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©Romuald Mieczkowski

Ostra Brama od strony zewnêtrznej
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DRODZY CZYTELNICY

©Maciej Mieczkowski

Jeszcze zim¹, a potem z niemiale budz¹c¹
siê wiosn¹, wraz z przekazaniem pierwszego
numeru kwartalnika do druku, corocznie wspominam o kwitn¹cych drzewach i s³oñcu Kiedy to w grodzie nad nasz¹ magiczn¹ rzek¹, opiewan¹ przez Mickiewicza i setki poetów, muzyków, malarzy, odbywaj¹ siê Miêdzynarodowe
Spotkania Poetyckie Maj nad Wili¹.
I w tym roku spotkamy siê, ju¿ po raz czternasty, przy okazji festiwalu. Tym razem (co roku
badamy spuciznê wybranych wilnian, a zas³uguj¹cych na przypomnienie) bêdziemy te¿ omawiaæ rolê, jak¹ odegrali
bracia Mackiewiczowie w dziejach kultury naszej Ziemi. Bêdziemy
podejmowaæ wspania³ych goci, zabrzmi¹ ich strofy poetyckie, ale 
co wa¿ne  o sobie i o swym dorobku przypomn¹ nasi wileñscy, polscy poeci, m³odzi twórcy.
Drukuj¹c ich utwory, cieszê siê, ¿e uzupe³niaj¹ one stan posiadania
naszej skromnej twórczoci poza granicami Polski. W tym numerze 
obok programu sygnalizowanego festiwalu  polecam wiersze Józefa
Szostakowskiego, ciep³e i pogodne. Jak wspomnienia o Ryszardzie
Kapuciñskim, urodzonym w Piñsku, na dawnych Kresach.
Pielêgnujemy wszystko, co dotyczy naszych s³awnych krajan. W
numerze rozpoczynam druk wiêkszej ca³oci wspomnieñ o Czes³awie
Mi³oszu autorstwa Barbary Gruszki-Zych.
Niezwyk³ym ludziom ró¿nej narodowoci (patrz: Karaimi: Mniejszoæ w mniejszoci; Rodacy  Litwie: Polak  twórc¹ artylerii) powiêcimy wiêcej miejsca. Nie unikamy te¿ problemów, z jakimi styka
siê wielu z nas w dobie przemian spo³ecznych, w tym w zakresie zwrotu
zagrabionej ziemi i innych majêtnoci.
S³owem, w czasopimie znajdziemy artyku³y bardzo ró¿ne i zas³uguj¹ce na uwagê, przeczytanie i zastanowienie siê.
Do czego Pañstwa zachêcam.
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IN MEMORIAM
RYSZARD KAPUCIÑSKI (1932  2007)
LIST Z NADZIEJ¥
Barbara Gruszka-Zych

©Romuald Mieczkowski

Do tego, ¿eby uprawiaæ dziennikarstwo,
przede wszystkim trzeba byæ dobrym cz³owiekiem  pisa³. Warto pamiêtaæ te s³owa dzi,
gdy dziennikarze, goni¹c za sensacj¹, zapominaj¹ o wspó³odczuwaniu z opisywanymi
bohaterami. By³ dobrym reporterem i dobrym
cz³owiekiem.
Ci, co uprawiaj¹ dziennikarstwo reporta¿owe, uczyli siê na kolejnych jego ksi¹¿kach.
Ci, co chcieli poznaæ prawdê o Afryce, Azji,
Ameryce £aciñskiej, Rosji, Polsce, ale i w
ogóle wiecie  dok³adnie je czytali. Podniós³ reporta¿ do rangi literatury piêknej. Ka¿dy rasowy reporter w Gazie, Bagdadzie czy Kurdystanie
zna go i podziwia. Jego ksi¹¿ki przet³umaczono na dziesi¹tki jêzyków.
Wystawiano na deskach wa¿nych teatrów. Szczególnie uwielbiano go
we W³oszech. Jego nazwisko znajdowa³o siê na licie kandydatów do
Nagrody Nobla. Ryszard Kapuciñski czêsto wspomina³, ¿e praca reportera, a zw³aszcza korespondenta agencyjnego, to nie tylko zawód,
za który mo¿na zarobiæ pieni¹dze.
 Moja praca to powo³anie, misja  powtarza³. Stara³ siê robiæ co
dobrego dla innych. Wierzy³ w moc s³owa. Kiedy jako pierwszy zacz¹³
pisaæ o mordach w Rwandzie, us³ysza³ o tym ca³y wiat. I sytuacja w
tym kraju powoli zaczê³a siê zmieniaæ.
Reporter z przerwami na wiersze

Urodzi³ siê 4 marca 1932 w Piñsku na Polesiu, na dzisiejszej Bia³orusi, na prowincji. Do dzi w centrum miasta bociany wij¹ tam gniazda. Polesie chodzi³o za nim nieustannie. Obiecywa³ sobie, ¿e kiedy o
nim napisze. Na belce, podtrzymuj¹cej sufit w jego pracowni na warszawskiej Ochocie, wród niewielu innych zdjêæ, wisia³a oprawiona
fotografia Piñska sprzed wojny. Od kiedy, jako siedmiolatek, razem z
matk¹ uciek³ stamt¹d przed wywózkami, stale by³ w podró¿y. Noto8
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wa³, ¿e wojna, której siê wtedy naogl¹da³, stale w nim jest. Niektórzy
twierdzili, ¿e te prze¿ycia przygotowa³y go do wyjazdów w charakterze korespondenta wojennego. Przez rok studiowa³ polonistykê, potem
historiê. Fascynowa³o go, jak tworzyli j¹ konkretni, szarzy ludzie. Historiê z takiej perspektywy opisywa³ potem w swoich ksi¹¿kach reporta¿owych. Cesarz, Heban, Wojna Futbolowa, Kirgiz schodzi z konia,
Imperium. W ka¿dej po mistrzowsku przedstawia³ realia przewrotów,
rewolucji, zwyk³ego ¿ycia. W Imperium, zamiast pisaæ o wielkiej moskiewskiej polityce, pokaza³ prowincjê i najwiêksz¹ w wiecie produkcjê drutu kolczastego  symbolu systemu.
Debiutowa³ wierszami na ³amach dodatku do tygodnika Dzi i jutro w wieku 17 lat. W stanie wojennym wróci³ do poezji i wyda³ Notes
(przet³umaczony na w³oski i tam doceniony) oraz krótkie notatki, zebrane w tomach Lapidaria. Nie chcia³ wyje¿d¿aæ z kraju, jako korespondent, kiedy koledzy byli internowani. Stale wraca³ do lektury wierszy. Uwa¿a³, ¿e ucz¹ dyscypliny, walcz¹ o piêkno jêzyka. Po raz
pierwszy wyjecha³, jako korespondent Sztandaru M³odych, do Indii,
Afganistanu i Pakistanu, kiedy mia³ 24 lata. Potem wielokrotnie pisa³ o
milcz¹cej nêdzy tych krajów. Sta³ siê jej g³osem. Podkrela³ dysonansy miêdzy wiatem cywilizowanym a Afryk¹, krajami Trzeciego wiata. Prorokowa³, ¿e trzecia wojna wiatowa toczyæ siê bêdzie nie o ropê,
ale wodê, której coraz bardziej brakuje.
Bliski inny
Koledzy, którzy zaczynali z nim pracê reportersk¹ w latach 60-tych,
dawno zmienili zawód. Zostali menad¿erami, szefami stacji telewizyjnych. Skoñczy³a im siê ciekawoæ wiata  si³a napêdowa podró¿owania. On pozosta³ w drodze. To stan idealny dla pisz¹cego reporta¿e. W
prasie, telewizji d¹¿¹ do skrótu  notowa³.  Kiedy mo¿esz zapisaæ co
najwy¿ej dwie strony, nie ma miejsca na ca³e bogactwo odcieni. Dziennikarz na ogó³ musi dokonywaæ dramatycznych wyborów, dostosowywaæ siê do bolesnych ograniczeñ. Dlatego zacz¹³ pisaæ ksi¹¿ki. Nigdy nie nagrywa³ i nie notowa³. Nie chcia³ traciæ bezcennego wyjazdowego czasu. Wierzy³ w swoje akumulatory: pamiêæ i imperatyw rejestrowania prze¿yæ. Niektórzy zarzucali mu, ¿e nie zachowuje chronologii wydarzeñ i myli nazwiska. Dla niego wa¿ne by³o w³asne spojrzenie. Przedstawienie samej esencji, prawdy wydarzeñ, które prze¿y³,
staj¹c siê czêci¹ opisywanej wspólnoty. Zawsze dostrzega³ innego przedstawiciela mniej znanej czêci globu, kultury  jako kogo bliskie9
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go. Podkrela³, ¿e Europa to nie centrum wiata. Sam zreszt¹ poczu³
siê inny, kiedy w 56 po raz pierwszy lecia³ do Afryki, z postojem w
Rzymie. Siedzia³ w kawiarni na Piazza Venezia z Dziejami Herodota,
kolegi  jak uwa¿a³  po piórze sprzed dwóch i pó³ tysi¹ca lat, i widzia³,
¿e s¹siedzi na niego popatruj¹. By³ inny, z socrealistycznego wiata.
Wspólna ig³a

©Zofia Chomêtowska

Jedenacie razy znalaz³ siê na linii frontu. Cztery  unikn¹³ mierci. Ale
nie jedzi³ dla samego ryzyka. Chcia³ byæ razem z innymi, zrozumieæ ich.
Uwa¿a³, ¿e li ludzie nie mog¹ byæ dobrymi reporterami. Bo nie potrafi¹
wczuæ siê w ¿ycie opisywanych i staæ czêci¹ ich losu. Miesi¹ce w tropikach, niespodziewane choroby, wyniszczenie serca  to by³a ogromna
cena, jak¹ p³aci³. Przez rok chorowa³ na grulicê, a przy tym pracowa³,
wysy³a³ korespondencje. Leczy³ go w leprozorium jedyny lekarz na ca³¹
wschodni¹ Afrykê. Wk³uwa³ mu co dzieñ zastrzyk z penicylin¹. W sumie
 360 zastrzyków. Mieli tam jedn¹ ig³ê, z której korzystali wszyscy chorzy.
Ju¿ w pierwszym zbiorze Busz po polsku, pokazuj¹cym ¿ycie na mazurskiej wsi, skupia³ siê na konkretnym cz³owieku, detalach z ¿ycia, drobiazgach. Jak opisaæ ulicê w jednym miecie, ¿eby odczuli jej ruch, jej klimat,
jej trwanie i zmiennoæ, jej zapach i szum  zastanawia³ siê.  Trzeba pamiêtaæ, ¿e reporta¿ jest zawsze prac¹ zbiorow¹, ma wielu autorów. (...) Na
reporta¿ sk³adaj¹ siê cudze g³osy i dowiadczenia.  przypomina³ w Autoportrecie reportera, elementarzu dla dziennikarzy. Podkrela³, ¿e praca nauczy³a go pokory, szacunku dla innych. Sam by³ skromny, nie wchodzi³ w
rolê autorytetu. Pamiêtam, jak po wyst¹pieniu na konferencji w Krakowie,
sta³ gdzie z boku, cichy, w granatowym p³aszczu.

