teraz dosta³em egzemplarz autorski. t³umacz z Ukrainy
W pokanym tomie, licz¹cym 712
str., znalaz³y siê utwory ...107 poetów! S¹ tu wiersze Kamila Baczyñskiego, Czes³awa Mi³osza i Wis³awy Szymborskiej, Karola Wojty³y i
Jana Twardowskiego, Zbigniewa Herberta i Tadeusza Ró¿ewicza, Stanis³awa Grochowiaka, Mirona Bia³oszewskiego, Haliny Powiatowskiej,
Ewy Lipskiej, Adama Zagajewskiego, Ernesta Brylla, Julii Hartwig, Stanis³awa Barañczaka... Innych wybitnych poetów, ale te¿ i poetów zupe³nie przypadkowych, podczas, gdy pominiêto niektórych wa¿nych i
ciekawych twórców wspó³czesnych.
Dlaczego takie utwory znalaz³y siê w tomie? Sprawa prosta  Szewczenko, jako cz³owiek o przyjaznym, miêkkim usposobieniu, nie móg³
odmówiæ poetom, których pozna³ na lokalnych festiwalach i spotkaniach. Szczególnie, gdy to byli ich organizatorzy Natomiast zabrak³o
obiektywnego redaktora i równie obiektywnego doradcy.
I jeszcze, co bywa niekiedy typowe i dla innych antologii, przewa¿aj¹ w niej utwory krótkie i bardzo krótkie, niekoniecznie charakterystyczne dla ich twórców.
Mimo tych usterek, jest to praca potrzebna, pokazuj¹ca ró¿norodnoæ wspó³czesnej poezji polskiej w jej szerokim przekroju  ³¹cznie z
autorami spoza Polski (z Litwy: Alicja Ryba³ko, Romuald Mieczkowski
i Wojciech Piotrowicz), przybli¿aj¹ca czytelnikowi ukraiñskiemu szereg sylwetek twórczych. Prezentacja tej ksi¹¿ki, aczkolwiek bardzo
krótka, bez w¹tpienia nale¿a³a do wartociowszych chwil Jesieni Galicji. Jak pe³ne bezporednioci spotkania w terenie, czy z okazji 40-lecia
Biblioteki Miejskiej w Brzesku.
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Off Morf  Maraton Poetów i Performerów
W przedsiêwziêciu, które organizowa³ i prowadzi³ w P³ocku (28-29
padziernika) z ramienia Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki Andrzej Mitan (wyst¹pi³ równie¿ jako jeden z filarów maratonu z Polskim
poematem dydaktycznym), sw¹ obecnoæ zaznaczy³o kilku ciekawych
wykonawców, rzec mo¿na  polskich klasyków performance. Do ich
grona odnieæ mo¿na m. in. Wojciecha Bruszewskiego (z Poetyck¹ maszyn¹), Józefa ¯uka Piwkowskiego (z Ksiêg¹ s³ów wszystkich), Jana Rylke
(Lalka Barbie ma 50 lat), Bogdana Mizerskiego (Bassland).
Choæ dwiêk jest czêst¹ czêci¹ sk³adow¹ performance, to  wydawa³oby siê  trudno pogodziæ ten nurt z warstw¹ s³owa lirycznego.
Off Morf udowodni³, ¿e mo¿na i ¿e mo¿e to byæ ciekawa propozycja
dla widza, zaskakuj¹ca swoimi pomys³ami.
A poezja by³a gêsto obecna. I ta  co ciekawe  równie¿ dotykaj¹ca
Litwy. Poprzez Mickiewicza i Mi³osza w recytacji Andrzeja Dorobka, z
oryginaln¹ opraw¹ muzyczn¹ Zdzis³awa Piernika, Marka Rogulskiego i
Tomasza Szwelnika (Hello to the Cities).
Mia³em tak¿e mo¿liwoæ udzia³u w tym maratonie performance  z
Tekstami z Wilna, wsparty pomoc¹ wspania³ej poezji Barbary GruszkiZych, która zaprezentowa³a wiersze ze swej najnowszej ksi¹¿ki polsko-litewskiej. Festiwal mog³em obserwowaæ tylko w ci¹gu jednego
dnia, bo nazajutrz odbywa³y siê w Krakowie
Zaduszki Poetyckie
Jest to ju¿ tradycyjne i zawsze bardzo wzruszaj¹ce spotkanie, jakie
od lat organizuje w Krakowie Konfraternia Poetów z Jackiem Lubartem-Krzysic¹ na czele. I w tym roku wspominano poetów, którzy odeszli, recytowali ich wiersze przyjaciele. Nie zabrak³o te¿ w³asnych s³ów
o przemijaniu, tajemnicy Odejcia bliskich nam osób. Obecni byli, co
piêknie wiadczy o rodowisku, poeci krakowscy, bez wzglêdu na formalne przynale¿noci do zwi¹zków twórczych, jak te¿ ich gocie, a
zw³aszcza liczna grupa twórców z Opolszczyzny, których g³ównym
opiekunem jest Janusz Wójcik, nie tylko urzêdnik na niwie kultury, lecz
i sam poeta.
Obok Boles³awa Taborskiego z Wielkiej Brytanii reprezentowa³em
zagranicê w wawelskim grodzie. Po spotkaniu (29 padziernika), które
mia³o miejsce w Muzeum Archeologicznym, by³ krótki czas na rozmowy, na odwiedziny krakowskich przyjació³.
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Nagroda im. Witolda Hulewicza dla wilnian
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By³a to ju¿ jedenasta edycja wrêczenia tej nagrody, której pomys³odawc¹ jest
aktywny i energiczny jej propagator, jak
i osoby jej patrona, Romuald Kara. Warto tu przypomnieæ, ¿e pomys³ przyznawania tego wyró¿nienia zapad³ w Wilnie, kiedy to podczas jednego z pierwszych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ dotykalimy ladów pobytu tu Witolda Hulewicza w miecie Giedymina. Pomys³odawca nagrody, od lat wydaj¹cy Biblioteczkê Wileñsk¹, postanowi³ j¹ przyznawaæ dla
wybijaj¹cych siê postaci ¿ycia kulturalnego i spo³ecznego nie tylko w Polsce,
lecz i na Litwie, w innych krajach.
A wileñski okres ¿ycia Hulewicza by³ Birutë Jonuðkaitë odbiera
niezwykle intensywny i prê¿ny. Przypo- nagrodê z r¹k Andrzeja Chodmnijmy  by³ kierownikiem literackim kiewicza, dyrektora StowarzyReduty Juliusza Osterwy, nastêpnie  szenia Wspólnota Polska
dyrektorem programowym Rozg³oni Wileñskiej Polskiego Radia. Za³o¿y³ w tym miecie Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich, du¿o pisa³
i wydawa³, utworzy³ Radê Wileñskich Zrzeszeñ Artystycznych, staj¹c
siê niekwestionowanym animatorem ¿ycia literackiego i artystycznego. Tu powsta³o pierwsze polskie s³uchowisko radiowe jego autorstwa
pt. Pogrzeb Kiejstuta.
Ów wilnianin z wyboru, pochodz¹cy z Wielkopolski, nie mia³ ³atwego
¿ycia w miecie nad Wili¹. Atakowa³ go stale równie¿ dziennik wileñski
S³owo. Wyjecha³ st¹d, pozostawiaj¹c po sobie trwa³y lad, chocia¿by w
postaci ród Literackich w Celi Konrada, których by³ jednym z inicjatorów, tomiku swoich wierszy wileñskich pt. Miasto pod chmurami.
Na pocz¹tku wojny, jako znawca kultury i literatury niemieckiej, by³ u
boku prezydenta Warszawy Stefana Starzyñskiego, zas³yn¹³ sw¹ nieprzejednan¹ i bohatersk¹ postaw¹, przemawiaj¹c po niemiecku do ¿o³nierzy Wehrmachtu. Za³o¿y³ pierwsz¹ redakcjê pisma podziemnego Polska ¯yje. Aresztowany we wrzeniu 1940 roku, przeszed³ tortury.
Po dziesiêciu miesi¹cach heroicznego mêczeñstwa zosta³ rozstrzelany w Palmirach o wicie 12 czerwca 1941. Tak zgin¹³ t³umacz i przyja53
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ciel Rilkego, jeden z
najwiêkszych mistrzów mowy niemieckiej, autor piêknej,
pe³nej uwielbienia
ksi¹¿ki o jednym z najwiêkszych kompozytorów niemieckich 
Beethovenie  Jan
Parandowski.
Na pami¹tkê tamtej rozmowy w Wilnie
o Hulewiczu sprzed Gratulacje dla m³odych autorów. Od lewej: Barbara Wachowicz, Ewa Waskan, Maciej Mieczkowponad dziesiêciu lat
ski, Wies³aw Turzañski i Romuald Kara
Romuald Kara robi
wszystko, aby corocznie w gronie laureatów byli wilnianie. Znaleli siê
poród nich wszyscy licz¹cy siê nasi poeci, dziennikarze, animatorzy
kultury, m³odzi twórcy.
Nie zabrak³o wilnian wród laureatów i w tym roku. Uroczyste
wrêczenie Nagrody im. Witolda Hulewicza nast¹pi³o w historycznym
miejscu  w Podchor¹¿ówce w £azienkach Królewskich (24 listopada), gdzie rozpoczê³o siê powstanie 1831 roku. Nagrodæ dostaùa Birutë Jonuðkaitë, litewska pisarka i poetka, wiceprezes Zwiàzku Pisarzy Litwy. Decyzjæ o jej nagrodzeniu Romuald Karaú podjàù w
Wilnie, podczas tegorocznego Maja nad Wilià. I sùowa dotrzymaù. Choã zgùoszono ponad stu kandydatów do nagrody, nie byùo
wàtpliwoúci, co do zasùug nagrodzonej. Prócz twórczoúci wùasnej
Jonuðkaitë dziaùa na rzecz popularyzacji literatury polskiej na Litwie. Byùa pierwszà, która zaczê³a t³umaczyæ Mi³osza (fragment Doliny Issy, potem Autoportret przekorny Czes³awa Mi³osza), prze³o¿y³a
wielu pisarzy polskich, m.in. Stanis³awa Kowalewskiego, Wojciecha
Kuczoka, wspania³e notowania zebra³ ostatnio wydany w Kownie polsko-litewski tom poezji Barbary Gruszki-Zych w jej przek³adzie na litewski. Tylko w ramach ostatnich Majów na Wili¹ przet³umaczy³a
wiersze ponad dwudziestu goci festiwalu.
Miaùem zaszczyt i przyjemnoúã wygùosiã laudacjæ na czeúã nagrodzonej, m.in. powiedziaùem, ýe Jonuðkaitë to poniekàd moja
...vice versa: jest Litwink¹, urodzon¹ w Polsce (w Smolanach pod
Puñskiem), za ja  Polakiem z Litwy  i nasze losy tak samo zwi¹zane
s¹ z dwoma krajami, dlatego tak dobrze siê rozumiemy.
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Sta³o siê tradycj¹, ¿e przyznawane s¹ nagrody m³odym twórcom w
postaci debiutanckich ksi¹¿ek. Tomik poezji pt. Zamkniête okna wraz
z dyplomem otrzyma³a wilnianka Anna Waskan, która studiowa³a nauki
polityczne na Uniwersytecie Wileñskim, a obecnie kontynuuje studia
magisterskie na tej¿e uczelni. Wiersze pisze od dzieciñstwa, jest laureatk¹ kilku konkursów, w tym Miêdzynarodowego Konkursu dla M³odej Polonii w 2005 roku.
Podobn¹ nagrodê otrzyma³ Maciej Mieczkowski. Byæ Polakiem na Litwie to jego praca magisterska, na któr¹ zwróci³a uwagê Kapitu³a podczas
podejmowania decyzji o tegorocznych debiutach. Maciej z kolei jest absolwentem i magistrem nauk politycznych Uniwersytetu £ódzkiego. Jako student dzia³a³ w tzw. SMOK-u  w Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji
Kresowiaków, pomylnie odby³ sta¿ dziennikarski w redakcji nowojorskiego
Nowego Dziennika, którego pok³osiem by³ cykl artyku³ów, wyró¿niony
notabene Nagrod¹ M³odych im. Witolda Hulewicza w 2003 roku.
Ksi¹¿ka zapewne zainteresuje czytelników, których nurtuje ¿ycie
Polaków na Wschodzie, a konkretnie  na Litwie. Choæ na ten temat
powsta³o wiele opracowañ, zastanawiali siê nad tym ró¿ni autorzy, to
praca niniejsza ukazuje trudne, czasami zagubione, a nawet wstydliwe postawy, na szczêcie, nielicznych rodaków w okresie zdobywania niepodleg³oci. Autor powo³uje siê na konkretne fakty i ród³a, w
tym na nies³awnej pamiêci pisma Jedinstwo czy Ojczyzna, broni¹ce upadaj¹ce imperium radzieckie. Jest to pogl¹d na tamte, coraz bardziej odleg³e sprawy, z pozycji m³odego pokolenia, niemaj¹cego jakiegokolwiek b¹d baga¿u w próbie oceny sytuacji.
M³odych autorów namaci³a i do dalszej twórczoci zachêca³a
Barbara Wachowicz.
Nagrodê te¿ otrzyma³a Helena Pasierbska, by³a wilnianka, obecnie 
mieszkanka Gdañska, za
ksi¹¿kê, wydan¹ przed laty, o
tragedii w wileñskich Ponarach.
Wilno nie mog³o nie wp³yn¹æ  w sposób oczywicie
poredni  na przyznanie nagrody Teresie Kaczorowskiej.
Za wskrzeszenie pamiêci wielkiego poety baroku  ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskie- Maciej Mieczkowski udziela pierwszych
go i dzia³alnoæ, prowadzon¹ dedykacji w swej wie¿o wydanej ksi¹¿ce
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w kierunku upamiêtnienia jego imienia na ziemi, na której urodzi³ siê ten
Horacy Mazowsza (Sarbiewo ko³o Ciechanowa). Jego osobê i twórczoæ, z uwzglêdnieniem znacznego okresu wileñskiego ¿ycia, postanowi³em przypomnieæ w 2004 roku, podczas Maja nad Wili¹, Sarbiewskiego, powiêcaj¹c równie¿ konferencjê na Uniwersytecie Wileñskim (Znad Wilii, 17-20/2004). Wystàpiùa wówczas m.in. prof.
Eugenia Ulèinaitë, znawczyni i badaczka twórczoci Sarbiewskiego.
Jako prezes oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Ciechanowie, Kaczorowska zorganizowa³a po tym dwa festiwale literackie, powiêcone
Sarbiewskiemu, a niedawno powo³a³a organizacjê spo³eczn¹ jego imienia.
Jak widaæ, pobyty w Wilnie, rozmowy tu przeprowadzone, inspirowa³y do dobrych pomys³ów i sprzyjaj¹ rozwojowi ró¿nych inicjatyw...
Nagrodê G³ówn¹ jurorzy, na czele z Wies³awem Turzañskim, prezesem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie (wszyscy laureaci
otrzymali z jego r¹k piêkne albumy Kresy  zapomniana ojczyzna), i
jednego  obok Stowarzyszenia Wspólnota Polska i innych z darczyñców  przyznali prof. Barbarze Otwinowskiej. Uczestniczce Powstania Warszawskiego, wiêniowi politycznemu PRL, historykowi literatury okresu renesansu i baroku. Nagrody te¿ dostali Bogdan Drozdowski (po raz trzeci), za rekonstrukcjê Salomonowej Pieni nad Pieniami, wieñcz¹ce jego dzie³o translatorskie i obejmuj¹ce spolszczenie
Psalmów oraz Waldemar Michalski z Lublina, z redakcji Akcentu 
za prace edytorskie i literackie, przybli¿aj¹ce Wo³yñ i Ukrainê wspó³czesn¹ (patrz str. 106).
Artyci znad Wilii  wernisa¿ w Aninie
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A dok³adniej w Klubie Kultury Anin, gdzie zosta³a otwarta przedwi¹teczna wystawa pod takim has³em, sk³adaj¹ca siê z dwóch czêci
(25 listopada  19 grudnia).
W czêci pierwszej, pokazanej w jednej z sal, znalaz³o siê
malarstwo z cyklu Kapelusze
(a w³aciwie malarstwo
przestrzenne, jak swe kompozycje figuralne nazywa
sam autor) Linasa Domarackasa, zamieszka³ego w Warszawie artysty litewskiego.
Podczas otwarcia wernisarzu w Aninie
W drugiej sali wystawio56
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no na os¹d mi³oników sztuki nie tylko z tej dzielnicy stolicy Polski, ale
i przybywaj¹cych z ca³ej Warszawy, 45 prac 25 autorów, m. in. Valentinasa Ajauskasa, Vytautasa Butasa, Vytautasa Kalinauskasa, Henryka i
Ludwika Natalewiczów, Aleksandra Pok³ada, Czes³awa Po³oñskiego,
Romualdasa Stasiulisa, Jolanty nie¿ko, Iwony Torowin.
Otwarcia wystawy w towarzystwie goci z Litwy dokona³ miejscowy animator sztuki Miros³aw Perzyñski, smutn¹ i refleksyjn¹ litewsk¹ pieñ ludow¹ wykona³a pochodz¹ca z Wilna Krystyna Sul¿ycka  by³y to dni ¿a³oby w zwi¹zku z tragedi¹ w kopalni Halemba w
Rudzie l¹skiej, wiêc przedtem zebrani chwil¹ ciszy uczcili pamiêæ
górników, którzy zginêli w wypadku.
Prace z Wilna stanowi¹ pewien przekrój malarstwa na Litwie, stworzone zosta³y przez ludzi ró¿nych narodowoci i ró¿nych pokoleñ. Zainteresowaniem cieszy³y siê miniatury Henryka Natalewicza, tradycyjnie dokonano promocji najnowszych numerów pisma, a tak¿e innych
wydañ o Wileñszczynie. Podczas wernisa¿u nie zabrak³o degustacji
potraw kuchni wileñskiej.
Anio³y litewskie i polskie
©Katarzyna Chêdziñska

Te litewskie anio³y, to autorstwa Jolanty
Únieýko, Jolanty Teiðerskytë-Stoðkienë, Reginy
Þukauskytë-Budenienë i Aleksandrasa Vozbinasa. Na wystawie w Polskiej Galerii Artystycznej w
Wilnie pokazano ich w malarstwie sztalugowym 
w olejach i akwareli. Ka¿dy z artystów wykona³
po kilka prac, w charakterystycznym dla siebie stylu
 mimo, ¿e s¹ to bardzo ró¿ni twórcy, wystawê Lidia Kurzawowa 
charakteryzuje jeden wspólny i ciep³y klimat. Nie twórczyni anio³ów
bêdê siê o tym rozpisywa³, gdy¿ niejednokrotnie
na ³amach Znad Wilii by³a mowa o tych wileñskich artystach.
Anio³y przyjecha³y nad Wiliê równie¿ znad Odry, z Polski. I o tym
trochê wiêcej. Lidia Kurzawowa, aktorka-lalkarka, zaprezentowa³a co,
co mo¿na nazwaæ rzeb¹ w p³ótnie. Urodzona w Go³dapi, absolwentka Wydzia³u Lalkarskiego w Bia³ymstoku warszawskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej, pracowa³a po studiach w Domu Kultury w Suwa³kach, nastêpnie w Bia³ostockim Teatrze Lalek. Na pocz¹tku
lat dziewiêædziesi¹tych, wraz z mê¿em, poet¹ i publicyst¹ Eugeniuszem Kurzaw¹ (sta³y felieton Znad Odry, s. 36), przenios³a siê do Wilkanowa ko³o Zielonej Góry, gdzie za³o¿yli swój prywatny Ogród Sztuk,
57

GALERIA, PASJE

©Katarzyna Chêdziñska

miejsce szczególne dla zaprzyjanionych artystów i ich dzie³.
Jako artystka zaczyna³a od szopek bo¿onarodzeniowych, potem
zaczê³a tworzyæ anio³y, na wzór ludzi ró¿nych zawodów, w ró¿nych
sytuacjach i ujêciach. Swe anielskie wystawy mia³a w Suwa³kach,
w miastach woj. lubuskiego i wielkopolskiego, bra³a te¿ udzia³ w akcjach na rzecz szpitala w Zielonej
Górze. Obecna wystawa w Wilnie
jest jej drug¹ prezentacj¹ zagraniczn¹, po wystawach w Berlinie.
Anio³ Stró¿ fili¿anek
Jej anio³y s¹ bardzo ludzkimi,
¿yj¹ wród nas, zajmuj¹c siê tymi samymi czynnociami, co ka¿dy z
nas. Figurki, wykonane z materii i pokryte z³ot¹ farb¹, przedstawiaj¹
anio³ów ...hutaj¹cych siê, graj¹cych na skrzypcach, nios¹cych chleb...
Dlaczego anio³y? Sama artystka, która nie mog³a przybyæ na wernisa¿, tak odpowiada na to pytanie:
Sk¹d siê wziê³y moje anio³y? Najpierw z potrzeby darowania rodzinie, przyjacio³om i dobrym znajomym czego wyj¹tkowego, wy³¹cznie ode mnie i wykonanego samodzielnie. Chodzi³o o unikniêcie
dawania ludziom, na których mi zale¿y, prezentu byle jakiego, mog¹cego wywo³aæ odczucie lekcewa¿enia lub banalnoci. Poza tym wziê³y siê z samej przyjemnoci obdarowywania; po prostu lubiê wrêczaæ
prezenty i obserwowaæ reakcje obdarowywanych... Tym bardziej, ¿e
na tych anio³ach by³ i jest mój lad, który wêdruje ró¿nymi sposobami
do ludzi.
Ta pierwsza potrzeba i pozytywne reakcje na ni¹ wywo³a³y we mnie
jaki twórczy impuls, zaktywizowa³y moj¹ energiê i wdar³y siê w moj¹
rzeczywistoæ; zmieni³y j¹. Dzi ¿yjê na co dzieñ z anio³ami. Okaza³o
siê bowiem, ¿e przy szarzynie codziennoci ezoterycznoæ, a i niepowtarzalnoæ anio³ów, wzbudzaj¹ coraz wiêksze zainteresowanie. Pojawi³y siê zaproszenia, zaczê³y siê spotkania, wystawy, wyjazdy zagraniczne. Niekiedy proby o komentarz. Wówczas zwykle mówiê, ¿e moje
anio³y  anio³y wilkanowskie, gdy¿ powstaj¹ w wiejskim domu w Wilkanowie  s¹ tak dobre, jak ludzie, a ludzie z kolei bywaj¹ tacy, jak...
anio³y. I to porównanie z kim niewidzialnym chyba nas dowartociowuje, uszlachetnia, a mo¿e nawet zobowi¹zuje... Byæ mo¿e rzeczywi58
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cie dziêki nim stajemy siê odrobinê lepsi? Ot, taka terapia na w³asny
u¿ytek. W dzisiejszym wiecie wszyscy przecie¿ potrzebujemy dobrych
emocji.
Moje anio³y nie nale¿¹ do gatunku wysoko fruwaj¹cych pod kocielnymi sklepieniami; s¹ zawsze pod rêk¹ i mo¿e dlatego dzia³aj¹
uzdrawiaj¹co, wrêcz terapeutycznie. Wiem, ¿e dziêki tym postaciom w
szatach, powleczonych starym z³otem, wiele osób czuje siê bezpieczniej,
spokojniej. Bywaj¹ te¿ tacy, którzy potrafi¹ siê na ich widok niespodziewanie wzruszyæ. Zawsze mnie to dziwi, gdy¿ wiem, i¿ to tylko materia, przeze mnie ukszta³towana, ale zarazem cieszy, ¿e co w niej niematerialnego. Anielskiego?
Od kilku lat oswajam materia³, tworz¹c rzeby. Dajê im formê,
kszta³t, cechy charakteru, a one potem, niezale¿nie ju¿ ode mnie, ¿yj¹
w³asnym ¿yciem, wi¹¿¹c siê z kim w takich miejscach na kuli ziemskiej, w których nigdy nie by³am. Podró¿uj¹ zamiast mnie.
Otwarciu wystawy (30 listopada  1 lutego 2007) towarzyszy³a
anielska atmosfera przedwi¹teczna, odnotowaæ nale¿y udzia³ mass
mediów litewskich i przybycie sporej liczby goci.
(Wspó³praca: Maciej Mieczkowski)
U studentów na l¹sku

©Romuald Mieczkowski

i nie tylko, bo na pocz¹tku dnia, spêdzonego na Uniwersytecie l¹skim w Katowicach (5 grudnia), mia³em przyjemnoæ byæ goszczonym przez wyk³adowców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej uczelni. A mowa by³a o roli prasy polskiej w promocji kultury Wileñszczyny. Nastêpnie wyg³osi³em wyk³ad dla studentów i pracowników tego¿ Instytutu Uniwersytetu l¹skiego pt.
Twórcy i popularyzatorzy ksi¹¿ki polskiej
w Wilnie. Przyby³o
ponad sto osób. Wyk³ad mia³em mo¿liwoæ zilustrowaæ
przeroczami z Wilna. Jak to zwykle Jeden z gmachów Uniwersytetu l¹skiego. Na pierwbywa przy takiej szym planie pomnik Wojciecha Korfantego
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okazji, zadawano niema³o pytañ, wywi¹za³a siê dyskusja, pad³y konkretne propozycje wspó³pracy.
Odby³o siê te¿ spotkanie z grup¹ studentów seminarium magisterskiego dr hab. Marii Kalczyñskiej z Zak³adu Ksi¹¿ki wspomnianego
Instytutu, dziêki której  jak ju¿ pisa³em  otrzyma³em zaproszenie do
Katowic.
Mi³a by³a rozmowa z Ann¹ Macior, studentk¹ bibliotekoznawstwa z
Rudy l¹skiej, która na okazjê mojego przyjazdu przygotowa³a ca³y
szereg pytañ, poniewa¿ pisze pracê magistersk¹ na temat mojej twórczoci. Przy tych rozmowach raz jeszcze odczu³em, ¿e wiat jest ma³y
 gdzie Rzym, gdzie Krym  gdzie Wileñszczyzna, gdzie l¹sk ¯e
mimo odleg³oci, dziel¹cych te regiony, wiele jest wiêzów wspólnych,
¿e jest tu spore zainteresowanie dzia³alnoci¹ Polaków na Litwie, jak
te¿, potrzebna jest sta³a informacja o naszym aktualnym dorobku. By³a
te¿ mo¿liwoæ zostawienia najnowszych numerów Znad Wilii dla Biblioteki Uniwersytetu l¹skiego.
Artyci z Litwy w Warszawie

©Romuald Mieczkowski

Na otwartej tu¿ przed wiêtami
Bo¿onarodzeniowymi (20 grudnia 
31 stycznia 2007) wystawie w Galerii Mazowieckiej, mieszcz¹cej siê
na parterze Mazowieckiego Urzêdu
Wojewódzkiego (Plac Bankowy 3/5,
g³ówne wejcie), mia³em mo¿liwoæ
pokazania ponad 50 prac 23 artystów, m.in. Valentinasa Ajauskasa,
Vytautasa Butasa, Aleksandry Jaco- Hanna Gronkiewicz-Waltz zwiedza wystawê z Wilna
vskytë, Vytautasa Kalinauskasa, Ludwika Natalewicza, Rimantasa Okutisa, Aleksandra Pok³ada, Czes³awa Po³oñskiego, Romualdasa Stasiulisa, Jolanty nie¿ko, Iwony Torowin-Prokopiak, Aleksandrasa Vozbinasa  ¿e przytoczê tylko czêæ
nazwisk bardziej znanych artystów w porz¹dku alfabetycznym i aktywnie wspó³pracuj¹cych obecnie i w przesz³oci z Polsk¹ Galeri¹ Artystyczn¹ w Wilnie Znad Wilii, z kolekcji której wystawione obrazy
pochodzi³y.
Wystawa stanowi w pewnym sensie przekrój mo¿liwoci twórców
z Litwy ró¿nych narodowoci (Litwini, Polacy, Bia³orusini, ¯ydzi), ró¿nego wieku, a nawet ró¿nych pokoleñ (w tym nie¿yj¹cych twórców 
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Kalinauskasa i Okutisa),
pracuj¹cych w ró¿nych
technikach  pokazano malarstwo olejne, akwarelê, pastele, monotypie, grafikê,
rysunek, prace wykonane w
technikach mieszanych. Tematycznie czêæ z nich ³¹czy
jeden w¹tek  wileñski, choæ
nie zabrak³o dodatkowych
wspólnych akcentów wi¹tecznych  sprzyja³a temu Fragment ekspozycji
kameralnoæ prezentacji  przewa¿aj¹ prace o mniejszych rozmiarach,
ciep³ych barwach, nieposuniête daleko w eksperymentach twórczych i
chêci szokowania, co jest niemal¿e charakterystyczne dla wspó³czesnych ekspozycji. Prace maj¹ staranny warsztat twórczy, oparcie w
najlepszych tradycjach malarstwa na Litwie.
Mimo napiêtego czasu przedwi¹tecznego, na wernisa¿ wystawy
przyby³o sporo osób. Wród nich byli artyci  m.in. Stefan Wierzbicki, rzebiarz, pochodz¹cy z Wilna, Marek Sewen, kompozytor i dyrygent, warszawianie, interesuj¹cy siê wspó³czesn¹ Litw¹ i jej sztuk¹. Co
buduj¹ce, przyby³o niema³o m³odzie¿y, pragn¹cej nawi¹zaæ bezporednie kontakty wspó³pracy z naszym krajem, jak na przyk³ad, Ma³gorzata
Koziñska. Jako wolontariuszka, przygotowa³a ona projekt pt. Nad brzegiem Wilii, który bêdzie realizowany w pierwszej po³owie roku 2007 w
Bibliotece Publicznej w £omiankach ko³o Warszawy. Jego uczestnikami bêd¹ dzieci, za Litwê im bêd¹ przybli¿aæ przede wszystkim artyci
 literaci, malarze, muzycy.
Mi³ym akcentem wernisa¿u by³a rozmowa z Hann¹ GronkiewiczWaltz, piastuj¹c¹ urz¹d prezydenta Warszawy w³anie w budynku, w
którym stworzono mo¿liwoci wystawiennicze dla Galerii Mazowieckiej. Pani prezydent wspomnia³a ciep³o Wilno, gdzie przebywa³a przed
laty w zwi¹zku z dzia³alnoci¹ Kredyt Banku na Litwie i choæ pieszy³a
na wa¿ne przedwi¹teczne spotkanie, to rozmowie i zwiedzeniu wystawy powiêci³a ponad kwadrans, interesowa³a siê sztuk¹ na Litwie,
jak te¿ rozwojem i perspektyw¹ wspó³pracy polsko-litewskiej.
Romuald Mieczkowski
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FOTOGRAFIA
STANIS£AW CAT MACKIEWICZ
 ARCHIWUM LONDYÑSKIE*
Gra¿yna Goszczyñska
Stefan Figlarowicz
Pierwszy raz zetkn¹³ siê z fotografi¹ w zaprzyjanionym z rodzin¹
Mackiewiczów domu Stanis³awa Filiberta Fleury (1858-1915)  wileñskiego malarza i fotografa.
Piêæ lat temu zaprezentowalimy po raz pierwszy Cata jako fotografa na wystawie pt. Pejza¿ polski 1939. By³y to prace, wykonane
podczas podró¿y z córkami po Polsce tu¿ przed wybuchem wojny 
latem 1939 roku  opatrzone komentarzami m³odszej córki  Aleksandry Niemczykowej.
Obecna wystawa zawiera fotografie, w przewa¿aj¹cej czêci wykonane w okresie pobytu autora na emigracji w Londynie i udostêpnione  tak, jak poprzednie  przez jego rodzinê. Charakteryzuj¹ siê one
wra¿liwoci¹ plastyczn¹, zbli¿on¹ do estetyki piktorialnej. Przedstawiaj¹
Londyn i Edynburg lat 40/50  pejza¿e wiejskie, portrety i sceny rodzajowe.
Prace stanowi¹ pe³ne kadry, s¹ wykonane z negatywów o wymiarach 6x6 cm. Jest to pierwsza ekspozycja zdjêæ Cata, nieznanych dot¹d nawet rodzinie.
Nasza Galeria specjalizuje siê w odkrywaniu fotografów, którzy 
znani czêsto z osi¹gniêæ na innych polach dzia³ania  do czasu upo-
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wszechnienia przez nas ich twórczoci, nie istnieli na mapie polskiej fotografii.
Pocz¹wszy od projektu Koniec i
pocz¹tek (1997) ze znakomitymi
zdjêciami prof. Wies³awa Gruszkowskiego, Henryka Radowicza i Emila
Kresaka, przez krakowiankê Danutê Bursê, po wspó³czesnego, dobrze
zapowiadaj¹cego siê lataj¹cego
Dariusza Bógda³a, odkrywamy nie
tylko sam¹ aktywnoæ fotograficzn¹, ale i artystyczne wartoci ich
fotografii.
Twórczoæ Cata  dziennikarza,
publicysty, polityka  jest tego kolejnym przyk³adem. Jeszcze bardziej ni¿ w pierwszej wystawie zaskakuje nas opanowaniem kadru, pomys³owoci¹, odwag¹ intymnej, niepretensjonalnej wypowiedzi.
Negatywy Stanis³awa Cata Mackiewicza opracowalimy dziêki rodkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe.
Gra¿yna Goszczyñska
Stefan Figlarowicz

* Wystawa czynna w Gdañskiej Galerii Fotografii czynna od 19 grudnia 2006
do 25 stycznia 2007. http//artfoto.infinity.net.pl
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Srebro Wilenki, widziane z Góry Trzykrzyskiej
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XVI W.  1945)  12
Godziszewski Tadeusz, ur. 1904 w Kazimierzu nad Wis³¹, zm. 1977
w Toruniu; rzebiarz, pedagog. W 1923 ukoñczy³ z wyró¿nieniem Szko³ê
Rzemios³ Budowlanych w rodzinnym Kazimierzu, w której jednym z
nauczycieli by³ Tadeusz Breyer, profesor warszawskiej Szko³y Sztuk
Piêknych. Dziêki stypendium, przyznanemu przez Sejmik Pu³awski,
móg³ kontynuowaæ naukê w krakowskiej Pañstwowej Szkole Przemys³u Artystycznego, któr¹ ukoñczy³ w 1925. Jego nauczycielem w klasie rzeby by³ Jan Raszka, w którego prywatnej pracowni jeszcze póniej podnosi³ kwalifikacje. W 1927-1932 studiowa³ na Wydziale Sztuk
Piêknych USB w Wilnie, dyplom otrzyma³ w pracowni Henryka Kuny
w 1938. Ju¿ podczas studiów nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Cechu w.
£ukasza, uczestniczy³ w przygotowaniach i wystawianiu szopek akademickich, opracowuj¹c pomys³owe g³ówki znanych postaci ¿ycia
wileñskiego. Sprawowa³ kierownictwo artystyczne periodyku studenckiego Alma Mater Vilnensis oraz czasopism ¯agary i Po prostu.
Jego dzie³a rzebiarskie, wykonane w czasie pobytu w Wilnie, otwiera
cykl supraport dla WSH w Warszawie (1928) i pomnik na Cmentarzu
Wojskowym w Wilejce (1929). W 1928-1932 na zamówienie Klubu
Smorgonia wykona³ w br¹zie cykl g³ów karykatur znanych osobistoci: profesorów uniwersytetu, luminarzy dziennikarstwa, idoli m³odzie¿y,
bêd¹cych czêciowo replikami postaci szopek akademickich, czêciowo wykonanych od nowa  Stefana Ehrenkreutza, Franciszka Bossowskiego, Juliusza K³osa, Henryka Dembiñskiego, Stanis³awa CataMackiewicza, Waleriana Charkiewicza. W 1934 uzyska³ nagrodê za
pomnik (nie wykonany) Kaspra Bekiesza w Wilnie. Do znacz¹cych
dzie³ artysty nale¿a³y: krucyfiks dla kaplicy w. Piotra w katedrze oraz
p³askorzeba Fortuna  1938, uznana za pracê dyplomow¹ i umieszczona na fasadzie gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego w Wilnie.
W 1945 wyjecha³ do Torunia, gdzie pracowa³ w UMK jako adiunkt,
profesor nadzwyczajny, kierownik Zak³adu Rzeby Wydzia³u Sztuk
Piêknych tej uczelni. Twórca pomników, p³askorzeb, portretów w
gipsie, br¹zie, drewnie i granicie. Uczestniczy³ w okrêgowych i ogólnopolskich wystawach rzeby w kraju i za granic¹.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 59;
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 141.

Goetke Konrad, ¿y³ w XVII w. W Wilnie wykonywa³ miedzioryty,
m.in. ilustracje do ksi¹¿ek, np. K. Woysznarowicza S³awa Radziwi³65
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³ów, 1643; tak¿e portrety, m.in. rodziny Chodkiewiczów, poza tym figury alegoryczne, kartusze, herby, ornamenty oraz symbolikê wojskow¹.
K. Èerbulënas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 1. Vilnius 1985, s. 609.

Goldblatt Jakub, syn Symeona. ur. 1860 w Suwa³kach, zm. w
lutym 1929 w Wilnie; malarz. W 1878-1888 studiowa³ 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; w tym¿e roku otrzyma³ stypendium akademii na studia za granic¹.
Po powrocie do Petersburga zrezygnowa³ z proponowanej mu profesury w akademii i za³o¿y³ w³asn¹ szko³ê malarsk¹. W 1918 przeniós³ siê
do Wilna, pocz¹tkowo 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. Zajmowa³ siê tak¿e 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.