Piñsk w latach 30. Jarmark i Koció³ Jezuitów
10
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W hotelu na tratwie

©Zofia Chomêtowska

Wyrusza³ w drogê bez kufrów i
waliz. Aparat fotograficzny, kilka koszul.  Im mniejszy baga¿, tym dalej
mo¿na dotrzeæ  mawia³. Podró¿owa³
drug¹ klas¹. Mieszka³ w hotelach trzeciej kategorii. Uwa¿a³, ¿e tam mo¿na
zajrzeæ pod podszewkê codziennoci,
poznaæ fascynuj¹cych ludzi. Gdyby
nie zamieszka³ w hotelu Metropol,
czyli na tratwie, zacumowanej przy
bocznej dzielnicy tropikalnej Akry, nie
Piñk w latach 30.
pozna³by wuja Wally i nie napisa³by
jednego z tekstów Wojny futbolowej. Obrazków ¿ycia w egzotycznych
miastach wiata, które tworz¹ konkretni ludzie. Ich prze¿ycia, marzenia, przyzwyczajenia. Przed ka¿d¹ podró¿¹ czyta³, poznaj¹c teren. Przed
napisaniem Hebanu  260 tytu³ów. Gromadzi³ podrêczne, kilkutysiêczne biblioteki nie tylko w Warszawie, ale w Lagos, Dakarze, Oxfordzie, Meksyku, Stanach.
Wiersz i list
i nie zosta³o mi nic oprócz Boga  / to znaczy/ zosta³o wszystko/
je¿eli wierzysz  na to haiku Kapuciñskiego trafi³am w wydanej w
zesz³ym roku antologii polskiego epigramatu. Pomyla³am, ¿e powiêci³ siê d³u¿szym formom dziennikarskim, a w tej miniaturze zawar³ a¿
tyle. Od dawna planowa³am z nim rozmowê. Bo reporta¿ i haiku to
tak¿e moje ulubione gatunki. Ale stale wyje¿d¿a³, ostatnio do ulubionych W³och. 5 listopada 2006 dosta³am od niego list:
Droga Pani Barbaro  dziêkujê za list i za zaproszenie do rozmowy.
(...) Teraz znów wyje¿d¿am wyk³adaæ na uniwersytecie w Kolumbii.
Bêdê w kraju z powrotem wiosn¹ 2007 i proszê zadzwoniæ do mnie
wówczas, a wtedy mam nadziejê, wreszcie umówimy siê na spotkanie.
23 stycznia Ryszard Kapuciñski zmar³ w warszawskim szpitalu
przy ul. Banacha na rozleg³y zawa³. Zamiast wywiadu zosta³ mi list z t¹
zapisan¹ przez Niego nadziej¹ na spotkanie.
Barbara Gruszka-Zych
11

OD£O¯ONA ROZMOWA O POLESIU I KRESACH
Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

Widzia³em Go ostatni raz 2
padziernika zesz³ego roku, w
Domu Literatury, na Krakowskim
Przedmieciu, w Warszawie. Podczas wieczoru poetyckiego. Siedzieli we trójkê na scenie, w wype³nionej tu rzadko ostatnio po
brzegi sali. W rodku  Julia Hartwig, bohaterka spotkania, która
mia³a cykl spotkañ z okazji swego 85-lecia. Obok  jej przyjaciele
Po spotkaniu w Domu Literatury
 Ewa Lipska, pe³na optymizmu i
witalnoci, która zagai³a ten wieczór, za po lewej stronie pani Hartwig 
w³anie Kapuciñski. Mówi³ cichym, bardzo spokojnym g³osem, o w¹tkach reporterskich w jej twórczoci, umiechaj¹c siê pogodnie.
Po spotkaniu mia³ pe³ne rêce roboty  co rusz podchodzono do
Niego po autografy. Ka¿dy chcia³ z Nim zamieniæ choæ parê s³ów, zrobiæ razem zdjêcie. By³ na topie  jego kandydaturê zg³oszono do Nagrody Nobla, dyskutowano pó³g³osem o szansach dla kolejnego Polaka.
Odczeka³em a¿ bêdzie wolniejszy i zapyta³em pisarza:
 Kiedy Pan znajdzie trochê czasu na tê nasz¹ rozmowê, która ci¹gle siê odk³ada?
Odpowiedzia³, ¿e d³u¿sza to mo¿e byæ rozmowa. ¯e wiêcej czasu raczej
bêdzie mia³ ju¿ po powrocie z Ameryki, dok¹d ma wyruszyæ z wyk³adami na
Uniwersytecie Columbia Zapewni³ mnie, ¿e na pewno da mi znaæ, ¿e musi
siê zastanowiæ, co do terminu, ¿e równie¿ chce ze mn¹ porozmawiaæ.
A mia³a to byæ szczególna rozmowa. Od dawna chcia³em bowiem
porozmawiaæ z Mistrzem Reporta¿u. Nie o szerokim wiecie, dalekich
krajach i zaskakuj¹cych puentach w postrzeganiu innego obok, nawet
nie o tajemnicy bycia poet¹  co o rodowodach Jego rodziny, o Polesiu, którego czar do dzisiaj ¿yje we wspomnieniach ludzi stamt¹d wywodz¹cych siê, o Piñsku. Chcia³em pokazaæ mu zdjêcia z Jego rodzinnego miasta i Polesia, wykonane przez Zofiê Chomêtowsk¹. Pierwsze
pochodz¹ z roku 1916, inne z lat dwudziestych i trzydziestych. Dotar³y
one do mnie okrê¿n¹ drog¹, zwyciêsko pokonuj¹c czas i wszystkie
niedogodnoci losu a¿ z Argentyny. Przys³a³ mi je w darze, jako redak12
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torowi, pisz¹cemu o ludziach z dawnych Kresów, Antoni Koelichen, z
¿yczeniem, abym w odleg³ych czasowo i bli¿szych terytorialnie praród³ach ojcowizny przybli¿y³ sobie tamte strony, przys³a³ te unikalne
zdjêcia z przekonaniem, ¿e zostawia je w pewnych rêkach.
Chcia³em zapytaæ Kapuciñskiego o Jego dzieciñstwie przedwojennym, o pierwszych krokach cz³owieka z Kresów w Polsce. O tym,
czym ta kraina jest dla Niego dzisiaj. Tak siê sta³o, ¿e o tym znacznie
mniej wiemy  w¹tki, pozornie monotonne i mniej ciekawe dla wiêkszoci Jego rozmówców, niczym b³ota, mokrad³a i rozlewiska Polesia, zosta³y przyæmione dalekimi podró¿ami Reportera, a ostatnio Jego
rozwa¿aniami nad pojêciem etyki i tolerancji w dzisiejszym wiecie.
Mia³a to wiêc byæ rozmowa Rodaków ze Wschodu, których ³¹czy
osobliwa niæ porozumienia, jak stwierdzi³ Pan Ryszard. Dla mnie  uczta
s³uchania, dowiedzenia siê wielu istotnych rzeczy, poznanie Kapuciñskiego z tej, ma³o eksponowanej strony.
A s³awnego Reportera pozna³em w doæ dziwnych okolicznociach.
Pierestrojka wesz³a u nas w sw¹ burzliw¹ fazê przemian. Na Litwie zaczyna³o na dobre wrzeæ. W 1989 roku zawita³ do Wilna Ryszard Kapuciñski.
Nie wiem, w jaki sposób odnalaz³ mój telefon i kto Mu go da³, w ka¿dym
razie zadzwoni³ do mieszkania na Karolinkach, gdzie wówczas mieszkalimy, i poprosi³ o spotkanie. Po chwili przyby³, chyba taksówk¹, razem z
Piotrem Ikonowiczem. Ju¿ na wstêpie dosta³em ofertê wspó³pracy z PAP,
co wiêcej, Kapuciñski wrêczy³ mi co w rodzaju akredytacji czy legitymacji, po polsku i po angielsku, dokument z odpowiedni¹ pieczêci¹, co
pozosta³o gdzie w papierach, ale ju¿ w innym mieszkaniu.
Ale moje losy tak u³o¿y³y siê, ¿e i z tej oferty, jak i z wczeniejszej
oferty robienia doktoratu W Instytucie Kulturoznawstwa we Wroc³awiu, u prof. Stanis³awa Pietraszki, wysz³y nici  z pocz¹tku by³em
zaanga¿owany mocno w dzia³alnoæ pierwszej po wojnie spo³ecznej
organizacji polskiej, której by³em wspó³za³o¿ycielem, wiele czasu wymaga³a praca w telewizji, gdzie prowadzi³em magazyn cotygodniowy,
ow³adnê³a te¿ mn¹ redaktorska pasja przy wydawaniu Znad Wilii,
pe³na na tamtym etapie niepewnoci i trudnych zakrêtów. Tym niemniej wys³a³em jakie informacje pod wskazany adres.
Znajomoæ odnowi³a siê na pocz¹tku roku 2005, po tym, jak spotkalimy siê w Warszawie, podczas wrêczenia nagród przez redakcjê
Rzeczypospolitej.
 ledzi³em w ci¹gu lat za pana dzia³alnoci¹  powiedzia³ wtedy
podczas przyjêcia.  Jak siê panu powodzi?
Zamiast opowiadaæ, da³em Mu numer kwartalnika Znad Wilii, jaki
13
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mia³em ze sob¹. Po pewnym
czasie otrzyma³em list, datowany dniem 13 marca 2005 roku.
Znany Reporter i Poeta pisa³:
Drogi Panie Romualdzie,
By³o mi przyjemnie spotkaæ
Pana na uroczystoci wrêczenia
Nagrody Dariusza Fikusa i chocia¿ przez chwilê z Panem porozmawiaæ. Dziêkujê za ofiarowany mi 4
numer kwartalnika Znad Wilii. Jestem pe³en podziwu, uznania i szacunku dla tego, co Pan i Pañscy wspó³pracownicy robicie na Litwie,
zachowuj¹c tak wysoki poziom pisarski i informacyjny.
¯yczê Panu wszystkiego najlepszego i za³¹czam szczere, przyjacielskie pozdrowienia.

©Zofia Chomêtowska

Odpisa³em na ten list. I w³anie wtedy zaczê³a kie³kowaæ chêæ d³u¿szej rozmowy, chêæ s³uchania tego niezwyk³ego Cz³owieka. Potem
spotykalimy siê przy okazji wieczorów literackich, m.in. w warszawskim Klubie Ksiêgarza, w Muzeum Adama Mickiewicza.
I Ryszard Kapuciñski odezwa³ siê, jak mówi³ przy okazji ostatniego spotkania. W ostatnim e-mailu, datowanym 28 padziernika 2005
roku, ubolewa³, ¿e na razie nie mo¿emy siê spotkaæ, bo intensywnie
pracuje nad kolejn¹ ksi¹¿k¹  Lapidarium VI, za rozmowy Go rozpraszaj¹. Prosi³ o wyrozumia³oæ, wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e takie spotkanie
na pewno siê odbêdzie

Polesia czar  w okolicach Piñska. Lata 30.

Romuald Mieczkowski
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Oda do niegu

Dzi umar³ Ryszard Kapuciñski

Spadasz jak wszystko na tê planetê
lecisz z ciszy
sk¹d i my przychodzimy.
Opar³e siê o mrony czas i tward¹ ziemiê
sarny po tobie lady znacz¹
pies wpada w ciebie po uszy z tak¹ oczywistoci¹
w oczach jakby pozna³ sens.
W S³ocinie jeste taki sam
jak w tureckim Karsie
legend¹ Herodotów
geometri¹ na szkle
szklank¹ na drodze
one t³uk¹ nasze kruche cia³a
w twoim szklistym majestacie.
Pod tob¹ mi³oæ mieræ i mieci
lekko uklepane.
Spadaj¹ ci na g³owê cz³ony rakiet z Bajkonuru
a ty niewzruszony ekwilibrysta
le¿ysz na wznak w górach A³taju
mój ty idealisto bia³y.
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Po wyborach
Polacy odnieli sukces, choæ mieli wiatr w oczy. Sytuacja przed
wyborami samorz¹dowymi by³a przykra  w mediach zaroi³o siê od
nagonek na Akcjê Wyborcz¹ Polaków na Litwie, organizacjê, statutowo broni¹c¹ praw autochtonicznych mieszkañców Wileñszczyzny,
partie litewskie pozbawi³y przedstawicieli tej partii stanowisk w komisjach wyborczych. Zaszkodziæ te¿ mia³a marionetkowa Polska Partia
Ludowa, której przypad³a rola roztopienia elektoratu AWPL. Tak poniek¹d i sta³o siê  ¿adnych mandatów nie zdoby³a, ale pomniejszy³a zwyciêstwo AWPL. PPL nie pomog³y ulotki i plakaty, spoty reklamowe w
mediach rz¹dowych.
Na AWPL g³osowa³o prawie 58 tys. wyborców. W rejonie wileñskim zdoby³a19 mandatów w 27-osobowej radzie, w solecznickim 
20 na 25 mo¿liwych. Polacy powiêkszyli swój stan posiadania o trzy
mandaty i po 12 latach rz¹dów nadal je kontynuuj¹. Za w skali Litwy
wybory wygrali socjaldemokraci Algirdasa Brazauskasa, co mo¿e byæ
przedmiotem badañ socjologicznych nad rodowodami polityków tej
opcji, na czele z ich przywódc¹. Za nimi znaleli siê konserwatyci,
którzy wszystko robili, aby przej¹æ w³adzê w miejscowociach, zamieszka³ych zwarcie przez Polaków. Nie trzeba t³umaczyæ dlaczego 
okolice podwileñskie nale¿¹ do strategicznych. Ziemia tu droga, a jej
(nie)zwrot utkwi³ w lepym zau³ku.
Eurodeputowany Vytautas Landsbergis poszed³ na ca³oæ i ods³oni³
publicznie swe stanowiska wobec Polaków. 9 lutego tak oto t³umaczy³
to posuniêcie na ³amach Gazety Wyborczej karty, co dotychczas by³o
tajemnic¹ poliszynela, a mianowicie  apelowa³ do swych zwolenników i rodaków, aby meldowali siê w rejonie wileñskim, gdzie Polaków
zamieszkuje jeszcze ponad 60 proc.:
Mój apel  list wewnêtrzny do cz³onków Zwi¹zku Ojczyzny  zosta³em przez oponentów le odczytany. Bo mnie nie chodzi o to, ¿e w samorz¹dzie s¹ Polacy. Problemem jest to, ¿e prowadzone przez Akcjê Wyborcz¹ Polaków monopolistyczne rz¹dy w rejonie by³y nieudane. ¯a³ujê, ¿e moja wyborcza odezwa zosta³a potraktowana jako atak na Polaków, a nie jako krytyka nieudolnego samorz¹du. Zreszt¹ tak zawsze
by³o. Je¿eli Polak na Litwie pope³nia³ b³¹d, za który trzeba go by³o
16