Golus Jan, ur. 1895, zm. 1964; scenograf. W 1937-1939 wspó³pracowa³ z teatrami miejskimi w Wilnie.

Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 90.

Gonzal Józef, ¿y³ w XIX w.; malarz i nauczyciel rysunku. Uczeñ
Jana Rustema na Uniwersytecie Wileñskim. Na wystawie jego Szko³y
Sztuk Piêknych by³y jego rysunki sepi¹: w 1820  G³owa Andromachy,
Madonna wg Rafaela i trzy sceny pejza¿owe (kopie ze sztychów); w
1822  mieræ Abla i trzy studia g³ów (jedno przedstawia³o córkê Rustema, wg portretu artysty). W 1819 kandydowa³ do seminarium nauczycielskiego; zosta³ przyjêty w 1820 na podstawie opinii Rustema i
studiowa³ tam do 1823. W 1825 skierowano go na posadê nauczyciela
rysunków w szkole powiatowej w Winnicy na Podolu. W aktach kuratorii wileñskiej z 1826-1833 jest notowany jako nauczyciel szko³y powiatu niemirowskiego.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 398.

Gorbacz Augustyn, ¿y³ w XIX/XX w.; fotograf. Pochodzi³ z rodziny ch³opskiej z powiatu wilejskiego. Uczy³ siê w szkole miejskiej w
Wilejce, praktykê fotograficzn¹ odbywa³ w Dwiñsku (obecnie Daugavpils, £otwa). W 1906 otworzy³ zak³ad fotograficzny w Wilnie, po
1908 zak³ad w³adze zamknê³y.
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Opr. M. J.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 20.

Gore Aleksander, ¿y³ w XVIII w; malarz. Pracowa³ dla rodziny
Sapiehów w drugiej po³. XVIII w. Wg Rastawieckiego, w pomiertnym inwentarzu dóbr Józefa Sapiehy z 1792 wymienione by³y nastêpuj¹ce jego prace: Krajobraz, Portret ks. Teofili z Jab³onkowskich Sapie¿yny z synem Aleksandrem oraz Krajobraz, kopia J. Pillementa z pa³acu w Szumsku pod Wilnem.
A. Ryszkiewicz, Polski portret zbiorowy. Wroc³aw 1961; S³ownik artystów
polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 404.

Gorecki Tadeusz, syn poety Antoniego i Weroniki z Eydziatowiczów, ur. 5 maja 1825 w Dusieniêtach k. Czarnego Boru pod Wilnem,
zm. 31 stycznia 1868 w Pary¿u. Rysunku i malarstwa uczy³ go w
Wilnie spokrewniony z rodzin¹ Wañkowiczów Wincenty Dmochowski, w prowadzonej przez siebie od ok. 1840 szkole malarskiej w Wilnie. W koñcu 1840 przyby³ do Petersburga, gdzie zosta³ przyjêty jako
wolny s³uchacz do akademii. Pracowa³ pod kierunkiem Kar³a Briu³³owa. Nale¿¹c do wyró¿nianych przez profesora uczniów, by³ przez niego zatrudniany jako pomocnik przy dekoracji wnêtrza soboru w. Izaaka (Isaakijewskij  1843-1847) w Petersburgu. Na polecenie Briu³³owa dokoñczy³ malowanego przezeñ portretu bajkopisarza Iwana Kry³owa. W 1842 zwróci³ na siebie uwagê, pokazuj¹c na wystawie akademickiej kopiê obrazu M. Sweertsa Bankrut, ze zbiorów akademii i
Wnêtrze kocio³a ewangelickiego w Petersburgu. W 1843 uzyska³ medal srebrny II klasy za Niewidomego z przewodnikiem w kruchcie kocielnej. W 1845 zosta³ odznaczony bardzo rzadko przyznawanym
medalem z³otym Za ekspresjê  za obraz Spowied m³odej dziewczyny u duchownego katolickiego. Za ten¿e obraz nadano mu w 1849
tytu³ artysty 14 klasy, z wa¿noci¹ od daty uzyskania medalu. W 1847
wykona³, dla uzyskania medalu z³otego II klasy w zakresie malarstwa
historycznego, kompozycjê Sykstus V w m³odoci ze stadem wiñ i
wró¿k¹, przepowiadaj¹c¹ mu wietn¹ przysz³oæ. Medal z³oty I klasy
otrzyma³ w 1849 za obraz Chrystus, b³ogos³awi¹cy dzieci. Pragn¹c
uzyskaæ godnoæ akademika malarstwa portretowego, wykona³ w 1850
portret rzebiarza P. K. Klodta. W tym¿e roku, uzyskawszy zezwolenie
cara na dwuletni pobyt w Holandii i W³oszech, wyjecha³ jako stypendysta rz¹du na dalsze studia. Odwiedzi³ po drodze Wilno i Warszawê.
Na pocz¹tku 1851 by³ w Madrycie. W Muzeum Prado kopiowa³ dzie³a
dawnych mistrzów, m. in. S. del Plombo (Chrystus, nios¹cy krzy¿,
1851, nabyty w tym¿e roku do zbiorów akademii petersburskiej), Rafaela (w. Rodzina  La Perla), Ribery (w. Bart³omiej, 1852). Wyko67
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nany w Madrycie i tam w 1852 wystawiony obraz Ostatnia komunia
umieraj¹cej spotka³ siê z przychyln¹ opini¹ miejscowej prasy i by³ kilkakrotnie przez artystê powtórzony. Uzyskawszy zgodê na przed³u¿enie o rok pobytu za granic¹, mia³ udaæ siê w koñcu 1852 do W³och. Do
Petersburga powróci³ prawdopodobnie w 1853 i wzi¹³ udzia³ w kolejnej
wystawie akademickiej, pokazuj¹c Pielgrzymów przed bazylik¹ w. Piotra w Rzymie; w. Bart³omieja; Ostatnia komuniê umieraj¹cej i Widok
Dziedziñca Lwów w Alhambrze. Ten ostatni zosta³ zakupiony w 1867 z
polecenia cara do zbiorów Ermita¿u. Za przywiezione z podró¿y obrazy
nadano mu w 1854 tytu³ akademika w zakresie malarstwa historycznego. W 1855 wyjecha³ ponownie za granicê, zatrzymuj¹c siê w drodze w
Warszawie. Parê lat spêdzi³ we W³oszech. W Bolonii wykona³ m.in. Ukrzy¿owanie i kopiê obrazu Rafaela w. Cecylia. Kopiê t¹, zaczêt¹ jeszcze
przez Briu³³owa, zamówi³a i naby³a do swych zbiorów akademia petersburska, z któr¹ artysta utrzymywa³ ci¹g³y kontakt do koñca ¿ycia. W
1857 o¿eni³ siê w Pary¿u z córk¹ Adama Mickiewicza, Mari¹, i po odwiedzeniu wkrótce po lubie wraz z ¿on¹ rodziny w kraju osiad³ w Pary¿u na sta³e. Bra³ udzia³ w tamtejszych wystawach, pokazuj¹c obrazy o
tematyce religijnej i portrety. Malowa³ nadal kopie popularnych dzie³ dawnych malarzy z Luwru, obrazy dla kocio³ów (replika Ukrzy¿owania z
1859 dla kocio³a w. Katarzyny w Petersburgu) i odbiorców indywidualnych. Istotn¹ pozycjê w jego dorobku zajmowa³y portrety, których
sporo wykona³ jeszcze podczas studiów w Petersburgu. Malowa³ wizerunki przedstawicieli kó³ wojskowych i wy¿szego duchowieñstwa (m.in.
pu³kownika Gieczewicza, genera³a Sterana, biskupów  Borawskiego,
W. ¯yliñskiego, I. Ho³owiñskiego, K. Dmochowskiego, Macieja Wo³onczewskiego  wszystkie przed 1850); w czasach paryskich wród portretowanych znaleli siê cz³onkowie rodziny i osoby zaprzyjanione, m.in.
Maria Gorecka (kilkakrotnie), Zofia z Szymanowskich Lenartowiczowa, Aleksander i W³adys³aw Mickiewiczowie, Franciszek Malewski,
Ludwik Wo³oski. Trudni³ siê te¿ nauczaniem rysunku i malarstwa. W
1862 otrzyma³ Order Lwa i S³oñca za lekcje z zakresu sztuki, jakich
udziela³ uczniom z Persji. U pod³o¿a malowanych przez niego obrazów
o tematyce, któr¹ mo¿na by nazwaæ rodzajow¹, tkwi³y inspiracje religijne, co byæ mo¿e wynika³o z ukszta³towanych przez akademiê pogl¹dów
i koncepcji twórczych, z kopiowania muzealnych arcydzie³ oraz ze sk³onnoci w³asnego temperamentu. Pomys³ów do obrazów poszukiwa³ wiêc
zwykle w ceremoniach, obrzêdach lub zwyczajach, zwi¹zanych z wierzeniami. Jego prace odznacza³y siê uroczystym i nieco sentymentalnym
nastrojem, zabarwionym pewn¹ doz¹ kontemplacji religijnej.
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I. Trybowski, Polski s³ownik biograficzny, t. 8. Kraków 1959; J. Derwojed,
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 406.

Gorzuchowski Ksawery, ¿y³ w XX w.; grawer, z³otnik. W³aciciel
zak³adu w Wilnie przy ul. Zamkowej 9 przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹
i w okresie miêdzywojennym.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 484.

Górski Konstanty, ur. w 1868 w Kazimirowie na Kowieñszczynie, zm. 1934 w Warszawie; malarz, ilustrator. Uczy³ siê w Szkole
Rysunkowej w Wilnie, a nastêpnie w Szkole Malarstwa, Rzeby i Architektury w Moskwie. W 1887 rozpocz¹³ studia w ASP w Petersburgu, prawdopodobnie pod kierunkiem B. Willewaldego. Oko³o 1891
wyjecha³ na dalsze studia do Monachium, Francji i W³och. W 1895
zamieszka³ w Warszawie. Czynnie w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ artystyczn¹,
spo³eczn¹ i pedagogiczn¹; w 1900 zosta³ cz³onkiem zarz¹du Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Podczas pierwszej wojny wiatowej przebywa³ w Moskwie. Uczestniczy³ wówczas aktywnie w ¿yciu
polskiej kolonii artystycznej. Po powrocie w 1919 do Warszawy prowadzi³ dzia³alnoæ organizacyjn¹ w ZSP. Od 1897 regularnie uczestniczy³ w jego wystawach, równie¿ indywidualnie (1922, 1930 i 1933).
Poza Warszaw¹ wystawia³ swoje prace dwukrotnie w Poznaniu i w
1900 na Powszechnej Wystawie w Pary¿u. By³ cenionym ilustratorem.
Wspó³pracowa³ z Tygodnikiem Ilustrowanym, Wêdrowcem, Biesiad¹ Literack¹ i Tygodnikiem Polskim. Dominuj¹c¹ rolê w jego
twórczoci zajmuj¹ portrety; podejmowa³ tak¿e tematykê baniow¹,
historyczn¹ i rodzajow¹.
I. Dunikowska, Polski s³ownik biograficzny, t. 8; T. R., Kszta³cenie artystyczne
w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 84-85. Lietuvos dailës istorija,
Vilnius 2002, s. 247.

Grabowski Edward, ur. w 1904 w Kêtach na Podbeskidziu, zm.
1966 w Bielsku-Bia³ej; grafik, malarz, pedagog. W 1932-1938 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; uzyska³ absolutorium,
nastêpnie ukoñczy³ Instytut Robót Rêcznych w Warszawie. Dyplom
otrzyma³ w 1949 na Wydziale Sztuk Piêknych w Toruniu. Grafikê uprawia³ od 1930. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka³ w Bielsku-Bia³ej,
powiêcaj¹c siê sztuce i nauczaniu. Tam te¿ by³ wieloletnim prezesem
oddzia³u sekcji grafiki Oddzia³u ZPAP. Wystawy indywidualne: BielskoBia³a  1960, 1967; Kraków  1961; Katowice  1961; Bia³ystok 
1964; Rybnik  1965; Warszawa  1966. Wyda³ trzy teki graficzne i
piêæ ekslibrisowych. Z okresu wileñskiego znane s¹ jego m.in. dzie³a:
Madonna z lili¹, 1934, drzeworyt; Koció³ek wiejski, 1935, drzewo69
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ryt; w. Jan Nepomucen, 1935, akwaforta; Dziewczyna z kwiatem, 1937,
drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 60.

Grabowski Wilhelm, ¿y³ w XIX w.; fotografik-amator. Ukoñczy³
instytut szlachecki w Wilnie, studiowa³ na Uniwersytecie Moskiewskim; po studiach mieszka³ w rodzinnym maj¹tku Siemiakowszczyzna
w powiecie lidzkim, gdzie od 1859 mia³ laboratorium fotograficzne;
sta³y wspó³pracownik moskiewskiego pisma Fotograf. Uczestniczy³
w powstaniu styczniowym, po jego upadku  na zes³aniu, sk¹d wróci³
do Wilna w czerwcu 1874.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 20.

Grajewski Edmund, ur. 3 marca 1914 w Szawlach, zm. 17 listopada
1985 w Olsztynie; malarz scenograf. Po 1919 zamieszka³ w Wilnie, tu
ukoñczy³ w 1935 Woln¹ Szko³ê Malarstwa i Rysunku przy Wileñskim
Towarzystwie Artystów Plastyków. Pracowa³ jako asystent scenografa
w Teatrze Muzycznym Lutnia i w Teatrze Dramatycznym Reduta.
Podczas okupacji  w Ruchu Oporu. W 1945 krótko mieszka³ w Toruniu, potem osiad³ w Olsztynie, gdzie pracowa³ jako scenograf Teatru im.
Stefana Jaracza (m.in. scenografia do Ojca Strinberga w re¿. Karola
Adwentowicza) i Teatru Lalek, dzia³aj¹cego przy OMTUR. By³ wspó³autorem pierwszej powojennej wystawy malarstwa grafiki i rzeby na Zamku
Olsztyñskim (otwarcie 15 grudnia 1946). W 19491954 pracowa³ w
Teatrze Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatrze im. Aleksandra Fredry
w Gnienie i krótko w teatrach £odzi. W tym okresie by³ autorem ok. stu
projektów scenograficznych, kostiumów, lalek i kukie³ek, zajmowa³ siê
opraw¹ plastyczn¹ plenerowych widowisk regionalnych. W 1955 powróci³ do Olsztyna i zatrudniony zosta³ w Wojewódzkim Domu Kultury,
jako instruktor prowadzi³ zajêcia ze scenografii i kostiumologii dla kierowników i re¿yserów amatorskiego ruchu teatralnego powiatowych
domów kultury. Wspó³pracowa³ z Teatrem Lalki i Aktora Czerwony
Kapturek. Wiele w poniejszych latach uczyni³ w kszta³towaniu estetycznego wystroju miasta. W Wojewódzkim Zarz¹dzie Kin w Olsztynie
zajmowa³ siê wizualn¹ form¹ popularyzacji produkcji filmowej.W twórczoci malarskiej przede wszystkim zajmowa³ siê utrwalaniem widoku
ulic i domów miasteczek Warmii i Mazur. Dwukrotnie, w 1973 i 1977,
odwiedzi³ Wilno  miasto swojej m³odoci. Wtedy to wykona³ wiele rysunków i szkiców Starówki, co zaowocowa³o w 1981 indywidualn¹
wystaw¹ w olsztyñskiej Galerii Sztuki Wspó³czesnej BWA Wilno. Malarstwo  rysunek. Ponadto mia³ jeszcze trzy wystawy indywidualne, zorganizowane przez Zwi¹zek Polskich Artystów Plastyków i BWA w Olsz70
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tynie  1964 (Edmund Grajewski  malarstwo, grafika, scenografia);
1968 (Miasta i miasteczka Warmii i Mazur) i 1973 (Lidzbark  miasto
Kopernika). Uczestniczy³ ponadto w omiu wystawach zbiorowych. W
ostatniej  pomiertnie, w 1986  w Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa
i Grafiki Cz³onków Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików,
Warszawa  Zachêta  Marzec 1986 (pozycja katalogu 97). Pochowany
na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie przy ul. Poprzecznej.
T. Oracki, Twórcy i dzia³acze kultury w województwie olsztyñskim w latach
1945-1970, s. 3-4; K. Kozie³³o-Poklewska, Plastyka olsztyñska w 35-leciu PRL.
Olsztyn 1980, s. 31. Relacja Wojciecha Grajewskiego z 27 maja 2004.

Griaznow Wasilij, ur. ?, zm. 1909; rosyjski rzebiarz, malarz. W
1899 wykona³ popiersie Aleksandra Puszkina, ustawione w 1900 na
postumencie w Cielêtniku w Wilnie. W 1915 Rosjanie popiersie wywieli, natomiast postument w 1922 ustawiono na skwerze przy kociele w. Katarzyny, a na nim  popiersie Stanis³awa Moniuszki, d³uta
Boles³awa Syrewicza, rzebiarza z Warszawy. Malowa³ te¿ widoki Wilna, zw³aszcza cerkwie wileñskie.
S³owo 1922, 26.09; V. Drëma, Dingês Vilnius. Vilnius 1991, s. 49; Lietuvos
dailës istorija. Vilnius 2002, s. 274.

Grochowski Krzysztof, ¿y³ w XVI w.; malarz w Wilnie. Nale¿a³ do
bractwa cechowego przy kociele w. Anny, gdzie 25 sierpnia 1587
op³aci³ sk³adkê w wysokoci 12 gr.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 475.

Groneman Jan Krzysztof, ur.?, zm. 1757; z³otnik. Dzia³a³ w Wilnie
w XVIII w.; wykonywa³ naczynia liturgiczne do kocio³ów wileñskich.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 160.

Grosman Antoni, zy³ w XVIII w.; snycerz. Zmar³ w Wilnie, pochowany w tamtejszym kociele Bernardynów.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 482.

Grosman Genia, ur. 23 listopada 1910 w Bia³ymstoku. Studia na
Wydziale Sztuk Piêknych USB odbywa³a w 1933/34-1937/38 (w roku
ak. 1936/37 mia³a urlop ak.). Uczestniczy³a w wystawie YiVO w 1935
i 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; LVA,Vilnius, L 175,
ap. 9, b. 21, poda³a T. Dalecka.

Grudziñski Józef, ¿y³ w XIX w.; rzebiarz. W 1858 wykona³ statuê NMPanny Niepokalanego Poczêcia dla kocio³a Franciszkanów p.w.
Wniebowziêcia NMP w Wilnie.
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Kurier Wileñski 1858, nr 44, s. 397; S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw
1975, s. 397.

Grudziñski £ukasz, ¿y³ w XVIII w.; malarz wileñski. 30 grudnia
1794 wraz z architektem P. Rossim i malarzami Jakubem Lensy i Konstantym Ottosielskim z³o¿y³ przysiêgê na wiernoæ Katarzynie II.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 496.

Grupa Wileñska, zrzeszenie artystów plastyków wileñskich,
powsta³a w maju 1937, w sk³ad której, oprócz cz³onków Spó³dzielni
Pracy Artystów Wileñskich, weszli inni absolwenci Wydzia³u Sztuk
Piêknych USB. Grupa Wileñska mia³a w³asny lokal przy ul. Orzeszkowej 11A, w którym od koñca 1938 by³y prowadzone kursy rysunku,
malarstwa i zdobnictwa.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 19119-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37; J. Poklewski,
Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 285.

Gru¿ewska Zofia Antonina, ur. w XIX w. w Wilnie, zm. ?; rzebiarka. Dzia³a³a w Pary¿u, gdzie wystawia³a swe prace na Salon des
Artistes Francais (1914-1919), Salon des Tuileries (1923-1942), Salon
National des Beaux-Arts oraz na Salonie Niezale¿nych (1924-1926).
Zajmowa³a siê rzeb¹ portretow¹. By³y to g³ównie popiersia i g³owy,
wykonane w gipsie lub br¹zie.

wiat 1914, nr 30, s. 5; B. D³ugoszewski, S³ownik artystów polskich, t. 2.
Wroc³aw 1975, s. 504.

Gru¿ewski Marian, ur. 24 wrzenia 1885 w Warszawie, zm. 3 marca
1963 w £odzi; malarz. Samodzielnie uczy³ siê malarstwa w Wilnie i
Warszawie; studiowa³ w Pary¿u pod kierunkiem Chabasa oraz w Rzymie. W okresie miêdzywojennym czynny w Warszawie i Wilnie; po
drugiej wojnie wiatowej  w Toruniu, od 1946  w £odzi. Nale¿a³ do
³ódzkiego Okrêgu ZPAP. Wystawia³ od 1921 w Warszawie, w Wilnie
(1927) i £odzi (1929,1947, 1961). Tak¿e w Atenach (1929), Pary¿u
(1927) i Rzymie (1930). Zajmowa³ siê okultyzmem, by³ cz³onkiem Bractwa Bia³ego Wschodu. Malowa³ obrazy o tematyce fantastycznej, m.in.
Wizja czyæcowa, Wizja Wyspiañskiego; portrety: Autoportret, Leonardo da Vinci; obrazy religijne: Chrystus, Judasz, g³osz¹c, ¿e tworzy w
transie hipnotycznym. Wed³ug opinii wspó³czesnej krytyki, prace odznacza³y siê naturalistycznym ujêciem, a równoczenie du¿¹ si³¹ wyrazu. Pisywa³ artyku³y z zakresu krytyki artystycznej dla wileñskiego
Przegl¹du Artystycznego w 1925-1939.
H. Kubaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 504.

Grym Jakub, ur. 1709 w p³d. Niemczech, zm. 16 grudnia 1790 w
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P³ocku; sztukator. Wst¹pi³ do zakonu jezuitów 18 wrzenia1737 w
Warszawie. W³ada³ jêzykiem niemieckim i s³abo polskim. Nowicjat odbywa³ w Wilnie, gdzie jako stolarz wspó³pracowa³ przy odbudowie domu
i kocio³a w. Ignacego. Nie jest wykluczone, ¿e tam nauczy³ siê sztukatorstwa od nowicjusza Micha³a Schicka. Od 1741 kierowa³ pracowni¹ sztukatorsk¹ przy nowicjacie. Budowa³ w tym czasie murowane
o³tarze w bocznych kaplicach kocio³a w. Ignacego i ozdabia³ je stiukiem; wykona³ te¿ stiukow¹ ambonê, a do o³tarza g³ównego  w 1743
tabernakulum, ozdobione srebrem i szk³em weneckim. W tym¿e roku
przeniós³ siê do kolegium akademickiego w Wilnie i by³ tam kierownikiem pracowni sztukatorskiej do 1758, a potem  stolarskiej. Wspólnie
z rzebiarzem M. Schickiem do 1746 zbudowa³ piêæ stiukowych o³tarzy w kociele w. Jana; po po¿arze w 1748 wykoñczy³ dalsze cztery
o³tarze (do 1749); przerobi³ gotyckie filary przycienne na pilastry, pokry³ je stiukiem i doda³ z³ocone kapitele (1756-1757); pracowa³ nad
wielkim tabernakulum do o³tarza g³ównego (1758-1761) i zbudowa³
o³tarz w. Jana Nepomucena (1761). Przypuszczalnie by³ czynny przy
urz¹dzaniu wnêtrza obserwatorium astronomicznego przy Akademii
Wileñskiej oraz wykonywa³ wszelkie roboty sztukatorskie w kolegium
i  byæ mo¿e  w innych kocio³ach jezuickich i Wilnie. W 1768-1770
pracowa³ w kolegium jezuickim w Kro¿ach na Litwie, jako stolarz i
kierownik budowy. Nastêpnie powróci³ do kolegium akademickiego w
Wilnie, gdzie kierowa³ pracowni¹ stolarsk¹ oraz wytwórni¹ papieru.
Tu zasta³a go kasata zakonu. Po kilku latach przyby³ do P³ocka i do
koñca ¿ycia kierowa³ pracowni¹ stolarsk¹.
J. Poplatek, Op³atek. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972; J.
Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 508.

Grzegorz, ¿y³ w XVI w.; malarz, dominikanin, przebywa³ w klasztorze w Wilnie, w styczniu 1596  we Lwowie. 28 marca 1599 notowany w klasztorze w. Jakuba w Sandomierzu.
R. wiêtochowski, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 508-509.

Gudaitis Antanas, ur. 29 lipca 1904 w Szawlach, zm. w 1989 w
Wilnie; litewski malarz. W 1922-1926 uczy³ siê w seminarium nauczycielskim w Szawlach, w 1926-1929 studiowa³ literaturê na Uniwersytecie Kowieñskim, równoczenie uczy³ siê malarstwa w pracowni Justinasa Vienoinskisa; w 1929-1933 studiowa³ malarstwo w Pary¿u w
prywatnych pracowniach. W 1932-1935 by³ cz³onkiem grupy Ars,
od 1935 dzia³a³ w Zwi¹zku Plastyków Litwy. W 1940-1941 by³ wyk³adowc¹ w Szkole Sztuki w Wilnie, równoczenie w 1941-1943 wyk³ada³ w Instytucie Sztuk Piêknych w Wilnie, póniej by³ profesorem w
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tym¿e Instytucie (ASP) w Wilnie. Wystawia³ w Kownie, Wilnie, Tallinie, Moskwie i Lwowie. Malowa³ obrazy olejne, tworzy³ plakaty, stworzy³ cykl obrazów Matka z dzieckiem (1930-1935), Matka z owocami
(1933) i wiele innych.
I. Korsakienë, Antanas Gudaitis: Pieiniai. Vilnius 1973; Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 11-12.

Guderley, Guderlej, Karol Adolf, ¿y³ w XIX w.; rysownik. By³
uczniem Jana Rustema na Uniwersytecie Wileñskim; we wrzeniu 1818
przyjêty do seminarium nauczycielskiego, w 1820  mimo, ¿e zabiega³
o pozwolenie pozostania w Wilnie na w³asny koszt dla doskonalenia
siê w malarstwie  skierowano go na posadê nauczyciela rysunków do
szko³y w Kro¿ach na ¯mudzi, gdzie pracowa³ jeszcze w 1825. W 1820
na wystawie Szko³y Sztuk Piêknych w Wilnie by³y jego prace Filoktet
z Neoptolem, rys. kredk¹ oraz trzy figury rysowane z natury.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 513-514.
Gudynas Pranas, ur. 27 grudnia 1919 w ¯olach (asliai), zm. 14
wrzenia 1979 w Wilnie; litewski malarz, konserwator. Od 1937 uczy³
siê w kowieñskiej Szkole Sztuk Piêknych, naukê kontynuowa³ w 19401941 tej¿e szkole w Wilnie, w 1941-1943  w wileñskim Instytucie
Sztuk Piêknych. W 1942-1943 by³ konserwatorem w Muzeum Sztuki
w Wilnie. W 1946 ukoñczy³ Instytut pod kier. Justinasa Vienoinskisa.
Od 1949 uczestniczy³ w wystawach; wystawia³ m.in w Wilnie w 1969,
1979. Od 1953 by³ dyrektorem Muzeum Sztuki w Wilnie.
R. Bitinaitë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s.13-14.

Gumiñski W³adys³aw Heliodor, ur. 26 czerwca 1822 (lub w 1823)
w Warszawie, zm. 13 marca 1898 tam¿e. Po ukoñczeniu gimnazjum
gubernialnego w Warszawie uczy³ siê malarstwa pod kierunkiem A.
Piwarskiego oraz w prywatnej szkole A. Kokulara. Naukê kontynuowa³ w Wiedniu, gdzie obok studiów malarskich kszta³ci³ siê u D. Penthera w zakresie konserwacji obrazów. Odby³ d³u¿sz¹ podró¿ artystyczn¹
po W³oszech, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Po powrocie osiad³ w
Warszawie. W 1852 uzyska³ patent nauczyciela rysunków w szko³ach
rednich, który umo¿liwi³ mu prowadzenie lekcji na pensjach i w gimnazjum rz¹dowym. W Warszawie otworzy³ pracowniê konserwatorsk¹,
któr¹ prowadzi³ do koñca ¿ycia. Czêsto wyje¿d¿a³ na studia plenerowe,
m.in. by³ w Kieleckiem w 1864 i 1868, na Podlasiu  1869, w Radomskiem  1877. Odwiedzi³ równie¿ okolice Wilna i ¯mud. Powsta³y tu
jego obrazy: Ruiny zamku w Trokach, Kaplica Jagie³³y w Ponarach
pod Wilnem, Koció³ wiejski na Litwie, Domek wiejski na ¯mudzi.
Z. Nowak, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 516-517.
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Gundlfinger, Gullfinger, Jan, ur. 25 stycznia 1703 w Bawarii, zm.
po 1750; malarz, jezuita. Do zakonu wst¹pi³ 1 czerwca 1731 w Wilnie,
czyta³ i pisa³ po niemiecku, po polsku mówi³ s³abo. Po odbyciu nowicjatu pracowa³ w Wilnie przy dekoracji kocio³a w. Rafa³a. W 17331738 wykona³ do bocznych o³tarzy obrazy Archanio³owie Micha³ i
Gabriel, Anio³ Stró¿, w. Ignacy Loyola i w. Franciszek Ksawery;
przyozdobi³ malowid³ami refektarz (1733) i korytarz kolegium (1735).
Zdobi³ koció³ w. Kazimierza w Wilnie (1738-1739), kolegium w
Niewie¿u (1740-1742), Pu³tusku (1742-1744), Dyneburgu (17441747) i Kro¿ach (1747-1750).
J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 520; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J.
Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 97.

Guntherowa von Heidelshedim Aleksandra, córka Ignacego Tyzenhauza i Marianny z Przedzieckich, matka Gabrieli Puzyniny, poetki
i autorki pamiêtników, ur. ?, zm. 17 marca 1843 w Wilnie; malarkaamatorka. W 1810 poslubi³a Adama Gunthera von Heldeisheim, ziemianina i mecenasa sztuki, który w swoim maj¹tku Dobrowlany w d. powiecie wiêciañskim (dzi Bia³oru) w 1823-1830 zbudowa³ pa³ac, zgromadzi³ cenn¹ kolekcjê obrazów i bogat¹ bibliotekê, za³o¿y³ park romantyczny. Pa³ac dobrowlañski sta³ siê ¿ywym orodkiem ruchu artystyczno-umys³owego, do grona sta³ych goci nale¿eli m.in. malarze Jan
Damel, Jan Rustem, a Kazimierz Bachmatowicz mieszka³ tam przez 10
lat. Jako panna, póniejsza A. Guntherowa, uczy³a siê u J. P. Norblina i
A. Or³owskiego w Warszawie, a wg Pawlikowskiego, pobiera³a tak¿e
lekcje u Z. Vogla i Jana Rustema. Malowa³a akwarel¹ a la gouache
i farbami olejnymi krajobrazy i kwiaty z natury, z wdziêkiem i znajomoci¹, a¿ do ostatnich chwil ¿ycia. Prace jej przechowywano w tzw.
Albumie Dobrowlañskim, który w 1944 sp³on¹³ ze zbiorami Przedzieckich w Warszawie. Wed³ug jej rysunków, przedstawiaj¹cych widoki
parku i pa³acu w Dobrowlanach, Kazimierz Bachmatowicz wykona³
niektóre litografie, nale¿¹ce do cyklu Souvenir de Dobrowlany, 1835,
odbitego w zak³adzie J. Oziêb³owskiego w Wilnie. Pochowana na cmentarzu na Rossie w Wilnie.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 521-522.
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Synagoga przy ulicy Zawalnej (Pylimo) w Wilnie
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¯YDZI WILEÑSCY W SZTUCE  2*
Lejbowicz Hirsz, Herszek, Hirszek ur. 1700, zm. 1785 w Niewie¿u?; grafik, sztycharz. Samouk, pracowa³ w pa³acu Micha³a Kazimierza Radziwi³³a Rybeñki w Niewie¿u, dok¹d przyby³ z Sokala w 1747,
razem z ojcem, rytownikiem Lejb¹ Zyskielowiczem. Obaj w 1747-1756
wysztychowali 90 portretów. Herszek wykona³ sam szereg portretów
rodziny Radziwi³³ów, razem 165, a tak¿e album Icones familie dualis
Radivilianae , 1758. Rytowa³ ponadto miêdzy 1747 a 1750  Castrum Dolores Anny z Sanguszków Radziwi³³owej w kociele Jezuitów
w Niewie¿u i Mowy na walnym pogrzebowym akcie Anny z Sanguszków Radziwi³³owej, Wilno 1750 i kilka innych dzie³.
V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 501; S³ownik
artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 88.

Lejbowski Moj¿esz, Mosze, ur. 17 marca 1876 w Nowogródku,
zm. 1942 lub 1943 w Wilnie, w getcie. W 1899-1900 i 1904 uczy³ siê
malarstwa w Pary¿u u M. Bonneta, za³o¿y³ w Wilnie prywatn¹ szko³ê
rysunkow¹.W dwudziestoleciu miêdzywojennym by³ nauczycielem
rysunku w Wilnie, a w ostatnich latach przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ 
prezesem Wileñskiego ¯ydowskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, w 1940 zamieszka³ w Grodnie; wystawia³ w Wilnie i w innych
miastach; w 1940  w Grodnie, Bia³ymstoku i w Miñsku; po wybuchu
wojny radziecko-niemieckiej, w 1941 znalaz³ siê w getcie wileñskim,
gdzie zgin¹³. Malowa³ realistyczne pejza¿e, m.in. Ogród Pobernardyñski, ok. 1925; Podwórze wileñskiej bo¿nicy w niegu, ok. 1925. Na V
Dorocznej Wystawie Prac Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych
Artystów Sztuk Plastycznych w 1935 wyst¹pi³ jako goæ, prezentowa³: Przedwionie. Park ¯eligowskiego, olej; Podwórko Ramajles. Getto
wileñskie, olej; Motyw Wileñski Jesieñ, olej; Motyw wileñski, olej;
Podwórze wileñskie I, olej; Podwórze wileñskie II, olej; Ulica S³owackiego w Wilnie, olej; Obiad w przytu³ku, studium do obrazu, kredka.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893 -1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; U. Makowska,
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa1993, 20-21; LVA, Vilnius, F.288, ap. 1,
b.6, poda³a T. Dalecka.

Lewin Moj¿esz, ¿y³ w XX w.; malarz, literat ¿ydowski. By³ cz³onkiem grupy literacko-artystycznej Jung Wilne, za³o¿onej w 1929.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowi*Dokoñczenie. Pocz¹tek  Znad Wilii, 27/2006.
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sko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Lewin Rafa³, ¿y³ w XX w. W 1910, 1911 i 1912 bra³ udzia³ w
dorocznych wystawach Wileñskiego Towarzystwa Artystycznego,
pokazuj¹c ³¹cznie 17 prac. S¹ to przede wszystkim portret, studia portretowe i krajobrazy miejskie, np. Stara synagoga w Wilnie, olej 1908.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 86.

Lewówna-Frydman Fanny, ur. w 1912 w Wilnie, zm. w styczniu
1943 w Krakowie. Zamê¿na za Czes³awem Frydmanem-Nowiñskim,
prawnikiem. Studia artystyczne odby³a w 1932-1935 na Wydziale Sztuk
Piêknych USB w Wilnie pod kierunkiem Tymona Niesio³owskiego, Jerzego Hoppena i Ludomira Sleñdziñskiego. W czasie studiów uczestniczy³a w wystawach studentów, na jednej z nich pokaza³a Akt myj¹cej
siê dziewczyny, olej. Uczy³a rysunku w Gimnazjum ¯ydowskim. Podczas drugiej wojny wiatowej przebywa³a w Krakowie. Zosta³a zamordowana przez gestapo. Malowa³a akty, portrety, pejza¿e i sceny rodzajowe. Pozostawa³a pod wp³ywem francuskiego malarstwa postimpresjonistycznego Mauricea Utrilla. Zajmowa³a siê te¿ drzeworytem: £ód
rybacka, 1934; Scena rodzajowa.
H. Kubaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 87.

Lipszyc Chaim Jakub, Lipchitz Jaques, ur. 21 sierpnia 1891 w
Druskienikach, zm. 26 maja 1973 na Capri; ¿ydowski i francuski
rzebiarz. Od 1906 mieszka³ w Wilnie, gdzie uczêszcza³ do Szko³y
Rysunkowej I. Trutniewa. W 1909 wyjecha³ do Pary¿a, gdzie do 1912
studiowa³ w Ecol des Beaux-Arts, Akademie Julian i Akademie Colarossi; w 1913 osiad³ w Pary¿u na sta³e. Tworzy³  pod wp³ywem
kubizmu  rzeby figuralne o silnie uproszczonej formie i masywnej
bryle: Marynarz z gitar¹ ok. 1915; zdynamizowa³ kompozycjê i wprowadzi³ a¿ury: Akt z gitar¹ 1928; póniej stopniowo zwiêksza³ ekspresjê: Para 1928-1930, zaokr¹gla³ wolumen: Prometeusz 1937. W 1941
wyjecha³ do Stanów Zjednoczonych, po drugiej wojnie wiatowej
powróci³ do Europy, najpierw do Francji, a od 1963 z przerwami
dzia³a³ we W³oszech.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2, Vilnius 1986, s. 620; Wielka encyklopedia
PWN, t. 16. Warszawa 2003, s. 26.