poci¹gn¹æ do odpowiedzialnoci, to od razu zaczyna³ g³ono skar¿yæ:
£api¹ mnie, bo jestem Polakiem. A przecie¿ nie o to chodzi.
A o co wiêc chodzi? Mo¿e chodzi tu o wiêksz¹ troskê konserwatystów o prawid³owy zwrot ziemi? I dlaczego Landsbergis ma poci¹gaæ
Polaków do odpowiedzialnoci? Za co?
W wypowiedzi, a kto zna sytuacjê na Wileñszczynie, nie trzeba
siêgaæ po powiêkszaj¹ce szk³o, aby w tej cynicznej otoczce s³ów dostrzec ³amanie podstawowych zasad demokracji. Jako nikt prócz zainteresowanych, czyli Polaków, temu siê nie sprzeciwi³. Czy¿by w tej
kwestii wszystkie opcje by³y zgodne?
Do polskich samorz¹dów mo¿na kierowaæ wiele pretensji, zadawaæ pytania: czy przy wygranej AWPL wygrali równie¿ wyborcy, jak
ten udzia³ prze³o¿y siê na konkretn¹ pracê. Znaj¹c mo¿liwoci wielu
ludzi, którzy zdobyli mandaty, ich dotychczasowe osi¹gniêcia, trudno
o wielkie nadzieje na rych³¹ poprawê sytuacji. Ponadto do w³adzy d¹¿y
siê u nas jeszcze niekoniecznie z pobudek patriotycznych czy chêci
pomocy bliniemu. O jednym jednak¿e trzeba pamiêtaæ  w spo³eczeñstwie demokratycznym to wyborcy decyduj¹ o swoich wyborach.
W dolnej czêci tabeli
Dane statystyczne, byæ mo¿e, nie odzwierciedlaj¹ dok³adnie rzeczywistoci, ale na pewno s¹ jej zwierciad³em. W ich oparciu pisa³em
niedawno o problemach demograficznych Litwy. Ale ogólny obraz kraju
sk³ada siê z wielu czynników, w tym, niestety, negatywnych. Wp³ywa
nañ niski poziom s³u¿by zdrowia i owiaty, niezadowolenie z dzia³añ
polityków, wysokie podatki, biurokracjê, korupcjê.
Wszystko to wziêli pod uwagê i ocenili miêdzynarodowi eksperci.
Kiepskie wskaniki wp³ynê³y na to, i¿ w ubieg³ym roku pomniejszy³a
siê znacznie konkurencyjnoæ Litwy wród inwestorów zagranicznych.
W tej kategorii, wed³ug badañ wiatowego Forum Gospodarczego Litwa zajê³a 40 miejsce, trac¹c a¿ szeæ punktów w ci¹gu roku. Ta pozycja by³aby znacznie gorsza, gdyby nie udana transakcja z PKN Orlen
Dla przyk³adu, sytuacja w innych s¹siednich krajach ba³tyckich:
£otwa z 39 pozycji przesunê³a siê na 36, a Estonia znajduje wród
postsowieckich liderów  na 25 miejscu!
Jeszcze gorsza lokata przypad³a Litwie w zakresie jakoci pracy
placówek medycznych i szko³y pocz¹tkowej  70. Na pomniejszenie
siê chêtnych inwestowania na Litwie wp³ywa z³a komunikacja  wed³ug infrastruktury portów lotniczych przypad³o jej 62 miejsce. Jeli
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chodzi o zaufanie politykom - 82! Bardzo le eksperci zagraniczni ocenili brak gospodarnoci i rozrzutnoæ pañstwa, daj¹c Litwie 75 miejsce, 76 przypad³o jakoci praworz¹dnoci.
I to wród 125 krajów!
Statystyczny obywatel nie musi szukaæ dowodów na to, odczuwa
je na w³asnej skórze. Tymczasem rozrzutnoæ z kieszeni podatnika
kwitnie. W czasie, kiedy bieda piszczy i ka¿dy kto mo¿e wyje¿d¿a za
chlebem, w Pa³acu Prezydenckim urz¹dza siê istnie królewskie, wyz³acane wychodki, sam remont jednego z nich kosztowa³ 200 tysiêcy
litów. Tyle co dwupokojowe mieszkanie w bloku.
¯eby utrzymaæ siê na powierzchni, ponad po³owa zatrudnionych
pracuje ponad normê, co sygnalizuje inny sonda¿, wewnêtrzny. A to
dlatego, ¿e pracodawcy ma³o p³ac¹.
To z czym na Litwie jest dobrze? 11 lokatê miêdzynarodowi eksperci przyznali w zakresie powszechnoci telefonii komórkowej, natomiast
jeli chodzi o dostêpnoæ do Internetu, to kraj uplasowano na nienajgorszej 39 pozycji.
Ciekawe, jak¹ pozycjê przyznano by Litwie, gdyby zbadano przebieg zwrotu ziemi i nieruchomoci prawowitym spadkobiercom?
Homo sovieticus budzi siê!
Takie obawy mog¹ przyjæ po zapoznaniu siê z wynikami innego
sonda¿u  Vilmorus. Otó¿ na pytanie: czy ¿y³o siê w czasie okupacji
sowieckiej dobrze, 24 proc. mieszkañców suwerennej Litwy odpowiedzia³o  tak. Na pytanie: czy teraz ¿yje siê dobrze, tak odpowiedzia³o
 25 proc Ustrój sowiecki le ocenia dzi 41,2 proc., za ustrój obecny
 32,4 proc.
Zaskakuj¹ce s¹ dane, dotycz¹ce oceny poszczególnych resortów.
Jakoæ pracy s³u¿by zdrowia za czasów sowieckich dobrze (jak na
tamte czasy) ocenia a¿ 47,4 proc. respondentów, dzi tê opiniê podziela tylko 18,2 proc. Ta granica na niekorzyæ rzeczywistoci bardziej siê
pog³êbia, gdy mowa dotyczy zatrudnienia (72,5 i 29,5 proc.). Co zaskakuj¹ce w spo³eczeñstwie, które uznaje siebie za demokratyczne 
lepiej oceniana jest praca sowieckich organów praworz¹dnoci (33,7 i
16,4 proc.), wiadczenia socjalne (44,9 i 21,9 proc.), przestrzegania
norm moralnych w zachowaniu (34,1 i 17,5 proc.).
Ale bez przesady, nie da siê obudziæ homo sovieticus w takiej kwestii, jak wolnoæ (s³owa, podró¿owania, w ogóle wolnoæ!  10, 5 i
60,6 proc. obecnie).
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Mimo wielu problemów, nurtuj¹cych kraj, poziom demokracji dzisiaj jako dobry ocenia trzykrotnie wiêcej obywateli, choæ zbli¿one
wskaniki obrazuj¹ ocenê praw cz³owieka onegdaj i dzi.
Tak to ju¿ bywa podczas transformacji  pierwszy milion trzeba
ukraæ, pokrzywdzeni wspominaj¹ dawne czasy, ale mimo wszystko
nigdy nie chcieliby do nich wróciæ. No, mo¿e z pewnymi wyj¹tkami.
Jak ustêpuj¹ca choroba
Czasy transformacji przypominaj¹ pewien stan, z jakim boryka siê
¿ywy organizm po ustêpuj¹cej przewlek³ej chorobie  ju¿ tamtych objaw stanu nie ma, ale jakie namiastki dolegliwoci pozosta³y i co rusz
daj¹ znaæ o sobie. Czasami zaszywaj¹ siê gdzie g³êboko i wówczas
potrzeba wstrz¹su, ¿eby je wydobyæ na wiat³o dzienne.
Konkrety
Po nieoczekiwanym zdymisjonowaniu jednego z ministrów w Polsce wysnuwano spekulacje, z jakiego powodu musia³ odejæ. Wszyscy
klucz¹. A¿ wreszcie wysoki polityk nie wytrzyma³ tego kluczenia, daj¹c wywiad w Polskim Radiu:
 Powiem konkretnie  rzek³  dymisja nast¹pi³a w wyniku pewnej
ró¿nicy zdañ co do niektórych kwestii.
Inny znowu¿ polityk, po tym, jak nie wygra³ wyborów i ca³y kraj
mu szuka³ zajêcia, bo jest medialny i chce byæ kim, stwierdzi³ dla
gazety, rozdawanej gratisowo, ¿e wybierze tak¹ pracê, która powinna
go interesowaæ, ponadto chce pracowaæ na rzecz kraju najlepiej na
kierowniczym stanowisku w banku. Z udzia³em pañstwa.
Tomasz Boñcza
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ZWROT ZIEMI PO LITEWSKU
ZA HEKTARY  DWA METRY KWADRATOWE
Decyzja zapad³a. Po wieloletnim obijaniu progów urzêdniczych, po 15 latach oczekiwania,
zosta³em i ja spadkobierc¹ ojczystej ziemi. Prawda, d³ugo patrzy³em na dokument, nie mog¹c zrozumieæ, co stoi za pokrêtn¹ urzêdow¹ mow¹. A¿ j¹ wreszcie rozszyfrowa³em  po dziadku Franciszku Mieczkowskim, który posiada³ ponad 5 hektarów ziemi w
Fabianiszkach, tu¿ za rogatkami
Wilna, dzi w prê¿nie rozwijaj¹cej siê dzielnicy miasta, przyznano mi 0,3641 ha, czyli 364,1 metrów kwadratowych. Pañstwo
Litewskie niejednokrotnie potwierdzi³o prawo o wskazanej
w³asnoci, natomiast realnie
zwrócono j¹ w kawa³eczkach wielkoci 0,0041 oraz 0,0002 ha, czyli 2
(dwa) metry kwadratowe
Trudno uwierzyæ w co takiego. Przytaczam wiêc s³owa z aktu
zwrotu i zamieszczam kopiê tego ewenementu poszanowania prawa
wobec w³asnoci w kraju, nale¿¹cym do Unii Europejskiej:
Republika Litewska
Naczelnik Obwodu Wileñskiego
Uchwa³a w sprawie przywrócenia dla obywatela Romualda Mieczkowskiego praw w³asnoci na ziemiê w m. Wilnie
24 lipca 2006, nr 2.4-01-4151, Wilno
Na podstawie ustawy Republiki Litewskiej o przywróceniu prawa
w³asnoci na pozosta³¹ nieruchomoæ oraz po rozpatrzeniu proby Romualda Mieczkowskiego (PESEL, adres) o przywrócenie prawa do w³asnoci by³ego w³aciciela Franciszka Mieczkowskiego, który posiada³
20

Romuald Mieczkowski

nieruchomoæ w postaci 0,3641 ha ziemi (moja czêæ),  ha lasu,  ha
zbiornika wodnego, znajduj¹cego siê w by³ej wsi sznurowej Fabianiszki w Wilnie, postanawiam:
1. Przywróciæ prawo w³asnoci obywatelowi Romualdowi Mieczkowskiemu do nale¿¹cej mu czêci mienia 0,0002 ha ziemi,  ha lasu, 
ha zbiornika wodnego, zwracaj¹c w naturze 0,0002 ha, wartoci 44,63
Lt, jako czêæ dzia³ki o powierzchni 0,1536 ha w dzia³ce nr 94 (wartoæ
34272,00Lt), przy ul. Gabijos w Wilnie.
Wspólne prawo w³asnoci z Republik¹ Litwy.
Przeznaczenie dzia³ki  inne: wg prawa terenu, zamieszka³ego oraz
terenu komercyjnego (budowa domów wielopiêtrowych i wie¿owców,
budowa gmachów o przeznaczeniu handlowym, us³ug komunalnych i
rozrywkowych). (...)
6. Nale¿¹ca siê pozosta³a czêæ ziemi o powierzchni 0.3595 ha bêdzie zwrócona póniej.
7. Prawo w³asnoci na czêæ ziemi 0.0044 ha przywrócono wczeniej na mocy uchwa³y Naczelnika powiatu wileñskiego, dn. 30.12.2005
r., uchwa³a nr 2.4-01-3479.
Zastêpca Naczelnika powiatu  Feliksas Kolosauskas
Tak naprawdê, to urzêdnicy s¹ bardzo ¿yczliwi, tylko zapracowani,
a ziemi  ju¿ brak. Wiêc po dwa metry dostali brat i siostra.
No, i rozdzwoni³y siê telefony od bardzo dobrze poinformowanych
przedsiêbiorców  wszak wiadomo, w³aciciele takich w³oci od razu
bêd¹ chcieli je sprzedaæ, mimo zezwolenia w³adz na wznoszenie w tym
miejscu wysokociowych domów, wszelkich orodków i centrów biznesowo-rozrywkowych  na dwóch metrach siê nie rozpêdzisz Ale
ziarnko do ziarnka, no i prywatna firma oraz urzêdnicy maj¹ miarkê.
Musielimy ich rozczarowaæ: kiedy siê straci³o tyle, to takie propozycje wra¿enia nie robi¹. Jak i zapewnienia, ¿e owe w³oci i tak od
nas zostan¹ odebrane, bo hamujemy rozwój miasta
A swoj¹ drog¹ i dwa metry to pamiêæ o trwaniu na tej ziemi ojców,
po raz drugi w bia³y dzieñ zrabowanej. Ziemi wiêtej, zlanej potem
pokoleñ. To punkt na mapie serca. Mo¿na na tym miejscu rozwin¹æ
jaki bardzo dobry biznes, postawiæ pomnik albo obelisk. Jest szansa,
¿e taki fakt mo¿e byæ odnotowany w Ksiêdze Guinessa. To winno te¿
ostrzegaæ o nagminnym ³amaniu prawa w Wilnie  nie ¿yjemy ani na
pustyni, ani w buszu.
Romuald Mieczkowski
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SKARGA, DOTYCZ¥CA ZWROTU ZIEMI,
DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNA£U PRAW CZ£OWIEKA
W STRASBURGU
A. Trudnoci, zwi¹zane ze zwrotem ziemi jej prawowitym w³acicielom, mog¹ byæ powodem przes³ania skargi do Trybuna³u Praw
Cz³owieka w Strasburgu.
Oto jak mo¿na tak¹ skargê z³o¿yæ.
Do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu mo¿e
napisaæ skargê obywatel ka¿dego kraju, który podpisa³ Konwencje o
Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci.
Litwa podpisa³a tê konwencjê w roku 1995.
Skargê do Trybuna³u mo¿na z³o¿yæ, jeli siê uzna, ¿e wyczerpane
zosta³y wszystkie rodki administracyjne i prawne we w³asnym kraju
(najpóniej w ci¹gu 6 miesiêcy od ostatniej decyzji s¹du lub administracji). Ale mo¿na j¹ równie¿ z³o¿yæ (tak¿e po up³ywie 6 miesiêcy),
gdy ma lub mia³a miejsce korupcja, nadmierne zwlekanie z rozpatrzeniem sprawy, zagubienie przez s¹d lub administracjê dokumentów, przekazanie ziemi innym osobom lub inne dzia³ania lub zaniechanie dzia³añ,
które nie pozwalaj¹ lub nie pozwoli³y na rozpatrzenie sprawy w normalnym toku i w sprawiedliwy sposób.
Je¿eli Trybuna³ uzna skargê za zasadn¹, mo¿e zas¹dziæ np. zwrot
ziemi lub zap³acenie sumy, odpowiadaj¹cej wartoci ziemi.
Obowi¹zkiem rz¹du litewskiego jest wtedy niezw³oczne spe³nienie decyzji Trybuna³u. Jest wtedy równie¿ mo¿liwe, za zgod¹
obu stron  czyli skar¿¹cego i rz¹du litewskiego  polubowne za³atwienie sprawy.
B. Z³o¿enie skargi jest bardzo proste i nic nie kosztuje sk³adaj¹cego skargê. Jedyne koszty to znaczek na list do Strasburga (Francja).
Najlepiej wysy³aæ skargê listem poleconym.
Na pierwszym etapie nie jest konieczna pomoc prawnika.
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C. Z tekstem Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoci i z tekstem tzw. Protoko³ów Dodatkowych oraz z ca³¹
procedur¹ rozpatrywania skragi przez Trybuna³ mo¿na zapoznaæ siê w
jêzyku polskim, litewskim, angielskim i innych, wchodz¹c na stronê
Trybuna³u  www.echr.coe.int/ECHR/  potem naciskaj¹c w kolejnoci Applicants, na dole po lewej Basic texts i wreszcie Polish (tekst po
polsku) lub Lithuanian (po litewsku).
D. Jak to zrobiæ?
Skargê do Europejskiego Trybuna³u praw Cz³owieka mo¿na napisaæ na dwa sposoby.
Pierwszy sposób to napisanie zwyk³ego listu do Trybuna³u, po litewsku lub po polsku. List powinien byæ napisany literami drukowanymi (np. wydruk z komputera) i zawieraæ szczegó³owy opis nieprawid³owoci, pope³nionych przez administracjê lub s¹dy. Nale¿y oczywicie podaæ swój dok³adny adres pocztowy. Wtedy Trybuna³ przele
odpowiedni formularz, który nale¿y dok³adnie wype³niæ po polsku lub
po litewsku (patrz ni¿ej).
Drugi sposób to od razu wype³niæ formularz, po wydrukowaniu go
ze strony internetowej Trybuna³u.
Nale¿y wejæ na stronê www.echr.coe.int/ECHR/
Nastêpnie nacisn¹æ na applicants w lewej niebieskiej kolumnie.
W niebieskiej ramce po lewej trzeba nacisn¹æ na application form.
Nale¿y nastêpnie wybraæ jêzyk, w jakim bêdzie formularz, np. Polish (polski) lub Lithuanian (litewski)  i wydrukowaæ go.
Gdy wybierze siê polsk¹ wersjê, instrukcje w formularzu bêd¹ po
angielsku, francusku i polsku (jeli siê wybra³o polski).
Sposób wype³niania formularza (mo¿na wype³niaæ rêcznie, ale
bardzo wyranie):
Punkty A 1-8: Dane osobiste.
Punkty A 9-12: Dane reprezentanta, np. prawnika, jeli takiego siê
posiada (nie jest to konieczne).
Punkt B 13: Uk³adaj¹ca siê strona: Republika Litewska
Punkt 14: Nale¿y dok³adnie, ale zwiêle i bardzo wyranymi literami
opisaæ dzisiejszy stan faktyczny swojej sprawy.
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Punkt15: Nale¿y opisaæ, jakie nieprawid³owoci zosta³y dokonane
przez administracjê lub s¹dy. Nale¿y tak¿e podaæ, jakie artyku³y Konwencji lub protoko³u Dodatkowego zosta³y naruszone.
Mo¿na powo³aæ siê np. na artyku³y:
Art. 6 Konwencji: Prawo do rzetelnego procesu s¹dowego.
Art. 13 Konwencji: Prawo do skutecznego rodka odwo³awczego.
Art. 14 Konwencji: Zakaz dyskryminacji (np. ze wzglêdu na polskie
pochodzenie).
Art. 1 Protoko³u Dodatkowego: Ochrona w³asnoci.
(Pe³ny tekst konwencji  patrz wy¿ej punkt C)
Punkt 16: Ostatnie orzeczenie s¹du lub organu administracji w swojej
sprawie. Nale¿y podaæ datê i treæ orzeczenia.
Punkt 17: Inne orzeczenia  zgodnie z instrukcj¹ na formularzu.
Punkt 18: Bardzo wa¿ny! Czy istnia³y mo¿liwoci odwo³ania siê
do wy¿szej instancji i czy zosta³y wykorzystane. Jeli nie  to dlaczego (np. opiesza³oæ s¹dów, przeci¹ganie latami sprawy, przekazanie
ziemi innym ludziom, nie zapewnienie przez s¹d t³umacza itp.)
Punkt 19: Czego domaga siê skar¿¹cy  np. zwrotu ziemi, lub godziwej za ni¹ kompensaty (obecna wartoæ rynkowa).
Punkt 20: Czy przedstawia³/a Pan/Pani swoj¹ sprawê innym organom miêdzynarodowym? Tutaj odpowiedzi¹ w wiêkszoci przypadków bêdzie po prostu: NIE.
Punkt 21: Ponumerowana lista kopii wszystkich dokumentów, dotycz¹cych sprawy, które nale¿y do³¹czyæ do skargi  np. akt w³asnoci, wyroki s¹du, decyzja administracji, swoje w³asne podania, decyzja
o tym, ¿e ziemia jest przekazana komu innemu itp. Dokumenty nale¿y
ponumerowaæ zgodnie z list¹. Dokumentów nie trzeba t³umaczyæ na
inny jêzyk. Nale¿y do³¹czyæ kopie, a nie orygina³y, gdy¿ dokumenty
te nie bêd¹ przez Trybuna³ zwracane.
Jest to wa¿ny punkt, gdy¿ z dat na dokumentach mo¿na zorientowaæ siê np. o przeci¹ganiu sprawy porzez s¹dy itp., co jest bardzo
wa¿ne dla ca³ej sprawy.
Punkt 22. Data i podpis skar¿¹cego.
E. Co dalej?
Trybuna³ mo¿e dopuciæ lub nie dopuciæ skargi do rozpatrzenia.
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Jeli Trybuna³ uzna skargê za niedopuszczalnê (inadmissible), to
jest ona zakoñczona. W takim wypadku Trybuna³ nie informuje o sprawie drugiej strony, czyli rz¹du litewskiego.
Je¿eli Trybuna³ dopuci sprawê do rozpatrzenia, kontaktuje siê ze
stronami sporu (sk³adaj¹cy skargê i rz¹d litewski) i proponuje polubowne za³atwienie sprawy.
Dopiero na tym etapie mo¿e byæ skar¿¹cemu potrzebna pomoc prawnika. Jest tak¿e mo¿liwoæ zwrotu przez Trybuna³ kosztów prawnika,
po z³o¿eniu odpowiedniego podania.
Je¿eli strony, lub która z nich, nie zgadzaj¹ siê na polubowne za³atwienie sprawy, Trybuna³ rozpatruje sprawê i wydaje wyrok.
Je¿eli która ze stron sporu nie jest zadowolona z wyroku, mo¿e w
ci¹gu 3 miesiêcy odwo³aæ siê do tzw. Wysokiej Izby Trybuna³u, która
sk³ada siê z 5 sêdziów. Wyrok Wysokiej Izby jest ostateczny.
Je¿eli wyrok Trybuna³u lub Wysokiej izby jest na korzyæ skar¿¹cego, rz¹d litewski jest zobowi¹zany ten wyrok wykonaæ (np. zwróciæ ziemiê lub wyp³aciæ za ni¹ godziw¹ rekompensatê), zgodnie z
podpisanymi przez siebie konwencjami.
W wypadku niedopuszczenia skargi do rozpatrzenia, lub w wypadku negatywnej dla skar¿¹cego decyzji Trybuna³u lub Wysokiej Izby, dla
skar¿¹cego nie ma ¿adnych negatywnych prawnych lub finansowych konsekwencji.
Opracowa³: Tadeusz Rawa
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Zabudowania klasycystyczne (Kordergarda) Pa³acu Prezydenckiego w Wilnie
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OSIECKA W PETERSBURGU
Anatol Niechaj
Czy Agnieszka Osiecka by³a kiedy w Petersburgu? W znakomitej
ksi¹¿ce Agnieszka Zofii Turowskiej
jest wzmianka o pobycie poetki w
Moskwie na jesieni 1972 roku, razem
z grup¹ turystek z Olsztyna, wybieraj¹cych siê do ówczesnego Leningradu. Mieszka³a razem z nimi w
hotelu. Ale Agnieszce chodzi³o wtedy o wystawienie w Moskwie jej