£askow Chanon, Chaim, ur. w 1870 w Wilnie, zm. ?; malarz, litograf. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej studiowa³ w pracowni litograficznej N. Maca w Wilnie. Ukoñczy³ Szko³ê Rysunkow¹ I. Trutniewa. Praktykowa³ w Warszawie w Zak³adzie Litograficznym Kasprzykiewicza. W³asny zak³ad prowadzi³ od 1904. By³ nauczycielem na
¯ydowskich Kursach Przemys³u Artystycznego Zofii Gurewiczówny
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w Wilnie. Probê o przyjêcie na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB z³o¿y³ w
1927.
LVA, Vilnius, F 175, ap. 9, b. 30, poda³a T. Dalecka.

Madejsker Szymon, ur. ?, zm. 1942 w Lidzie, zamordowany przez
hitlerowców; malar. Uczestniczy³ w wystawie JiWO w 1935 oraz w
Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w 1937 w lokalu
biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie: Bezdomni, Studium staruszka,
Martwa natura.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; S³ownik artystów
polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 225.

Majmon Mojsze, Moj¿esz, ur. 1860 w Wy³kowyszkach na Litwie,
zm. 1924. Uczêszcza³ do szko³y artystycznej w Warszawie. Ukoñczy³
Szko³ê Rysunkow¹ I. Trutniewa w Wilnie; w 1880-1887 studiowa³ w
ASP w Petersburgu; w 1887 uzyska³ tytu³ k³assnyj chudo¿nik za
obraz Metropolita udziela Iwanowi Gronemu lubów zakonnych, a w
1893 - tytu³ akademika. W 1889-1890 malowa³ g³ównie portrety, póniej obrazy rodzajowe: ¯ebraczka; historyczne: Piotr I redaguje Izwiestija, Aleksander I u Serafina Sarowskiego. W 1905/1906 przedstawia³
tematy, zwi¹zane z pogromem ¯ydów; w 1894-1900 opracowa³ Album kobiet biblijnych i Album mê¿ów biblijnych, z których plansze
publikowane by³y jako dodatki do czasopism; malowa³ te¿ sceny rodzajowe z ¿ycia ¯ydów wileñskich.
Tygodnik Ilustrowany 1894, I pó³r., s. 387; S³ownik artystów polskich, t. 5.
Warszawa 1993, s. 248; Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 247.

Mane-Katz Emanuel?, ur. w 1894 w Kremienczugu na Ukrainie,
zm. w 1962 w Tel Awiwie; malarz. W 1911-1912 uczy³ siê w Szko³ach
Rysunkowych  w Wilnie, a nastêpnie w Kijowie. W 1913 przyby³ do
Pary¿a i podj¹³ studia w pracowni Cormona w Ecole des Beaux-Arts,
gdzie spotka³ kolegów z wileñskiej szko³y. Po wybuchu pierwszej wojny wiatowej przyjecha³ do Piotrogrodu. Debiutowa³ na wystawie
¯ydowskiego Towarzystwa dla Rozwoju Sztuki w Moskwie w 1916.
Rok póniej zosta³ profesorem w Instytucie Artystycznym w Charkowie. Wróci³ do Pary¿a w 1920 i wszed³ w kr¹g Ecole de Paris. Pierwsze wystawy indywidualne jego dzie³ zorganizowa³a w Pary¿u Galerie
Percier w 1923. Kilkakrotnie odwiedza³ Polskê; mia³ wystawy m.in. w
¯ydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Piêknych w Warszawie
w 1927 i 1932; w Krakowie zosta³ cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich
Artystów Malarzy i Rzebiarzy. Okres drugiej wojny wiatowej spêdzi³
w Ameryce, wróci³ do Pary¿a w 1945. Od 1928 czêsto przyje¿d¿a³ do
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Palestyny, gdzie w Hajfie mia³ pracowniê. Twórczoæ artysty ukszta³towa³a siê pod wp³ywem Chagalla, Delaunaya i Vlamincka. Malowa³
ekspresjonistyczne obrazy o tematyce ¿ydowskiej, a tak¿e pejza¿e.

J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ
1996, s. 92.

Mariampolska Rachela, ur. w 1911 w Suwa³kach, zm. w 1939/
1945? Od 1920 uczy³a siê w Gimnazjum ¯ydowskim w Suwa³kach. W
1932-1937 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie. Bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych w 1924-1937. Uprawia³a
malarstwo i grafikê (Nad rzek¹).

I. K., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycja. Katalog. Toruñ 1996, s.
138.

Mendelewicz, ¿y³ w XX w.; malarz. Na wystawie Rzemios³ i Sztuki w Wilnie w 1925 eksponowa³ w dziale Wileñskich Artystów Malarzy
¯ydów prace: Dom Ramajlesza, Podwórko przejciowe, Autoportret,
Zau³ek przy szkolnym podwórku.
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 483.

Messenblum Jakub (Missene Jacques), ur. w 1894 w Wilnie, zm.
w 1933 w Kownie; malarz, grafik. Uczy³ siê w Szkole Handlowej w
Wilnie. W wieku 15 lat wst¹pi³ do Szko³y Rysunkowej Trutniewa, w
której kszta³ci³ siê pod kierunkiem I. Rybakowa. Studia przerwa³a pierwsza wojna wiatowa. Artysta przeniós³ siê do Rygi, a nastêpnie do Moskwy, gdzie studiowa³ pod kierunkiem K. Korowina. Przyjecha³ do
Kowna w 1920 i naucza³ rysunku w gimnazjach ¿ydowskich; wród
jego uczniów by³ m.in. póniejszy znany rzebiarz Neemija Arbit Blat
(Arbitblatas). W³¹czy³ siê w ¿ycie artystyczne Litwy; bra³ udzia³ w
wystawach Litewskiego Towarzystwa Twórców Sztuki w 1921 i 1923.
Mia³ wystawy indywidualne w Kownie w 1923 (razem z Gorszejnówn¹)
oraz w 1924 (wystawie towarzyszy³ katalog z drzeworytami). W koñcu 1924 wyjecha³ do Pary¿a, gdzie zwi¹zany by³ ze rodowiskiem Ecole
de Paris. Wystêpowa³ wówczas jako Jacques Missene. Powróci³ do
Kowna w 1931. Uprawia³ malarstwo i grafikê g³ównie o tematyce
¿ydowskiej. W pocz¹tkach twórczoci inspirowa³ go ekspresjonizm,
kubizm i rosyjska awangarda. Zajmowa³ siê tak¿e grafik¹, wykonuj¹c
w Pary¿u cykl linorytów inspirowanych ¿ydowsk¹ ornamentyk¹.
R. B.-P., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996,
s. 92-93.

Michtom, Michton, Bencjon, ur.?, zm. w 1941, zamordowany w
Ponarach pod Wilnem. Karaim, by³ samoukiem. By³ cz³onkiem ¿ydowskiej grupy literacko-artystycznej Jung Wilne, za³o¿onej w 1929; w
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1935 projektowa³ ok³adki do trzech almanachów tej grupy z lat 1934,
1935 i 1936; bra³ udzia³ w wystawach plastyków ¿ydowskich w Wilnie
w 1935 i 1937 oraz w Warszawie w 1939; w 1940 na wystawie artystów plastyków, urz¹dzonej w Wilnie przez Zwi¹zek Artystów Malarzy
Litewskiej SRR pokaza³ 2 szkice portretowe, Szpital sanatoryjny, akwarela, Nêdza, drzeworyt i projekt plakatu, rysunek piórkiem. Wystawia³
równie¿ w Bia³ymstoku. Podejmowa³ g³ównie tematykê portretow¹ i
spo³eczn¹, akcentuj¹c zw³aszcza problematykê krzywdy spo³ecznej,
np. Bezrobotni, G³oduj¹cy, ¯ebrak. W litewskim Muzeum Sztuki w
Wilnie znajduje siê 45 jego rysunków  studia portretowe, pejza¿owe,
akty, projekty grafiki ksi¹¿kowej.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn, b.d. (1989), s. 35; H. Kubaszewska,
S³ownik artystów polskich, t. 5. Warszawa 1993, s. 524.

Olkienicka, Okenitzka, Fana, Fania, ur. ok. 1900 w Wilnie, zm.
1943 w Wilnie lub w obozie zag³ady w Treblince; malarka, graficzka.
Studiowa³a w Wilnie i Monachium. Wraz z mê¿em, Mosze Lelerem
(Lehrerem), pracowa³a w ¯ydowskim Instytucie Naukowym (JiWO)
w Wilnie: projektowa³a ok³adki dla jego wydawnictw i kierowa³a istniej¹cym przy Instytucie Muzycznym Teatrem im. Ester Kamiñskiej. W
czasie okupacji przebywa³a w getcie wileñskim; podczas jego likwidacji uczestniczy³a wraz z poet¹ Abrahamem Suckewerem w ratowaniu
zabytków kultury ¿ydowskiej zgromadzonych w JiWO. W 1924 w
Warszawie w ¯ydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Piêknych
wystawi³a prace: Monachium, Ukrzy¿owanie, G³ód, Akty, a w 1925 w
Wilnie na wystawie rzemios³ i sztuki (w dziale wileñskich artystów
malarzy ¯ydów): 3 pejza¿e, oleje  W lesie, G³ód (linoryty), akwarele,
projekt dekoracji oraz Wir ¿ycia.
F. Friedman, Nowe ¯ycie 1924, z. 1-3, s. 282; U.M. S³ownik
artystów polskich, t. 6. Warszawa 1998, s. 271.
Owczyñski Wulf, syn Kopela, ¿y³ w XIX w. W 1868 w wiêcianach utworzy³ zak³ad fotograficzny w domu Zalmana Skuta przy ul.
Widzkiej, zak³ad zamkniêto w 1870.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 29.

Perelman Szloma, s. Hersza, ¿y³ w XIX w. Do 1882 uczy³ siê
fotografii w Berlinie. W 1882-1887 by³ w³acicielem Berliñskiego Zak³adu Fotograficznego w Wilnie, w domu Soko³owskiego przy ul.
Niemieckiej. Zak³adem kierowa³ F. Martini, który w 1887 kupi³ go od
Sz. Perelmana.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 29.
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Prezman Moj¿esz, ¿y³ w XX w. Czynny w Wilnie, uczestniczy³ w
wystawie JiVO w 1935 w Wilnie oraz 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.

Priwalski Szachno Chaim, ur.?, zm. 1878. Byù wùaúcicielem
duýego zakùadu fotograficznego w Wilnie od 1862 lub 1863. Do 1875
zakùad, prowadzony wspólnie z H. Rathke, mieúciù siæ w domu
Barkenbergowej za Ostrà Bramà, a w 1875/76 w domu Homolickiego przy ul. Konnej (obecnie Benediktinø); od poùowy 1876 do
mierci Priwalski Szachno mia³ zak³ad w domu Rodkiewicza przy ul.
Wielkiej 73/55. W 1865 wystawia³ swoje fotografie w Berlinie na I
wystawie fotograficznej.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 30.

Rabinowicz Ber (Borys), ¿y³ w XX w.; malarz i rzebiarz. Studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB pod kierunkiem Tymona Niesio³owskiego; uczestniczy³ w wystawie JiWO w 1935 i 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.

Rozenson, Rosenson, Eliasz, ¿y³ w XIX w.; dagerotypista. W 18451863 w okresie letnim pracowa³ w Wilnie. Zasady dagerotypii pozna³ w
Królewcu. W 1849-1851 jego zak³ad mieci³ siê w domu Malinowskiego przy ul. Spasskiej (d. Mi³osierna, obecnie Iganytojo) w Wilnie, a w
1855 w domu Kulika przy ul. Wielkiej. Co roku wyje¿d¿a³ do guberni
rosyjskich. W 1863 zak³ad zosta³ zamkniêty przez w³adze rosyjskie.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 31.

Sapir Abba, ¿y³ w XIX/XX w. By³ twórc¹ tzw. Sta³ej Wystawy
Sztuki, w 1930-1935 organizowa³ w Wilnie wystawy malarskie, w
których brali udzia³ tak¿e artyci Polacy.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s.

Schatz (Szatz) Ber, (Baruch, Borys), ur. w 1867 w Worniach na
¯mudzi, zm. w 1929 w Denver; rzebiarz, malarz. Uczy³ siê w Wilnie
w Szkole Rysunkowej I. Trutniewa i w pracowni Alfreda Romera ok.
1878, a nastêpnie  w Klasie Rysunkowej w Warszawie. W 1888 wystawi³ w warszawskiej ZSP G³owê ¯yda. Opiekowa³ siê nim M. Antokolski, którego by³ uczniem i pomocnikiem w Pary¿u w 1890-1896.
Przebywaj¹c w Monachium, utrzymywa³ kontakty z S. Hirszenber-
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giem, L. Krestinem i H. Glicensteinem. Zaproszony w 1896 przez króla
Bu³garii Ferdynanda, wyjecha³ do Sofii, gdzie zosta³ mianowany nadwornym rzebiarzem i za³o¿y³ pierwsz¹ w tym kraju Szko³ê Sztuk
Piêknych. Na wieæ o pogromie ¯ydów w Kiszyniowie w 1903 postanowi³ osiedliæ siê w Palestynie i za³o¿yæ tam szko³ê artystyczn¹. Po
zatwierdzeniu tego postulatu przez VII Kongres Syjonistyczny w Bazylei, w 1905 wyjecha³ do Jerozolimy w towarzystwie E.M. Liliena i w
nastêpnym roku otworzy³ Szko³ê Sztuk i Rzemios³ Becalel, która sta³a siê g³ównym orodkiem ¿ydowskiej sztuki w Palestynie. W programie nauczania obok malarstwa i rzeby znalaz³o siê rzemios³o artystyczne i sztuka stosowana. Schatz pragn¹³ stworzyæ ¿ydowsk¹ sztukê narodow¹ poprzez wykorzystanie tradycyjnych form i ornamentów
¿ydowskiego rzemios³a i iluminatorstwa, dostosowanych technicznie i
stylowo do panuj¹cych wówczas w Europie tendencji art nouveau.
Prace, wykonane w szkole, prezentowane by³y na wystawach w Europie, m.in. we Lwowie w 1910. Opublikowa³ pamiêtnik i kilka ksi¹¿ek
po hebrajsku. Twórczoæ Schatza obejmowa³a wykonane z br¹zu rzeby
i p³askorzeby (uznane za tradycyjn¹ formê sztuki ¿ydowskiej). By³y to
portrety (m.in. M. Antokolskiego, A. Rubinszteina, T. Heltzla), studia
g³ów i postaci tradycyjnych ¯ydów, sceny starotestamentowe (Samson i Dalila) i symboliczne. Uprawia³ tak¿e malarstwo (Autoportret,
oko³o 1930).

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. 93-94.

Segall Lasar, ur. 8 lipca1891 w Wilnie?, zm. 31 lipca 1957 w Brazylii; ¿ydowski i brazylijski malarz. Uczy³ siê malarstwa w Szkole Rysunkowej I. Trutniewa w Wilnie, tak¿e u Lwa Antokolskiego, od 1906
do 1910 studiowa³ w akademii berliñskiej i drezdeñskiej. W 1913-1923
przebywa³ w Niemczech, gdzie zwi¹za³ siê z awangard¹ artystyczn¹,
zw³aszcza z ekspresjonizmem. W 1923 osiad³ w Brazylii; tworzy³ dzie³a o tematyce spo³ecznej, pe³ne ekspresji i dramatyzmu, przepojone g³êbokim humanitaryzmem: Rodzina chorych, 1922; Pogrom, 1937; Statek z emigrantami, 1939-1941; Obóz koncentracyjny, 1945; ponadto
malowa³ obrazy o tematyce ¿ydowskiej: Szko³a talmudyczna, ok. 1908;
Po pogromie, 1912; Wieczny tu³acz, 1918; Wspomnienie Wilna, akwaforta. Nie zerwa³ kontaktu z Wilnem; przebywa³ tu m.in. w 1908, 1910,
1912, rysuj¹c sceny o tematyce ¿ydowskiej.

Wielka encyklopedia powszechna PWN, t.10. Warszawa 1967, s. 426; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko arty83
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styczne1919-1945 , katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 16.

Seriebrin Icyk, syn Szlomy, ur.? w Witebsku, zm. 20 kwietnia
1904. Posiada³ zak³ad fotograficzny w Witebsku; w 1894 otworzy³ zak³ad w Wilnie przy ul. Wielkiej 20. Po jego mierci do 1915 zak³ad
prowadzi³a wdowa Sofia Seriebrina.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 32.

Smorgoñski Icyk Mejer, syn Bencla, ur. w 1864, zm.?; fotograf.
Po dwóch latach pracy w zak³adzie J. Golda w domu Makarewicza
przy ul. Wielkiej w Wilnie kupi³ jego zak³ad w 1891 i przeniós³ do domu
Gilelsa przy tej¿e ulicy. W 1897 po¿ar strawi³ budynek, mieszcz¹cy
atelier, dopiero po dwóch latach otworzy³ nowy zak³ad, zamkniêty miêdzy 1903 a 1908.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 33.

Soutine Chaim, ur. w 1893 w mi³owiczach k. Miñska, zm. 9
sierpnia 1943 w Pary¿u. Uczy³ siê w prywatnej Szkole Rysunkowej J.
Krugera w Miñsku, gdzie pozna³ M. Kikoina. W 1910-1912 uczêszcza³
wraz z Kikoinem oraz P. Kremegne do Szko³y Rysunkowej w Wilnie.
Do Pary¿a przyjecha³ w 1913 i uczêszcza³ wraz Kikoinem do pracowni
F. Cormona w Ecole des Beaux-Arts. W Pary¿u z L. Chwistkiem w
1913 toczy³ po polsku niekoñcz¹ce siê dyskusje o sztuce; marchand
L. Zborowski wylansowa³ go jako malarza; przyjani³ siê z M. Chagallem, O. Zadkiem, A. Modiglianim i A. Archipenk¹. Wyje¿d¿a³ do Amsterdamu i Wenecji (1928-1929). Po raz pierwszy wystawia³ w 1921
na ekspozycji zbiorowej w Cafe du Parnasse, mia³ wystawy w Nowym Jorku. Podczas drugiej wojny wiatowej odrzuci³ propozycjê
wyjazdu do USA i przebywa³ na prowincji ko³o Tours. By³ najwybitniejszym wychowankiem Szko³y Rysunkowej w Wilnie. Genezy jego
ekspresjonistycznego malarstwa doszukiwaæ siê mo¿na w twórczoci
F. Ruszczyca i oddzia³ywaniu artystów, których dzie³a móg³ poznaæ za
porednictwem kolegów z wileñskiej szko³y, przebywaj¹cych w Berlinie, Pary¿u i mo¿e tak¿e w Krakowie. Ju¿ w czasie pobytu w Wilnie
mia³ skrystalizowaæ siê indywidualny styl artysty. Malowa³ wówczas
studia portretowe ¿ydowskiej biedoty o silnym stopniu deformacji. Po
przyjedzie do Pary¿a przejciowo mia³ ulec kubizmowi. Najwczeniejszy, znany dzi obraz, powsta³ ok. 1915 (M³oda kobieta). Malowa³
dramatyczne portrety: by³y to przedstawienia kobiet, hotelowej s³u¿by,
kucharzy i cukierników, ministrantów i rzadko portrety przyjació³.
Tworzy³ pejza¿e. Wprowadzi³ do malarstwa nowy rodzaj ekspresji 
groteskow¹ deformacjê, mocny kolor, dodatkowo zintensyfikowany
kontrastami wiat³a i ciemnego konturu, dynamizm i krañcowy patos.
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J. Malinowski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ
1996, s. 95-96.

Suckewerówna-Uszajew Rachel (Ró¿a), ur. w 1904 w Smorgoniach, zm. w 1943 w Treblince. Siostra wybitnego poety ¿ydowskiego
Abrahama Suckewera. W 1915 rodzina artystki wyjecha³a w g³¹b Rosji
i na Syberiê. Wróci³a do Wilna w 1922. W 1922-1923 uczêszcza³a do
Szko³y Rysunkowej WTAP. Od 1925 po ukoñczeniu Koedukacyjnego
Gimnazjum Z. Gurewicz studiowa³a (jako wolny s³uchacz) na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie. W 1928 z powodu trudnoci materialnych przerwa³a studia i wyjecha³a do rodziny do Nowego Jorku.
Pracowa³a w hotelu; w wolnych chwilach rysowa³a sceny z nowojorskiego portu, strajku dokerów i studia robotników. Po powrocie do
kraju w 1930 kontynuowa³a studia malarskie pod kierunkiem L. Sleñdziñskiego do 1933. Bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych w
1933-1934. By³a cz³onkiem ¿ydowskiej grupy literacko-artystycznej
Jung Wilne, za³o¿onej w 1929. Uczestniczy³a m.in. w wystawie z
okazji wszechwiatowego zjazdu ¯ydowskiego Instytutu Naukowego
w 1935 i w Jubileuszowej Wystawie Zrzeszenia ¯ydowskich ArtystówPlastyków w Warszawie w marcu 1939. By³a cz³onkiem komitetu organizacyjnego wystawy wileñskich plastyków w 1940. Zorganizowa³a
wystawê indywidualn¹ swoich obrazów w Wilnie w 1938. W czasie
drugiej wojny wiatowej przebywa³a w getcie, gdzie uczestniczy³a w
wystawie artystycznej w marcu 1943; przygotowa³a tak¿e dekoracje
do wystawionej w getcie sztuki O. Indyka Cz³owiek spod mostu. W
czasie studiów uleg³a przejciowo wp³ywom L. Sleñdziñskiego. Malowa³a kompozycje o tematyce spo³ecznej, typy robotników i rzemielników, wileñskie pejza¿e, akty, martwe natury, a zw³aszcza portrety.
Uprawia³a tak¿e drzeworyt. Przebywaj¹c w getcie, malowa³a i rysowa³a realistyczne portrety.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 36. J. Malinowski, I.K.,
Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 146.

Szer Jakub, ur. 1890, zm. 1943 lub 1944; malarz ¿ydowski. Bra³
udzia³ w wystawach Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów
Plastyków, w 1935 jako goæ zaprezentowa³: Ulica Jatkowa, olej;
Miasteczko nad jeziorem, akwarela; Zarzecze, akwarela; Brama przejciowa, akwarela. Malowa³ nastrojowe pejza¿e i motywy miejskie: Okolice Wilna, ok. 1913; Po³udnie jesienne, ok. 1914; w okresie miêdzywojennym malowa³ sceny z getta: Getto, ok. 1925; Ulica ¯ydowska,
ok. 1935; portrety: Portret poety H. Lejwika, ok. 1935. W jego twór85
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czoci zauwa¿ono wp³ywy Jamontta.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; LVA, Vilnius, F. 288,
ap.1, b.6, poda³a T. Dalecka.

Szer Samuel, syn Jankiela, ¿y³ w XIX/XX w. Mieszka³ w Smorgoniach, w 1903 otrzyma³ pozwolenie na wykonywanie fotografii w powiatach wileñskim, oszmiañskim, wiêciañskim, trockim i dzinieñskim. W okresie miêdzywojennym w Wilnie dzia³a³a firma fotograficzna braci Szerów.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 35.

Sztucer Józef, ¿y³ w XX w. W 1935 uczestniczy³ w wystawie
JiWO, w 1937 w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 36.

Urizon Chaim, ¿y³ w XX w. W 1935 uczestniczy³ w wystawie
JiWO i w 1937 w Wystawie m³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie; znane s¹ jego obrazy, m.in. Bezdomny, Robociarz.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945 , [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 56.

Wileñskie ¯ydowskie Towarzystwo Artystów Plastyków, za³o¿one w l. 20. XX w. Prezesem by³ Moj¿esz Lejbowski, a sekretarzem 
Rafa³ Chwoles. Towarzystwo organizowa³o wystawy plastyków
¿ydowskich, pocz¹tkowo w gmachu gminy przy ul. A. Mickiewicza, a
póniej w siedzibie za³o¿onej ok. 1924 ¯ydowskiego Towarzystwa
Popierania Sztuki przy ul. Wielkiej 66. rodowisko artystów ¿ydowskich obejmowa³o w Wilnie trzydzieci kilka osób. Znajdowa³o ono
oparcie w wielu instytucjach i stowarzyszeniach spo³ecznych, kulturalnych, religijnych, owiatowych, naukowych naukowych muzealnych, które tworzy³y autonomiczny organizm miejski. ¯ydowskie rodowisko artystyczne, pocz¹tkowo izolowane od polskiego, od koñca
lat dwudziestych stopniowo zaczê³o nawi¹zywaæ z nim oficjalne kontakty, wspólnie uczestnicz¹c w wystawach przygotowywanych od 1930
do 1935 przez Abbê Sapira, twórcê tzw. Sta³ej Wystawy Sztuki, mieszcz¹cej siê pocz¹tkowo przy ul. Wielkiej 14, a nastêpnie  w lokalu Biura
Podró¿y Wagons-Lits-Cook na ul. A. Mickiewicza 6.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945. [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 34.

Worobiejczyk Moj¿esz, ur. 1904 r. w Zaskiewiczach na Wileñsz-
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czynie, zm. ?.; malarz. Od 1915 mieszka³ w Wilnie, tu ukoñczy³ gimnazjum hebrajskie im. C. Epsztejna. W 1921 wst¹pi³ do szko³y Rysunkowej Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, w której uczy³
siê trzy lata. W roku akademickim 1924/25 z³o¿y³ podanie o przyjêcie
na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB; stworzy³ cykl akwarel Pieñ Pieni;
by³ cz³onkiem za³o¿onej w 1929 ¿ydowskiej grupy literacko-artystycznej Jung Wilne.
LVA,Vilnius, F 175, ap. 9, b.45, poda³a T. Dalecka.

Wystawa M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków - zorganizowana w 1937 w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie, na której
debiutowali m³odzi artyci ¿ydowscy, m.in. Nochum Alpert, Jakub
Czarnocki, Mot³ Glancer, Hadassa Gurewicz (Górewicz-Grodska),
Genia Grosman, Lidia (El¿bieta) Klebanow, Eliasz Leber, Szymon Madejsker, Moj¿esz Prezman, Ber (Borys) Rabinowicz, Józef Sztucer,
Chaim Urizon, Wolf Kap³añski, Lejb Zameczek i inni.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 35-36.

Wystawy plastyczne Abby Sapira  organizowane w 1930-1935
w Wilnie i okolicy; Sapir oprócz twórców ¿ydowskich zaprasza³ do
udzia³u w organizowanych przez siebie wystawach polskich artystów
wileñskich.
Polskie ¿ycie artystyczne w latach 1915-1939, praca zbiorowa pod red. A. Wojciechowskiego. Wroc³aw 1967, t. II, s.277.

Wystawy plastyków ¿ydowskich - w okresie miêdzywojennym w
Wilnie organizowane by³y odrêbnie, w gmachu Gminy ¯ydowskiej przy
ul. A. Mickiewicza, póniej - w siedzibie za³o¿onego ok. 1924 ¯ydowskiego Towarzystwa Popierania Sztuki przy ul. Wielkiej 66.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 34.

Za³kind Ber, ur. 1878, zm. 1944. Uczy³ siê malarstwa w Pary¿u,
debiutowa³ na wystawach Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych
Artystów Plastyków, w 1935 zaprezentowa³ obrazy: Aleja, olej; Nad
rzek¹, olej; Wieczorem, olej; Nad ksi¹¿k¹, olej. Malowa³ impresjonistyczne lub postimpresjonistyczne pejza¿e i sceny rodzajowe: Na Wilejce, Rybacy, ok. 1913; Noc wiêtojañska, Pejza¿ w s³oñcu, 1915.
Malowa³ te¿ sceny miejskie z Wilna: Getto wieleñskie, 1932; Noc¹ w
getcie, ok. 1935; portrety i autoportrety (wystawione w 1931).
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; LVA, Vilnius, F.288,
ap.1, b.6, poda³a T. Dalecka.
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Zameczek Lejb, ¿y³ w XX w. W 1935 uczestniczy³ w wystawie
JiVO, w 1937 w Wystawie M³odych ¿ydowskich Artystów Plastyków
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. 36.

Zeger Efromna, ¿y³a w XIX w.; fotografka. W 1887 otrzyma³a
pozwolenie na wykonywanie portretów Oszmianie, Lidzie i Ejszyszkach. W 1888-1892 prowadzi³a ferrotypowy zak³ad fotograficzny w
domu Rodkiewicza przy ul. Wielkiej w Wilnie; w 1892 jej zak³ad kupi³
J. Gold.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 40.

Zwi¹zek ¯ydowskich Malarzy i Rzebiarzy istnia³ w Wilnie w
latach 20-30. XX wieku; zadaniem jego by³o upowszechnienie ¿ydowskiego malarstwa i rzeby, skupia³ twórców narodowoci ¿ydowskiej;
mieci³ siê pocz¹tkowo w Wilnie przy ul. Wielka Pohulanka 18.
G. Agranowskij, I. Guzenberg, Litowskij Ijerusalim. Vilnius 1992, s. 57.

¯ydowski Instytut Naukowy, Jidyszer Wissenszaftlecher (JiWO),
za³o¿ony w 1925 na konferencji naukowców ¿ydowskich w Berlinie; od
1925 mieci³ siê w mieszkaniu M. Weinreicha (1894-1969), w domu
przy ul. Wielka Pohulanka 14 m. 26 w Wilnie; w 1926 przeniesiono go na
ul. Wielka Pohulanka 18. W 1933 wzniesiono nowy budynek dla JiWO
przy ul. A. Wiwulskiego 18. W tym budynku JiWO przetrwa³ do 1940.
Istnia³y cztery wydzia³y: filologii, psychologii i pedagogiki, historii (filia
w Warszawie), ekonomiki (filia w Nowym Jorku). Instytut zajmowa³ siê
badaniem nad jêzykiem, kultur¹ i folklorem; istnia³a sekcja plastyczna. W
1935 w kongresie uczestniczy³ Marc Chagall, podarowa³ wówczas Instytutowi wiele swoich grafik; podczas drugiej wojny wiatowej zaginê³y. W 1939 M. Weinreich wyjecha³ do Nowego Jorku, gdzie zosta³ dyrektorem filii JiWO; wkrótce filia w Nowym Jorku sta³a siê centrum
JiWO; w Wilnie dyrektorem JiWO zosta³ Zalman Reisen (1888-1941?),
uczony filolog i redaktor gazety Wilner Tog. W padzierniku 1939 Z.
Reisen wyst¹pi³ z krytyk¹ sowiecko-niemieckiej umowy, za co zosta³
aresztowany, wywieziony w g³¹b ZSRR i tam rozstrzelany; po Reisenie
dyrektorem wileñskiego JiWO zosta³ Noach Przy³ucki (1882-1941), rozstrzelany w Ponarach przez faszystów. W 1941-1944 w JiWO pracowali Niemcy ze sztabu Rosenberga. Wiêksz¹ czêæ archiwów i biblioteki
wywieziono na makulaturê. Czêæ cennych dokumentów uratowali pracuj¹cy w Instytucie ¯ydzi, po wojnie 5 tys. dokumentów i rêkopisów
przekazano do JiWO w Nowym Jorku.
G. Agranowskij, I.Guzenberg, Litowskij Ijerusalim. Vilnius 1992, s. 57-58.
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¯ydowskie Muzeum zosta³o za³o¿one w 1944 przy ul. Straszuna
6. W tym domu przed wojn¹ dzia³a³a ¿ydowska drukarnia A. Rozenkranca i M. Szriftzecera. Muzem czynne by³o do 1949, nastêpnie w³adze komunistyczne zamknê³y, a eksponaty przeniesiono do muzeów
litewskich.
G. Agranowskij, I. Guzenberg, Litowskij Ijerusalim. Vilnius 1992, s.33.

¯ydowskie rodowisko Artystyczne w Wilnie  pocz¹tkowo izolowane od polskiego, od koñca lat 20. stopniowo zaczê³o nawi¹zywaæ
z nim oficjalne kontakty, wspólnie uczestnicz¹c w wystawach przygotowywanych od 1930 do 1935 przez Abbê Sapira, twórcê tzw. Sta³ej
Wystawy Sztuki, mieszcz¹cej siê pocz¹tkowo przy ul. Wielkiej 14, a
nastêpnie w lokalu Biura Podró¿y Wagons-Lits-Cook na ul. A. Mickiewicza 6. ¯ydowskie rodowisko artystyczne stanowili m.in. Salomon Bia³ogórski, Bencion Cukierman, Jakub Kagans, Miron Kodein,
Moj¿esz Lejbowski, Jakub Szer, Ber Za³kind, Lidia (El¿bieta) Klebanow, Moj¿esz Behelfer, Moj¿esz Worobiejczyk, Hadassa Gurewicz,
Wolf Kap³añski, Szejna Efron, Moj¿esz Pryzma, Bencion Michton, Rachel Suckewer, Iser Ró¿añski, Lejb Zameczek, Dawid £abowski, M.
Kopelewicz, Nochum Alpert, Jakub Czarnocki, Mot³ Glancer, Genia
Grosman, Eliasz Leber, Szymon Madejskier, Moj¿esz Prejzman, Ber
(Borys) Rabinowicz, Iser Ró¿añski, Józef Sztucer, Chaiam Urizon i
inni. Wydzieliæ mo¿na dwie generacje artystów: urodzonych ok. 1880
do 1900 oraz po 1900. ¯ydowskie rodowisko artystyczne Wilna przesta³o istnieæ w 1941-1942, wiêkszoæ z w/w artystów zosta³a zamordowana przez faszystów w Ponarach pod Wilnem.

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

¯ydowskie Towarzystwo Popierania Sztuki  utworzone w 1922.
W 1939 liczy³o 180 osób; posiada³o 4 sekcje: literack¹, muzyczn¹, operow¹ i sztuk plastycznych. Zadaniem Towarzystwa by³o popieranie i
rozwój sztuki ¿ydowskiej w Wilnie; by³o ono te¿ kuratorem ¯ydowskiego Instytutu Muzycznego; mieci³o siê przy ul. Trockiej 11. Przewodnicz¹cym by³ A. Romm, lekarz, cz³onkami  J. Wygodski, D. Jedwabnik, S. Lewande, H. Kowarski i inni.
G. Agranowskij, I. Guzenberg, Litowskij Jerusalim. Vilnius 1992, s. 53.

Opracowa³: M. J.
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LESZEK D£UGOSZ
Oda do mowy kresowej
Witaj, ga³¹zko mowy kresowej
Po d³ugim milczeniu Twój zapiew s³yszê z bliska
Te same pieni i pacierze u naszych korzeni
I groby jednakowo bliskie.
Bliniacza witko od wschodniej strony  witaj mi
I wybacz
 W pimie nie mog³em Ciê przygarn¹æ
 Ponad zasieki ze s³owem pociechy
Przedrzeæ siê przez eter
Do Ciebie pobiec?...
 By³o to mo¿liwe?
Czas z³y rozdzieli³
Wiem, krêpowano oddech
Transportami w syberyjskie niegi
Wywo¿ono pamiêæ
 Lecz wiem z daleka i nie wszystko.
Dzi na ulicach mego miasta s³yszê
Jak krz¹tasz siê zlêkniona
 Uboga czasem tak kuzynka
Z czemodanem w d³oni
Niemia³o w progi domu wchodzi
Niepewna  jak j¹ po latach przyjm¹:
 Swoi?... Czy nie swoi?...
Witam Ciê z radoci¹ i ze skruch¹
90
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Ty nie jak goæ tu, ale domownica
Ty masz tu prawo jak po us³anej kontuszami
Drodze królewskiej
Na Wawel prosto do siebie iæ
I jak po s w o j e
 Z Ciebie siê przecie¿ kiedy wywiod³y
Ksiêgi Adama, Testament Juliusza
Ga³¹zko mowy wschodniej
 Zruszczona
 Potargana burz¹
Pomiêdzy tymi sarkofagi
Ty jeste tu jak laur
Najtrudniej doniesiony
U grobu Syrokomli
(z wycieczki do Wilna)
Teraz tak ¿e po³o¿ony
¯e siê trzeba przez kordony
Przedzieraæ
¯eby garstkê ziela, wi¹zk¹ s³owa
Rodzimego u stóp grobu
Z³o¿yæ Tobie
 pij Kolego, liche szcz¹tki twe doczesne
Ani pojm¹ ani westchn¹
Jakie grozy gór¹ posz³y
Jakie wios³o rozgarnia³o
¯ywio³ czasu
I siê sta³o
 Id¹c w ziemiê w miecie swoim
Oto w cudzym umieszczony?...
Ale dusza niepodleg³a
Ani wie
I ani dba
Gdzie tu kordon
W³asnoæ dzieli
 Póki kubek jeszcze kr¹¿y
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I z³ocista p³ynie nuta
Ty u siebie, miêdzy swymi
Nad-graniczny, ponad-czasem
Có¿ Ci jaki traktat znaczy?
Przyjmij za siê to westchnienie
Co z okolic podwawelskich
U mogi³y twej wileñskiej
Razem ze mn¹ tu stanê³o
O tej dobie.
 pij, kolego w ciemnym grobie
Wielkie dziêki za piosenki
Te barwinki wielkanocne
Niech Ci zdobi¹ smêtny kamieñ
Polskie, ruskie czy litewskie?
 Tegoroczne i tameczne. Amen.
Wilno, kwiecieñ 1993
Leszek D³ugosz
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KONWICKIEGO UMI£OWANIE WILEÑSZCZYZNY
PÓJÆ ZA TYM, CO JEST W CZ£OWIEKU INNE,
ORYGINALNE*

Bo sam Pan Adam z towarzystwem przychodzi³ pod moj¹ Koloniê Wileñsk¹ na majówkê do Markuæ. Dlatego piszê o Wileñszczynie,
wykorzystujê kredyt romantyzmu Mickiewicza
z materia³em biograficznym w swojej twórczoci, siêgam do korzeni, a wiêkszoæ scen mi³osnych zakotwiczam nad Wilenk¹. Zawsze podkrelam, ¿e moje Kresy to jest i by³o bogactwo, wielow¹tkowoæ kulturowa, jêzykowa, religijna, obyczajowa.