nowej sztuki Na brzozowej korze, Autorzy najlepszych przek³adów wierszy Agnieszki Osieckiej, zwyciêzcy w
której pomys³ tak i pozosta³ niezre- Konkursie M³odych T³umaczy
alizowany. Spotyka³a siê z dyrektorem Sowriemiennika Olegem Tabakowem, ze swoj¹ t³umaczk¹ Zinaid¹ Szata³ow¹, chodzi³a nawet do ministra kultury Furcewej. Po nieudanych pertraktacjach prawdopodobnie wróci³a do kraju.
Po kilku miesi¹cach urodzi³a siê jej córeczka Agata. Leningrad wiêc
nie pozostawi³ ladu ani w twórczoci Agnieszki, ani w licznych zdjêciach, które tak lubi³a robiæ.
Natomiast pozostawi³a w niej lad sama Rosja, razem z wielkim
przyjacielem poetki  Bu³atem Okud¿¹w¹, zwracaj¹c siê do którego
pisa³a w swoim piêknym wierszu Po¿egnanie z Moskw¹:
Nie zagl¹dasz w moje k¹ty,
choæ dojrzewa w polu plon,
a mnie rok ju¿ chyba pi¹ty
tak co gna do twoich stron
(...)
Po¿egnany, zagubiony
w nieporz¹dku naszych lat,
powiedz, czemu w twoich stronach
zosta³ mojej drogi lad?
Ten lad  te¿ ma swoj¹ historiê. Jeszcze w koñcu lat szeædziesi¹tych
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Okud¿awa rozpocz¹³ wspólnie z Agnieszk¹ pracê nad rosyjsk¹ adaptacj¹
jej sztuki Apetyt na czerenie. To w³anie Bu³at przet³umaczy³ liryczne partie tego spektaklu na jêzyk rosyjski, on te¿ napisa³ muzykê do pieni Ach,
Panie, Panowie, wiele lat piewanej przez Rosjan. Dziêki sztuce Wkus
czereszni (w rosyjskim brzmieniu) imiê Agnieszki zosta³o u nas znane, a jej
piosenki z tej sztuki (Zaczem my pierieszli na ty i inne)  s¹ wykonywane
przez rosyjskich artystów. Czêsto odwiedzaj¹ca nasze strony Maryla
Rodowicz bardzo siê przyczyni³a do popularyzacji twórczoci swojej wielkiej przyjació³ki, wykonuj¹c sporo jej piosenek. Tak samo Edyta Piecha,
od lat mieszkaj¹ca w Leningradzie  Petersburgu, kiedy wietnie zapiewa³a Niech ¿yje bal  te¿ po polsku. I to chyba wszystko... Niestety, t³umacze poezji polskiej w Rosji jako obchodzili Agnieszkê stron¹.
I jest to niesprawiedliwie. Bo piosenki Osieckiej  to nie tylko muzyka, to przede wszystkim poezja  ¿ycia, uczuæ, bycia sob¹. Klimat
jej piosenek odtwarza nasz¹ epokê, jako okres poszukiwañ drogi do
wolnoci, przede wszystkim  wewnêtrznej.
Aby zmniejszyæ chocia¿by trochê t¹ niesprawiedliwoæ, petersburskie Stowarzyszenie Kulturalno-Owiatowe Polonia w ubieg³ym roku
og³osi³o konkurs na przek³ad wierszy Osieckiej  w ramach corocznego miejskiego Konkursu M³odych T³umaczy Sensum de sensu.
Uczestniczyli w nim studenci polonistyki, uczniowie starszych klas szkó³
z jêzykiem polskim, wielbiciele poezji polskiej. Dzieci wybiera³y do t³umaczenia takie utwory, jak Umrzeæ z mi³oci, Wysz³am i nie wróci³am, a
starsi  Kiedy na pewno, Szara sukienka, Obrz¹dek i in. Na zdjêciu
powy¿ej  zwyciêzcy tego konkursu, który by³ wspierany przez Dzia³
Kultury Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu. Dziêki pomocy Konsulatu uda³o siê zorganizowaæ te¿ wydanie pierwszej w Rosji dwujêzycznej ksi¹¿eczki wierszy i piosenek Agnieszki Osieckiej  w serii
Biblioteczka lektur polonijnych.
W taki sposób lad poetki doprowadzi³ do Petersburga, mamy nadzieje, pójdzie st¹d dalej po Rosji.
W marcu w Petersburgu odby³ siê wieczór pamiêci Agnieszki Osieckiej, w oficjalnie jeszcze nie otwartym, ale ju¿ funkcjonuj¹cym Domu
Polskim. 10. rocznica jej mierci zosta³a uczczona pokazaniem zrealizowanych przez Telewizjê Polsk¹ fragmentów widowiska Zielono mi...,
recytacj¹ ulubionych wierszy, a nawet piewem po rosyjsku niektórych jej piosenek: A jeli ja szewcem bêdê, Nie warto umieraæ na bacznoæ, Wszystko siê mo¿e przytrafiæ. Wykona³ je we w³asnej aran¿acji
znany w Petersburgu bard Eugeniusz U¿yñski.
Anatol Niechaj
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TROCHÊ O PRZYJACIO£ACH GRODNA I WILNA
Eugeniusz Kurzawa
Zwróci³a siê do mnie, jeszcze w zesz³ym roku, redakcja bia³ostockiego Goñca Kresowego o parê s³ów z okazji jubileuszowego, 50.
numeru. Bo¿e, pomyla³em zrazu, ile¿ to ju¿ lat minê³o i jakie wspania³e
by³y czasy, gdy zak³ada³em pismo. Bo Goniec to moje dziecko!
Wymyli³em je, od tytu³u pocz¹wszy, poprzez redakcjê i wysy³kê pierwszych 12 numerów.
Okres, zwi¹zany z powo³anym do ¿ycia w Bia³ymstoku Towarzystwem Przyjació³ Grodna i Wilna, i póniej Goñcem, to dla mnie niemal epopeja. Wa¿na czêæ uczestnictwa w ¿yciu spo³ecznym i w ogóle
 istotna czêæ ¿ycia. Wiem na pewno, ¿e co podobnego ju¿ siê nie
powtórzy (i robi siê wtedy cz³owiekowi ¿al). Ale có¿ zrobiæ... Mo¿na
tylko wspominaæ.
Pamiêtam atmosferê wieczoru 21 padziernika 1988 roku. Nabity
po brzegi bia³ostocki klub Arsena³ i piewy Pierwszej Brygady w
wykonaniu paru osób na lekkim rauszu. W takiej atmosferze zosta³a
powo³ana do ¿ycia druga w Polsce (po lwowianach z Wroc³awia) organizacja ludzi z by³ych Kresów. I mogê dzi z dum¹ wypinaæ pier, ¿e
mia³em w tym znacz¹cy udzia³. Szczerze jednak mówi¹c, chcia³em po
spotkaniu za³o¿ycielskim wycofaæ siê z dzia³alnoci kresowej. Uwa¿a³em, ¿e spe³ni³em swoj¹ rolê, rozkrêci³em stowarzyszenie, z którym
mnie nic ju¿ nie powinno ³¹czyæ. Moja wielkopolska rodzina nie ma
bowiem w ¿y³ach ani kropli kresowej krwi. Okaza³o siê, o paradoksie,
i¿ by³ to dopiero pocz¹tek mojej drogi kresowej.
Wpierw zatem zaanga¿owa³em siê w tworzenie Towarzystwa Przyjació³ Grodna i Wilna. To by³y szczególnie piêkne i sympatyczne czasy,
a pomoc w organizowaniu siê kresowian spontanicznie deklarowa³y
przeró¿ne osoby. Na has³o Wilno lub Grodno czy Kresy móg³bym w tym czasie w Bia³ymstoku za³atwiæ niemal wszystko. Takiej
spontanicznoci i ¿yczliwoci, równie¿ dla mojej osoby (poniek¹d przy
okazji) nie zazna³em potem ju¿ nigdy w ¿yciu!
Wspominam setki osób, przychodz¹cych regularnie do sali PAX-u
na ul. Elektrycznej, gdzie decydowa³y siê takie sprawy, jak wybór nazwy (Mi³onicy czy Przyjaciele; Wilna i Grodna czy Grodna i Wilna;
przeforsowa³em mój pomys³, ¿eby by³o w kolejnoci alfabetycznej) i
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wiele innych. By³y dyskusje plenarne i pokazy slajdów, zdjêæ, polemiki,
umawianie siê na rozmowy w mniejszym gronie, nawi¹zywanie przyjani i znajomoci na d³ugie lata. Przy okazji jeszcze przy³o¿y³em - mimo,
¿em parweniusz  rêkê do utworzenia zwi¹zku ziemian, czy jak siê to
wtedy nazywa³o.
Ale wracam do pocz¹tku tekstu. Otó¿, gdy redaktor naczelny, dr Ali
Mikiewicz, poprosi³ mnie w licie o parê s³ów o tym, jak to by³o z
Goñcem Kresowym, pomyla³em w pierwszym odruchu, ¿e mimo
wszystko dobrze siê sta³o, i¿ w pewnym momencie zostawi³em Bia³ystok, a wraz z nim TPGiW i wyjecha³em z dzisiejszych kresów wschodnich Polski na zachodnie. Wypad³o to we w³aciwym momencie. Zosta³y mi bowiem po tych latach kresowych raczej sympatyczne wspomnienia o ludziach i sytuacjach, choæ i goryczy nie brakowa³o. Byæ mo¿e,
gdybym jeszcze trochê zosta³, by³oby gorzej, smutniej, bardziej przykro?
Dlaczego tak s¹dzê? Na podstawie kilku przes³anek. Otó¿ ledz¹c
wydawane ju¿ po mnie numery Goñca wiem, i¿ nie odpowiada mi
ich, w dominuj¹cej czêci, tematyka historyczna, bogoojczyniana,
kocielna i, ¿e tak powiem, grobowa. Widzê za to brak wspó³czesnoci, konkretów i wspierania dzia³alnoci (co by³o pierwotnym za³o¿eniem TPGiW) rodaków za wschodnimi granicami.
Mówi¹c o wspieraniu rodaków mylê o wydawnictwach, wyk³adach, wspólnych seminariach na konkretne tematy, kursach biznesowych dla nich, praktykach w Polsce, doradztwie typu, jak powo³aæ
instytucjê, ma³¹ firmê i wszelkiej aktywnoci, realizowanej z myl¹ o
teraniejszoci i przysz³oci. S¹dzê, i¿ wa¿na jest dzia³alnoæ, nakierowana na rozwój, wspóln¹ Europê, a nie na nieustanne grzebanie siê w
historii, g³ównie przedwojennej, zreszt¹ traktowanej zupe³nie bezkrytycznie, bo zapomina siê choæby tylko o maju 1926, Berezie Kartuskiej,
niszczeniu cerkwi.
Ponadto brakuje mi w Goñcu informacji, dotycz¹cych dzisiejszej
Litwy i Bia³orusi, a tak¿e szukania porozumienia z mieszkañcami tych
krajów. Nie dowiadujê siê, czym oni ¿yj¹, jakie maj¹ problemy etc.
Pewnie w tych wszystkich sprawach, które wymieniam w koñcu
zacz¹³bym siê ró¿niæ z kresowiakami, pozosta³ymi na miejscu. Ponadto, jak znam ¿ycie i widzê nasz kraj, i obserwujê to, co dzieje siê na
Bia³ostocczynie, s¹dzê, ¿e spiêcia ideowe i polityczne miêdzy nami te¿
pewnie by³yby nieuniknione. A tak  dziêki up³ywowi czasu, odleg³oci
 na pierwszym miejscu wci¹¿ pozostaje sympatia.
Eugeniusz Kurzawa
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U.
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Wigilia S³owa przed Witem Stwoszem
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W tym roku krakowska Konfraternia
Poetów po raz dwudziesty zorganizowa³a
Wigiliê S³owa, imprezê ujmuj¹c¹ ciep³em,
otwart¹ na wspó³pracê, tym razem pod
has³em Kolêdy dla bezdomnego. W latach
poprzednich Wigilia mia³a inne has³a,
wszystkie jednak nawi¹zywa³y do ugruntowywania dobra, braterstwa i mi³oci, za
kolêdy dla ludzi biednych, prze¿ywaj¹cych
trudne dylematy ¿yciowe i oczekuj¹cych
wsparcia, odby³y siê po raz pi¹ty. To swoiste prze³amywanie siê wierszem niczym Bazylika Mariacka
op³atkiem, a w praktyce  dzielenie siê jed- w Krakowie
nym i drugim, znalaz³o wielu sta³ych i wiernych zwolenników.
 Bardzo wa¿ne s¹ takie spotkania twórców kultury z ludmi potrzebuj¹cymi, niemaj¹cymi dachu nad g³ow¹, których ¿ycie jest jak¿e
czêsto pozbawione piêkna  mówi³ kard. Stanis³aw Dziwisz 8 stycznia,
podczas wieczoru w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Poeci czytali
swe wiersze w niezwykle wa¿nym miejscu historycznej wi¹tyni  tu¿
przed o³tarzem Wita Stwosza. W Wigilii S³owa uczestniczyli podopieczni
przytuliska przy ul. Malborskiej i prezentuj¹cy swoje utwory poeci z