Rys. Ella Hyciek

Ella Hyciek

Tak wspomina Tadeusz Konwicki  poczciwiec z Wilna, krn¹brny
literat z Warszawy, scenarzysta i filmowiec.
Wychowany bez rodziców przez ró¿nych krewnych, pragn¹³ prze³amaæ wyobcowanie, wyzbyæ siê biologicznej i intelektualnej klaustrofobii, znaleæ siê w spo³ecznoci i co jej oryginalnego zaoferowaæ.
Dlatego wiele ambicji w³o¿y³ w twórczoæ pisarsk¹ i filmow¹. wiat,
który pokazywa³, to przede wszystkim wiat jego wspomnieñ, wci¹¿
¿ywych, obsesyjnie powracaj¹cych i wdzieraj¹cych siê w rzeczywistoæ wspó³czesn¹. Przesz³oæ przyobleka³ w piêkne obrazy, przybieraj¹ce kszta³t marzenia o utraconym raju dzieciñstwa, a tak¿e w grone, d³awi¹ce, jak senny koszmar, obrazy wojny, partyzantki i mierci,
które przenika³y siê wzajemnie w ró¿nych wariantach fabularnych w
powieciach i filmach.
Pierwszej powojennej jesieni, jako 19-latek z rysami dojrza³oci, na
fa³szywych papierach znalaz³ siê w Krakowie, gdzie rozpocz¹³ studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim. Pracowa³ jako reporta¿ysta w tygodniku Odrodzenie i recenzent dzia³u filmowego w Nowej Kulturze. Jako kierownik literacki Zespo³u Filmowego Kadr w
latach 1956-1968 przy³o¿y³ rêkê, pisz¹c scenopisy dobrej prozy do fil*Referat, wyg³oszony 29 maja 2006, podczas konferencji w ramach XIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹.
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mów Kawalerowicza,
takich, jak: Matka Joanna od Anio³ów, Faraon, Austeria, które s¹
do dzi podziwiane.
W rozmowach Pamiêtam, ¿e by³o gor¹co powiedzia³:
Ja nie mogê ¿yæ za
d³ugo w jednej konwencji. Po jakim czasie zaczyna mnie to Dom, w którym minê³o dzieciñstwo pisarza
dra¿niæ. Dlatego zacz¹³em przemyliwaæ o w³asnym filmie.
Zadebiutowa³ jako re¿yser Ostatniego dnia lata z odrobin¹ wariactwa, które powinno towarzyszyæ artycie, gdy¿ perfekcjonizm  jak
twierdzi³  och³adza dzie³a. Wdar³ siê do wiata kina, bo film mia³ w
sobie jak¹ magiê i dawa³ mo¿liwoci wycieczki w inny wymiar, a
tak¿e inne uk³ady miêdzyludzkie.
Chcia³ zarejestrowaæ geniusz chwili, pracê ca³ej ekipy filmowej w
momencie szczytowym, który jest szalenie trudno z³apaæ, gdy krêci siê
w plenerze  bo trzeba mieæ jednoczenie b³ysk s³oñca i chmury. Jego
ascetyczne usposobienie wci¹¿ popycha³o go w stronê transcendencji,
a nie ku ¿yciowej dos³ownoci. Chcia³ ukazaæ miniony czas, resztki
swojego wiata, kompleksy ludzi, zwi¹zane z wojn¹  jaki daleki lad
cywilizacji: woda, ziemia, niebo, ludzie na tle przepiêknych motywów
muzycznych, lec¹cych z glinianej okaryny. Zrobi³ film po swojemu,
skromnymi rodkami i da³ pocz¹tek Nowej Fali. Film traktowano jako
rodzaj fenomenu. A na festiwalu w Wenecji zdoby³ Grand Prix.
Glejt zawodowego re¿ysera otrzyma³ za Jak daleko st¹d, jak blisko
i  jak sam mówi  zawsze czu³ siê silny w pojedynkê, ale ten typ
psychiczny tak ju¿ ma. A w twórczoci pisarskiej i filmowej napêdza³
go ethos patriotyczno-spo³eczny. W Zaduszkach nakrêci³ nowofalow¹
melancholiê z bohaterami dwóch wiatów: z rodowodem AK-owskim i
AL-owskim, którzy choæ uwik³ani w romans, nie mog¹ siê porozumieæ i sobie wybaczyæ.
Tadeuszowi Konwickiemu wytykano anachronicznoæ, bo powraca³ bezustannie do wojny. On jednak z w³aciw¹ dla siebie form¹ wyrazu, manier¹ i wizj¹ wiata, w ksi¹¿kach i filmach polemizowa³ ze swoim spo³eczeñstwem, codziennoci¹ mylow¹ i moraln¹, ale  jak sam
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zaznacza  artysta, jak to w ¿yciu bywa, co rusz trafia w niedobr¹
koniunkturê, bo ¿ycie to gie³da codziennie zmieniaj¹cych siê wartoci
i upodobañ.
Pisarz czêsto podkrela³, ¿e nie robiono mu promocji i lansowania,
mimo, ¿e nakrêci³ szeæ filmów fabularnych, a do Lawy krêci³ zdjêcia
w Wilnie i zaanga¿owa³ te¿ artystów wileñskich. Nie pomog³o nawet,
gdy siêga³ po Mickiewicza i w 1988 roku przeniós³ na ekran Dziady.
Uzna³, ¿e jest to dzie³o najbardziej wspó³czesne, jakie mo¿e byæ, bo w
morzu ognia i zniczy, w wiêto Zmar³ych, które jest wiêtem narodowym, nastêpuje powrót Adama na jedn¹ noc do ojczyzny.
Tadeusz Konwicki uwa¿a siê za filmowca z literackim rodowodem.
Kiedy piszê, to opisujê scenê jednoczenie w planie ogólnym  wszystko
naraz, a kadr filmu z pospolitoci wydobywa oryginalnoæ, daje tajemnicê i nadrealizm. Jestem ³agodny i ¿artobliwy, ale kiedy muszê kategorycznie wkraczaæ w sytuacje, to budzi siê we mnie litewski ¿ubr. W filmie mogê wzbogaciæ sytuacjê, któr¹ zapisa³em na papierze.
Napisa³ wiele ksi¹¿ek, jak: Dziura w niebie, Wniebowst¹pienie, Zwierzocz³ekoupiór, Nic albo nic, Kronika wypadków mi³osnych, Kompleks
polski, Sennik, Kalendarz i klepsydra, Bohiñ, Rzeka podziemna, i z tej
racji uwa¿a³, ¿e trzeba widza lub czytelnika uwieæ,
wci¹gn¹æ w swoj¹ grê
emocji, aby prze¿y³ proponowan¹ psychodramê najbardziej do¿ylnie, jak narkotyk.
W pisaniu, które jest
prac¹ indywidualn¹, samotnicz¹, trzeba uruchomiæ w³asne mo¿liwoci,
znaleæ siebie, pójæ za
tym, co jest w cz³owieku
inne, oryginalne.
Znaleæ swój w³asny
sposób widzenia  dodajmy,
bo przecie¿ ka¿dy widzi
wiat i prze¿ywa inaczej i to
nale¿y przenieæ w energiê
literack¹, bez racjonalizowa- Widok na Wilenkê i lasy Kolonii Wileñnia i przymusu twórczego. skiej, ze skarpy od strony Nowej Wilejki
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Wobec poezji jestem sceptyczny, bo poezja trzyma siê teraz uniwersytetów i zbli¿y³a siê za bardzo do prozy czy felietonu. Profesorowie
pisz¹ wiersze, a inni koledzy profesorowie je komentuj¹. Natomiast literaturê mo¿na podzieliæ na  przymiln¹ czytelnikowi, podlizuj¹c¹, i
tak¹, która jest stale w kontrowersji z sob¹ i ze swoim wiatem, która
kruszy wszelkie tabu.
Pisarz ubolewa, ¿e nied³ugo wszyscy bêd¹ robiæ filmy, a statystyczny
Polak wyda³ przynajmniej jedn¹ ksi¹¿kê w ¿yciu, a co najwa¿niejsze, ¿e
autorami bestsellerów s¹ teraz nawet analfabeci. Bo powsta³y dzikie
pola w dziedzinie sztuki, gdzie ka¿dy sobie hasa, jak chce i wszystkie
chwyty dozwolone. Jednak ma nadziejê, ¿e przyjdzie okres surowoci
i wyeliminuje miernotê, ³atwizny i taniochy z twórczoci, aby zachowa³a najwy¿szy lot.
Podsumowuj¹c swoje ¿ycie Tadeusz Konwicki mówi nam:
Ja by³em literatem, który robi³ sobie filmowe wakacje  ot, takie
fanaberie, bo myla³em, ¿e to. co robiê, jest dla mnie konieczne i otoczenia  jednak siê myli³em. A wielu ludzi z bran¿y filmowej traktowa³o mnie jako intruza, literata, który wtryni³ siê w nie swoje regiony.
Jako lekko rozsnobowany pedant, z wileñsk¹ dusz¹, podszyt¹ romantycznoci¹, pisarz nie lubi³ nudziarzy. A jak g³osi legenda, kilkadziesi¹t lat siadywa³ w kawiarni Czytelnika w Warszawie z przyjació³mi
przy s³ynnym stoliku, który nazywano sztabem g³ównym walki o Polskê niepodleg³¹ i suwerenn¹. Napisa³ gdzie, ¿e by³ przez ca³y czas
obserwowany i ¿y³, jak w szklanej budzie. Zawsze jednak by³ dla niego,
jako dawczynie ¿ycia, z drgnieniem estetycznym i tajemniczoci¹. By³y
dla niego cz¹stk¹ zagadki naszego istnienia na ziemi:
I pewnie dlatego g³ównie czytaj¹ mnie kobiety, a nie mê¿czyni. A
mo¿e dlatego, ¿e mnie utworzy³y, niczym ob³ok py³u kosmicznego, wasze marzenia, tortury, smutki, niedole. Przegl¹dam siê w lustrze. Mia³em porz¹dnych rodziców, a mimo to fizjonomia nie za bardzo. Przystosowa³em siê do otoczenia. Przynajmniej nikt do mnie nie ma pretensji,
¿e za stary albo za m³ody. Za piêkny albo za brzydki. Po prostu w sam
raz na te czasy. Ja pojedyñczy, indywidualny z w³asnym niepowtarzalnym kodem genetycznym.
Ella Hyciek
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Rozk³ad jazdy poci¹gów na stacji Pawilnis (Kolonia Wileñska) dzisiaj
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OPOWIEÆ NOWOROCZNA Z KIJOWA
DZIADEK MRÓZ
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
Tu¿ przed Sylwestrem zebrano wszystkich nieudaczników z naszej
dzikiej dywizji i za³adowano na ciê¿arówki. Jako poborowym sprzyja³o nam szczêcie  nie by³o jeszcze ostrych mrozów.
Kolumna obra³a kurs w kierunku Kijowa. Jurek a¿ wstrzyma³ oddech z zachwytu, gdy z Mostu Patona ujrza³ panoramê górzystej £awry
ze z³otymi kopu³ami cerkiew. Pomyla³, ¿e tylko Lwów móg³by stan¹æ
do zawodów z jego rodzinnym Kijowem. Oczekiwa³, ¿e pojad¹ wzd³u¿
ulicy Artioma, gdzie mieszka³.
Kolumna jednak skrêci³a na bulwar Tarasa Szewczenki, w stronê
Swiatoszyna. Obok fabryki Krasnyj Ekskawator zobaczy³ drogowskaz
z napisem Gastomel. Chcia³o siê skakaæ z radoci  by³a to podkijowska miejscowoæ, po³o¿ona niedaleko jego domu.
Kolumna minê³a miasteczko i obok lotniska skrêci³a w alejê przyprószonych niegiem topoli. W bramie zobaczy³ wartownika w ko¿uchu i
walonkach. Nie by³o tu drutu kolczastego, jak w dzikiej dywizji obok
Ostera. Z radoci zamrucza³ piosenkê Charlesa Aznavoura, na którego
koncercie by³ w kijowskiej Operze w przededniu powo³ania do woja.
Koszary by³y przygotowane na przyjazd m³odych ¿o³nierzy. Gdy
kompaniê ustawiono w dwuszeregu, do poborowych przemówi³ chudy jak szkielet kapitan Sorokin. Og³osi³, ¿e nie bacz¹c na to, ¿e ch³opcy
s¹ w nienajlepszej kondycji, to on z nich zrobi prawdziwych ¿o³nierzy.
Na pewno nie bêdzie wstydu partii, która dba o swoich synów.
W jednostce gastomelskiej mia³a powstaæ szko³a sier¿antów ³¹cznikowych i pierwszymi jej absolwentami mieli w³anie byæ nieudacznicy
z dzikiej dywizji. Koñcz¹c, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê Nowym
Rokiem kapitan zapyta³, czy kto z nich potrafi malowaæ.
Zg³osi³ siê jako pierwszy. Sorokin da³ Jurkowi p³achtê papieru i farby akwarelowe. Mia³ namalowaæ Dziadka Mroza. Gdy zosta³ siê sam
na sam z zadaniem, ogarnê³a go w¹tpliwoæ  w ¿yciu nie malowa³
czego takiego... Zacz¹³ od brody, która  rzecz jasna  mia³a byæ bia³a.
Potem by³ nos, czerwone policzki, oczy i czapka, te¿ czerwona.
Poch³oniêty malowaniem, nie zauwa¿y³, jak do kancelarii wszed³
Sorokin i ¿achn¹³ siê, gdy zobaczy³ jego Mroza. Jurkowi zaczê³y dr¿eæ
rêce, ale dowódca by³ zachwycony. Obraz po chwili zawis³ przy wej98
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ciu do koszar, obok sztandaru. Jurkowi w nagrodê kapitan kaza³ wypisaæ dobow¹ przepustkê do Kijowa na Sylwestra.
Gdy odchodz¹c rzuci³ okiem na swe dzie³o, nie móg³ uwierzyæ, ¿e
to Dziadek Mróz  dziadek by³ podobny do Karola Marksa, skrzy¿owanego z Ickiem  starym ¯ydem z Jewbazu.
Kiedy potem jecha³ autobusem do domu, pokryte s³om¹ i niegiem
chaty gastomelskie pachnia³y uroczycie i wi¹tecznie.
Eugeniusz Tuzow-Lubañski
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PIERWSZY Z MI£OSZÓW
OSKAR W£ADYS£AW DE LUBICZ
Tadeusz Zubiñski
Kim by³? ¯ydem, Litwinem, Polakiem, Francuzem? Mo¿e sam diabe³, którego tak czêsto przywo³ywa³ w swej twórczoci, by wiedzia³? Tak podrêcznikowo by³ kosmopolitycznym, wyrafinowanym arystokrat¹, narcystycznym pozerem-epigonem, albo przysz³ociowo  prekursorem wspó³czesnego Europejczyka..
Ten wieloznaczny i ukszta³towany przez najlepsze wzorce europejskiej kultury, nie tyle
wszechstronnie, co gruntownie wykszta³cony
cz³owiek-legenda, urodzi³ siê 27 maja 1877 na Bia³orusi. W maj¹tku
Czereja, w Guberni Mohylewskiej. Wed³ug w³asnego przekazu, a który
z poetów nie lubi podkoloryzowaæ swego ¿yciorysu, maj¹tek jego ojca
liczy³ 12 tysiêcy dziesiêcin1, choæ przyznawa³, ¿e by³y to przede wszystkich g³uche lasy z niedwiedziami i widmami.
ród³o bardziej obiektywne, jakim jest S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Krajów Ociennych, oszacowa³ maj¹tek Czereja na po³owê deklarowanego przez poetê obszaru. Niektórzy s¹ jednak bardziej szczodrzy i podaj¹, ¿e ca³y maj¹tek Mi³oszów obejmowa³ 30 tysiêcy hektarów, a
to by³aby wielkoæ niejednego ksiêstwa... Ale i tak niew¹tpliwie by³y bogactwa zgo³a bizantyjskie. Ca³y klucz Czerei, wraz z miastem Druja, naby³
od Sapiehów pradziadek Oskara  Józef, a po nim jego synowie podzielili
siê maj¹tkiem. Jeden z braci wzi¹³ Drujê  miasto nad Dwin¹ i przyleg³e
do niego w³oci, a drugi  Artur, dziadek Oskara, w³anie Czerejê.
Oskar Mi³osz urodzi³ siê wiêc w bardzo bogatej rodzinie, o jeszcze
bardziej skomplikowanych powik³aniach etnicznych, co w tamtych
czasach i na tamtych obszarach nie by³o niczym wyj¹tkowym. W kacie, z której pochodzi³, te¿ niew¹tpliwie tak. Jako pierwszy z rodu, o
bardzo awanturnicz¹ biografiê zadba³ jego dziadek Artur, urodzony w
Mohylewie w roku 1811. Oficer kawalerii i uczestnik powstania listopadowego, st¹d wyniós³ kontuzjê i straci³ praw¹ nogê. Ten¿e chwat
o¿eni³ siê melodramatycznie z w³osk¹ piewaczk¹ Natali¹ Tassistro.
Skutek mezaliansu by³ raczej ³atwy do przewidzenia: zgorszona rodzina zerwa³a kontakty z krn¹brnym Arturem, ten za wraz ze wie¿o
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polubion¹ przeprowadzi³ siê do Wilna, gdzie
oboje ma³¿onkowie wkrótce zmarli. Ich jedyny syn, W³adys³aw (1838-1902), oficer
rosyjski, te¿ orygina³ i pasjonat, miêdzy innymi astronomii, poszed³ w lady ojca i
ostatecznie w 1893 w Pary¿u polubi³ swoj¹
d³ugoletni¹ konkubinê i matkê jedynego syna
Oskara W³adys³awa  Rozaliê Rozental, urodziw¹ acz niezamo¿n¹ pannê z warszawskiej ¿ydowskiej rodziny. Zaznaczmy, Rozalia ledwo na dwa dni przed paryskim lu- Artur Mi³osz, m¹¿ w³oskiej
bem przyjê³a chrzest w obrz¹dku katolic- pewaczki Natalii Tassistro,
kim, przyjmuj¹c tradycyjne dla neofitek imiê dziadek Oskara Mi³osza
Maria. W pó³tora roku póniej W³adys³aw
Mi³osz dokona³ aktu usynowienia ju¿ siedemnastoletniego Oskara W³adys³awa przed s¹dem okrêgowym w Mohylewie. Aby zakoñczyæ kwestie maj¹tkowe, dodam, ¿e ca³y maj¹tek przepad³ po 1917 roku, a przyczyni³y siê do tego zawierucha wojenna, bolszewizm i Traktat Ryski.
Jako dziecko, Oskarek przyby³ z rodzicami do Pary¿a, opuszczaj¹c, jak wspomina³ po latach, dom piêknych dni dzieciñstwa i kraj o
barwie ciszy i czasu2. Pierwsze nauki zacz¹³ pobieraæ w liceum Janson
de Sailly. Tu wykaza³ siê znacznymi zdolnociami do jêzyków i pasj¹
zg³êbiania wielkiej literatury wiatowej. Uczy³ siê intensywnie, t³umaczy³ literaturê rosyjsk¹ i polsk¹, miêdzy innymi Mickiewicza, czyta³ w
oryginale Goethego i Szekspira, ale coraz bardziej jego zainteresowania
kierowa³y siê ku przesz³oci i to bardzo zamierzch³ej.
Kontynuuje naukê w dwóch elitarnych uczelniach: Ecole du Louvre i
Ecole des Langues Orientales, zg³êbia tajniki asyriologii, uczy siê hebrajskiego, co zawa¿y na jego przysz³oci. Lata 1896-1916, z przerwami na
pobyty w Pary¿u i na Litwie, przeznacza na podró¿e do Rosji, Niemiec,
Anglii, Hiszpanii, W³och i Algieru. Lata 1902-1906 spêdza w rodzinnym
maj¹tku na Litwie, a dok³adnie na dzisiejszej Bia³orusi. W roku 1930 sk³ada podanie o przyznanie mu obywatelstwa francuskiego, które szybko
uzyskuje. W po³owie 1931 zostaje formalnie obywatelem Republiki Francuskiej. I jako taki, dopóki zdrowie mu pozwala³o, pracowa³ dla Litwy,
zachowa³ gabinet w poselstwie litewskim, w którym, pisa³, przyjmowa³
przyjació³, dzia³a³, urabia³ opiniê. wiadomy zbli¿ania siê nieuniknionej
wojny, któr¹ wieszczy³ miêdzy innymi w rozmowie ze swym dalekim
kuzynem Czes³awem Mi³oszem, wskazywa³ na Pomorze, jako zarzewie
nadchodz¹cego kataklizmu. Umiera na serce, 2 marca 1939. Na cmenta101
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rzu w Fontainebleau na jego nagrobku wykuto nazwisko w litewskiej
pisowni Milaius. Rodziny nie za³o¿y³.
Ostatni okres ¿ycia Oskara Mi³osza, spêdzony by³ na sposób franciszkañski. W samotnoci zasadza³ siê na egzegezie kaba³y, wchodzi³
w mroki ¿ydowskiego mistycyzmu coraz g³êbiej i intensywniej. Tu¿
przed mierci¹ wyda³ Klucze Apokalipsy  Les Clejs de LApocalypse.
Jego twórczoæ we Francji doczeka³a siê pomnikowego i krytycznego
wydania w dziesiêciu tomach. Jako twórca, Oskar Mi³osz debiutowa³
w roku 1899 zbiorem wierszy Le poeme des decadences, a ostatnie
wiersze pomieci³ w zbiorach Ars Magna (1924) i Le poeme des arcanes (1926). Debiutanckie liryki mieszcz¹ siê w tonacji nostalgicznej, s¹
zwrócone ku chwalebnej przesz³oci, symbolistyczne s¹ wykreowane
pod wp³ywem takich modnych wówczas poetów, jak: Poe, Baudelaire,
Nerval i Villiers de L Isle-Adam.
By³ tak¿e ciekawym prozaikiem, przyk³adem tego jest powieæ mistyczno-erotyczna Mi³osne wtajemniczenie3 (1910), wnikliwym t³umaczem, autorem dramatów poetyckich Miguel Mañara (1913) i Méphiboseth (1914). By³ te¿ autorem tekstów historycznych i politycznych,
jak i z zakresu antropologii kultury.
Jego zwi¹zki z polskoci¹ na pocz¹tku by³y bardzo o¿ywione. By³ wtedy w zasadzie pisarzem dwujêzycznym, jak podkrela³ znawca jego twórczoci i t³umacz, Artur Miêdzyrzecki, dla Oskara Mi³osza jêzyk polski by³
naturalnym jêzykiem rodzinnym. Rodzinnym byæ mo¿e, bo potocznym
zapewne jednak francuski. Mia³ ambicje staæ siê poet¹ polskim, jako ¿e
wiosn¹ 1904 z³o¿y³ u jednego z warszawskich wydawców tom wierszy
po polsku, z którego publikacj¹ ³¹czy³ wielkie nadzieje. Niestety, wypadki
roku 1905 temu przeszkodzi³y. Zniechêci³ siê, choæ w dalszym ci¹gu poczuwa³ siê do wspólnoty, przynajmniej kulturowo-jêzykowej z Polsk¹, pisz¹c znamienne, acz jednoznaczne s³owa  manifest estetyczny: O naszej
chlubie narodowej, a przeto miernocie, Henryku Sienkiewiczu.
Jeszcze w latach 1910-1911 uczestniczy³ aktywnie w ¿yciu polskiej
bohemy w Pary¿u, jego nazwisko znajdujemy na licie 62 ojców i matek  za³o¿ycieli Towarzystwa Artystów Polskich. Równie¿ w tym czasie
i jeszcze krótko po zakoñczeniu wojny by³ szczerze akceptowany przez
polskie rodowiska. W roku 1919 ukaza³ siê wybór jego poezji po polsku, z bardzo przychylnym wprowadzeniem autorstwa Bronis³awy
Ostrowskiej, deklaruj¹cy: Oskar W. Mi³osz jest bowiem Polakiem nie
tylko z urodzenia, ale i z ducha.
Ju¿ wtedy jednak¿e dokona³ opcji narodowej: uto¿samia³ siê z litewskim interesem narodowym. Da³ temu wyraz znacznie wczeniej: otó¿
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w roku 1911, wyraniej rozczarowany ni¿ rozgoryczony, sceptycznie odniós³ siê do sugestiiapelu wspomnianej Ostrowskiej, aby w imiê
patriotycznego obowi¹zku zabra³ siê za t³umaczenie polskich poetów na francuski. Oto jego
ocena, zawarta w licie do francuskiego przyjaciela: Otrzyma³em bardzo przyjemny list od pani
Ostrowskiej[...], niezbyt lubiê, gdy nalegaj¹,
abym t³umaczy³ ich poetów, ich poeci s¹ martwi, mog¹ poczekaæ, do diab³a.
Jednoznaczny epitet ich poeci wiadczy o
przynajmniej intelektualnym rozbracie z polskoci¹ Oskar Mi³osz
ju¿ wówczas. Co zniechêca³o, albo odrzuci³o Oskara Mi³osza od polskoci, pojmowanej jako czytanka i urzêdowo? Ano to,
co wielu samodzielnie myl¹cych: programowa buta hreczkosiejów, zadzieranie nosa, ¿e my pierwsi, ¿e my najlepsi i tym podobne narodowopobo¿ne dyrdyma³y, nie akceptowa³ pró¿niaczego trybu ¿ycia kresowego
ziemiañstwa, tych wszystkich okropnoci obrzydliwych bur¿ua,4 oburza³a go
pogarda, jak¹ ¿ywi polski inteligent dla prostego cz³owieka, tak swojej, jak i
obcej nacji. Razi³ go jarmarczny antysemityzm, zesmacza³o totalne upolitycznienie oficjalnie promowanej polskiej sztuki, nudzi³ taniutki i powierzchowny, a przy tym mocno zmursza³y postmesjanizm, do tego dochodzi³
nieustanny jazgot frustratów, dobywaj¹cy siê z polskiego piekie³ka, spotêgowany ci¹gle tymi samymi jeremiadami, dra¿ni³a mania arcypolska  pompatyczne stawianie coraz to nowych zamków na piasku.
Tym ochoczo w chwili prze³omu zdeklarowa³ siê  romantycznie i
kompensacyjnie, ale i aktywnie Litwinem. Po zajêciu Wilna przez oddzia³y
genera³a Lucjana ¯eligowskiego w padzierniku 1920 zrywa wszelkie kontakty z Polsk¹, zdecydowanie opowiada siê po stronie Litwy w tym bolesnym sporze polsko-litewskim o granice i pamiêæ. Zaniecha³ wszelkich
wiêzi, z wyj¹tkiem z matk¹, wówczas wdow¹, mieszkaj¹c¹ w Warszawie,
z któr¹ utrzymywa³ czu³¹ korespondencjê a¿ do jej mierci w 1926 roku.
Litwê, cilej t¹ pañstwow¹ Kowieñszczyznê, odwiedzi³ po raz pierwszy
na prze³omie maja i czerwca 1919, litewskiego uczy³ siê jako doros³y cz³owiek ze s³owników i gramatyki litewskiej dla Francuzów. Litwê  mistyczny kraj staro¿ytnego narodu, tak¿e bolenie dowiadczonego przez historiê, uto¿samia³ z sentymentalnym obrazem kraju-idea³u i narodu-mêczennika, doskonalszego od wszystkich innych go osaczaj¹cych, czystego i
zapowiadaj¹cego moralne odrodzenie, mistycyzm naiwny, ale szczery, bo
szczerze i konsekwentnie dzia³a³ Oskar Mi³osz na rzecz odrodzenia litew103
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skiej pañstwowoci. W s³ynnej Notatce
Autobiograficznej tak przybli¿a sw¹ motywacjê wyboru litewskiej opcji narodowej:
Litwa, jest to kraj moich przodków,
od XIII wieku przodkowie ci ¿yli z pracy ch³opów litewskich, jest wiêc rzecz¹
s³uszn¹ odp³aciæ im siê za wielowiekowe trudy. Ponadto w zestawieniu z
Polsk¹ Litwa jest stron¹ s³absz¹, co
powoduje, ¿e sympati¹ moj¹ kierujê siê
w jej stronê.
Zosta³ litewskim dyplomat¹, jako
przedstawiciel Litwy bra³ udzia³ w sesjach
Ligi Narodów. Na tym forum ciera³ siê z
delegatami polskimi, uczestniczy³ w licznych konferencjach miêdzynarodowych,
miêdzy innymi w Spa, Brukseli, Genui. W pimie Cahiers du Sudw roku
W latach 1919-1925 bez reszty odda³ swój 1937 zosta³ wydrukowany utwór
Czes³awa Mi³osza, który prze³o¿y³
talent, erudycjê, stosunki, znajomoci ca³Oskar W³adys³aw de Lubicz
kowicie dla Litwy. Jako twórca, opublikowa³ wybór litewskich pieni ludowych  dajn (lit. dainos), a nastêpnie
dwa tomy litewskich bani ludowych. Tom pierwszy poprzedzi³ przedmow¹,
w której z emocj¹ wprost agitacyjn¹ podkreli³ wyj¹tkowoæ i staro¿ytnoæ
Litwy i jej nieprzemijaj¹ce znaczenie dla dziejów i kultury wiata.
Rz¹d litewski doceni³ zas³ugi Oskara Mi³osza i z dniem 1 lipca 1925
mianowa³ go radc¹ honorowym przy swym poselstwie w Pary¿u, z tytu³em ministra-rezydenta, a¿ do roku 1931, kiedy to przyj¹³ obywatelstwo
francuskie, mimo i¿ od paru lat znacznie ograniczy³ swoj¹ dyplomatyczn¹
i polityczn¹ dzia³alnoæ. Równie¿ i krêgi intelektualne Litwy, z oporami, ale
w koñcu zaakceptowa³y Oskara Mi³osza i z okazji 60-lecia jego urodzin
uhonorowa³y go doktoratem honoris causa Wydzia³u Teologii i Filozofii
Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego w Kownie w 1937 roku.
W Polsce, si³¹ rzeczy i mas¹ naszej ignorancji, twórczoæ Oskara
Mi³osza, jako wysoce spekulatywna i oryginalna, a jednoczenie gruntownie europejska, nie³atwa, bo wybitnie erudycyjna, jest ma³o spopularyzowana i tym samym doceniania, a jeli ju¿, to g³ównie polocentrycznie, to znaczy w kontekcie jego zwi¹zków rodzinnych i paraleli literackich z Czes³awem Mi³oszem5 oraz jego narodowociowych wyborów.
Na szczêcie, i w tej mierze zdarzaj¹ siê wyj¹tki. Stanis³aw Grochowiak, jeden z najciekawszych poetów, bardzo twórczy w swych lite104
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rackich wyborach, zmar³y w 1976, a wiêc jeszcze na d³ugo przed wybuchem bani koniunkturalnych zachwytów nad koligacjami obu Mi³oszów, ceni¹cy bardzo wysoko francuskich symbolistów, samodzielnie
odkry³ dla siebie i w pewnym stopniu dla polskiego czytelnika postsymbolistê Oskara Mi³osza, og³aszaj¹c parafrazê przek³adow¹: Z Oskara Mi³osza w zbiorze Agresty z roku 1963.
A inni? Nie bardzo lubimy trudne wiersze, wiêc liryczne jego traktaty moralno-etyczno-mistyczne nie mog³y siê przebiæ, podobnie jak jego
bardzo powa¿ne i w znacznym stopniu afabularne teksty prozatorskie
tego Pierwszego z Mi³oszów.
Tadeusz Zubiñski
Przypisy
Diesiatina, dziesiêcina  w carskiej Rosji równa³a siê 109,25 arów, za ar to
tak¿e 100 m2.
2
przek³ad Artura Miêdzyrzeckiego.
3
Ta powieæ, w przek³adzie Artura Miêdzyrzeckiego, ukaza³a siê w Wydawnictwie Literackim w Krakowie w roku 1978. Ta sama oficyna opublikowa³a w
1983 wybór poezji Oskara Mi³osza.
4
Cytat z prywatnego listu Oskara Mi³osza.
5
Spotkanie jedno Oskara M. z Czes³awem M. zosta³o tak przeraliwie wielokrotnie i mulicie przenicowane, pompatycznie wypomadowane, nudziarsko nakomentowane, dlatego pomijam egzegowanie w sumie tego drobnego epizodziku ni¿
wydarzenia.
1
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POGRANICZE POEZJI
ODKRYÆ WO£YÑ NA NOWO*
(Czechowicz, Iwaniuk, £obodowski, Czaykowski)