Krakowa, z zaprzyjanionej z Konfraterni¹ Poetów Opolszczyzny i Województwa l¹skiego, jak te¿ zza granicy  z Londynu przyby³ Boles³aw Taborski, pisz¹cy te s³owa mia³ zaszczyt reprezentowaæ polskie
rodowisko pisarskie Wilna, które ju¿ od powstania Konfraterni utrzymywa³o z ni¹ wiêzi. Czytaj¹cym wiersze kolêdowe towarzyszy³ zespó³
Loch Camelot i Piotr Kuba Kubowicz, który rewelacyjnie zapiewa³
kolêdy wspó³czesnych polskich autorów.
 Kraków w osobie Brata Alberta, który zostawi³ swój talent artystyczny, ale go mia³ w sercu i odda³ na s³u¿bê biednym i którego w tym
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roku obchodzi siê 90. rocznicê
mierci, ma tradycje pomagania najubo¿szym  przypomnia³ Kardyna³,
który prze³ama³ siê op³atkiem w poetami, mia³ dla ka¿dego czas i mi³e
s³owo.
Dzieñ wczeniej podobna prezentacja poetycko-muzyczna mia³a miejsce na zamku w pobliskich
Niepo³omicach, z udzia³em chóru
Camerata, który m.in. latem ubieg³ego roku wyst¹pi³ w Wilnie w kociele w. Ducha. W muzeum wytworzy³a siê wspania³a atmosfera,
Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz przy
³amaniu siê op³atkiem dla ka¿dego ponadto mo¿na by³o poznaæ wspania³e dzie³a malarstwa polskiego 
mia³ ciep³e s³owo
Ireny i Wojciecha Weissów, jak te¿
te, które trafi³y tu niedawno, z powodu rozpoczynaj¹cego siê remontu
w krakowskich Sukiennicach, na przyk³ad, znane p³ótno Jana Matejki
Wernyhora.
Nie by³oby tych spotkañ, gdyby nie upór i konsekwentne dzia³ania
w zakresie upowszechniania poezji Jacka Lubarta-Krzysicy, za³o¿yciela i twórcy Konfraterni Poetów, która organizuje co roku kilka podobnych spotkañ i która to wyda³a sporo tomików poetyckich poszczególnych twórców i antologii tematycznych. Trzeba podkreliæ, i¿ w tych
antologiach zawsze s¹ obecne utwory poetów, pochodz¹cych z Litwy
 prezentowano w nich liryki Henryka Ma¿ula, Wojciecha Piotrowicza,
Alicji Ryba³ko, Józefa
Szostakowskiego, równie¿ moje wiersze, jak
te¿ m³odych poetów, np.
Magdaleny Mieczkowskiej, która przyjmowa³a udzia³ w przek³adach
na jêzyk polski wierszy
wspó³czesnych poetów
litewskich, które wesz³y
do nowatorskiej antologii pt. Wilno  Kraków
(Vilnius - Krokuva, po S³uchaj¹c kolêd i wierszy przy o³tarzu Stwosza
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polsku i po litewsku, nak³adem znowu¿
Konfraterni Poetów  2005).
Ponadto  jak to bywa w Krakowie 
nie zabrak³o okazji do rozmów, m.in. w
ródmiejskim Domu Kultury na temat
przysz³ej wspó³pracy krakowsko-wileñskiej. Prowadzi³em je z dyrekcj¹ placówki, jako pe³nomocny i nadzwyczajny ambasador Republiki Uupis (Zarzecze),
dzielnicy Wilna, która przed laty og³osi³a
niepodleg³oæ i ma ambicje bycia szczególnym miejscem w ¿yciu artystycznym
miasta. Tak¹ nominacjê nadali mi Romas
Lileikis, jej prezydent i re¿yser filmowy, oraz Pergaminto¿samoci ambaTomas Èepaitis, literat. Zarzecze szuka kon- sadora Republiki Zarzecze
taktów partnerskich z podobnymi dzielnicami na wiecie  na przyk³ad, z
dzielnic¹ Trastevere w Rzymie, a jeli chodzi o Polsk¹, to na pocz¹tek
choæby z Kazimierzem, star¹ i bardzo lubian¹ przez turystów dzielnic¹
Krakowa...
Wilno  miasto poetów
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Polska mowa tu przetrwa³a nie tylko w trudnych czasach powojennych  jej najpiêkniejsze wzloty  niczym pêdy rolin na marnej glebie,
usi³owa³y demonstrowaæ sw¹ obecnoæ twórcz¹ na tej Ziemi. W nie
tak odleg³ej przesz³oci chyba ³atwiej by³o piewaæ i tañczyæ, udzielaæ
siê w amatorskich kó³kach teatralnych, ni¿ zmagaæ siê ze s³owem poetyckim. Poezja wiêc torowa³a sobie drogê na Wileñszczynie z wielkim trudem i z
ró¿nym skutkiem, ale na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku, z dojciem
do g³osu twórców bardziej
wykszta³conych, poczê³a skutecznie wymykaæ siê (z ma³ymi wyj¹tkami) z gorsetu
ówczesnej ideologii. Nie do
pomylenia, ¿eby kto z licz¹- Ekipa filmowa przy pracy, pierwszy z
cych siê poetów, moich ko- lewa  Adam Hlebowicz
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legów, pisa³, na przyk³ad, o hutnikach,
ko³chonikach i przodownikach pracy
socjalistycznej, o bohaterskich ¿o³nierzach radzieckich, stoj¹cych na stra¿y
pokoju
Poeci wileñscy mogli wówczas siê
produkowaæ w Kolumnie Literackiej,
która chyba rednio raz na miesi¹c ukazywa³a siê w Czerwonym Sztandarze,
jedynym dzienniku polskim na terenie
Henryk Ma¿ul w piwnicy mieszimperium Kraju Rad. Mimo pewnej od- kania Adama Mickiewicza
wil¿y, cenzura oczywicie by³a twarda i popycha³a do pisania neutralnego, w czym poezja potrafi od
wieków sobie radziæ, pozostaj¹c w tematach wiecznie zielonych 
pisano wiêc o mi³oci, umi³owaniu przyrody, ojczystego miasta (byle
nie wystêpowa³a jego nazwa Wilno!), czasami uda³o siê przemyciæ jaki
w¹tek filozoficzny.
Wydawa³oby siê, z utrwaleniem niepodleg³oci Litwy nast¹pi niczym nieskrêpowany rozwój skromnego wtedy, ale rokuj¹cego pewne
nadzieje pisarstwa polskiego, ¿e niczym dalekie echo Mickiewicza o¿yje i znajdzie swój ci¹g dalszy polska tradycja poetycka nad Wili¹. Powstanie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych kilku czasopism polskich
w Wilnie, mo¿liwoci druku ksi¹¿ek po polsku na Litwie, rozwijaj¹ca
siê wspó³praca polsko-litewska utwierdza³y tak¹ tendencjê i napawa³y
optymizmem.
Co siê sta³o potem?
Na to pytanie w pewnym stopniu chce odpowiedzieæ film Wilno 
miasto poetów, jaki pod koniec stycznia w Wilnie i okolicach realizowa³a
ekipa TVP 3 Gdañsk. Jest to nieco
inny film od dotychczasowych w tej
materii. Za spraw¹ jego realizatora
Adama Hlebowicza, dyrektora Katolickiego Radia Puls w Trójmiecie,
równie¿ dziennikarza telewizyjnego,
publicysty, który od dawna interesuje siê problemami Polaków na
Wschodzie i Litwie.
Wojciech Piotrowicz w kawiarNie³atwe to zadanie. W Polsce nani na Starówce Wileñskiej
dal ¿ywotny jest stereotyp w postrze34
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ganiu swych rodaków za wschodni¹ granic¹. W rezultacie powstaj¹
sentymentalne obrazy, wypowiadaj¹ siê najczêciej dzia³acze, a ich praca
 wiadomo  pe³na jest powiêcenia, ponadto kultura bywa t¹ dziedzin¹, na której wszyscy znaj¹ siê najlepiej
Powielane bywaj¹ wiêc dzie³a o bohaterskim trwaniu w czynie i
s³owie, na dobr¹ sprawê prawie nie podejmowano tematu jakoci dokonañ twórczych Polaków. Prezentowana poezja na wszelkiego rodzaju festiwalach kresowych i jarmarkach w Polsce i na Litwie,
a tak¿e w mediach, mia³a zdecydowan¹ przewagê twórców
amatorskich. To sprawia, i¿
nasi artyci bywaj¹ zaliczani do
grona polonijnych, ze szkod¹
dla twórców ambitniejszych.
Hlebowicz nie chcia³ twórczoci wszystkich polskich
poetów Wilna wrzuciæ do jednego worka czy kosza. Raczy³
siê zastanowiæ, jaki los we Józef Szostakowski (z lewej) w ksiêgarni
na ul. Zamkowej w rozmowie z Adamem
wspó³czesnych uwarunkowaHlebowiczem
niach czeka j¹ na Litwie, tym
bardziej, i¿ poezja ostatnio znacznie przyblad³a. Ma siê wra¿enie, ¿e
starsi poeci nie bardzo maj¹ nastêpców. Ponadto realizatorów interesowa³o, jakie trendy kieruj¹ dzisiaj pisz¹cymi w warunkach mniejszoci
narodowych.
W filmie wypowiedzi udzieli: Henryk Ma¿ul, Wojciech Piotrowicz,
Józef Szostakowski i pisz¹cy te s³owa, a tak¿e twórcy litewscy  Birutë Jonuðkaitë i Vladas Braziûnas, którzy usi³owali odpowiedzieæ na
bardzo wa¿ne i k³opotliwe pytania, m.in.: jak dociera literatura polska
do czytelnika litewskiego i czy wspó³czeni polscy poeci Wilna obecni
s¹ w ¿yciu literackim Litwy. Niestety, buduj¹cych przyk³adów w tej
ostatniej kwestii nie by³o wiele, szczególnie po wyemigrowaniu Alicji
Ryba³ko do Niemiec.
Zdjêcia by³y realizowane w Mieszkaniu-Muzeum Adama Mickiewicza, na Uniwersytecie, w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii, w
ksiêgarniach i kawiarniach wileñskich, ekipa odwiedzi³a znane i kultowe dla literatury zak¹tki Wilna i okolic, w tym Borejkowszczyznê,
gdzie pozosta³ dworek W³adys³awa Syrokomli, Koloniê Wileñsk¹ Tadeusza Konwickiego.
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Szczególne miejsce realizatorzy filmu powiêcili rozmowom z m³odzie¿¹, maj¹c¹ za sob¹ próby debiutów literackich. G³os zabra³ Maciek
Mieczkowski, autor pracy Byæ Polakiem na Litwie (Nagroda im. Witolda Hulewicza, 2006, patrz s. 134), Romek £awrynowicz, autor tomiku wierszy, student filologii angielskiej, ostatnio wiêcej udzielaj¹cy
siê, razem z absolwentem wileñskiej Akademii Sztuk Piêknych, Bartkiem Po³oñskim, na polu dzia³añ audiowizualnych, niedawny laureat
litewskiego konkursu filmowego, myl¹cy o studiach w £ódzkiej Szkole
Filmowej.
Obraz zaanga¿owania m³odzie¿y w polskie ¿ycie literackie w Wilnie
dope³ni³ pobyt w Gimnazjum im. A. Mickiewicza. Dyskusja o przysz³oci poezji w tej przecie¿ bardzo dobrej polskiej placówce dydaktycznej
jeli napawa³a optymizmem, to umiarkowanym. Uczniowie starszych
klas (patrz M³ode wiersze  Kamilia Gasiñska, s. 97) rozwój swoich
ewentualnych zainteresowañ poezj¹ lub sztuk¹ polsk¹ widz¹ w Polsce.
W dzisiejszych uwarunkowaniach s¹ to zrozumia³e obawy. Podzielaj¹ je równie¿ twórcy dojrzali, którzy nie maj¹ mo¿liwoci wydawania
swych ksi¹¿ek na Litwie, a w Polsce  jako ludzie ze strony  te¿ nie s¹
w stanie przebiæ siê przez istniej¹ce uk³ady i mechanizmy Jest to
podstawowa przyczyna wycofywania siê m³odych z pisania (nie op³aca
siê!), tworzenia skansenów. Rzecz jasna, poradziæ sobie mog¹ silne, aktywne i bardzo nieliczne indywidualnoci, ewentualnie  jak to
bywa na emigracji  czêæ zacznie tworzyæ po litewsku.
W czasie, kiedy przed szkolnictwem polskim na Litwie powstaje
coraz wiêcej barier i nowych problemów, kiedy coraz mniej czasu pozostaje na sprawy jêzyka, m³odym zaczyna brakowaæ umiejêtnoci