Pamiêci syna Janusza Michalskiego

Waldemar Michalski
Wo³yñ jest przestrzeni¹ historycznego literackiego pogranicza polskiego, ukraiñskiego i ¿ydowskiego. Pogranicza, a wiêc w wiadomoci potocznej czego prawie zewnêtrznego, marginalnego, dalekiego
od centrum. Tymczasem pogranicze, charakteryzuj¹ce siê wzajemnym
przenikaniem kultur, religii i narodowoci, stanowi niezwyk³e cenn¹,
inspiruj¹c¹ przestrzeñ dla ka¿dej twórczoci. Trzeba wiêc zauwa¿yæ,
¿e to, co pograniczne, stanowi najciekawsz¹ i najwa¿niejsz¹ czêæ
m.in. literackich dokonañ, stanowi literackie centrum. ¯ycie literackie zna niejeden podobny paradoks. Mo¿na tu przywo³aæ jako ilustracjê
tego zjawiska tak¿e twórczoæ Mickiewicza, S³owackiego, £obodowskiego czy w³anie Brunona Schulza z Drohobycza  mistrzów s³owa
z pogranicza. Wo³yñ za w polskiej literackiej przestrzeni jest wiêc
ciekawym przyk³adem twórczej inspiracji pogranicza.
W tradycji literackiej Wo³yñ to przede wszystkim Juliusz S³owacki
i jego Krzemieniec, to tak¿e Józef Ignacy Kraszewski, jako autor wielu
opowiadañ i powieci, których akcja rozgrywa siê w wiejskim pejza¿u
pogranicza polsko-ruskiego, ciekawych Wspomnieñ Polesia, Wo³ynia i
Litwy (1840), wreszcie dyrektor teatru w ¯ytomierzu i kurator miejscowego gimnazjum (1853-1857) oraz dzier¿awca i w³aciciel maj¹tków
ko³o £ucka (Omelin, Gródek, Hubin).
Wo³yñ w przestrzeni kresowej zaistnia³ wspó³czenie, dziêki poetom dwudziestolecia miêdzywojennego. Tu pracowa³ jako nauczyciel
Józef Czechowicz (W³odzimierz Wo³yñski 1923-1926), w podchor¹¿ówce w Równem odbywali s³u¿bê m.in. Wac³aw Iwaniuk, Józef £obodowski i W³adys³aw Milczarek, w Równem mieszkali Jan piewak i
Zuzanna Ginczanka, wreszcie tak¿e w Równem wydawa³ swoje tomiki rodowity wo³ynianin Czes³aw Janczarski
To Czes³aw Janczarski by³ inspiratorem tam powo³anej do istnienia
grupy poetyckiej Wo³yñ, do której nale¿eli (lub utrzymywali bliskie
poetyckie kontakty) wszyscy wymienieni poeci. Jeszcze niedawno temat polskiej obecnoci na Kresach stanowi³ polityczne tabu. Cenzura
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potrafi³a wykrelaæ wszystko to, co dotyczy³o
Wo³ynia, Podola, Wilna, Lwowa. Dowiadczy³
tego m.in. W³adys³aw Milczarek, który próbuj¹c po wojnie wydaæ swój kolejny tom wierszy
pt. Po¿egnanie sadu (1948), spotka³ siê z nakazem usuniêcia z ksi¹¿ki wszystkich kresowych
akcentów, w tym tak¿e nazw miejscowych typu
Jar Krzemieniecki czy Poczajów. Tom opowiadañ Milczarka pt. Krasnegóry móg³ ukazaæ siê
w kraju dopiero w 1980 roku.
W 1999 ukaza³a siê interesuj¹ca ksi¹¿ka Ja- Józef Czechowicz
dwigi Sawickiej pt. Wo³yñ w przestrzeni kresowej (Uniwersytet Warszawski), która jest prób¹ szczegó³owego ukazania na konkretnym materiale literackim grupy poetyckiej Wo³yñ. Przypomnê, ¿e trzon grupy wspó³tworzyli: Wac³aw Iwaniuk (1915- 2001), W³adys³aw Milczarek (1914-1993), Jan piewak (1908-1967). Sympatyzowali z Wo³yniem i utrzymywali z grup¹ luny kontakt Józef Czechowicz (19041939)  by³ m.in. autorem wierszy o tematyce wo³yñskiej, a tak¿e znakomitym t³umaczem wierszy Paw³a Tyczyny oraz Józef £obodowski
(1909-1988)  legendarnie wywodzi³ swój ród od atamana £obody, by³
t³umaczem m.in. wierszy Tarasa Szewczenki oraz autorem tomu Z³ota
Hramota (1954), zawieraj¹cego m.in. dwunastoczêciowy cykl wierszy pt. Dumy wo³yñskie. (To tu w pó³nie, w mitycznym Wo³yniu,
spotykaj¹ siê zatroskane o losy obojga narodów  Pani Poczajowska z
Pani¹ Ostrobramsk¹). Poetyck¹ muz¹ wymienionych poetów by³a piêkna i literacko uzdolniona Zuzanna Ginczanka (1917-1944), której Józef
£obodowski powiêci³ ostatni tom swoich wierszy pt. Pamiêci Sulamity (1979).
Wa¿n¹ zbiorow¹ prezentacj¹ poetyck¹ grupy by³a kolumna wierszy, opublikowana przez Stanis³awa Czernika w jego Okolicy Poetów
w 1936 roku. Dwa lata póniej Czechowicz w artykule Poezja Wo³ynia, opublikowanym w Kurierze Literacko-Naukowym (1938, nr 50)
omówi³ dzia³alnoæ grupy, ¿artobliwie komentuj¹c jej dokonania: Wo³yniacy pisz¹ wiersze, a nawet poezje!
O debiutach ksi¹¿kowych poetów grupy Wo³yñ oraz o ich dzia³alnoci pisali w ró¿nych periodykach m.in. Stanis³aw Czernik, Boles³aw Miciñski, Jan piewak, Józef Czechowicz, Stefan Napierski. Sprzyja³ istnieniu grupy ówczesny wojewoda wo³yñski Henryk Józefski (wiêziony póniej w PRL, m.in. na Mokotowie i w Rawiczu).
Id¹c tropem mylenia Jadwigi Sawickiej, mo¿na podj¹æ próbê wy107
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dobycia i opisania charakterystycznych w³aciwoci grupy Wo³yñ.
Nale¿y tu przede wszystkim zauwa¿yæ:
A) Znamienn¹ semiotykê przestrzeni  na przewagê w tej poezji
pierwiastka wizualnego, na specjaln¹ rolê konkretu, szczegó³u, drobiazgu. Pejza¿owoæ i opis stanowi¹ osnowê wierszy poetów wo³yñskich.
Zmys³owe widzenie wiata jest równoznaczne z g³êboko prze¿ywan¹
emocj¹. Kazimierz Wyka, pisz¹c o obrazowaniu Czechowicza, który
poetycko dojrzewa³ na Wo³yniu, zauwa¿y³, ¿e w poezji Czechowicza
obowi¹zuje zasada ca³kowitej transpozycji uczucia na obraz w miejsce
liryki bezporedniej (O Józefie Czechowiczu [w:] Rzecz wyobrani, 1977,
s. 40). Wiersz wo³yñski odwo³uje siê do lokalnego pejza¿u, do wieloreligijnych i wielonarodowych tradycji kulturalnych tych ziem.
Ciekaw¹ spraw¹ jest ujawnienie przez Sawick¹ specyficznego wo³yñskiego katastrofizmu, obecnego w wierszach m.in. Iwaniuka, piewaka czy £obodowskiego. Prof. Jerzy wiêch wyprowadza go z przeczucia zbli¿aj¹cej siê tragedii, z postrzegania czasu bez Boga, bez zasad, bez praw. Pisze o poezji Iwaniuka: Istnieje w jej warstwie obrazowej, w symbolice, w dykcji co, co trudno inaczej okreliæ, jak powrotna fala katastrofizmu (Akcent, 3/1990, s. 55).
Ciemny Wo³yñ, jako przeczucie jeszcze nieznanej tragedii, jawi
siê tu w obrazach pe³nych czerni i nocy, ognia i trupich ladów. Poetyckie wizje senne pe³ne s¹ jak najgorszych przeczuæ. Pamiêtajmy, ¿e
wiersze te co najmniej o dziesiêæ lat wyprzedzaj¹ dramatyczne wydarzenia na Wo³yniu lat 1943 i 1944.
B) piewnoæ, muzyczne brzmienie. Przyk³adami mog¹ tu byæ szczególnie wiersze Janczarskiego i Milczarka, a tak¿e utwory wo³yñskie
Czechowicza. Muzycznoæ to wyj¹tkowa, w której szczególn¹ rolê
odgrywa celnoæ s³owa  ¿eby u¿yæ terminu Czechowicza. Tu nie
chodzi tylko o wersyfikacyjn¹ regularnoæ czy rymy, wa¿niejsz¹ rzecz¹
jest melodia s³owa i rytm obrazów  ich ³añcuchowy uk³ad, wzajemne dopowiadanie. Oto jak komentuje Sawicka sztukê muzyczn¹ wiersza wo³yñskiego Czechowicza:
Znakomita jest instrumentacja w wierszu Przez kresy, za wzorcowy przyk³ad sposobów poety mo¿e s³u¿yæ sfunkcjonalizowanie samog³oski o w ko³ysz¹cym, monotonnym ruchu kó³ tocz¹cego siê wozu
(ko³a, zio³a, do³em, polem, ko³acz), wykorzystanie ró¿nej d³ugoci wersów, nieregularnoci, rymów wewnêtrznych, prowadz¹cych do bogatszego umuzycznienia.
Muzyka wierszy poetów wo³yñskich rodzi siê wiêc z obrazów i
tkwi w obrazach.
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C) Charakterystyczny obszar leksykalny,
pocz¹wszy od nazewnictwa lokalnego (Horyñ,
S³ucz, Stochód, £uck, Równe, W³odzimierz)
 po s³ownictwo potoczne z pogranicza polskoruskiego, chocia¿by takie, jak np. burzany, oczerety, za³omy, jary, lebiody, wisznie, koromys³a
Leksyka znakomicie wspó³tworzy koloryt lokalny portretowanych stron.
Mówi¹c o pogranicznym Wo³yniu, nale¿y
Wac³aw Iwaniuk
mieæ na uwadze tak¿e s¹siedni obszar Ziemi
Lubelskiej. Rzeka Bug nie by³a wówczas smutn¹ rzek¹ graniczn¹, nie
dzieli³a ludnoci polskiej i ukraiñskiej, mieszkaj¹cej po jej obydwu brzegach.. Iwaniuk urodzi³ siê w pobli¿u Che³ma. Jak i ukraiñski poeta
Josyp Struciuk, dzi mieszkaj¹cy w £ucku. W swojej poezji, m. in. w
tomiku, t³umaczonym na jêzyk polski pt. Po tamtej stronie ciszy (2000),
pisze o ziemi rodzinnej utraconej: Poczêta jeste z mojej têsknoty
W 1945 roku Struciuk zmuszony by³ opuciæ rodzinn¹ Che³mszczyznê, w tym samym czasie ja, te¿ nie z w³asnej woli, opuszcza³em
rodzinny Wo³yñ  nasze wozy minê³y siê wówczas w przeprawie na
Bugu. Dramat pogranicza i polityków, jako rz¹dców tego wiata, odczulimy bolenie i jednakowo.
W Che³mie, w latach 1933-1939, poeta, t³umacz i nauczyciel, Kazimierz Andrzej Jaworski wydawa³ poetycki miesiêcznik Kamena, w
którym regularnie prezentowa³ we w³asnym t³umaczeniu dawnych i
wspó³czesnych poetów ukraiñskich (Taras Szewczenko, Iwan Franko, £esia Ukrainka, Paw³o Tyczyna, Maksym Rylski, Bohdan Antonycz, Lina Kostenko i wielu innych).
Autorka ksi¹¿ki Wo³yñ poetycki w przestrzeni kresowej s³usznie przywo³uje do rozwa¿añ literacki kontekst polsko-ukraiñski. Dostrzega miejsca wspólnego spotkania  mówi o topice stepu i winiowego sadu.
Oto fragment jej rozwa¿añ:
Step i sad winiowy s¹ to du¿e, znacz¹ce, wspólne czêci przestrzenne, opisane przez poezjê polsk¹ i ukraiñsk¹. Zosta³y one wyodrêbnione
z ca³oci pejza¿u i sta³y siê obszarami bogatymi semantycznie i aksjologicznie, silnie nacechowanymi emocjonalnie. Step by³ synonimem ciemnej
urody tej ziemi, sad winiowy  pogodnej piêknoci, nios¹cej wartoci
estetycznie ³agodne. Literatura polska i ukraiñska ukazywa³y czêsto
zarówno gron¹ urodê stepu i sielsk¹ sadu (s.89).
I w tych relacjach mieci siê poezja zarówno Tarasa Szewczenki,
jak i Juliusza S³owackiego, a tak¿e bardziej nam czasowo wspó³cze109
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snych  g³ównych przedstawiciel grupy poetyckiej Wo³yñ.
Wojna po³o¿y³a kres istnieniu grupy. Czechowicz zgin¹³ ju¿ we wrzeniu 1939, niemieck¹ bomb¹ w stallach trafiony. Iwaniuk
zg³osi³ siê na ochotnika do polskiego wojska
we Francji  bra³ udzia³ m.in. w walce pod
Narwikiem, a póniej, ju¿ do koñca ¿ycia, pozosta³ na emigracji (w Kanadzie). Janczarski
jesieni¹ 1941 zamieszka³ w Pu³awach, gdzie bra³
udzia³ w pracach Rady G³ównej Opiekuñczej, Józef £obodowski
a w 1946 przeniós³ siê do Warszawy. £obodowski, jako podoficer, bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej 1939, ale
ju¿ w listopadzie tego roku przedosta³ siê do Pary¿a, gdzie trafi³ do
obozu dla internowanych ¿o³nierzy polskich  tu wydawa³ powielane
pismo literacko-polityczne pn. Wrócimy. W sierpniu 1941 przeszed³ nielegalnie do Hiszpanii, gdzie zosta³ aresztowany i skazany na
pó³tora roku ciê¿kiego wiêzienia  po zwolnieniu zamieszka³ do koñca
¿ycia w Madrycie. Milczarek, jako oficer, bra³ tak¿e udzia³ w kampanii wrzeniowej, jako dowódca plutonu ciê¿kich karabinów maszynowych. Nastêpnie trafi³ do niemieckich obozów jenieckich (m.in.
oflag Osterode w górach Hartzu i oflag Woldenberg  obecnie Dobiegniew). W oflagach konspiracyjnie redagowa³ miesiêcznik literackopolityczny Wo³yñ (1943-1944). By³ równie¿ redaktorem i wydawc¹
opublikowanej w postaci maszynopisu jednodniówki Krzemieniec 
z okazji 140 rocznicy powstania Liceum Krzemienieckiego (Woldenberg, 1940). Po zakoñczeniu wojny powróci³ do kraju i zamieszka³ w Warszawie. Tragicznie potoczy³y siê okupacyjne losy pochodz¹cej z ¿ydowskiej rodziny Zuzany Ginczanki (w³aciwe nazwisko
 Zuzanna Polina Gincburg). Pocz¹tkowo zamieszka³a we Lwowie,
gdzie wysz³a za m¹¿ za krytyka sztuki Micha³a Weinziehera i wst¹pi³a
do Zwi¹zku Pisarzy Radzieckich Ukrainy. Jesieni¹ 1942 przenios³a siê
do Krakowa. W 1944 zosta³a aresztowana przez gestapo i rozstrzelana w P³aszowie.
Po lekturze wierszy poetów grupy Wo³yñ warto postawiæ pytanie
o obecnoæ tematu wo³yñskiego we wspó³czesnej polskiej poezji. Okazuje siê, ¿e jest on ¿ywy i nadal obecny w twórczoci dzieci i wnuków dawnych poetów.
Mieszkaj¹cy aktualnie w Kanadzie poeta, eseista i profesor Uniwersytetu British Columbia w Vancouver, Bogdan Czaykowski, jest rodo110
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witym Wo³yniakiem. Urodzi³ siê w 1932 roku w Równem. Ka¿dy tomik jego wierszy ma swoje wo³yñskie odniesienia (Im bardziej siê starzejemy, tym bogatsz¹ znajdujemy polsk¹ tradycjê literack¹). Wiersze
Ma³a podró¿ na Wschód, Zdobycie Berdyczowa, Wiêc chrab¹szcze czy
Lwowski Putrament s¹ nie tylko poetyckim powrotem do czasów i
miejsc m³odoci, ale tak¿e ilustracj¹ za³o¿eñ poetykiego wiersza wo³yñskiego:
Kiedy pada nieg
Noc jest jak poezja
Pisana bia³ym wierszem.
To fragment utworu Czaykowskiego, a móg³by pod nim podpisaæ
siê ka¿dy cz³onek grupy poetyckiej Wo³yñ. Mo¿na tu równie¿ przywo³aæ utwory mieszkaj¹cego w Che³mie Krzysztofa Ko³tuna (rocznik
1958)  autora dziesiêciu kresowych tomików (m.in. Pañska Dolina
(1993), Kresowy winiowiersz (1995) czy Misterium z Wo³ynia (1997).
S¹ tak¿e inni i s¹ ich wiersze, które  co ciekawe  kontynuuj¹ w³aciwoci i tradycje wiersza wo³yñskiego. Nie bêdê ukrywa³, ¿e zawsze
czu³em siê mocno zwi¹zany z t¹ tradycj¹ i Wo³ynia, jako ziemi rodzinnej. Pisa³em w tomiku Lekcja wspólnego jêzyka:
S³owa nasze tylko wêdrowaniem 
ucieczk¹ w marzenia  wiêta Zofia
otwiera niebo  s³yszê pytanie:
aszcze komu chotiasze piesni tworiti?
 wiary jako miecz i ogieñ
nie pamiêtaj Panie
Motyw wêdrowania, peregrynacji, a w konsekwencji czêsto alienacji i wyobcowania, znamienny jest poetom pogranicza. Wojny i nowe
polityczne porz¹dki czêsto pozbawia³y ich domów rodzinnych, rozproszy³y po wiecie. Twórczoæ Wac³awa Iwaniuka, Józefa £obodowskiego czy Bogdana Czaykowskiego mog¹ byæ tego przyk³adem. Problem wiêc poszukiwania w³asnej to¿samoci to kolejny wa¿ny czynnik, wyró¿niaj¹cy poetów pogranicza.
Jan Wolski w wydanej niedawno w Toronto ksi¹¿ce pt. Wac³aw
Iwaniuk. Szkice do portretu (2002) zauwa¿y³:
Poezja Wac³awa Iwaniuka jest obszarem, gdzie wci¹¿ od nowa podejmowany jest trud okrelenia w³asnej to¿samoci. Nieustannie tak¿e
111

KAWIARNIA LITERACKA

powraca w niej problem wykorzenienia,
wyrwania z tradycji, z ojczyzny, ze s³owa.
To poczucie zawieszenia i niepewnoci s¹
jednymi z istotniejszych w¹tków w dziejach
polskiej poezji powojennej. W przypadku
Iwaniuka wyp³ywa przede wszystkim z g³êbokiego dowiadczenia losu emigranta
(s.300-301).
Prof. Jerzy wiêch mówi z kolei o Iwaniuku m.in.:
Zupe³nie niele radzi³ sobie z obcym jêzykiem, którym nawet próbowa³ pisaæ, bywaj¹c te¿  gdy zasz³a potrzeba  t³umaczem, a przecie¿ pozosta³ wierny polszczynie, w s³owie wyssanym, jak to siê pate- Bogdan Czaykowski (z lewa)
z Waldemarem Michalskim,
tycznie mówi, z mlekiem matki, ale w³anie
autorem publikacji
patos nie by³ obcy Iwaniukowi, jakby na
przekór czasom, w jakich ¿y³, a tak¿e wbrew jego naturalnym, doæ
trzewym sk¹din¹d sk³onnociom ( ). Iwaniuk to pisarz polityczny, ale
maj¹cy te¿ zadatki (nie w pe³ni jednak wykorzystane) na autora uniwersalnego, to poeta o dykcji zbli¿aj¹cej jêzyk poezji do jêzyka prozy, a
równoczenie przechowuj¹cy nabo¿ny szacunek dla s³owa i poezji, jako
siostry magii (Akcent, 4/2003).
Wac³aw Iwaniuk stwierdza³:
Tylko poezja symboliczna jest wielka. Nie znoszê paplaniny liryczno-kawiarniano-realistycznej, która zabi³a symbol, a z ni¹ poezjê (S³owo odautorskie, do poematu Pieñ nad pieniami, 1953).
Iwaniuk mia³ wiadomoæ niezwyk³ej rangi w literaturze polskiej
prozy Brunona Schulza, twórcy galicyjskiego pogranicza polsko¿ydowskiego. W jednym ze swoich wierszy zestawi³ samotnika z Drohobycza z Franzem Kafk¹, jako równorzêdnymi autorami. Warto zacytowaæ ten wiersz w ca³oci:
Na dwu koñcach wiata
Pojawiaj¹ siê czêsto ludzie podobni do siebie
Nie z rysów twarzy ani z koloru skóry
Ale z wi¹zañ s³ów.
Wprawdzie wiemy jak powstaje zdanie
Ale nie wiemy sk¹d bierze siê treæ.
Nad szykiem s³ów czuwa gramatyka
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Ale to nie wszystko
Bo mo¿na ci¹æ drzewo i wyronie nowe
Mo¿na gramatykê wyprowadziæ
Z jej martwych zau³ków
Ale musi byæ kto jak Kafka lub Schulz
By wytoczyæ wojnê kap³anom jêzyka
I zwyciê¿yæ.
Obaj ¿yli w krajach niepodobnych
Do siebie a jednak dzi siê mówi
O ich podobieñstwie.
Listem polecaj¹cym s¹ ich ksi¹¿ki
Tak do siebie niepodobnie podobne
I bliniaczo ró¿ne.
Kafka i Schulz
Bracia nale¿¹cy do wspólnej rodziny
Polsko-Czesko-¯ydowsko-Niemieckiej.
(Kafka i Schulz, z tomu Nocne rozmowy, 1987)
Tak¿e wierszom wo³yñskim Józefa £obodowskiego towarzyszy niemal mediumiczna wiadomoæ wagi i znaczenia misji pisarskiej. W redagowanym w £ucku przez siebie tygodniku Wo³yñ opublikowa³ felieton pod znacz¹cym tytu³em i nie wymagaj¹cym komentarza: Nawi¹zujemy do romantyzmu (4/1938). Drukowa³ tu tak¿e w³asne t³umaczenia wierszy poetów ukraiñskich. Nieustannie wyg³asza³ poetyckie apele, wzywa³, b³aga³ o pojednanie polsko-ukraiñskie. W¹tpi³ i wierzy³:
Nie ma ladu po moich mostach,
Wywa¿ono z zawiasów wierzeje.
Ale p³omieñ z po¿aru, ale p³omieñ pozosta³
I serce grzeje.
(Dumy wo³yñskie, cz. XII).
Tworzy³ na obczynie wizjê nieujarzmionej Ukrainy. Pisa³ o niej:
Ojczyzno moja najpierwsza, ojczyzno powrotna, b¹d zdrowa! (z wiersza Pochwa³a Ukrainy, tom Z³ota Hramota). W wielu jego poetyckich
i felietonowych deklaracjach czytelne s¹ nawi¹zania do poezji Tarasa
Szewczenki: Idziemy  serce przy sercu, d³oñ w d³oni, minione winy
nawzajem przebaczaæ (Z³ota Hramota, s.126).
Wiersze poety m³odszej wo³yñskiej generacji Bogdana Czaykow113
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skiego, to niemal bezustanna poetycka podró¿, dowiadczenie, kszta³tuj¹ce wiatopogl¹d, wizjê wiata, poetycki obraz. Powroty na Ukrainê, nad Horyñ, nie nale¿¹ tu do rzadkoci:
Wrzucony w sitowia wr¹cego Horynia, w koszyku z ³ozy ³apciowej,
przep³yn¹³em wiele burz, noszony pod pach¹, rzucany przez fale,
karmiony przez drzewa ( )
urodzony z pio³unów.
(Okanagañskie sady,1998)
Czy w optyce poetów ukraiñskich istnieje podobny Wo³yñ?
Na pytanie to mo¿na uzyskaæ odpowied, analizuj¹c twórczoæ m.in.
Josypa Struciuka, Jurko Pokalczuka, Myko³y Riabczuka czy Oksany
Zabu¿ko  poetów, zwi¹zanych z t¹ ziemi¹ miejscem zamieszkania lub
urodzenia. Wspólna ojczyzna poetów pogranicza to przede wszystkim
arkadyjskie tradycje obrazowania, symbolika religijna, muzycznoæ,
szczególne widzenie rodzinnego domu, poszukiwanie i akcentowanie
w³asnej to¿samoci.
Tak wiêc, odkryæ Wo³yñ na nowo, to dostrzec rangê pogranicza,
jako obszaru, inspiruj¹cego poezjê oryginaln¹ i ciekaw¹, uniwersaln¹.
Wykorzystuj¹c¹ wielowiekowe dowiadczenia i tradycje kulturalne
wielonarodowego pogranicza polsko-ukraiñsko-¿ydowsko-s³owackoniemieckiego.
Waldemar Michalski
*Referat, wyg³oszony na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu podczas miêdzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz a kultura pogranicza, 17-18
listopada 2006.
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PODRÓ¯E
MIERÆ W WILNIE I W KIJOWIE
Dariusz Tomasz Lebioda
Czarne kamienie, le¿¹ce na brzegu Niemna,
Dniepru i Prypeci, te z okolic Grodna, Krzemieñca i te znad ujcia Willi, te znad Niewia¿y
i te znad Zalewu Kurskiego i delty Dniestru.
Chropowate, obtoczone przez miliony wodnych fal, wyrzucone z g³êbin i p³ycizn, z limanów i porohów, z jam, wy¿³obionych przez
wiry i z rowów, toczonych przez diabelskie
nurty. Niesione lekko, niczym próchno drzew
i osiadaj¹ce na tysi¹ce lat w mule, potem nagle Autor eseju w Wilnie
wyrywane przez powód i rzucane pod nogi przedwiecznego jelenia,
pochylaj¹cego siê nad tafl¹ i pij¹cego ³apczywie krystalicznie czyst¹ wodê.
Kamienie, rzucane pod kopyta konia ros³ego rycerza, trzymaj¹cego mocno
w d³oni drzewiec czerwonej, zielonej lub z³otej flagi, kamienie brane do
rêki przez poetê, przechadzaj¹cego siê u koñca milenium cie¿kami dzieciñstwa. Takie same kamienie, ale wiêksze i masywniejsze, czas rozsypa³ na bia³oruskich i ukraiñskich polach bitew, na wileñskiej Rossie i na
Cmentarzu Bernardyñskim. S¹ znakiem ¿ycia i pamiêci tych, którzy zostali  s¹ jak kropki na koñcu setek, tysiêcy ¿yciorysów, jak stopnie
schodów, po których zbieg³a bezszelestnie ostatecznoæ.
Poci¹g przekracza Bug i wje¿d¿a powoli na Ukrainê. Na granicy zmieniaj¹ rozstaw kó³ w wagonach. Czarne niebo raz po raz rozwietlaj¹ flary
b³yskawic i na chwilê ods³aniaj¹ jak¹ tajemn¹ rzeczywistoæ, jakie dalekie przestrzenie, pustkowia smutku, czarne oczerety i szare burzany.
Wreszcie poci¹g przekracza polsk¹ granicê i coraz szybciej zaczyna pod¹¿aæ poród ukraiñskich pól i stepów. Powoli zaczyna witaæ i z mgie³
wy³ania siê lokomotywa, jakby z poprzedniej epoki, przypominaj¹ca archaiczny generator pr¹dotwórczy, pe³na dziwnej, komunikacyjnej grozy.
Za oknem migaj¹ wsie z niewielkimi chatynkami z drewna, malowanymi
na niebiesko lub ¿ó³to, krytymi strzech¹. Przemykaj¹ miasta z wisz¹cymi
na budynkach, niszczej¹cymi portretami Lenina i blakn¹cymi has³ami
propagandowymi, odsuwaj¹ siê w dal pola pszenicy i ¿yta, zagony kapusty, dalekie smoliste jeziora, na brzegu których lni¹ w porannym s³oñcu,
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niczym ostrza dzirytów, bia³e czaple, bociany i ¿urawie. Znad ³anów
snuje siê niebieskawy opar i s³ychaæ daleki g³os b¹ków, bekasów, patroluj¹cych bezkres kruków i myszo³owów. Przy torach pas¹ siê wychud³e
kozy, gdzie poród ³anów stoi samotna krowa i kary koñ, ledwie rysuj¹cy siê w dali, skubie raz po raz trawê. W mijanych wsiach i miasteczkach wszêdzie wala siê z³om, wielkie porzucone cysterny po oleju, nafcie i wodzie, fragmenty jakich powyginanych konstrukcji, strzêpy blachy z ledwie widoczn¹ cyrylic¹, teraz ju¿ nie do dopasowania. Ci¹g budynków z powybijanymi oknami, a poród dróg porzucone posowieckie
samochody bez drzwi, bez kó³ i skrzyñ. Na piaszczystych i gliniastych
drogach widaæ furmanki, wioz¹ce doros³ych i dzieci. Wszêdzie pojawiaj¹ siê te¿ ma³e, wychud³e staruszki w chustkach na g³owie  byle jak
ubrane, pas¹ce kozy, albo zbieraj¹ce mieci przy torach, zrywaj¹ce zio³a
i wk³adaj¹ce je do foliowych torebek. Gdzieniegdzie mignie szybko z³ota
kopu³a ma³ej cerkwi, otoczona brzozami i topolami, albo samotna wie¿a
cinieñ z czerwonej ceg³y lub stali.
Smutek osiada wszêdzie, jak wszechobecny kurz, jak przyklejaj¹ce
siê do okien poci¹gu ziarna piachu. ¯a³oæ daleko ci¹gn¹cych siê ugorów, szeregów, batalionów i dywizji bia³ych drzew, pól dopiero co zaoranych pod zasiew. Smutek ludzi, przemykaj¹cych skrajem obcego wiata
i ledwie zerkaj¹cych na przeje¿d¿aj¹cy poci¹g dalekobie¿ny. Pocz¹tek
dwudziestego pierwszego wieku, a zarazem jakby przeniesienie do wieku dziewiêtnastego i powrót do b³azeñstw komunizmu. Z³amany triumfalizm pogiêtych tablic, z ideami i cytatami z Marksa i Lenina, wielikij
sawietskij sajuz, zdychaj¹cy, jak suka, pod p³otem i smutek brudnego
malca, stoj¹cego na pagórku i patrz¹cego przed siebie, a zarazem nigdzie. Poci¹g wje¿d¿a na stacjê w niewielkim miasteczku i zatrzymuje
siê z piskiem. Podró¿ni otwieraj¹ okna i podbiegaj¹ do nich natychmiast
¿wawe staruszki, dzieci, dziadowie proszalni, a nawet wrony, kawki i
bezdomne psy. Oczy ludzi i zwierz¹t kieruj¹ siê ku uchylonym oknom
wagonów. Ha³aliwe grupki proponuj¹ piwo obo³on albo chmielnoje, pierogi z grzybami i kapust¹, albo z ziemniakami, mizerne sma¿one ryby,
dopiero co z³owione, obwalane w m¹ce i wrzucone na skwiercz¹cy
smalec. Dzieci pokazuj¹ plastikowe butelki i wo³aj¹: wada, wadiczka,
wadiczka... albo prosz¹: diadia, dajtie dla mienia kapiejek... Brudny,
zaroniêty dziad, stan¹³ przed otwartym oknem i ¿ebrze: wspamagite...
gaspadin... wspamagite... I choæ rzadko kiedy jaki podró¿ny decyduje
siê co kupiæ lub daæ komu hrywnê, z³otówkê, dolara  wpatruj¹ siê z
nadziej¹ i cierpliwie prosz¹. Kto rzuci³ przez okno kawa³ek ciastka i
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stado ptactwa rzuci³o siê na wycigi, ale ju¿ rozgoni³ je kulawy wiejski
pies i chwyci³ cenny ³up. Po³kn¹³ szybko i zaraz wróci³ na rodek peronu. Z przeciwleg³ej strony wje¿d¿a inny poci¹g, a jego lokomotywa te¿
przypomina jaki archaiczny pojazd, przeniesiony w czasie i przestrzeni
z innej cywilizacji. Wszyscy rzucaj¹ siê drapie¿nie ku nowym mo¿liwociom, odwracaj¹ siê bez s³owa na piêcie i oferuj¹ innym podró¿nym
swoje cenne produkty. Tylko jedna staruszka, ubrana w po³atany granatowy p³aszczyk dalej wyci¹ga przed siebie talerzyk z jedn¹ ma³¹ rybk¹ i
patrzy b³agalnie w czarn¹ czeluæ wagonu  jej twarz, jak dok³adna mapa
konturowa, zdradza cierpienie ¿ycia, grozê lat, spêdzonych na Ukrainie.
Nagle z gawiedzi wy³ania siê wysoka kobieta, ubrana w poszarpany
mundur jakich s³u¿b, bez pagonów i dystynkcji, z dziurami na rêkawach i plecach. Na nogach ma szmaty, obwi¹zane sznurem, spodnie,
postrzêpione u do³u nogawek. Twarz zdradza dawn¹ urodê, a t³uste,
¿ó³tawe w³osy rozpadaj¹ siê na wszystkie strony, niczym wiecheæ s³omy. Zaczyna co pokrzykiwaæ w niezrozumia³ym jêzyku, co szeptaæ,
co piewaæ. Nagle k³adzie siê na ziemi, a jej cia³em wstrz¹saj¹ konwulsje. Krzyczy jak opêtana, jednak wstaje i podbiega do s³upa owietleniowego, zaczyna bluzgaæ po rosyjsku do niego, blad, blad, blad... ok³ada zaciniêtymi piêciami, pluje. Potem rzuca siê na ziemiê i turla siê po
nierównociach peronu, zastyga z twarz¹ przy betonie, wolno zgarnia
piasek z szerokich p³yt i wk³ada go do ust. Po chwili wypluwa z obrzydzeniem, blad, blad, blad... Znowu siê zrywa i podbiega kilka kroków
do s³upa, staje w milczeniu z min¹, pe³n¹ obrzydzenia i grymasem jakiej
urzêdniczej wy¿szoci. Z daleka ju¿ pod¹¿a dwóch milicjantów w czapkach z szerokim rondem, jak u dawnych wojsk sowieckich. Chwytaj¹
wariatkê za ko³nierz i przez tory prowadz¹ w kierunku wyjcia z dworca. Ta podskakuje, próbuje siê wyrywaæ, pluje na boki i prycha, ale
karnie pod¹¿a do przodu. Za chwilê ju¿ nikn¹ za budynkiem, a sp³oszone
gawrony z powrotem przysiadaj¹ na s³upach i metalowych konstrukcjach tablic. Skrzecz¹ i kracz¹ zawziêcie, widz¹c powoli odje¿d¿aj¹cy
poci¹g.
W podziemiach kocio³a w. Teresy w Wilnie sala pogrzebowa czeka
na ¿a³obników. Wielka komnata dla najzamo¿niejszych i najznamienitszych rodzin, a po bokach po trzy mniejsze lochy, dla ubo¿szych i znalezionych na ulicy. Dzisiaj tylko w jednej z nich stoi otwarta trumna, a
wokó³ niej gromadzi siê ledwie kilka osób. U wezg³owia drewnianego
katafalku p³onie jedna gromnica i s³abo rozprasza ponury mrok. S³ychaæ
szepty modlitw w jêzyku litewskim i rosyjskim. Na stoliku przy cianie
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stoj¹ otwarte butelki z tani¹ wódk¹,
na talerzach le¿¹ korniszony, paski
wêdzonej s³oniny, le¿y pokrojony w
cienkie kromki ciemny chleb. W
trumnie jest m³ody mê¿czyzna, ze z³o¿onymi rêkoma, jak do modlitwy,
opasanymi nie¿nobia³¹ stu³¹, lnian¹
tam¹ wykrochmalon¹ jak obrus na
wielkanocny, na bo¿onarodzeniowy
stó³. Jego twarz jest piêkna i upiorna
zarazem, wyrazista i jakby powoli pogr¹¿aj¹ca siê w martwocie, w woskowej powadze, w miertelnej beznadziei. Tê grupê, wy³aniaj¹c¹ siê z
mroku i w mrok popadaj¹c¹, móg³by namalowaæ Rembrandt, móg³by
utrwaliæ Memling albo Snyders. Nie wiadomo, czy to dr¿y powietrze w
krypcie, czy nik³e ciep³o p³omienia wiecy porusza drobinami, wszak
wszystko tutaj zdaje siê pulsowaæ, wszystko têtni jak¹ niewidzialn¹,
potê¿n¹ moc¹. Umar³y niby wyblak³y glon, trzymaj¹cy siê jeszcze przybrze¿nej ska³y, ale coraz bardziej targany fal¹ rozk³adu, coraz silniej porywany w g³êbinê czasu, zdaje siê walczyæ z t¹ chwil¹, ostatni¹ w ludzkim
wiecie, ostateczn¹ w obliczu tego dnia, kiedy to okrwawionego wydobyto go z ³ona matki i po raz pierwszy przyj¹³ wiat³o w renice. W nim
 nieodwracalnie ju¿  zapadaj¹ siê w g³êbinê dziecinne zabawy, m³odzieñcze przebudzenia, smak ust kobiety, ciep³o dotyku ojca, barwy
kwiatów i g³osy ptaków, szum lenego strumienia i niegi na ulicach
litewskich miast. Mo¿e w czasach sowieckich jedzi³ kolej¹ transsyberyjsk¹ nad Bajka³ albo na Kamczatkê, mo¿e nigdy nie opuci³ Wilna, a
mo¿e najwiêksz¹ jego wypraw¹ w ¿yciu by³ wyjazd kolej¹ do Kowna i
spacery nad wynios³ym brzegiem Niemna. Mo¿e zabi³ siê z mi³oci, a
mo¿e jaka z ludzkich chorób powoli zniszczy³a jego tkanki. Nie wiadomo. Ludzie wchodz¹cy czasem z ulicy do krypty, widz¹ tylko jego trupi¹
twarz, jego martw¹ skórê, coraz bardziej szar¹, coraz gwa³towniej przybieraj¹c¹ barwê myd³a, w którym matka w m³odoci pra³a jego ubrania,
my³a w³osy i rêce.
Kijów powoli wy³ania siê w oddali, ronie, poszerza siê, ogromnieje.
Najpierw zarysy, potem pojedyncze cz¹stki barwne, w koñcu rysunek
domów i po³yskuj¹cych kopu³. Wysiadam na wielkim dworcu, a potem
zatrzymuje siê w mieszkaniu, nale¿¹cym do polskiej ambasady. S¹ w nim
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znakomite warunki, higiena i czystoæ, domestos w ubikacji i hiszpañskie
kafelki w ³azience  jak¿e to kontrastuje z brudem ca³ej kamienicy i ba³aganem wokó³ otaczaj¹cych j¹ domów. Dooko³a remonty, malowanie i
odnawianie gzymsów, wprawianie nowych okien i ¿ó³to-niebieskie flagi,
¿ó³to-niebieskie przystanki autobusowe, radoæ z wolnoci, silnie manifestowany nacjonalizm i przynale¿noæ do rodziny s³owiañskiej. Chodzê
nad brzegiem Dniepru, przysiadam na ³awkach, pijê piwo obo³on i widzê
biedaków, cierpliwie czekaj¹cych na puste butelki. Nad wod¹ unosz¹ siê
mewy, czyli po ukraiñsku czajki, poród zatoczek i zakoli p³ywaj¹ kaczki
krzy¿ówki i tracze, rodkiem rzeki przesuwa siê holownik, ci¹gn¹cy barki
pe³ne ¿wiru. Tu¿ ko³o mnie przechodzi piêkna m³oda brunetka i nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi. Jej poladki rytmicznie pojawiaj¹ siê pod
krótk¹ czerwon¹ spódniczk¹, nogi ledwie dotykaj¹ ziemi, czarne czó³enka bez piêt i palców sun¹ równiutko do przodu, spod czarnej kaszmirowej bluzki raz po raz wysuwaj¹ siê do góry obfite, choæ nie za du¿e
piersi. Czuæ intensywny zapach perfum i pomadki, rozwianych w³osów
i m³odej, jêdrnej skóry. Siedzê samotnie na ³awce i patrzê na odleg³y,
drugi brzeg wielkiej europejskiej rzeki. Gdzie w dali s³ychaæ krzyk czapli, a mo¿e to jaki cz³owiek umiera...
Sen przychodzi niepostrze¿enie i odgradza wiadomoæ od widzialnego wiata. Ciep³o kobiety, wtulaj¹cej siê i obejmuj¹cej cia³o, bliskoæ
oddechu, ciep³o ust i jêzyka, ¿ar ³ona. D³oñ powoli przesuwa siê po jej
skórze, zatrzymuje siê na kr¹g³ociach, g³adzi wypuk³oci, wolno przemieszcza piersi z prawej w lew¹ stronê i z powrotem. Pod¹¿a w kierunku brzucha i ud, zatrzymuje siê we w³osach wzgórka. Wskazuj¹cy palec
szuka najdelikatniej jej najczulszego punktu. Dotyka i zawisa w powietrzu, leciutko tr¹ca skórê i wg³êbia siê w cia³o, znowu zastyga i wêdruje
pewnie ku rozlewaj¹cej siê wilgoci. Ona o¿ywa, jak ptak, rozpocieraj¹cy skrzyd³a, jakby odpycha d³oñ, ale te¿ przyci¹ga j¹, prê¿y siê i wzdycha
oj, oj, oj... Jej piersi unosz¹ siê miarowo, a oddech jest równy i rzêsicie
natlenia krew. Cia³o porusza siê delikatnie i dr¿y, jak struny bandury, sztywnieje, jak kandelabr teorbanu, jak gryf kozackiej lutni. Nogi splataj¹ siê
coraz mocniej, usta ³¹cz¹ w ciep³¹ przestrzeñ, w której wistaj¹ cichutko
sopi³ki jêzyków. D³onie szukaj¹ siê niecierpliwie, g³adz¹ skórê i rozstaj¹ siê,
by pod¹¿yæ ku innym miejscom cia³a. Teraz otwieraj¹ siê rozlegle uda i
czekaj¹ w spazmie, dr¿¹ lekko, a wraz z nimi faluje ³ono i poladki, ramiona
wciskaj¹ siê w siebie, s³owa ukraiñskie, polskie i rosyjskie brzmi¹ ledwie
s³yszalnie w przestrzeni... Ju¿ s³ychaæ, jak graj¹ cymba³y...
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Przyprószony niegiem cmentarz na Rossie

Poród pagórków i wzgórz podmiejskich ojcowie franciszkanie za³o¿yli cmentarz, który z czasem nazwano Rossa. U pocz¹tku dwudziestego
pierwszego wieku chodz¹ jego cie¿kami samotni ludzie i szukaj¹ odpowiedzi na odwieczne pytania. Tyle grobów i pomników, tyle rzeb i poroniêtych traw¹ pagórków. Monument wielkiego malarza, muzyka i rzebiarza, zburzone kolumbarium, p³aski kamieñ, nazywaj¹cy los poety, gorycz chwastów na grobie gimnazjalisty i ba³tyckiego rybaka, potrzaskane
kamienie wileñskich ¿o³nierzy z lat dwudziestych, prostok¹tne fotografie
ojców, synów i dziadów, owalne fotografie matek, córek i sióstr mi³osierdzia. Przy rzebie Czarnego Anio³a, zrywaj¹cego kajdany mierci i ledwie
unosz¹cego siê nad coko³em grobu m³odej ¯ydówki, przystaje artysta i
myli o cudzie stworzenia. O tych kilku chwilach poród wiata, kiedy
czuje siê, ¿e ¿yje, o chwilach, kiedy uwiadamia siê sobie, ¿e s¹ tylko one
i tylko one siê licz¹. Patrzy na ³agodnie sp³ywaj¹ce z pagórków groby, na
przedstawienia ciêtych drzew i serafinów, na figury Chrystusa na krzy¿u
i wstêpuj¹cego do nieba, na rzeby Maryi, wskazuj¹cej Niepokalane Serce
i rozk³adaj¹cej rêce w gecie otwarcia. Patrzy na milcz¹ce domy mierci z
drzwiami, zamkniêtymi na k³ódkê albo zakluczonymi dawno, dawno temu.
Poród tego parku przemijania ¿yj¹ sikorki i drozdy, odzywaj¹ siê dwiêcznie ziêby i szpaki, czasem przemknie zb³¹kana wilga, czasem kraska przysi¹dzie przy gniedzie go³êbia grzywacza. Biedronki i chrz¹szcze przeci120

skaj¹ siê miêdzy trawami, turkuæ
podjadek ostrzy czu³ka i mrówki
biegaj¹ miêdzy kamykami. Nad tym
wszystkim szerokie, b³êkitne i rozleg³e niebo  centurie chmur od
baszty Giedymina do wie¿ cerkwi i
barokowych kocio³ów. Boing 737,
startuj¹cy z miêdzynarodowego lotniska pod Wilnem i nabieraj¹cy wysokoci nad Ross¹, przypomina
odbity przez taflê nieba aluminiowy,
cmentarny krzy¿. W majestacie
wyp³yn¹³ z nicoci, zaistnia³ przez
chwilê, jak ludzki los, i szybko zgin¹³
w dali.
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Anio³ zrywaj¹cy kajdany mierci

Nigdzie majestat Kijowa nie jawi siê z tak¹ emfaz¹, jak na pok³adzie
ma³ego stateczku, ruszaj¹cego z portu rzecznego i powoli sun¹cego w
górê Dniepru. Wielkie, z³ote kopu³y cerkwi patriarchatu kijowskiego, a
potem coraz wyraniej ogromna Pieczerska £awra. Jeszcze dalej  monstrualna aluminiowa figura Ojczyzny Ukrainy  relikt czasów wielkiego
zwi¹zku, wielkich zwyciêstw i masowych zbrodni. Stado wzorzystych
siewek przelatuje w równym szeregu nad toni¹, a znad drugiego brzegu
wzbija siê w górê kilka bia³ych ³abêdzi, wszêdzie szybuje wiele mew i
kaczek krzy¿ówek, w zarolach mo¿na dostrzec nieruchom¹ czaplê.
Stateczek pruje szmaragdowo-brunatny nur rzeki, a ludzie na górnym i
dolnym pok³adzie rozmawiaj¹ w o¿ywieniu po ukraiñsku i rosyjsku. W
koszach wioz¹ produkty ¿ywnociowe, bimber, piwo w pó³toralitrowych
plastikowych opakowaniach, oskubane kury i kiszone ogórki, mietanê i
krew kaczki w butelkach po wódce. Pod¹¿aj¹ rzecznym traktem do swoich
dacz za miastem, na dzia³ki, gdzie przygotowuj¹ zaprawy i kopcuj¹ ziemniaki, marchew i seler na ch³odne miesi¹ce. Bez tego nie prze¿yliby, bo
pañstwo daje niewiele hrywien, ci¹ga podatki i ró¿norakie inne op³aty.
Rozmawiaj¹ o prezydencie kraju i o nasionach, które zdobyli na targu, o
udanych zesz³orocznych winiowych konfiturach, o przystojnym popie
i piêknej popadii z cerkwi Chrestowozdwi¿eñskiej. Z³ote kopu³y malej¹ i
po³yskuj¹ w dali, jak mika w minerale, Kijów zmniejszy³ siê i sp³aszczy³,
a po obu stronach pojawi³y siê dziewicze tereny, pe³ne krzewów i dzikich
drzew owocowych. Poród nich wiele ma³ych, ale wysokich, dwukondygnacyjnych domków. Przy nich p³on¹ niewielkie ogniska i s¹czy siê z
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nich sinoniebieski dym. Wiele m³odych kobiet manifestuje swoj¹ mi³oæ,
a ich mê¿czyni udaj¹ kamienn¹ powagê i patrz¹ têsknie ku odleg³ym
brzegom. Platynowa blondynka z per³owymi zêbami tuli siê do kochanka
i delikatnie g³adzi jego policzek. Potem przesuwa d³oñ w kierunku jego
rozwianych w³osów i zatapia j¹ w nich.
W kociele w. Micha³a w Wilnie s³ychaæ szept ksiêdza, odmawiaj¹cego modlitwê:
Ksi¹¿ê najchwalebniejszy niebiañskiego wojska,
w. Michale Archaniele,
broñ nas w walce przeciwko ksi¹¿êtom i w³adzom,
przeciwko w³adcom wiata ciemnoci,
przeciwko duchom nieprawoci, w przestworzach.
Przyjd z pomoc¹ ludziom,
których Bóg na obraz podobieñstwa Swojego stworzy³
i od niewoli szatañskiej wykupi³ cen¹ wielk¹,
Ciebie, jako stró¿a i patrona,
czcij w. Koció³.
Tobie Bóg powierzy³ dusze odkupionych ludzi,
aby ju¿ nie mia³ mocy trzymaæ w niewoli ludzi i szkodziæ Kocio³owi.
Na katafalku le¿y mê¿czyzna w rednim wieku, a jego oczy biegaj¹,
jak oszala³e. W stronê pó³mroku niewielkiej nawy unosi siê dym z zapalonych gromnic, przyt³umia odrapane ciany i brudne witra¿e, wolno
wykrêca w powietrzu jakie niezrozumia³e symbole. Na najwiêkszej cianie widaæ zniszczony fresk, przedstawiaj¹cy m³odzieñca w zbroi, z bia³ymi skrzyd³ami i flag¹ z okrwawionym sercem, promieniuj¹cym na boki
i jakby stale têtni¹cym. Z dala od ksiêdza i le¿¹cego mê¿czyzny stoi kilka
osób w ciemnych habitach i kapturach. Nagle, nie wiadomo sk¹d, mo¿e
poprzez dziury w witra¿ach, drzwiach i dachu, zaczyna wiaæ wyranie
wyczuwalny wiatr. Grupa w habitach odzywa siê chórem:
Niech powstanie Bóg
i niech rozprosz¹ siê nieprzyjaciele Jego
i niech uciekn¹ ci,
którzy Go nienawidz¹,
sprzed Oblicza Jego.
Mê¿czyzna prê¿y siê i wygina, zaczyna te¿ co mówiæ, a mo¿e
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tylko wyrzuca jakie nieartyku³owane dwiêki, mo¿e to s¹ chrypi¹ce
westchnienia, a mo¿e staro¿ytny jêzyk, którym mówiono ju¿ tysi¹ce
lat temu w pañstwie Kanaan i w Mezopotamii. Teraz ksi¹dz mówi: Oto
przed Krzy¿em Pañskim uciekajcie moce przeciwne. Zapada cisza, po
chwili zakapturzeni odpowiadaj¹: Zwyciê¿a Lew z pokolenia Judy, z
rodu Dawida. Gromnice lekko przygasaj¹, czuæ jaki zatêch³y zapach,
mê¿czyzna raz po raz kieruje nienawistne spojrzenie, to ku ksiêdzu, to
ku stoj¹cym obok zakonnikom. Na jego ustach pojawia siê piana, ale
cia³em targaj¹ coraz mniejsze konwulsje. Z dymu dolatuj¹ wypowiadane g³ono s³owa duchownego:
Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki nieczysty duchu,
wszelka szatañska mocy,
wszelkie napaci piekielnego przeciwnika,
wszelki legionie...
Za murami kocio³a Wilenka p³ynie szybko, obmywa kamienie i
porywa niektóre z nich. Tu¿ za drog¹ góruj¹ czerwone wie¿e kocio³a
w. Anny i pobernardyñskiego. Za mostem, na Zarzeczu, budzi siê ze
snu anio³ z mosi¹dzu...
Na podwórcach Pieczerskiej £awry ubrani na czarno popi przysiadaj¹ na ³awkach i spokojnie rozmawiaj¹ ze staruszkami, z mniszkami i
kobietami, sprz¹taj¹cymi wi¹tynie. Przy wynios³ej dzwonnicy, na jakim byle jak skleconym wózku z czterema kó³kami, siedzi cz³owiek bez
nóg. Na jego twarzy maluje siê smutek i odciska swoje piêtno, przygniataj¹ce zniechêcenie. Podje¿d¿a powoli do przechodz¹cych ludzi i bez
przekonania wyci¹ga rêkê po pieni¹dze. Czasem kto rzuci mu kilka kopiejek, czasem wpadnie w jego rêce dolar albo rubel, bo do ³awry przybywaj¹ ludzie z wielu krajów wiata. Jej historia siêga XI wieku, kiedy to
do Kijowa przyby³ mnich Antoni z Afonu i Teodozy. Pierwszy, niewielki
monastyr powsta³ na naddnieprzañskich stokach, w pieczarach (³awrach). Ju¿ sto lat póniej, klasztor uwa¿any by³ za miejsce cudowne i
oczyszczaj¹ce z grzechów. W siedemnastym i w osiemnastym wieku
rozbudowano poszczególne zespo³y wi¹tynne i nadano im styl ukraiñskiego baroku, pe³nego wie¿yczek, kopu³, cian szczytowych i dekoracji. Freski na nich przedstawiaj¹ wiêtych i wydarzenia z historii kraju
oraz kocio³a. £awra ma konstrukcjê dwukondygnacyjn¹  w sk³ad pieczary górnej wchodzi miêdzy innymi cerkiew wiêtej Trójcy, z lat 1106
1108, sobór Uspienski (wi¹tynia katedralna Zaniêcia Bogurodzicy),
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cerkiew Wszystkich wiêtych nad bram¹ Targow¹ z koñca XVII wieku, wielka dzwonnica z osiemnastego wieku, cerkiew pod wezwaniem
Antoniego i Teodozego, budowana od 1893 do 1895 roku, cerkiew Zwiastowania (B³agowieszczeñska) z lat 1904-1905 oraz klasztor w. Micha³a. Wszystko umieszczone w pewnym oddaleniu, co powoduje, ¿e dziedziniec jest jasny, owietlony s³oñcem, przestronny, jak plac defilad. Z³ote i zielone kopu³y maj¹ ³¹czn¹ powierzchniê siedmiuset osiemdziesiêciu
dwóch metrów kwadratowych, co szczególnie rzuca siê w oczy latem,
przy promiennym owietleniu s³onecznym. £awra dolna, przekazana pod
zarz¹d patriarchatu moskiewskiego, sk³ada siê z pieczar bliskich i dalekich. W Bliskich Pieczarach ulokowa³a siê cerkiew Podwy¿szenia Krzy¿a (Chrestowozdwi¿enska), wybudowana w 1700 roku, cerkiew Wszystkich Mnichów Pieczerskich z roku 1839, cerkiew Stritenska (Ofiarowania Pañskiego) z roku 1854, z kolei, g³êbiej po ziemi¹, znajduje siê cerkiew w. Antoniego, cerkiew Wprowadzenia do wi¹tyni i cerkiew Wartaama. W Dalekich Pieczarach, pod ziemi¹, znajduj¹ siê trzy wi¹tynie:
cerkiew Zwiastowania z czasów Teodozego, cerkiew Teodozego i cerkiew Bo¿ego Narodzenia. Gdy wchodzi siê do podziemi, pop czytaj¹cy
w skupieniu wiêt¹ ksiêgê, uwa¿nie lustruje wszystkich. Tylko ubrani
porz¹dnie, w twardym obuwiu, w marynarkach, kostiumach, ciemnych
kurtkach lub p³aszczach mog¹ wejæ do dalszych komnat. Wszêdzie stoj¹
oszklone trumny, a w nich zmumifikowane, wysuszone zw³oki, okryte
wzorzyst¹ materi¹. Poród tej ciszy, poród tego pó³mroku czuje siê
namacalnie bliskoæ wiêtoci i jakie tajemne promieniowanie. Pochowano tutaj Teodozego, fundatora i prze³o¿onego klasztoru, pierwszego
kijowskiego metropolitê Micha³a, wiêtego lekarza i malarza Alimpija,
kronikarza Nestora, Iliê Muromieca, ksiêcia Konstantyna z Ostroga, tutaj
te¿ znalaz³a swoje miejsce spoczynku g³owa kniazia W³odzimierza wiêtego i tu z³o¿ono mnogie cia³a ukraiñskich hetmanów, kijowskich wojewodów, strojnych metropolitów, dumnych arcybiskupów i biskupów.
Chodz¹c ciemnymi korytarzami, przystaj¹c przy szklanych sarkofagach,
cz³owiek zatapia siê w brzmieniu nieustaj¹cej, nigdy niekoñcz¹cej siê
modlitwy, odmawianej w mroku od wieków.
W wileñskim Ratuszu rozwieszono wystawê fotografii, ukazuj¹cych
Litwê po odzyskaniu niepodleg³oci. Widaæ na nich barwne manifestacje
i mecze koszykówki, policjantów na rogatkach, trolejbusy na Antokolu,
papie¿a na Górze Krzy¿y, nieopodal Szawli, krajobrazy, pe³ne jezior i wij¹cych siê rzek, miast i miasteczek nad brzegami Niemna i Neris. Na
jednym z filarów wisz¹ czarno-bia³e zdjêcia z jakiego szpitala. Fotograf
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zachowa³ na kliszy i papierze ostatnie chwile ¿ycia trzynastoletniego litewskiego ch³opca, umieraj¹cego na bia³aczkê. Na pierwszym fotogramie widzimy, jak jeszcze ¿ywy, ze smutkiem patrzy w obiektyw. Jego
czarne oczy, jakby przyprószone mleczn¹ mgie³k¹, wyra¿aj¹ wszystko 
jest w nich rozpacz i bezsilnoæ, marzenie o powrocie do ¿ycia, zgas³a
nadzieja i proba o mi³oæ. Na drugim zdjêciu  ch³opiec le¿y bez ruchu
z zamkniêtymi powiekami, a w dalszym planie, w tiulu zamglenia, stoi
p³acz¹ca matka. Twarz pielêgniarki, fachowo od³¹czaj¹cej kroplówkê,
zwiastuje nadejcie najgorszego. Trzecie zdjêcie  puste ³ó¿ko i obok na
p³askim wózku owiniête p³ótnem cia³o, przygotowane do wywiezienia z
sali. Na cianie obraz, przedstawiaj¹cy Chrystusa na krzy¿u i matkê,
stoj¹c¹ pod nim. Nastêpne zdjêcie i nowa ods³ona  mroczne wnêtrze
prosektorium, stalowy basen do mycia cia³, z ujciem, jak w wannie.
Jakie rêce przewracaj¹ nagie cia³o ch³opca i dopiero teraz widaæ, jak by³
wychudzony, jak straszna choroba powoli wyssa³a z niego ¿ycie. Na
ostatnim zdjêciu widaæ br¹zow¹ trumnê, spuszczan¹ na linach do grobu.
Za szar¹ mg³¹ kilka ludzkich postaci i wyraniejsza, bli¿sza, zap³akana
twarz matki. W górze stada czarnych ptaków i zimowa grafika drzew.
Kilka zdjêæ... kilka chwil ¿ycia... ³zy na posadzce Ratusza...
Przed bram¹ Pieczerskiej £awry grubi i niscy sprzedawcy matrioszek
ustawiaj¹ towary na ladach. Mieni¹ siê w s³oñcu kolorowe baby, wzorzyste imitacje jajek Faberge, a obok  Gorbaczow, Jelcyn, Putin i Rasputin.
W plastikowych pude³kach, na sprzeda¿, kilogramy orderów Zwi¹zku
Radzieckiego, pagórki odznak i dystynkcji, czapki kozackie i he³mofony
wojsk pancernych, dalej ikony i krzy¿e prawos³awne, z metalu i drewna.
Ludzie przechodz¹ obok straganów i nie zwracaj¹ uwagi na handluj¹cych,
ulic¹ przeje¿d¿a powoli ¿ó³ty trolejbus, a za nim mkn¹ trzy czarne limuzyny
z zaciemnionymi szybami. W niedalekim parku biegaj¹ po ziemi niep³ochliwe ziêby, szpaki i drozdy. Przewietlone licie kasztanowca skrywaj¹ wrony,
czyhaj¹ce na odpadki i pisklêta. B³êkit nieba stê¿a³, uwyrani³ siê, a na
roz³o¿ystej akacji dzierzba wbi³a szerszenia na cierñ.
Kijów  Wilno, 2003-2006
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WILNIANIE W NIEMCZECH.
ICH DOKONANIA TWÓRCZE I NAUKOWE
Maria Kalczyñska
Dedykujê wszystkim Wilnianom*, rozsianym po wiecie

Ojczyzno moja! Ziemio cicha,
Ziemio z ksi¹g Pana Tadeusza,
Choæ moich wo³añ tam nie s³ychaæ,
Nad tob¹ b³¹dzi moja dusza1.
Wilno, obecnie stolica Litwy, po³o¿one jest na styku wielu kultur i
tradycji  polskiej, litewskiej, bia³oruskiej, ¿ydowskiej. Jest znanym europejskim orodkiem naukowym i kulturalnym. St¹d rozlega³y siê pieni filareckie, litanie ostrobramskie, rozchodzi³a siê s³awa Alma Mater
Stefana Batorego. Tu, w kociele uniwersyteckim wiêtych Janów,
koncertowa³ Stanis³aw Moniuszko, po zau³kach Starego Miasta wêdrowa³ Adam Mickiewicz, a kazania g³osi³ ks. Piotr Skarga. Tu, na
Rossie, na jednym z najpiêkniejszych europejskich cmentarzy, spoczywa wielu wybitnych Polaków2. Nie ma chyba takiego zak¹tka na polskiej mapie wiata, gdzie by nie s³yszano o urokach Wilna i jego polskich mieszkañcach.
Po drugiej wojnie wiatowej wielu z nich wyemigrowa³o. Obecnie
na Litwie, licz¹cej 3,4 mln ludnoci, wed³ug statystyk litewskich mieszka
258 tys. Polaków, co stanowi 7% ogó³u ludnoci3. Szacuje siê, ¿e w
licz¹cym prawie 550 tys. Wilnie pi¹t¹ czêæ mieszkañców stanowi¹
Polacy4. Na temat rodaków, którzy tu pozostali i trwaj¹ przy polskoci,
pisze m. in. Jerzy Surwi³³o  publicysta i badacz losów przedstawicieli
polskiej inteligencji Wilna i Wileñszczyzny5.
Szacuje siê, ¿e z Wilna i Wileñszczyzny po drugiej wojnie wiatowej
wyjecha³o ponad 200 tys. osób, w tym niemal ca³a inteligencja polska.
Wród znanych Polaków, którzy opucili wtedy Ziemiê Wileñsk¹, by³
* Autorka zachowuje pisowniê Wilnianie du¿¹ liter¹ ze wzglêdów uczuciowych
i z tego powodu, i¿ to s¹ mieszkañcy Wilna i Ziemi Wileñskiej. Temat ten poruszalimy niejednokrotnie, np. o Wilnianach, zas³u¿onych dla Olsztyna, a tak¿e dla Warmii
i Mazur pisalimy w Znad Wilii, 21/2004.
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m. in. poeta-noblista Czes³aw Mi³osz, pisarz Tadeusz Konwicki, ks.
kard. Henryk Gulbinowicz, tenor Bernard £adysz, kompozytor Romuald Twardowski, red. Józefa Hennelowa, przedstawiciele znanych rodów magnackich  Tyszkiewiczów, Platerów, Korbutów i wielu innych. Choæ los rzuci³ ich w ró¿ne zak¹tki wiata, to czêsto swoje dusze pozostawili w rodzinnych stronach, a Mi³osz pisa³:
Nigdy od ciebie, miasto, nie mog³em odjechaæ
D³uga by³a mila, ale cofa³o mnie jak figurkê w szachach.
Ucieka³em po ziemi obracaj¹cej siê coraz prêdzej
A zawsze by³em tam: z ksi¹¿kami w p³óciennej torbie,
Gapi¹cy siê na br¹zowe pagórki za wie¿ami wiêtego Jakuba6.
lady Wilnian oraz wileñskich emigrantów odnajdujemy w wydawanych w Polsce leksykonach
i encyklopediach biograficznych, upamiêtniaj¹cych
z du¿¹ skrupulatnoci¹ liczne ¿yciorysy Polonii i
Polaków, ¿yj¹cych za granic¹7. W opublikowanych
ostatnio tego typu pracach uwzglêdnionych zosta³o tylko 59 osób, pochodz¹cych z Wilna i Wileñszczyzny, zaliczanych do przedstawicieli polskiej inteligencji, wnosz¹cej do kultury polonijnej i polskiej za granic¹ znacz¹cy wk³ad. W tej liczbie wy- Anatol Kobyliñski
kazano 20 osób, które stale zamieszkuj¹ na Wileñszczynie i nigdzie nie
wyemigrowa³y ze swego ojczystego kraju.
W pracy Polak w wiecie. Leksykon Polonii i Polaków za granic¹
(Warszawa 2001) zamieszczono ¿yciorysy 30 osób, urodzonych w
Wilnie lub jego okolicach, w tym 12 osób, które wyemigrowa³y i osiad³y w ró¿nych czêciach wiata oraz 18 osób, pozostaj¹cych nadal w
Wilnie8. W publikacji Agaty i Zbigniewa Judyckich Polonia. S³ownik
biograficzny (Warszawa 2000) odnotowano 19 osób, w tym omiu
mieszkaj¹cych stale w Wilnie i na Wileñszczynie9. W Encyklopedii
polskiej emigracji i Polonii, w tomie 1, opracowanym przez Kazimierza Dopiera³ê (Toruñ 2003), zamieszczono notki 18 osób, w tym jedn¹,
mieszkaj¹c¹ na sta³e w Wilnie10. W Leksykonie kultury polskiej poza
krajem od 1939 r. wykazano cztery osoby (Lublin 2000)11. W Polskoniemieckim leksykonie biograficznym. Ludzie polskiej ksi¹¿ki i prasy
w Niemczech (Opole 2001), w opracowaniu autorki niniejszego artyku³u, znalaz³o siê piêæ osób, pochodz¹cych z Wileñszczyzny.
Na terenie Niemiec, jak wiemy, osiedla³o siê na przestrzeni dziejów
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bardzo wielu Polaków. Przyje¿d¿ali tutaj z powodów ekonomicznych, w poszukiwaniu pracy, uciekali od re¿imu komunistycznego z przyczyn politycznych, przybywali, by po³¹czyæ
siê z rodzinami oraz w poszukiwaniu przyjaznego azylu dla swych twórczych i naukowych
dokonañ. Wed³ug danych oficjalnych, obecnie
w Niemczech przebywa ponad 250 tys. osób
z polskim obywatelstwem, a wed³ug polskich W Kolonii mieszka³
szacunków mówi siê o liczbie ok. 1,5-2 mln zmar³y przed laty Feliks Gassewicz, nie
osób, zwi¹zanych z polsk¹ kultur¹12.
W kontekcie badañ nad Polakami w Niem- wspomniany w artykuczech, które prowadzi autorka niniejszego ar- le Wilnianin o zami³owaniu poetyckim.
tyku³u od kilku lat w Pañstwowym Instytucie
Na zdjêciu  podczas
Naukowym  Instytucie l¹skim w Opolu i na spaceru po Wilnie.
Uniwersytecie l¹skim w Katowicach, wród 1995
najnowszej emigracji mo¿na odnaleæ tak¿e
lady obecnoci Wilnian w tym kraju. Wród nielicznej, co prawda,
grupy Wilnian, odnotowanych w Polsko-niemieckim leksykonie biograficznym s¹: Anatol Kobyliñski (ur. w 1918 w ¯ajbgale k. Wilna) 
znany w rodowisku monachijskim wspó³pracownik Radia Wolna Europa, aktor; Maria Kolenda (ur. w 1956 w Urciszkach)  berliñska
autorka i wspó³pracowniczka towarzystw polsko-niemieckich; Jan
Komaiszko (ur. w 1945 w Magunach)  hamburski publicysta prasy
polonijnej, Iwona Mickiewicz-Szturo (ur. w 1963 w Lesznie, ale z pochodzenia Wilnianka)  poetka i t³umaczka polskiej poezji i prozy oraz
Tomasz Niewodniczañski (ur. w 1933 w Wilnie)  fizyk i wiatowej
s³awy bibliofil. Przyjechali oni do Niemiec z zamiarem swobodnego
rozwoju swojej kariery zawodowej i twórczej.
Anatol Kobyliñski bra³ udzia³ w kampanii wrzeniowej, a po klêsce
Polski dosta³ siê do niemieckiej niewoli. Po udanej ucieczce znalaz³ siê
w stolicy Polski, gdzie bra³ udzia³ w powstaniu warszawskim. Po zakoñczeniu wojny zdoby³ kwalifikacje aktorskie i pracowa³ w warszawskich i ³ódzkich teatrach. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981
osiad³ na sta³e w Niemczech. Od roku 1983 zwi¹za³ siê z Rozg³oni¹
Polsk¹ Radia Wolna Europa w Monachium, gdzie pracowa³ do jej rozwi¹zania w 1994. Bra³ czynny udzia³ w ¿yciu Polonii niemieckiej, zajmowa³ siê organizacj¹ polskiego teatru w Kilonii, wspó³pracowa³ z pras¹
emigracyjn¹. Po upadku re¿imu komunistycznego i powstaniu wolnej
Litwy anga¿owa³ siê do wspó³pracy z polsk¹ pras¹ literack¹ w Wilnie13.
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Jest autorem kilku ksi¹¿ek, m.in. zbioru reporta¿y Wêdrówki Pana
Anatola (1996), opisuj¹cego pracê publicysty radiowego oraz swoje
prze¿ycia, zwi¹zane z pobytem za granic¹. Obecnie ma zamiar przenieæ siê do Polski i zamieszkaæ w domu dla emerytowanych artystów
w Skolimowie k. Warszawy.
Jan Komaiszko w 1946 roku wyjecha³ z rodzicami, jako repatriant,
do Polski. Osiad³ w Olsztynie, tam te¿ ukoñczy³ studia na Wydziale
Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej i zosta³ nauczycielem. W 1989
wyjecha³ razem z ¿on¹, która mia³a niemieckie pochodzenie, do Niemiec i zamieszka³ w Hamburgu, gdzie pracuje w firmie handlowo-importowej, a czas wolny powiêca dzia³alnoci publicystycznej. Od 1990
wspó³pracuje z hamburskim Kurierem, czasopismem redagowanym
i wydawanym od 1989 roku przez przesiedleñca z Górnego l¹ska 
Brygidê Go³êbiowsk¹. Na ³amach gazety zamieszcza artyku³y o tematyce motoryzacyjnej i prawniczej w kontekcie sytuacji, panuj¹cej w
Unii Europejskiej, t³umaczenia z prasy niemieckiej. Publikuje pod pseudonimem NIEPOLIT, co mo¿na t³umaczyæ jako Nie  Niemcy, Pol 
Polska, Lit  Litwa. Z usposobienia jest pogodnym cz³owiekiem, sta³ym bywalcem imprez kulturalnych, organizowanych przez hamburskie rodowisko polonijne, wspiera przy tym tak¿e akcje charytatywne
i owiatowe.
Maria Kolenda w 1957 roku wraz z rodzicami przyjecha³a do Polski. Studiowa³a polonistykê na Uniwersytecie Wroc³awskim, naukê
przerwa³a na skutek wprowadzenia stanu wojennego. W 1981 przenios³a siê do Niemiec Zachodnich i zamieszka³a w Berlinie. Pracowa³a w
ró¿nych zawodach, m. in. jako wychowawczyni w przedszkolu, opiekunka socjalna. W 1998 zosta³a cz³onkiem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Literackiego WIR w Berlinie. Zajê³a siê dzia³alnoci¹ literack¹ oraz t³umaczeniem tekstów niemieckich. Swoje opowiadania i
felietony publikuje w prasie niemieckiej i polskiej. W 2000 wyda³a (w
jêz. niemieckim) powieæ Die zweite Sommer. Nale¿y do obiecuj¹cych
polskich autorek, pisz¹cych po niemiecku. Jej teksty drukowano w
niemieckich i niemiecko-polskich antologiach poezji i prozy m. in.: Viellfalt der Stimmen (1995), Trialog (1996), Brüche und Übergange (1997)
i Napisane w Niemczech. Antologia/Geschrieben in Deutschland. Anthologie (2000). Ta ostatnia cieszy siê du¿ym powodzeniem wród
niemieckiej Polonii i polskiej krytyki, by³a prezentowana na Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki we Frankfurcie n. Menem w 2000 roku,
kiedy Polska zosta³a wybrana po raz pierwszy na gocia honorowego
tej presti¿owej ekspozycji.
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Iwona Mickiewicz jest absolwentk¹ pedagogiki specjalnej Uniwersytetu w Leningradzie (obecnie Petersburg). Od roku 1988 mieszka w
Berlinie. By³a jedn¹ ze wspó³za³o¿ycielek wspomnianego Towarzystwa
WIR w tym miecie. Z jej dorobku literackiego wymieniæ mo¿na
publikacje w polskich i niemieckich czasopismach kulturalno-literackich oraz w antologiach poezji i prozy, m. in.: Nach den Gewittern. Ein
polnisch-deutsches Lesebuch (Göttingen 1995); Zwischen den Linien.
Eine polnische Anthologie (Hannover 1996). Jest autork¹ zbioru wierszy w jêzyku niemieckim Puppenmuseum (Berlin 1992) i tomiku poetyckiego Z filmu o miecie... (Kraków 1996).
Najciekawsz¹ postaci¹ dla badacza polsko-niemiecko-litewskich
(wileñskich) zwi¹zków kulturowych jest Tomasz Niewodniczañski,
rodowity Wilnianin. Z wykszta³cenia  fizyk, a z zami³owania  historyk i kolekcjoner. Ukoñczy³ Liceum B. Nowodworskiego w Krakowie,
a nastêpnie fizykê na Uniwersytecie Jagielloñskim (1955). W l. 19551970 by³ zatrudniony w Instytucie Badañ J¹drowych PAN (do 1957),
potem  w Instytucie Fizyki Politechniki w Zurychu (do 1963) i jako
pracownik naukowy  w Instytucie Badañ J¹drowych w wierku k.
Warszawy (do 1970). Doktoryzowa³ siê z zakresu fizyki j¹drowej, na
podstawie pracy og³oszonej w Acta Phisica Helvetica (1963). Od
1970 mieszka w Bitburgu, w Hesji. Do emerytury pracowa³ w Instytucie Badañ nad Ciê¿kimi Jonami w Heidelbergu i Darmstadt. Od 1973
zatrudni³ siê w browarze ¿ony w Bitburgu  Brauerai Th. Simon GmbH14.
Tomasz Niewodniczañski jest znanym w wiecie kolekcjonerem
poloników, badaczem dziejów Polski i Litwy. Finansowe wsparcie ¿ony
pozwoli³o mu na rozwijanie pasji bibliofilsko-historycznej. Kolekcjonuje dawne mapy i dokumenty, zwi¹zane z dziejami Polski i krajów ociennych, jest posiadaczem licznych, bezcennych autografów wybitnych
Polaków. Zajmuje siê tak¿e badaniem historii kartografii i rêkopisów.
Aktywnie uczestniczy³ w wielu miêdzynarodowych kongresach naukowych i wystawach  w Amsterdamie, Barcelonie, Berlinie, Bonn, Madrycie, Szczecinie, Trewirze,
Warszawie i Krakowie. Publikuje w Polsce
i za granic¹, organizuje i sponsoruje badania
naukowe, dotycz¹ce jego zbiorów. Za swoje
dokonania uzyska³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu w Trewirze (1991), za dzia³alnoæ gospodarcz¹ i popularyzatorsk¹ odTomasz Niewodniczañski
Bitburg 1989
znaczony zosta³ Federalnym Krzy¿em Za130
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s³ugi (1993). Ministerstwo Kultury RP uhonorowa³o go medalem
Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej
oraz dyplomem Ministra Spraw
Zagranicznych RP  Za Wybitne
Zas³ugi dla Kultury Polskiej w
wiecie (1995).
W bogatej dzia³alnoci Niewodniczañskiego na szczególne
wyró¿nienie zas³uguj¹ liczne wy- Z kolekcji Tomasza Niewodniczañskiestawy, popularyzuj¹ce jego doro- go. Georg Braun, Frans Hogenberg,
bek kolekcjonerski. Ka¿dorazowo Widok perspektywiczny Wilna. 1581,
towarzyszy³y im opracowania Kolonia, miedzioryt koloryzowany
specjalnych katalogów: Kolekcja Tomasza Niewodniczañskiego w Bitburgu (RFN), Warszawa 1996; Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach, Szczecin 1998 (dwujêzyczny); Mickiewicziana w zbiorach w Bitburgu, t. 1-2; Warszawa 1989-1993; Epistuala
Gratulatoria, Bitburg 1992; Cartografphica Rarissima, Alphen an den
Rijn 1992 i 1995; Tuwimiana w zbiorach w Bitburgu, Warszawa 198915
oraz ostatni, dwutomowy katalog z wystawy, zatytu³owany Imago
Polonia, Warszawa 2002. Prezentacja ta uznana zosta³a za szczególne
wydarzenie kulturalne dla Polski i Niemiec. Kolekcjoner pokaza³ bezcenny zbiór archiwaliów, dotycz¹cych Polski i jej historii, odnosz¹c siê
do uniwersalnej tradycji kultury europejskiej, której nonikiem by³ jêzyk ³aciñski. Wystawa pokazana zosta³a na Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Ossoliñskich we
Wroc³awiu oraz w Bibliotece Fundacji Dziedzictwa Pruskiego w Berlinie. W roku 2000 odby³a siê wystawa, eksponowana tak¿e w Wilnie
(Imago Lituania). W jej trakcie zaprezentowa³ ponad 2 tys. eksponatów, co stanowi³o zaledwie wycinek ca³ej jego bogatej kolekcji. Z³o¿y³y
siê na ni¹ zbiory kartograficzne, dokumenty historyczne i z ¿ycia codziennego, starodruki, rêkopisy itp. Szczególnie cenne by³y archiwalia
królewskie i literackie z dedykacjami wybitnych Polaków.
Tomasz Niewodniczañski tak mówi o swojej pasji kolekcjonerskiej:
Jestem kolekcjonerem od urodzenia. Jako uczeñ zbiera³em g³ównie
znaczki pocztowe, póniej dawne pieni¹dze papierowe. Dopiero wiele
lat póniej, po emigracji z Kraju, zacz¹³em traktowaæ kolekcjonerstwo
bardziej powa¿nie  zawodowo, co zwi¹zane by³o niew¹tpliwie z faktem
opuszczenia Ojczyzny, têsknot¹ za ni¹, jak te¿ i za dawnymi zainteresowaniami histori¹. Najwa¿niejsz¹ czêæ mojej kolekcji stanowi zbiór
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kartografii: dawne mapy i plany, widoki miast i atlasy. ( ) Zbiór ten
liczy ok. 3,5 tys. pozycji. (...) Od kilku lat rozszerzy³em moje poszukiwania kolekcjonersko-kartograficzne poza tereny dawnej Rzeczpospolitej o rzadkie mapy innych krajów. (...) Np. w 1979 r., odkupuj¹c od
pani Walentyny Janta-Po³czañskiej w Nowym Jorku zbiór dawnych map
Polski, otrzyma³em od niej ofertê odkupienia równie¿ zespo³u listów A.
Mickiewicza. (...) I tak rozpoczê³o siê moje zbieranie archiwaliów: rêkopisów i dokumentów historycznych. Po odnalezieniu w Pary¿u nieznanych dotychczas listów Celiny Mickiewiczowej do jej mê¿a, zwi¹zanych ze stosunkiem ich obojga do Andrzeja Towiañskiego, uda³o mi siê
kupiæ i zainteresowaæ nimi mieszkaj¹c¹ w Portugalii dr Mariê Danilewicz-Zieliñsk¹. Z tego kontaktu wynika publikacja, wydana w 1989 r.
przez Arkady  Mickiewicziana w zbiorach T. Niewodniczañskiego
w Bitburgu, t. 1.
Obok map zbieram tak¿e atlasy. Jest ich w Bitburgu kilkaset, w tym
wiele niezwykle rzadkich  pierwsze wydanie de Jode z 1576 r., którego
jest tylko kilka egzemplarzy na wiecie, edycje Ptolomeusza z lat 1508,
1511, 1513, 1525 i 1535, jedenastotomowa geografia Blaeua z 1662
r., atlasy Mercatora, Orteliusza, de Witta, Ottensa, Janssona, Schenka,
Homanna, Seutera, wiele atlasów morskich, 38 wydañ geografii Beauffiera itd. Kolekcjonujê te¿ polskie starodruki. W Bitburgu s¹ wszystkie wczesne wydania t³umaczeñ polskich Biblii, wiêkszoæ herbarzy i
wczesnych kronik.
[...] Osobny rozdzia³ stanowi¹ druki ulotne i ksi¹¿ki z dedykacjami
autorów (blisko 800 pozycji). Wród poloników mo¿na tu znaleæ dedykacjê J. S³owackiego, C. K. Norwida, J. I. Kraszewskiego, jak i wiêkszoci autorów polskich XX w.16
Zbli¿aj¹cy siê do kresu ¿ycia, nêkany ró¿nymi chorobami, T. Niewodniczañski zaczyna siê powa¿nie troszczyæ o przysz³oæ swojej
kolekcji. Czêæ zbiorów kartograficznych trafi³a ju¿ do Biblioteki Uniwersytetu Szczeciñskiego, a dalsze darowizny poloników autor uzale¿nia od rozpoczêcia procesu zwrotu zbiorów tzw. Berlinki, zmagazynowanych od 1945 roku w Bibliotece Jagielloñskiej w Krakowie, ich w³acicielowi  Pañstwowej Bibliotece Niemieckiej w Berlinie. Podstaw¹
do tej decyzji, jak podkrela, jest dziêkczynnoæ wobec RFN  kraju,
w którym ¿yje i gdzie mo¿e prowadziæ dzia³alnoæ ratowania obiektów
polskiej kultury. Tak, jak rêkopisy A. Mickiewicza, J. Tuwima i J. Iwaszkiewicza powinny znaleæ siê w Polsce, tak i 220 listów J. W. von
Goethego i liczne rêkopisy niemieckie oraz muzykalia powinny byæ
zdeponowane w Niemczech. Ponadto, jego zdaniem, zwrot Berlinki
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uzale¿niony jest od zwrócenia przez stronê niemieck¹ wszystkich dzie³ kultury polskiej, których obecnoæ mo¿na stwierdziæ w RFN.
Czy uda siê osi¹gn¹æ w tym polsko-niemieckie porozumienie? Zdaniem Niewodniczañskiego, jest to tylko kwestia czasu.
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e zabiega on nie tylko o dobre kontakty polsko-niemieckie w zakreAlicja Ryba³ko
sie kultury i polityki, ale tak¿e anga¿uje siê w
dzia³ania naukowe. Na pomieszczenie dla swoich cennych zbiorów zbudowa³ odpowiedni pawilon, z magazynem i bibliotekami podrêcznymi
dla rêkopisów i kartografii. Stale inwestuje w konserwacjê posiadanych map, dokumentów i ksi¹¿ek. Zainstalowa³ pracowniê konserwacji, któr¹ odwiedzaj¹ polscy specjalici od konserwacji papieru, pergaminów i skór, pomagaj¹c mu przy zabezpieczaniu cennej kolekcji.
W podsumowaniu trzeba podkreliæ, ¿e portrety tych kilku osób,
które tutaj w du¿ym skrócie przedstawi³am, s¹ dowodem na to, ¿e
inteligencja polska o pochodzeniu wileñskim, nale¿¹ca do pracowników polskiej ksi¹¿ki i prasy w Niemczech, w kraju swego nowego
osiedlenia, zadomowi³a siê na trwa³e, nale¿y ju¿ do elity w rodowisku
zachodnim, utrzymuje kontakty z krajem swego pochodzenia i urodzenia. Integracja ze spo³ecznoci¹ kraju osiedlenia zwiêkszy³a i przypieszy³a mo¿liwoæ uzyskania przez nich awansu spo³ecznego. ¯yciorysy
tych osób stanowi¹ swego rodzaju dokument, potwierdzaj¹cy obecnoæ Wilnian w kulturze Europy Zachodniej, którzy wnosz¹ swój wk³ad
tak¿e w rozwój badañ nad polonijn¹ ksi¹¿k¹ i pras¹ za granic¹.
Dziêki badaniom biograficznym i bibliologicznym coraz wiêcej wiemy ju¿ o rodakach, którzy z ró¿nych powodów znaleli
siê poza Ojczyzn¹. Niestety, ta wiedza wci¹¿
jest jeszcze doæ wycinkowa i wymaga dalszych inicjatyw badawczych, konsekwencj¹
których  jak uwa¿aj¹ biografici  bêdzie w
przysz³oci pe³ny katalog aktywnoci Polonii w formowaniu naszej cywilizacji, w tym
tak¿e Wilnian, Lwowian i innych zas³u¿onych
dla polskiej nauki i kultury przedstawicieli
polskiej emigracji i Polonii.
Autorka artyku³u, te¿
Wilnianka...
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Na Rossie pochowani s¹ m. in. matka Józefa Pi³sudskiego wraz z Sercem Syna,
Joachim Lelewel (historyk, prof. Uniwersytetu Wileñskiego), Euzebiusz S³owacki
i Bécu (ojciec i ojczym Juliusza), Adam Jocher (bibliograf), Ludwik Kondratowicz
(W³adys³aw Syrokomla  poeta), Antoni Wiwulski (architekt), zob. Ma³y leksykon
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8
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Behr, ur. w 1930 w Wilnie  malarka, Brazylia; Jan Drewnowski, ur. w 1908 w
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 malarz, Pary¿; Stanis³aw E. Kalinowski, ur. w 1925 w Wilnie  in¿ynier, RPA;
Anatol Kobyliñski, ur. w 1918 na Wileñszczynie  aktor, dziennikarz, RFN; Jan
Nalewajko, ur. w 1938 w Wilnie  malarz, rzebiarz, Szwecja; Ewa Radwañska, ur.
w 1938 w Wilnie  lekarz medycyny, ginekolog, USA; Alicja Rybacko, ur. w 1960
w Wilnie  genetyk, poetka, RFN; S. Skwarko, ur. w 1934 w Wilnie  geolog,
Indonezja; Boles³aw Stankiewicz, ur. w 1938 na Wileñszczynie  in¿ynier budowlany, Ukraina; Teresa ¯ylis-Gara, ur. w 1935 w Wilnie  artystka, piewaczka,
Monako.
9
Wilnianie, osiedleni w ró¿nych krajach wiata: Jan Drewnowski, Pawe³ Jocz;
Stanis³aw Kiwilsza, ur. w 1943 na Wileñszczynie  kapitan ¿eglugi wielkiej, Finlandia; Tadeusz Kowzan, ur. w 1922 w Wilnie  historyk literatury, teatrolog,
Francja; Alicja Matulewicz, ur. w 1910 w Wilnie  poetka, piewaczka, USA;
Bohdan J. Mrozowski, ur. w 1920 w Wilnie  lekarz, Belgia; Ewa Radwañska; Alicja
Ryba³ko; Bo¿ena Sarnecka-Crouch, ur. w Wilnie  adwokat, USA; Joanna WieruszKowalska, ur. w 1930 w Wilnie  artystka malarka, Francja; Teresa ¯ylis-Gara.
10
Kazimierz Abramowicz, ur. w 1903 w Wilnie  zm. 1970 w Londynie 
prawnik, dzia³acz spo³eczny; Jerzy Aleksandrowicz, ur. w 1793 na Wileñszczynie
 wojskowy, Pary¿; Jan Baliñski, ur. w 1827 na Wileñszczynie  zm. w 1902 w
Petersburgu  prof. psychiatrii; Boles³aw Buyko, ur. w 1876 w Wilnie  zm. w 1940
w Nicei  malarz; Aleksander Chodko, ur. w 1804 k. Wilna  zm. w 1891 w ok.
Pary¿a  orientalista, slawista; Micha³ Chodko, ur. w 180 k. Wilna  zm. w 1879
w Pary¿u  poeta, dzia³acz polityczny; Walery Choroszewski, ur. w 1922 w Wilnie
 dzia³acz spo³eczny, Wielka Brytania; W³odzimierz Dmochowski, ur. w 1810 na
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Wileñszczynie, zm. w 1882 we Francji  dzia³acz emigracyjny; Julian Dobkiewicz, ur. w 1842 na Wileñszczynie, zm. w 1909 w Gruzji  ksi¹dz; Jan Drewnowski, ur. w 1908 w Wilnie  zm. w 2000 w Londynie  ekonomista; Józef DubickiZag³oba, ur. w 1825 w Wilnie, zm. w 1891 w Rosji  lekarz; Feliks Dzier¿yñski, ur.
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11
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Londynie  malarz; Stanis³aw W. Sikorski, ur. w 1923 w Wilnie  architekt, USA,
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12
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13
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do 2000  dwutygodnik i tygodnik o zdecydowanym rodowodzie niepodleg³ociowym, od 2000  kwartalnik), pismo o ukierunkowaniu naukowym i twórczym,
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Magazyn Wileñski (od 1990)  miesiêcznik, www.magowil.lt, wraz z Wydawnictwem Polskim i Bibliotek¹ Magazynu Wileñskiego; Kurier Wileñski  dziennik,
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gazety, wydawanej w jêzyku polskim, skupia³ inteligencjê, absolwentów polonistyki Instytutu Pedagogicznego; Tygodnik Wileñszczyzny (od 1994), powsta³y
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(podobnie jak tamta gazeta w czasach radzieckich, prócz rosyjskiego), wydawnictwo ZSA Rejspa, red. Tadeusz Andrzejewski, www. tygodnik.lt; Spotkania 
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w posiadaniu DP-I Darmstadt; materia³y w³asne autorki.
15
Fragment wstêpu do katalogu: Kolekcja Tomasza Niewodniczañskiego...
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Wydarzenia. Imago Polonia, Pro Memoria 2002, nr 1, s. 4.
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LITEWSKI WILEÑSKI S£OWNIK BIOGRAFICZNY
Mieczys³aw Jackiewicz
Cztery lata po ukazaniu siê drukiem znakomitego
Wileñskiego s³ownika biograficznego pod red. H.
Dubowika, L. J. Malinowskiego, wydanego w 2002
roku w Bydgoszczy, w Wilnie w jêzyku litewskim w
2006 ukaza³ siê litewski wileñski s³ownik biograficzny autorstwa Tomasa Venclovy pt. Vilniaus vardai
(Imiona wileñskie).
Litewski poeta, mieszkaj¹cy na sta³e w USA, ale
zwi¹zany tak¿e z Wilnem, w 2000 wyda³ przewodnik pt. Vilnius, który
m.in. prze³o¿ono tak¿e na jêzyk polski. Ksi¹¿ka cieszy³a siê powodzeniem, wiêc autor, prawdopodobnie zachêcony jej sukcesem postanowi³  jak pisze we wstêpie  wydaæ drugi tom Wilna, pod nowym
tytu³em, przedstawiaj¹c czytelnikowi oko³o 550 postaci, zwi¹zanych
wed³ug autora, z Wilnem. Zamieci³ wiêc w ksi¹¿ce biogramy wielu
osób, znanych w historii Polski, Litwy i Bia³orusi. Ponadto umieci³ w
ksi¹¿ce biogramy osób, które krótko przebywa³y w Wilnie lub przejazdem odwiedzi³y to miasto, jak np. W³odzimierz Lenin, Maksym Gorki
(Aleksy Pieszkow), Napoleon I, Stendhal, Michai³ Sus³ow czy nawet
Joseph Goebbels.
W s³owniku Venclovy zamieszczono wy³¹cznie osoby zmar³e przed
2004, dobór postaci jest raczej przypadkowy, aczkolwiek w pewnym
sensie usystematyzowany, poniewa¿ autor podzieli³ ksi¹¿kê na dziewiêæ rozdzia³ów:
redniowiecze (ksi¹¿êta, kap³ani, biskupi); Renesans (królowie, architekci, pisarze); Barok (dowódcy wojskowi, teolodzy, in¿ynierowie);
Czasy upadku i reform (mo¿now³adcy, mistycy, dzia³acze owiatowi);
Romantyzm (imperatorzy, uczeni, poeci); Lata carskiej niewoli (powstañcy, malarze, literaci); W przededniu niepodleg³oci (politycy, patrioci, ludzie wileñskiej bohemy); W walce o stolicê (bojownicy, szowinici); Totalitaryzm i wyzwolenie (kolaboranci, ludzie kultury, ludzie
Ruchu Oporu).
W ka¿dym z tych rozdzia³ów wszystkie biogramy u³o¿one s¹ wed³ug alfabetu.
Autor w przedmowie ksi¹¿kê tê nazywa swego rodzaju encyklope136
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di¹ i s¹dzi, ¿e wkrótce uka¿¹ siê drukiem inne podobne prace o Wilnie
i wilnianach. W Imionach wileñskich Venclova zamieci³ postacie historyczne, osoby znane i zas³u¿one dla Wilna ró¿nej narodowoci; s¹ tu
wiêc biogramy Litwinów, Polaków, ¯ydów, Bia³orusinów, Rosjan, Karaimów  ludzi ró¿nej kultury, wyznania i rozmaitych zawodów, których ³¹czy przynale¿noæ do miasta (miejsce urodzenia lub dzia³alnoæ)
albo nawet  jak wspomnia³em  tylko chwilowy pobyt. Warto tu wspomnieæ, ¿e dotychczas nie by³o w jêzyku litewskim ani jednej ksi¹¿ki, w
której w miarê obiektywnie ukazano takich wilnian i osoby, zwi¹zane z
Wilnem, jak np. Józef Pi³sudski, Lucjan ¯eligowski, Sergiusz Piasecki,
Pawe³ Jasienica (Lech Beynar), Aleksander Krzy¿anowski Wilk, Zygmunt Szendzielarz £upaszka czy Ferdynand Ruszczyc, Helena
Römer-Ochenkowska i Franciszek ¯wirko.
Wy¿ej wymienione postacie (a jest ich w ksi¹¿ce wiêcej) dla czytelnika litewskiego stanowi¹ pewne odkrycie, bowiem dotychczas o Pi³sudskim, ¯eligowskim czy o £upaszcze inaczej pisano. Czytelnik polski, znaj¹cy jêzyk litewski, znajdzie tu równie¿ wiele interesuj¹cych
informacji, na przyk³ad, ¿e morderc¹ Franciszka Olechnowicza (Aliachnowicza) by³ terrorysta sowiecki, Litwin Juozas Simanavièius (19051984), który 3 marca 1944 w mieszkaniu przy ul. Portowej zastrzeli³
bia³oruskiego literata i dzia³acza. Z ksi¹¿ki Venclovy wynika, ¿e w³adze
sowieckie wiedzia³y o tym morderstwie, jednak¿e oprawca nie poniós³
¿adnej odpowiedzialnoci, po wojnie dzia³a³ Wilnie jako pracownik partyjny i zmar³ w wieku 79 lat.
W ksi¹¿ce autor zamieci³ te¿ krótki biogram Litwina Juozasa Jurkunasa, prozaika, znanego w literaturze rosyjskiej jako Jurij Jurkun
(1895-1938), zamordowanego w Leningradzie przez NKWD.
Ma³o znanym faktem jest i to, ¿e Menachem Begin (1913-1992),
¿o³nierz II Korpusu, póniej polityk izraelski, w 1939 przyby³ do Wilna,
zamieszka³ w Kolonii Wileñskiej i tam jesieni¹ 1940 roku zosta³ aresztowany przez NKWD, nastêpnie w czerwcu 1941 wywieziony do obozu
w pobli¿u Workuty, sk¹d jako obywatel polski zosta³ jesieni¹ wyzwolony i jako ochotnik zg³osi³ siê do Armii Polskiej.
W biogramie Ludwika Bociañskiego (1892-1970) Venclova podaje,
¿e tajny memoria³ Bociañskiego, skierowany przeciwko Litwinom
(1936), trafi³ do r¹k litewskich i w 1939 zosta³ opublikowany. Pewn¹
ciekawostk¹ jest tak¿e to, ¿e znany pisarz francuski, Romain Gary (Roman Kacew, 1914-1980), urodzi³ siê w Wilnie w domu przy ul. Subocz
8, nastêpnie z matk¹ w latach 1917-1923 mieszka³ przy Wielkiej Pohulance 16 i stamt¹d z matk¹ wyjecha³ do Warszawy, a póniej do Pary¿a.
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W biogramie Stefana Seweryna Kirtiklisa (1890-1951), by³ego wojewody wileñskiego (1930-1932), autor zamieci³ informacjê, ¿e jego
ojciec by³ Litwinem i pochodzi³ z okolic Bobt (Babtai) powiatu kowieñskiego; inn¹ ciekawostk¹ jest informacja, ¿e rosyjski pisarz i myliciel,
Dmitrij Mierie¿kowski, z ¿on¹ Zinaid¹ Hippius, dziêki gen. L. ¯eligowskiemu w 1920 potajemnie przeszli liniê frontu, przedostali siê do Miñska i póniej wyjechali do Wilna; tam Miere¿kowski czêsto spotyka³ siê
z prof. Marianem Zdziechowskim; z Wilna Miere¿kowscy wyjechali
do Warszawy i póniej do Pary¿a. W Vilniaus vardai autor zamieci³
biogram Józefa Grygulewicza (Juozas Grigulevièius, 1913-1988), Karaima z pochodzenia, urodzonego w Wilnie, znanego awanturnika, terrorysty i szpiega sowieckiego (bra³ udzia³ w zamordowaniu Trockiego
w Meksyku), znanego jako Teodor Castro, ambasadora przy Watykanie (1951-1953). Podobnych ciekawostek mo¿na znaleæ w innych
licznych biogramach Litwinów, Polaków, ¯ydów, Rosjan.
Zamieszczenie biogramów osób, pochodz¹cych z Wilna lub cile
zwi¹zanych z tym miastem, jest jak najbardziej s³uszne i godne pochwa³y, natomiast moj¹ w¹tpliwoæ wzbudzaj¹ biogramy osób, które z
miastem niewiele mia³y wspólnego, jak Fiodor Dostojewski (przebywa³ z ¿on¹ w Wilnie 15-16 kwietnia 1867, w drodze z Petersburga do
Niemiec), Aleksander Ostrowski, dramaturg rosyjski (przebywa³ w
Wilnie 15-17 kwietnia 1862 w drodze na tej samej trasie), Wasilij Stasow, architekt (w Wilnie nie by³, natomiast wed³ug jego projektu rekonstruowano pa³ac biskupi, obecnie Pa³ac Prezydenta RL), Anna Achmatowa, poetka rosyjska (w 1914, przed Bo¿ym Narodzeniem nocowa³a w Wilnie, odprowadzaj¹c mê¿a Miko³aja Gumilowa na front),
Walerij Briusow, poeta rosyjski (na pocz¹tku I wojny wiatowej, w
1914, jako korespondent wojenny przebywal w Wilnie 17 sierpnia 1914),
Maksym Gorki, pisarz rosyjski (na pocz¹tku padziernika 1904 krótko
tu przebywa³), W³odzimierz Lenin (podobno w 1895 krótko przebywa³
w miecie), Osip Mandelsztam, poeta rosyjski, nigdy nie by³, natomiast
jego matka, Flora Wierb³owska (1886?-1916), pochodzi³a z Wilna; Konstantin Balmont, poeta rosyjski (dwukrotnie przebywa³ w Wilnie: 18-19
marca 1914 i kilka dni w 1927), Gilbert Keith Chesterton, pisarz angielski (wiosn¹ 1927, przebywaj¹c w Polsce, odwiedzi³ Wilno), Alfred
Doblin, pisarz niemiecki (w 1924, podobnie), Paul Hymans, polityk
belgijski, profesor (nigdy nie by³, natomiast w maju 1921 Liga Narodów zaproponowa³a mu przewodniczyæ w rozmowach polsko-litewkich w sprawie Wilna), Joseph Goebbels (2-3 listopada 1941 przebywa³ w drodze na front wschodni, odwiedzi³ m.in. getto wileñskie),
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Michai³ Sus³ow, sowiecki dzia³acz partyjny i pañstwowy (w 1944-1946
rezydowa³ w Wilnie, kierowa³ deportacjami w g³¹b ZSRR).
Natomiast brakuje biogramów takich znanych postaci, jak Bronis³aw Pi³sudski, Aleksander Achmatowicz, bp W³adys³aw Bandurski,
Antoni Burzyñski (Kmicic), Walerian Charkiewicz, Jan Chodko, Józef Chodko, Micha³ Chodko, Stanis³aw Cywiñski, W³adys³aw D¹bbrowski, Emma Dmochowska, Antoni Dubowik, Krystian Glucksberg, ks. Henryk Hlebowicz, Kazimiera I³³akowiczówna, Wilhelmina
Iwanowska, Józef Jaszuñski, Stefan Jêdrychowski, Leon Jogiches (Jan
Tyszka), Bronis³aw Krzy¿anowski, Marcjanna Morawska i wiele innych.
Czytelnika polskiego porusza, a nawet bulwersuje pisownia litewska nazwisk królów polskich, hetmanów, arystokratów, poetów, uczonych, którzy urodzili siê b¹d d³u¿ej mieszkali na terenie d. Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego (dzi Litwa i Bia³oru). Autor nawet nazwiska
Polaków, urodzonych w Koronie, jak np. Maciej Kazimierz Sarbiewski, Wojciech z Brudzewa, Augustyn Rotund-Mieleski, litwinizuje, jakby byli rdzennymi Litwinami. Przyj¹³ on bowiem tak¹ koncepcjê, i¿
wszystkie znane osobistoci do po³owy XIX wieku to Litwini; oryginaln¹ pisowniê pozostawia tylko w ¿yciorysach W³ochów, Rosjan, Bia³orusinów i innych. Od po³owy XIX wieku niektórym Polakom, nawet
urodzonym w d. WKL, pozostawia nazwiska i imiona w oryginale, jak
Józef Pi³sudski, Tadeusz Rostworowski, Hilary Raduszkiewicz, Ludomir Micha³ Rogowski, Marian Zdziechowski itp., aczkolwiek niektóre
nazwiska osób z XIX-XX wieku litwinizuje, w nawiasie podaj¹c pisowniê oryginaln¹, polsk¹.
Podobnie jest z wileñskimi ¯ydami, natomiast nazwiska W³ochów,
Francuzów, Rosjan, Bia³orusinów podaje w pisowni i brzmieniu oryginalnym. Ciekawe, ¿e Polaka Feliksa Dzier¿yñskiego Venclova podaje
jako Rosjanina, bowiem w biogramie jego nazwisko i imiê figuruje:
Dzer¿inskij Fieliks. Wydaje siê, ¿e nadszed³ ju¿ czas, by Litwini, nawet
tacy wiatli i wiatowi, jak Tomas Venclova, pisali nazwiska i imiona
oryginalnie, tak jak, s¹ one zapisane w dokumentach historycznych,
jak by³y i s¹ u¿ywane przez w³acicieli, natomiast w nawiasie mog¹ je
lituanizowaæ, jeli u Litwinów, jak t³umacz¹, wymaga tego gramatyka
i pisownia ich jêzyka.
Oprócz niew¹tpliwych walorów tego wydawnictwa, uwa¿ny czytelnik znajdzie kilka b³êdów i niecis³oci: w biogramie Kazimira Svajaka, ksiêdza i poety bia³oruskiego, autor podaje ¿e urodzi³ siê on w
pobli¿u Ostrowca; wiadomo natomiast, ¿e Swajak (w³ac. Konstanty
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Stepowicz) urodzi³ siê we wsi Baranie,
w d. powiecie wiêciañskim, od Ostrowca jakie 50-60 km. Wprawdzie obecnie
wie Baranie administracyjnie nale¿y do
rejonu ostrowieckiego, obwodu grodzieñskiego. W biogramie Bronis³awa Taraszkiewicza autor podaje, ¿e urodzi³ siê
w Maciuliszkach, w gminie trockiej i jest
to b³¹d, poniewa¿ Taraszkiewicz urodzi³
siê w zacianku Maciuliszki, parafii ³awaryskiej, gminy mickuñskiej, powiatu wileñskiego (26 km od Wilna w kierunku
wschodnim), tak¿e w biogramie ZygTomas Venclova przy klaszto- munta Szendzielarza wystêpuj¹ b³êdy: aurze Bazylianów w Wilnie
tor pisze, ¿e urodzi³ siê on na Ukrainie.
Otó¿ w 1910 (kiedy siê £upaszka urodzi³) nie by³o Ukrainy jako pañstwa, a dok³adnie to Szendzielarz urodzi³ siê w Stryju na Podkarpaciu,
w zaborze austriackim, w okresie miêdzywojennym w granicach Polski, ponadto Venclova informuje, ¿e £upaszka zosta³ aresztowany w
1948 w Zakopanem, gdy w istocie aresztowano go 28 czerwca w
Osielcu ko³o Makowa Podhalañskiego. Podobnych drobnych niecis³oci mo¿na znaleæ wiêcej. Nie umniejsza to, oczywicie, niew¹tpliwych walorów ksi¹¿ki, która jest powa¿nym wk³adem w upowszechnieniu wiedzy o ludziach, dzia³aj¹cych w Wilnie, pracuj¹cych dla tego
miasta lub z nim zwi¹zanych. Jest to wiêc wydawnictwo po¿yteczne i
godne upowszechnienia tak¿e w Polsce.
Warto te¿ podkreliæ, ¿e ksi¹¿ka jest bardzo starannie wydana, z
wieloma portretami zamieszczonych w niej osób.
Mieczys³aw Jackiewicz
Tomas Venclova, Vilniaus vardai (Imiona wileñskie), R. Paknio leidykla, Vilnius 2006.
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KULTURA WIELKIEGO KSIÊSTWA LITEWSKIEGO
Tadeusz Zubiñski
Ta wartociowa i pobudzaj¹ca do dyskusji i refleksji praca jest udanym t³umaczeniem z litewskiego. W ambitnym za³o¿eniu jest powiêcona szeroko aspektowej kulturze Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  od czasów jego powstania a¿ po rok 1795.
Eseje problemowe zosta³y umieszczone wed³ug
klucza alfabetycznego, st¹d uk³ad przejrzysty i bardzo po¿yteczny. Grono autorów, czo³owych naukowców litewskich bie¿¹cego czasu, w sposób
klarowny, ale i z kontrolowan¹ swad¹, zaprezentowa³o opis, w³asne
pogl¹dy i przemylenia na ogó³ niemal¿e ca³ociowo zjawisk, problemów, które kszta³towa³y powstanie, ¿ycie, rozkwit i wreszcie zmierzch,
a w konsekwencji i upadek  tak Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, jak
i ca³ej Pierwszej Rzeczypospolitej.
Materia³ zgromadzony jest obszerny, bogaty, zró¿nicowany, gdy¿
szkice traktuj¹ o wielu dziedzinach, tych wiod¹cych, np. z krêgu sztuki, muzyki, pimiennictwa, historii gospodarczej, wojskowoci, obyczaju, antropologii spo³ecznej. Po ka¿dym artykule czytelnik znajdzie
wykaz najwa¿niejszej literatury przedmiotu, g³ównie w jêzykach litewskich i polskim, co wiadczy, i¿ litewscy historycy s¹ na bie¿¹co w
zapoznawaniu siê z dokonaniami polskich badaczy przedmiotu, i co
cieszy  znajomoæ jêzyka polskiego wród nawet autorów m³odszego
pokolenia Litwinów nie zanika.
Jak wspomnia³em, alfabetyczny uk³ad jest czytelny, struktura leksykonu jak najbardziej siê sprawdza, kompozycja od artyku³u na A 
jak antyk i sarmatyzm  przedstawiaj¹cego legendarn¹ etnogenezê Litwinów, poprzez B jak Barok, wnikliwie studium baroku na ziemiach
Wielkiego Ksiêstwa, nastêpnie B jak bractw  prezentacja wszelakich
bractw religijnych, nie wy³¹cznie katolickich, dalej s¹ poruszone takie
zagadnienia, jak choæby dotycz¹ce czarownic, handlu, mecenatu, pieni, polonizacji, ubiorów, urzêdów  a¿ po ostatni szkic, odnosz¹cy siê
do obecnoci ¯ydów na ziemiach WKL.
W³aciwie rzecz ujmuj¹c, z punktu widzenia polskiego, praca litewskich historyków jest udan¹ i kompletn¹ sum¹ wiedzy na temat szeroko pojêtej kultury  tak duchowej, jak i materialnej Wielkiego Ksiêstwa,
sum¹ obowi¹zuj¹c¹ we wspó³czesnej litewskiej historii.
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Autorzy nader czêsto i na wiele sposobów podkrelaj¹ zwi¹zki pañstwa litewskiego z kultur¹ zachodnioeuropejsk¹, z naszego punktu widzenia, wywodz¹ je niejako  zdarza siê  ponad Polsk¹. Oczywicie,
nie zaprzeczaj¹ wystêpowaniu ró¿nic in minus  tak w intensywnoci,
jak i skali oraz charakteru naladowczego, tak¿e róde³ ich inspiracji 
si³¹ rzeczy zrozumia³ego melan¿u kultur ³aciñskiej i bizantyjskiej. Czego
dowodem s¹ bardzo ciekawe szkice, dotycz¹ce Karaimów, Tatarów,
Unii Brzeskiej i Staroobrzêdowców, sami przyznaj¹, ¿e kultura WKL
jest przyk³adem twórczym, ale jednak peryferyjnym, przy czym eksponuj¹  i s³usznie  jej wymiar wielokulturowoci, co dla niektórych z
nas, tych nastawionych polonocentrycznie mo¿e byæ pewn¹ manifestacj¹ innoci, poszukiwanej na kontrze wobec nas. Nie wszystkie tezy
autorów litewskich musz¹ byæ w pe³ni akceptowane, nie wszystkie
wydaj¹ siê trafne, ale wszystkie przedstawiaj¹ litewski punkt widzenia
i tym samym s¹ dla nas bardzo po¿yteczne, jak¿e czêsto nowatorskie i
równie czêsto zderzaj¹ siê z tradycyjnym polonocentrycznym myleniem o wspólnej d³ugiej historii obu naszych narodów. Praca zosta³a
wydana staranie, w twardej oprawie, z ciekaw¹ ikonografi¹, trójka t³umaczy na ogó³ poradzi³a sobie z trudnym i bardzo zró¿nicowanym
materia³em, choæ s¹ drobne niecis³oci w datacjach, odczuwa siê brak
mapy pogl¹dowej.
Niew¹tpliwie jest to praca godna polecenia w najwy¿szym stopniu,
jako ¿e przedstawia aktualny litewski punkt widzenia, a wiêc równie¿
spadkobierców Wielkiego Ksiêstwa.
Praca zbiorowa Kultura Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  analizy i obrazy, s.
934, Wyd. Universitas, Kraków 2006.
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POEZJA JEST JAK MI£OÆ *
Andrzej Gnarowski
Daleki jestem od pos¹dzenia Romualda Mieczkowskiego, autora zbioru wierszy Zbudowaæ ³ód,
o egotyzm  mi³oæ, jako forma kontaktu z ¿yciem,
jest instrumentem mediacyjnym pomiêdzy sfer¹
codziennoci a wiatem pragnieñ (wraz z kultur¹
jêzyka) zdaje siê modelowaæ lirykê autora. Jest takie niepisane prawo w sztuce, ¿e ka¿dy efekt musi
mieæ pokrycie. Prawo mi³osnego olnienia manifestuje Mieczkowski w sposób kameralny, a jednoczenie konkretny, kiedy pisze:
Mi³oæ ( )
to kiedy biegniesz
z kwiatami przez ka³u¿e
(Mi³oæ  wiesz)
Kiedy zaistnieje znak równoci miêdzy dowiadczeniem a form¹
wypowiedzi, wtedy ka¿dy u¿yty przez poetê rodek nie bêdzie u¿yty
jakby na wyrost:
Namalowa³em wiele rzeczy
w wyszukanych barwach
namalowa³em piêkne ¿ycie
Dzisiaj 
(Choinka dla ciebie)
W tym kontekcie stosunkowo ³atwo rozszyfrowaæ metaforê tytu³u Zbudowaæ ³ód. W ¿yciu ka¿dego poety nastêpuje taki moment, kiedy poezja zaczyna spogl¹daæ zwykle  w tê jedn¹ stronê ¿ycia, granicz¹c¹ z niebytem. Ale póki wygnaniec z krainy dzieciñstwa i wczesnych lat m³odoci  b³¹dz¹cy po labiryncie naszego czasu (czas uka*Patrz Znad Wilii 26/2006
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zuje nam swoje granice, nieprzewidzian¹ elastycznoæ i mo¿liwoci w
nim zawarte) poszukuje trwa³ego pod³o¿a, z którego wyrasta³yby zwroty, wiadcz¹ce o dosadnoci i ekspresji:
Obierzmy miejsce
nad spokojn¹ zatok¹
z dalekim horyzontem
i ogniskiem bliskim 
budujmy sobie ³ód
trwa³¹ i zwinn¹
na miarê snów wikingów
(Zbudowaæ ³ód)
Mieczkowski, jako wspó³twórca pierwszej na Wschodzie Polskiej
Galerii Artystycznej Znad Wilii, podj¹³ siê szalenie trudnego zadania.
Chc¹c pozostaæ w zgodzie z rzeczywistoci¹ obiektywn¹  jego poezja
staje siê coraz bardziej wyszukana  wychwytuje dalekie impulsy
(zwróæmy uwagê na powtarzaj¹ce siê obrazowanie), przeobra¿aj¹ce
siê w emocje, a póniej w kszta³t wiersza. Z efektów - dwiêkowych, malarskich, wietlnych, sytuacyjnych  powstaje zasada o
walorach spójnoci  osobiste wyznania posiadaj¹ wszelkie znamiona
uniwersalnoci:
Potem z obrazów zaczê³y
schodziæ postacie 
prorocy i wiêci
monarchowie w majestacie
pajace i sztukmistrze
rycerze i ich kmiecie
dostojne matrony
i niesforne ich córy
kobiety strojem wykwintne
i zupe³nie nagie 
(Noc wród obrazów)
Romuald Mieczkowski  poeta, dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny. Debiutowa³ opowiadaniem w 1966 roku. Od roku 1989
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wydaje w Wilnie i redaguje pismo Znad Wilii. Od 1944 organizuje
Miêdzynarodowe Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹. Wyda³ dziewiêæ zbiorów wierszy i zbiór opowiadañ. Jest autorem przek³adów z
jêzyka litewskiego i jêzyków s³owiañskich. Laureat nagród polskich i
zagranicznych.
Zbiór wierszy Zbudowaæ ³ód jest rozrachunkiem z samym sob¹,
dokonanym na przestrzeni lat 1970-2004. Usi³uje spojrzeæ na siebie z
zewn¹trz (tym bardziej wydaje mi siê to interesuj¹ce), staæ siê  choæby przez moment  obiektywnym sêdzi¹ swoich czynów. Bez obawy,
¿e nasze ma³e czyny sczezn¹ w mieszne gesty  zanim zdo³amy przetopiæ to, co zwykle okrelamy jako wartoci nadrzêdne, w swoisty
kszta³t dodaj¹c do tego piêtno swojej osobowoci.
Wtedy s³yszymy siebie, jak opowiadamy na g³os przeznaczenia 
jakby na zasadzie kompensacji: tu chcê przy³o¿yæ rêkê do stawiania
domu, do karczowania lasu, uje¿d¿ania konia, budowania ³odzi
Jednym z g³ównych aspektów wiadomoci jest jej strona emocjonalna, która dynamizuje aktywnoæ twórcz¹. Jednoczenie stawia przed
odpowiedzialnoci¹ za ka¿de napisane s³owo  mogê stwierdziæ tak na
marginesie lektury tych wierszy.
Powstaje pytanie: jak zatem nale¿y ten nieodgadniony wiat oswajaæ, ¿eby spowied liryczna nie by³a jedynie przyznaniem siê do klêski
cz³owieka, zdeterminowanego mechanizmami biologii? I jakiej odpowiedzi nale¿y siê spodziewaæ  poszukuj¹c jej ze wzmo¿on¹ aktywnoci¹?
wiat inspiruje i przera¿a iloci¹ spraw niewiadomych  im bardziej
uwik³anych w codziennoæ, tym bardziej niepokoj¹cych:
Tyle jest warte wiadectwo
wczorajszego ¿ycia
kupiæ za nie mo¿na chleb
albo æwiartkê wódki
by topiæ w niej wspomnienia
zbyt powrotne
w blichrze zagubionego dzisiaj
(W antykwariacie obok Anio³a)
Bohater liryczny Mieczkowskiego ¿yje w zgodzie ze swoim czasem. Przyjmuje ¿ycie we wszystkich jego przejawach jako rzecz najzupe³niej naturaln¹  niekiedy jednak zm¹conych smu¿kami liryzmu
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przejmuj¹cego. W wywiadzie nadmieni³ kiedy, ¿e mieszkaæ poza swoj¹
ojczyzn¹ (jêzykow¹) jest trudno. W krótkiej notce Od autora czytamy:
Zebra³o siê niema³o strof, inspirowanych Wilnem, aur¹ i magicznoci¹ jego zak¹tków, histori¹ i dniem dzisiejszym, topograficznie i sytuacyjnie nawi¹zuj¹cych do miejsc i ludzi w miecie nad Wili¹.
Niby nic, ale w wierszu Marzenia inteligenta wprowadza nas w
atmosferê nader oczywist¹: O czym mo¿e marzyæ/ polski inteligent w
Wilnie (ostroæ i trzewoæ s¹du, czy przek³uwanie pêcherzy, rozpraszanie mitów i legend, nagromadzonych wokó³ niektórych spraw).
Tworzenie nowej rzeczywistoci  to nie zawsze musi byæ powierzchowny scjentyzm, albo chêæ naznaczania swojej dzia³alnoci,
na przyk³ad, w rozwa¿aniach filozoficznych, podwa¿aj¹cych wartoci
moralne wiata.
Ironia, drwina, liryka to z³ote rodki, przy pomocy których poeci
pokazuj¹ rzeczywistoæ, pe³n¹ tragicznych sprzecznoci  jakby to
zdefiniowa³ Schweitzer afirmacja ¿ycia i wiata.
Odpowied jest znacznie prostsza: inwazja liryzmu, znaczona subteln¹ kresk¹ autora:
Dlatego pieszê 
we w³osach twoich ciep³ym byæ szelestem
na czubku jêzyka  brzoskwini gorycz¹
w d³oniach  pomiêdzy sukni¹ a cia³em 
popo³udnia spe³nion¹ cisz¹
(Zanim popo³udnia cisza)
Na pytania o sens ¿ycia, o pogl¹dy estetyczne, o nieskoñczonoæ w
sobie i drugim cz³owieku  musimy odpowiedzieæ sobie sami po skoñczonej lekturze wierszy litewsko-polskiego poety Romualda Mieczkowskiego
Andrzej Gnarowski
Romuald Mieczkowski, Zbudowaæ ³ód, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2006, s. 110.
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TO, CO W RODKU. NARODZINY I MIERÆ,
A MIÊDZY NIMI  MI£OÆ
Teresa Dalecka
Poezja jest jak mi³oæ 
jest
albo jej nie ma
Wszystko pozosta³e
to udawanie
Porównanie poezji i mi³oci niezwykle pasuje do wierszy Romualda
Mieczkowskiego. Mi³oæ  podstawowy temat wierszy, zebranych w
niniejszym tomie, poezja za  to najlepszy sposób mówienia o niej i
jednoczesnego utrwalania.
Ka¿dy nowy wybór poezji to nowe spojrzenie na poetê. W tym
przypadku na cz³owieka, który ukazuje siebie w rozwoju twórczym.
Tytu³ do ca³ego tomu (Zbudowaæ ³ód) zosta³ zaczerpniêty z wiersza,
w którym przebija wiara w mo¿liwoæ sterowania w³asnym losem. Za
tym siê te¿ kryje przekonanie o pe³nej odpowiedzialnoci za kszta³t swojej
twórczoci, w tym  niniejszego tomu.
Mieczkowski wydaje siê byæ autorem, który tym razem spogl¹da
chwilami na siebie bardzo m³odego i dlatego w jednym tomie poetyckim umieszcza pierwsze próbki poetyckie obok dojrza³ej twórczoci.
Nie chce siebie zaliczyæ do tych, co
...porobili siê tacy mali
¿e nie potrafi¹ udwign¹æ
dawnych swoich wierszy
Nie wstydzi siê poetyckiego zapisu dojrzewania, krok po kroku.
Najpierw kryje siê za tym dojrzewanie erotyczne, póniej te¿ emocjonalne, któremu zaczyna towarzyszyæ pewne zdziwienie wiatem.
M³odzieñcze wiersze  to ca³kowite pozostawanie w zale¿noci od
uczucia. Jest ono zbudowane ze starannie dobieranych s³ów, delikatnych spojrzeñ, czu³ych gestów. Czuæ troskê o fasadowoæ tego uczucia  troskê o to, by by³o romantyczne. Mo¿e te¿ dlatego u Mieczkowskiego kocha mê¿czyzna, têskni mê¿czyzna, marzy mê¿czyzna. Marzy
czêsto o spe³nieniu, dlatego wiersze s¹ pe³ne napiêcia.
On jest tu statyczny, Ona  dynamiczna. Jest na wskro cielesna,
bo krew w niej zbuntowana. To napiêcie jest te¿ wejciem w nie-ro147
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mantyczne stadium uczucia. Mê¿czyzna ucieka do Arkadii, któr¹ jest,
oczywicie, kraina dzieciñstwa. Powraca z niej jednak, by znowu podziwiaæ kobietê w jej cielistoci  kolorach, koronkach, zapachach.
Coraz czêciej jest to jednak znajoma-nieznajoma, przypadkowo spotkana kobieta, z któr¹ nietrudno siê rozstaæ.
Mi³oæ za ta jedyna staje siê

Co wiêcej:

... zbyt zwyczajna
bez szampañskiego gestu
i kwiatów o pó³nocy
i s³ów wielkiego lotu
Nasz brzeg to goryczy
smakowanie

To, co dla m³odego mê¿czyzny by³o najwa¿niejsze  mi³osne spe³nienie, dla dojrza³ego staje siê pokuszeniem, bardzo fascynuj¹cym, ale
te¿ zniewalaj¹cym. Dlatego te¿ w¹tki erotyczne zaczynaj¹ siê przeplataæ w wierszach z refleksjami o przemijaniu.
Im bardziej siê czytelnik zag³êbia w tê ksiêgê, stworzon¹ przez poetê, tym wiêcej ró¿norodnych elementów w niej odkrywa. Pojawiaj¹
siê refleksje z podró¿y, poetyckie przemylenia, zwi¹zane z ró¿nymi
wydarzeniami, za którymi ukryta jest refleksja o zetkniêciu siê poezji z
czasami jak¿e niepoetyckimi, dociekaniami. Jest w tomie pow¹tpiewanie w to, ¿e siê rozumie wiat. Wyznanie to bardzo szczere i jednoczenie pe³ne odwagi.
Si³¹ poezji Mieczkowskiego jest dialogowoæ jego utworów, przez
co odbiorca czuje siê aktywnym wspó³uczestnikiem wydarzeñ. Zwroty do Ty potêguj¹ to uczucie.
Prze¿ywanie otaczaj¹cego wiata i ukazywanie g³êbi uczuæ najpe³niejszy swój wyraz osi¹ga w puentach, jak¿e trafnych i czêsto zaskakuj¹cych. W wierszach z lat ostatnich coraz czêciej s¹ one podbudowane ironi¹, czasami autoironi¹. Nie pozostawia autor zazwyczaj opisywanych wydarzeñ bez swoistego komentarza. Nie jest to jednak
regu³¹, gdy¿  jak wyznaje sam poeta  jego wiersz jest
przekorny jak milczenie
i niezwykle powik³any
jak coraz dalsze wspominanie
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KALENDARIUM
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Padziernik
l W Warszawie prezydenci RP i RL Lech Kaczyñski i Valdas Adamkus podpisali deklaracjê w sprawie wspó³pracy energetycznej.
l Obchodzono 88. rocznicê powstania litewskiej policji.
l 6 padziernika Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie obchodzi³o 15-lecie swej dzia³alnoci.
l 17 padziernika odby³a siê oficjalna wizyta królowej Wielkiej Brytanii El¿biety II na Litwie.
l 25-28 padziernika odby³a siê promocja Wilna na jednej z najwiêkszych w Europie Wschodniej, Miêdzynarodowej Wystawie Turystycznej w Poznaniu Tour Salon 2006.
l 27-29 padziernika w Domu Kultury Polskiej (dalej DKP) odby³
siê IV zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP).
l 28 padziernika Stowarzyszenie Techników i In¿ynierów Polskich
na Litwie obchodzi³o jubileusz 10-lecia swej dzia³alnoci.
Listopad
l Zwi¹zki zawodowe Wilna domaga³y siê europejskich wynagrodzeñ.
l W Wilnie dyrektorzy presti¿owych muzeów  Ermita¿u oraz Gugenheim  z kierownictwem Samorz¹du Wileñskiego omówili mo¿liwoci rozpoczêcia wspólnych projektów.
l 10-12 listopada na Uniwersytecie Wileñskim odby³a siê konferencja historyczna Stosunki litewsko-polskie na przestrzeni wieków. Pamiêæ historyczna z udzia³em ponad 30 historyków z Polski i Litwy.
l 11 listopada Litwê odwiedzi³ sekretarz generalny NATO Jaap de
Hoop Scheffer.
l 11 listopada na cmentarzu Rossa odby³y siê uroczystoci wiêta
Niepodleg³oci Polski. W uroczystociach wziê³a udzia³ delegacja polskich parlamentarzystów z wicemarsza³kiem Jaros³awem Kalinowskim.
l Premier Gediminas Kirkilas przebywa³ z wizyt¹ w Warszawie.
l Sejm Litwy zgodzi³ siê na otwarcie Archiwów KGB.
l Litwa rozpocznie w 2009 restytucjê dóbr skonfiskowanych ¯ydom
podczas okupacji hitlerowskiej oraz sowieckiej, która potrwa 11 lat.
l 14 listopada S¹d Konstytucyjny uzna³ fakt w kwestii obywatelstwa
litewskiego, co pozwala wielu Polakom z Wileñszczyzny ubiegaæ siê o zwrot
obywatelstwa litewskiego oraz do restytucji przedwojennych maj¹tków.
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19 listopada w kociele Ducha w. ods³oniêto tablicê, upamiêtniaj¹c¹ ludzi, którzy w l.1939-56 zostali wywiezieni w g³¹b ZSRR.
l 25 listopada w Wilnie zosta³ zatrzymany obywatel Bia³orusi, podejrzany o szpiegostwo przeciwko Polsce.
l Zajezdnia Trolejbusowa w Wilnie obchodzi³a swe 50-lecie.
l W dniach 30 listopada  2 grudnia w Wilnie odby³o siê Prezydium
Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Miêdzyparlamentarnego.
l

Grudzieñ
l 2 grudnia w DKP odby³a siê konferencja naukowa Miejsce polskiej mniejszoci narodowej w spo³eczeñstwie obywatelskim Litwy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie.
l 7 grudnia Sejm Litwy zatwierdzi³ bud¿et na rok 2007: dochody
pañstwa bêd¹ siêga³y 19,214 mld Lt, a wydatki  20,655 mld Lt.
l Zosta³a podpisana umowa o budowie mostu energetycznego miêdzy Polsk¹ a Litw¹.
l 14-15 grudnia w Wilnie z okazji 100. rocznicy urodzin Jerzego
Giedroyca i 15-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych miêdzy
Litw¹ a Polsk¹ odby³a siê konferencja Znaczenie Europy rodkowej dla
kszta³towania to¿samoci kulturowej ca³ego kontynentu. W konferencje brali udzia³ naukowcy z Polski, Litwy, Ukrainy oraz Bia³orusi.
l 14 grudnia zosta³a oficjalnie zarejestrowana transakcja o sprzeda¿y przez Yukos International UK 53,7 proc. akcji rafinerii Maþeikiø
nafta Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen, który odkupi³ od
litewskiego rz¹du 30,66 proc. akcji rafinerii.
l Litwa w 2007 roku z funduszy unijnych mo¿e otrzymaæ przesz³o
1,263 mld euro (4,36 mld Lt).
W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
Muzyka, film, teatr
l 1 padziernika w Wilnie odby³ siê koncert Maryli Rodowicz.
l 12 padziernika w Wilnie Janusz Stolarski przedstawi³ sztukê Ecce
homo F. Nietzschego w ramach I Miêdzynarodowego Festiwalu Monospektakli Atspindys.
l 26-28 padziernika odby³ siê XI Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej Wilno 2006, w którym wziêli udzia³ wiatowej
s³awy wykonawcy z Polski, £otwy, Niemiec, Rosji i Bia³orusi.
l 22 padziernika w Wilnie wyst¹pi³ polski zespó³ Czerwone Gitary.
l 25-26 padziernika w Wilnie Bia³ostocki Teatr Lalek wystawi³ sztuki
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Guliwer i Niech ¿yje Punch!
l 10 listopada w DKP odby³ siê koncert, powiêcony 88. rocznicy
wiêta Niepodleg³oci Polski.
l 12 listopada w Wilnie wyst¹pi³ Zespó³ Wojska Polskiego.
l 16 listopada w DKP odby³ siê uczniowski konkurs recytatorski
Kresy 2006, powiêcony Janowi Lechoniowi.
l 18 listopada w Jeziorosach odby³ siê Festiwal Dni Kultury Polskiej.
l 22 listopada w Wilnie Maja Komorowska i Wies³aw Komasa 
aktorzy Warszawskiego Teatru Wspó³czesnego  wyst¹pili w przedstawieniu Mimo wszystko.
l 1-7 grudnia odby³ siê III Wileñski Festiwal Filmu Dokumentalnego, zorganizowany przez Instytut Polski (dalej IP) w Wilnie. Gociem
festiwalu zosta³ autor filmu Jeden dzieñ w PRL  Maciej Drygas.
l 3 grudnia w DKP wyst¹pi³ Jarka Wajka, by³y wokalista zespo³u
Oddzia³ zamkniêty.
Wystawy*
10 listopada w DKP Instytut Pamiêci Narodowej przygotowa³
wystawê Arcybiskup Romuald Ja³brzykowski  metropolita wileñski
(1876-1955).
l 25 listopada w Klubie Kultury Anin w Warszawie zosta³a otwarto wystawa Artyci znad Wilii, na której przedstawiono 45 prac 25
autorów.
l 8 grudnia w DKP zosta³a otwarta wystawa £azienki warszawskie w
fotografii.
l

Literatura
l 6 padziernika w IP odby³o siê spotkanie z Ryszardem Krynickim.
l 16 padziernika w DKP zosta³a zaprezentowana ksi¹¿ka Wies³awa
J. Kowalskiego Dzieje obrazu z podpisem Jezu, ufam Tobie
l 24 listopada w warszawskich £azienkach przyznano Nagrodê im.
W. Hulewicza.
W postaci debiutanckich ksi¹¿ek dostali j¹ Maciej Mieczkowski 
za Byæ Polakiem na Litwie oraz Anna Waskan  Tomik poetycki Zamkniête okna.
Opr. Karina Basiul
* O udziale wilnian w wa¿niejszych przedsiêwziêciach czytaj w Galeria, pasje
 Od wernisa¿u do wernisa¿u, od spotkania do spotkania, s. 39.
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ODZWIEDZIMY WILNO I GALERIÊ ZNAD WILII
Planujemy byæ z wizyt¹ w Wilnie w czasie wakacji, w okresie sierpnia. Chcemy odwiedziæ ojczyste miasto oraz miejsca, zwi¹zane z moj¹
rodzin¹. Zamierzamy te¿ przyjæ do Polskiej Galerii Artystycznej Znad
Wilii, o której czyta³em w Nowym Dzienniku, wydawanym w Nowym Jorku, gdzie mieszkamy ju¿ od 26 lat. W gazecie tej widzielimy
zdjêcie w³acicieli galerii wileñskiej ze znanym Leszkiem Balcerowiczem, który j¹ odwiedzi³.
Jeli chodzi o polskich malarzy z Wilna, dobrym przyk³adem móg³by byæ mój stryj, Jan Hawrylkiewicz (1902-1992), który koñczy³ studia malarskie w Wilnie - na Wydziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Stefana Batorego, pod kierunkiem Ludomira Slendziñskiego i Ferdynanda Ruszczyca, nastêpnie w Warszawie (u prof. Wincentego Drabika) oraz w Pary¿u w latach 1931 i 1937. Mia³ wystawy w Warszawie,
w tym w Zachêcie oraz wielokrotnie wystawia³ swe prace w Wilnie,
Pary¿u, w innych miastach i krajach. Jego sylwetkê  mylê  warto
odnotowaæ w Poczcie malarzy wileñskich, jaki jest drukowany w Znad
Wilii (takie has³o zamiecimy w kolejnoci alfabetycznej  red.). Ponadto stryj uczestniczy³ w nakrêceniu wielu polskich filmów oraz dwóch
amerykañskich, m.in. Nocy genera³ów. Pracowa³ te¿, jako dekorator,
w teatrach  wileñskich, w Grodnie i warszawskim Teatrze Syrena,
gdzie przez wiele lat by³ nauczycielem scenografów tej rangi, co Xymena Zaniewska. Przez pewien czas, od 1933 roku by³ dekoratorem
Teatru Miejskiego w Bydgoszczy.
Osi¹gniêcia stryja, prócz malarstwa, w zakresie te¿ filmu i sztuk
teatralnych, s¹ wiêc du¿e, mo¿na o nich wiêcej dowiedzieæ siê z Internetu, wpisuj¹c nazwisko stryja na www. Jan Hawrylkiewicz.
Jeli te¿ chodzi o mojego kuzyna, to kopalni¹ wiadomoci o wilnianach, ich losach, prze¿yciach i tragediach jest mój kuzyn Stanis³aw
Hawrylkiewicz, mieszkaj¹cy ko³o Johanesburga, w Republice Po³udniowej Afryki. Ma on, co prawda 81 lat, ale jest w tak fantastycznej formie fizycznej i umys³owej, ¿e niejeden m³odzieniec chcia³by mieæ jego kondycjê. Adres kuzyna podajê Panu Redaktorowi. Jego syn jest
znanym lekarzem-chirurgiem dentystycznym, ma te¿ na imiê Stanislaw (II) , wnuk - Stanislaw III...
Moja rodzina pochodzi z Wilna, dziadek by³ sêdzi¹, mia³ du¿y maj¹tek pod Wilnem, który nazywa³ siê Izabelin i by³ po³o¿ony w powiecie
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Wy³kowyszki, za mój ojciec by³ kwestorem na Uniwersytecie Stefana
Batorego. Rodzina nasza nale¿y do jednej z najstarszych w Polsce. Szlachectwo jej nada³ król Boles³aw Krzywousty jeszcze w roku 1212.
Naszym god³em by³ Abdank. Jestemy bardzo zainteresowani wszelkimi polonikami wileñskimi.
Takich wspomnieñ jest wiêcej. Moja matka bra³a komuniê wiêt¹ w
Kaplicy Ostrobramskiej. Rodzice mieszkali w dwóch miejscach - na
Antokolu, a potem na £ukiszkach.
Jestem profesorem na Miejskim Uniwersytecie Nowojorskim, uczê
matematyki. Ponadto pracujê w szkole prywatnej i jestem przewodnicz¹cym Wydzia³u Matematyki.
£¹czymy serdeczne pozdrowienia ca³¹ rodzin¹
prof. Jerzy Hawrylkiewicz
Nowy Jork, USA
POLESIA CZAR...
Skoñczylimy kolejny numer pisma Echa Polesia, a mielimy k³opoty finansowe w tych warunkach, w jakich wydajemy. Có¿ robiæ:
jestemy idealistami! Kontynuujemy swoj¹ pracê, mimo wszystko. Trzeba przecie¿ tworzyæ co pozytywnego!
Sytuacja z mediami u nas niepewna i z³o¿ona, choæ prasa ta jest w
niektórych przypadkach jest bardzo dobra, zreszt¹ podobnie, jak na
Litwie. Zastanawiam siê nad robieniem doktoratu w tym zakresie.
Pisa³am, ¿e mo¿e bêdê mia³a co ciekawego dla Wileñszczyzny. Otó¿
próbowa³am znaleæ reprodukcje obrazu rodziny Radziwi³³ów, który
obecnie mieci siê w o³tarzu jednego z kocio³ów w obwodzie brzeskim. By³am tam, gdy¿ na koñcu Ech zamieszczamy cudowne obrazy Matki Boskiej, a w tym numerze akurat bêdzie obraz z tego kocio³a. Obraz wydaje siê byæ cenny, poniewa¿ s¹ na nim przedstawieni
niektórzy cz³onkowie tej rodziny. To jedyny ich wizerunek! Miejscowy
ksi¹dz proboszcz twierdzi³, ¿e historycy z Litwy nieraz próbowali zaw³adn¹æ tym obrazem. Niestety, trudno zrobiæ jego zdjêcie - jest niezbyt wielki i za wysoko zamieszczony...
Niedawno te¿ odby³am ciekaw¹ podró¿ po pewnym szlakiem by³ej
s³awy szlacheckiej na terytorium obwodu brzeskiego i miñskiego. Zwiedzalimy razem z historykami zabytki, które s¹ w ró¿nym stanie, niekiedy po prostu tragicznym! Najlepiej wygl¹daj¹ Niewe¿ i Mir. Natomiast zabytki w ma³ych miejscowociach, takich, jak Stajki, Smi³owicze czy Kuchcicze, czasem wywo³ywa³y ³zy...
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Teraz bêdziemy organizowaæ seriê seminariów. By³a ju¿ wystawa,
powiêcona Jerzemu Giedroyciowi. Przyje¿d¿ali Natalia Gorbaniewska i
prof. Leszek Szaruga. Dla nas to spotkanie by³o wielkie wydarzenie.
Helena ¯minko
redaktor pisma Echa Polesia
Brzeæ, Bia³oru
GALERII CDN
Tomasz Boñcza w swych felietonach bywa nie tylko spostrzegawczym politykiem, bezkompromisowym znawc¹ problematyki mniejszoci
narodowych, ale i wytrawnym lingwist¹, dostrzegaj¹cym paradoksy w naszym jêzyku równie¿ poprzez nazewnictwo, z jakim stykamy
siê na co dzieñ. Rzeczywicie, mamy zalew galerii. Podan¹ przez niego
listê móg³bym znacznie wyd³u¿yæ, m.in. o restauracje galeryjne, szczególnie w pasa¿ach marketowych wielu miast Polski, jest te¿ w Warszawie, na Pradze, restauracja Galeria Smaków, widzia³em galeriê pracowni ró¿norakich  w tym jubilerskiej, krawieckiej, w³¹cznie z galeri¹ pomników cmentarnych
Z encyklopedii wynika, ¿e galeria s³u¿y ekspozycji kolekcji dzie³
sztuki, wspó³czenie to tak¿e salon wystawowy, po³¹czony z ich sprzeda¿¹. Ponadto architektonicznie to pod³u¿ne pomieszczenie, mo¿e byæ
w formie przejcia, otwartego przewa¿nie z jednej strony lub owietlonego  tak¿e z jednej strony. Takie galerie zazwyczaj ³¹cz¹ dwie budowle i mieszcz¹ czêsto równie¿ dzie³a sztuki, bywa to równie¿ najwy¿szy balkon w teatrze. W XIX i XX w. by³ to kryty pasa¿ handlowy,
³¹cz¹cy dwie ulice.
Mo¿e i da siê to wyt³umaczyæ dzisiaj, jako ci¹g czego, ulokowanego
niekoniecznie w markecie czy podziemnym przejciu, ale nazywanie
wszystkiego galeri¹ to, oczywicie, przesada, wynikaj¹ca z niewiedzy.
Pawe³ D³u¿niewski
Warszawa, Polska
PODZIÊKOWANIE
Z bardzo serdecznym podziêkowaniem potwierdzam otrzymanie do
zbiorów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie zestawu kwartalnika Znad
Wilii.
Jadwiga Szmidt
kierownik Biblioteki
Londyn, Wielka Brytania
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ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Drodzy Czytelnicy, kwartalnik bywa w wybranych i nielicznych kioskach Ruchu, jego salonikach prasowych, ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS.
Pytajcie o niego w miastach:
Bia³a Podlaska, Bia³ystok (1), Bielsko Bia³a, Bydgoszcz, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, Czêstochowa, D¹browa Górnicza,
E³k, Gdañsk (G³.), Gorzów Wielkopolski, Jaros³aw, Jas³o/Krosno, Jelenia Góra, Kalisz (2), Katowice, Konin, Koszalin (2),
Kraków, Leszno, Lubin, Lublin, £om¿a, £ód (CEP), Miñsk
Mazowiecki, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole (G³.),
Ostro³êka, Owiêcim, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ
(Zach.), Rzeszów, Sieradz, Tarnów, Toruñ (G³.), Siedlce, S³upsk,
Stalowa Wola, Szczecin, Sztum, widnica, Tarnów, Toruñ (G³.),
Warszawa, W³oc³awek, Wodzis³aw l¹ski, Wroc³aw (2), Zabrze,
Zamoæ, Zielona Góra.
Ponadto w ksiêgarniach
W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa  ul. Krakowskie Przedmiecie 7, w ksiêgarni Narodowej
Galerii Sztuki Zachêta  Plac Ma³achowskiego 3, w Ksiêgarni
Uniwersyteckiej  Krakowskie Przedmiecie 24, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska  Krakowskie Przedmiecie
64, w ksiêgarni Podró¿nik  ul. Kaliska 8-10.
W Gdañsku: ksiêgarnia PWN  ul. Korzenna 33/35.
W Olsztynie: Krzysztof Jankowski, tel.089/5344878
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NOTKI O AUTORACH
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Teresa Dalecka  ur. w 1973 w Wilnie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. W roku 1997 zaczê³a pracê w redakcji dwutygodnika Znad Wilii, w
tym samym roku zosta³a zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wileñskiego, ale i po póniejszym odejciu z redakcji nie przerwa³a wspó³pracy z
czasopismem.
Autorka ksi¹¿ki Dzieje polonistyki wileñskiej 1919-1939. Przek³ada literaturê
litewsk¹ na jêzyk polski.
Leszek D³ugosz  poeta, pieniarz, kompozytor. Autor wielu tomików poetyckich, autorskich p³yt z piosenkami. Jedna z najbardziej twórczych postaci
krakowskiej Piwnicy pod Baranami, autor s³uchowisk radiowych i programów
telewizyjnych. Jako aktor zagra³ w kilku filmach. Wystêpowa³ w wiêkszoci krajów europejskich, tak¿e w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, na Syberii. Mieszka
i pracuje w Krakowie.
Jest laureatem nagrody artystycznej tego Miasta (www.leszekdlugosz.pl).
Andrzej Gnarowski  ur. w 1940 w Warszawie. Poeta i krytyk. Debiutowa³ w
miesiêczniku Wiê w 1971. W latach 1982-1985 zwi¹zany z tygodnikiem Tu i
Teraz, nastêpnie z Wiadomociami Literackimi. Laureat wielu konkursów poetyckich i festiwali w £odzi. Sekretarz Zarz¹du Oddzia³u Warszawskiego ZLP.
Autor piêciu zbiorów poezji. Jego wiersze by³y drukowane w kilkunastu almanachach, antologiach i t³umaczone na kilka jêzyków obcych.
Gra¿yna Goszczyñska  historyk z korzeniami kresowymi. Od 2001 roku
kustosz w Dziale Fotografii Muzeum Narodowego w Gdañsku, po ojcu przejê³a
zami³owanie do fotografowania. Kurator wystaw o tematyce historycznej. W przerwach miêdzy opracowywaniem i katalogowaniem starych fotografii lubi rozwi¹zywaæ zagadki, zwi¹zane z fotografiami i ich autorami.
Stefan Figlarowicz  kierownik Dzia³u Fotografii w Muzeum Narodowym w
Gdañsku, od 16 lat prowadzi jedyn¹ Galeriê Fotografii wród muzeów narodowych
w Polsce (w roku 2007 galeria bêdzie obchodziæ swoje 30-lecie). Z wykszta³cenia
in¿ynier elektronik, z pasji artysta fotografik, historyk, pedagog. Autor albumów,
kurator wystaw, organizator konkursów i projektów artystycznych. Lubi przygody ze s³owem i kresk¹. Przygotowa³ kilka wystaw z cyklu Obraz s³owa, w których
zajmuje siê wizualizacj¹ tekstów poetyckich (Miron Bia³oszewski, Mieczys³aw
Czychowski, Edward Stachura, Jan Twardowski).
Ella Hyciek  ur. 1953 w Toruniu. Studiowa³a ekonomikê pracy i politykê
spo³eczn¹ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika, a tak¿e filozofiê. Pracowa³a w
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ró¿nych zawodach: jako kierownik kadr, gastronomii, nauczycielka promocji, reklamy i marketingu. Mieszka we Francji, w Niemczech i w Toruniu, gdzie ma pracowniê artystyczna obrazów i ikon.
Wyda³a: Wyciszanie  wêdrówka przez Mi³oæ, drugie piêtro; Trzy wiadra czasu; Szepty serca i krzyki; Dotyk nieba; Po¿ywka; Smak ¿ycia; Legendy toruñskie;
Po¿¹danie; Toruñ, mi³oæ moja; Przepustka do nieba; Pi¹ta pora roku; Przy studni
filozofów.
Cz³onek ZLP, uczestniczka spotkañ poetyckich i artystycznych.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. w 1931 w Bokszyszkach na Wileñszczynie. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Na Uniwersytecie
Warszawskim ukoñczy³ filologiê rosyjsk¹. Pracowa³ w szkolnictwie, od 1973 by³
pracownikiem naukowym w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, za od
1988  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor. W l. 19982002 by³ konsulem generalnym RP w Wilnie. Obecnie  na emeryturze.
Prof. Mieczys³aw Jackiewicz jest tak¿e t³umaczem literatury rosyjskiej, litewskiej i bia³oruskiej. Opublikowa³ m. in. kilka antologii, przewodnik Wileñska Rossa,
pracê Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940, napisa³ tekst do
albumu fotograficznego ze wspomnieniami Tadeusz Konwickiego Wilno (Vilnius),
który ukaza³ siê w trzech jêzykach  po litewsku, polsku i angielsku. Opracowa³
s³ownik biograficzny Polacy na Litwie. 1919-2000 (dwa wydania), a tak¿e szereg
prac, dotycz¹cych Wilna i Litwy.
Maria Kalczyñska  ur. w 1958 w Wilnie, mieszka w Polsce. Pracownik
naukowy, dr habilitowany, zatrudniona w PIN Instytutu l¹skiego w Opolu i na
Uniwersytecie l¹skim w Katowicach.
Specjalizacja naukowa: polsko-niemieckie kontakty kulturowe, biografistyka
polonijna, bibliologia. Zbiera informacje o wilnianiach w wiecie.
Eugeniusz Kurzawa  ur. 3 stycznia 1954. Poeta, dziennikarz, redaktor ksi¹¿ek i wydawnictw. Mieszka na wsi Wilkanowo pod Zielon¹ Gór¹, gdzie wespó³ z
¿on¹ Lidi¹ od 1993 prowadzi Ogród Sztuk. Autor zbiorów i tomików wierszy,
t³umaczonych na jêzyk litewski, niemiecki, angielski i bia³oruski.
Ponadto wyda³ S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny, wspólnie z Andrzejem Strumi³³¹ Kultura i rodowisko. Spotkania 1977-1990, tak¿e szkice
prasoznawcze nt. prasy lokalnej, opracowania legend, liczne pozycje redakcyjne.
Wydaje w nak³adzie 49 egz. prywatne pismo Komunikaty 2 (www.ogrodsztuk.webpark.pl).
Dariusz Tomasz Lebioda  poeta, prozaik, eseista, dr i adiunkt w Akademii
Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Autor ksi¹¿ek o literaturze polskiej XIX i
XX wieku, m. in.: Pragnienie mierci, Mickiewicz. Wyobrania i ¿ywio³, Marmur i
blask. Studia. Szkice i artyku³y o poezji polskiej od Mickiewicza do Mi³osza, Bry³ka
bursztynu, S³owacki. Kosmogonia (wyd. w Bydgoszczy). Wyda³ te¿ dwadziecia
zbiorów wierszy w piêciu krajach, m. in.: Samobójcy spod wielkiego wozu, Najnow157
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szy testament, Pole umieraj¹cej kraski, Black Silk (Nowy Jork 2000, 2002), Wiersze
o mi³oci i mierci, Czieriep Kartezja (Kijów 2002), Deskartova lebka (Opava
2003), Czaszka Kartezjusza (Warszawa 2003), Kartezijeva lubanja (2004).
Laureat nagród literackich, m. in.: im Andrzeja Bursy, im. Stanis³awa Wyspiañskiego, im. Ryszarda Milczewskiego-Bruna. Jego wiersze i teksty krytycznoliterackie ukaza³y siê w periodykach literacko-artystycznych i naukowych zagranic¹.
Uczestnik milenijnego spotkania poetów amerykañskich i polskich w siedzibie
Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Visiting professor The State University of New York at Buffalo.
Waldemar Michalski  ur. 27 wrzenia 1938 we W³odzimierzu Wo³yñskim.
Poeta, krytyk literacki, eseista. Absolwent polonistyki KUL, w l. 1962-1985 
kustosz jego biblioteki uniwersyteckiej. Obecnie pe³ni funkcjê sekretarza redakcji
kwartalnika Akcent, wydawanego w Lublinie, gdzie mieszka.
Autor ksi¹¿ek i eseistycznych i tomów wierszy, m. in. Pod znakiem Wagi,
Bêdziesz jak pio³un, Lekcja wspólnego jêzyka. W 2002 opublikowa³ antologiê pt.
Piêæ wieków poezji w Lublinie, a 2004  tom szkiców literackich pt. S³owa i twarze.
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Redaktor i poeta, animator kultury. Ostatnia ksi¹¿ka Zbudowaæ ³ód (Toruñ, 2006). Pisze te¿ pod pseudonimem
Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl i kwartalnik@centras.lt
Anatol Niechaj  poeta i t³umacz poezji polskiej, wspó³redaktor Gazety
Petersburskiej. Autor przek³adów na rosyjski Adama Mickiewicza, Wis³awy Szymborskiej, Czes³awa Mi³osza, Konstantego I. Ga³czyñskiego, Jana Sztaudyngera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Barbary Paluchowej, Agnieszki Osieckiej i in. w
serii Biblioteczka lektur polonijnych. Autor ksi¹¿ki ladami Mickiewicza po Petersburgu oraz informatora Miejsca polskiej pamiêci narodowej w Petersburgu w
serii Polonica Petropolitana, wydawanej przez Konsulat Generalny RP.
Odznaczony nagrod¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Mieszka w Petersburgu. E-mail: anekhai@poczta.ru oraz apn01@mail.ru
Edmund Pawlak  polityk, dyplomata, elektronik, absolwent Politechniki
Warszawskiej i Studium Podyplomowego Akademii Nauk Spo³ecznych w Warszawie. W latach 1988-2006 dyrektor generalny, sekretarz premiera, wiceminister w
Urzêdzie Rady Ministrów, doradca premiera i struktur rz¹dowych: Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Sta³ego RM. Wieloletni nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji naukowych i innych. Od 1997 prof. nadzwyczajny Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu (Poznañ School of Social Sciences), cz³onek Senatu tej uczelni.
Aktywnie uczestniczy na rzecz wspó³pracy i pog³êbienia przyjani polskolitewskiej. Od 1996 prezes Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej. W latach 1997-2005 cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów
RP i RL. E-mail: polskalitwa@o2.pl
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Marek Skwarnicki  ur. w 1930 w Grodnie, w rodzinie zawodowego oficera.
Jego dzieciñstwo up³ynê³o w okupowanej Warszawie, by³ cz³onkiem Szarych Szeregów, z matk¹ wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, potem
pracowa³ w gospodarstwie rolnym.
Poeta i publicysta (w l. 1958-1994 cotygodniowy felieton w Tygodniku Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. Zna³ Czes³awa Mi³osza. W Krakowie mia³ bliskie kontakty z biskupem i kardyna³em Karolem Wojty³¹, po wybraniu go na papie¿a bra³ udzia³ w kilkunastu podró¿ach reporterskich. Ta przyjañ
sprawi³a, ¿e Jan Pawe³ II porêczy³ mu potem opracowanie swoich poezji (Renesansowy Psa³terz), a w 2002 zaprosi³ do Watykanu, by podyskutowaæ o ostatecznej
redakcji Tryptyku Rzymskiego.
Wyda³ kilkanacie tomów poezji, powieci i opowiadania, antologiê swych
felietonów, szereg ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN-Klubu i SPP. Mieszka
w Krakowie.
Joanna Krystyna Wysocka  ur. 29 maja 1964. Maturê uzyska³a w lubelskim
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Jana Hetmana Zamoyskiego. W okresie szko³y
redniej i pierwszej Solidarnoci oraz stanu wojennego (1981-1983) by³a aktywnym cz³onkiem Niezale¿nego Ruchu Harcerskiego Zawiszacy. Ukoñczy³a studia
pedagogiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po pobycie w Szwecji i
zgromadzeniu dowiadczeñ w zakresie pedagogiki podjê³a pracê w lubelskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na stanowisku pedagoga-reedukatora, równoczenie prowadzi dzia³alnoæ w Radzie Poradnictwa.
Publikuje artyku³y, recenzje i sprawozdania w prasie spo³eczno-kulturalnej i
codziennej. Mieszka w Lublinie.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis.
Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie. Napisa³ powieæ sensacyjn¹ Tajemnica.
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im.
Stefana ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.

159
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