W dawnym maj¹tku W³adys³awa Syrokomli mieci siê biblioteka; granitowy
stó³ w Borejkowszczynie pod Wilnem. Tu lubi³ wypoczywaæ poeta
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warsztatowych, nie
mówi¹c o znajomoci
najnowszych trendów
w poezji polskiej.
O tym ³atwo przekonaæ siê, rozmawiaj¹c z wychowankami
innych szkó³, studentami. Dla czêci z nich
polsko-litewsko-rosyjsko-wiêzienno-internetowo-smsowy nieStacja Kolejowa w Kolonii Wileñskiej (Pavilchlujny slang, którym nis), z której odjecha³y ju¿ wszystkie poci¹gi z
na pierwsze ws³ucha- dzieciñstwa Tadeusza Konwickiego
nie siê szpanuj¹, jest
nie tylko kwesti¹ mody w doæ szerokich krêgach m³odzie¿y polskiej
na Litwie (m³odzie¿ dobrze zna litewski, coraz lepiej angielski, polizgiem i dziêki obecnoci radia rosyjskiego i atrakcyjniejszej od litewskiej telewizji  rosyjski, natomiast polski znajduje siê w coraz wiêkszej
opozycji). Inna rzecz, i¿ u¿ytkownicy tej mowy czuj¹ czêsto wiadomy do niej dystans, u¿ywaj¹ jej w okrelonym rodowisku i wietnie
znaj¹ polski. Ostatnio jest nawet próba zrobienia z niej u¿ytku literackiego. W postaci interesuj¹cych, raczej socjalnie, kawa³ków prozy, trochê na wzór Wojny polsko-ruskiej pod flag¹ bia³o-czerwon¹ Doroty
Mas³owskiej (patrz: autor  Robczik, www.rasyk.lt), ale tylko nieznacznymi fragmentami. Ma to formê zapisków, czasami scenariusza poszczególnych czêci serialu m³odzie¿owego. Z bardzo czêstym i soczystym u¿yciem wulgaryzmów we wspomnianych i zniekszta³conych
jêzykach, z ciekawymi niekiedy neologizmami tutejszej mowy Polaków. Pomys³ oryginalny. Gdyby tak jeszcze popracowaæ nad warsztatem! ¯argon ów okazuje siê zupe³nie nieczytelny w Polsce.
Powracaj¹c do filmu. Jego tytu³ roboczy W Wilnie po raz ostatni
po monta¿u zosta³ zast¹piony innym, pojemniejszym: Wilno  miasto
poetów. Autor scenariusza  Adam Hlebowicz, zdjêcia  Krzysztof Iglikowski. Premiera nast¹pi³a 3 lutego w Trójmieciu. Realizatorzy prowadz¹ rozmowy na temat dalszej emisji z Telewizj¹ Polonia i TVP Kultura. Materia³u nakrêcono du¿o i Hlebowicz pracuje nad kolejnym,10minutowym filmem o S³awomirze Worotyñskim, przedwczenie zmar³ym w 1983 roku w Bielsko Bia³ej poecie wileñskim. O jego ¿yciu mówi³
Ma¿ul, za nad twórczoci¹ zastanowi³ siê mieszkaj¹cy w Gdañsku
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Zbigniew ¯akiewicz, pisarz pochodz¹cy z Wileñszczyzny.
Jeli chodzi o reakcje widzów  napisa³ po emisji pierwszego filmu
do mnie Adam Hlebowicz,  starszym podoba³a siê pierwsza czêæ filmu, bardziej sentymentalna, nostalgiczna, m³odszym  druga, gdzie
m³odzi mówi¹ o swoim rozumieniu kultury i jêzyka polskiego. Film jest
zrealizowany tak¿e dwutorowo, pierwsza czêæ  zawiera tradycyjne
obrazy, piêknie nakrêcone przez Krzyka, w drugiej  kamera jest nerwowa, bardziej chaotyczna, nawet wtedy, gdy idzie ulic¹ Ostrobramsk¹. Mnie najbardziej ucieszy³y opinie, które dostrzeg³y tê zmianê
stylistyki, podoba³o im siê to, ¿e film próbuje pokazaæ ró¿nymi sposobami, zmiennoæ pokoleñ. Na szczêcie, i takich opinii sporo.
Obydwa filmy sygnalizuj¹, ¿e trzeba pilnie co robiæ, a¿eby poezja
polska nad Wili¹ przetrwa³a. I to najwa¿niejsza intencja zamierzenia.
Szeptem...

Jedna z prac artysty
38

9 lutego w Galerii Elektor Mazowieckiego
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie mia³em
mo¿liwoæ dokonania otwarcia wystawy po takim w³anie tytu³em. Marcin Miko³ajczyk przedstawi³ cykl prac rysunkowo-malarskich, wykonanych na p³ótnach i du¿ych formatach papieru.
M³ody artysta, jak sam okrela koncepcjê swej twórczoci, wbrew codziennemu
zgie³kowi i na przekór ha³aliwym czasom,
w swych pracach opowiada szeptem o rzeczach wa¿nych.
Kiedy wszyscy wokó³ krzycz¹, tworzy
siê jednolity ha³as, wtedy szept mo¿e mieæ
najwiêksz¹ si³ê  uwa¿a.
Niejednoznaczny temat sk³oni³ autora do
wykonania prac w wiêkszoci na bia³ych, luno zawieszonych p³ótnach. Ostatnie ujawniaj¹ formalne fascynacje ciêt¹ kresk¹, zamgleniem, ukryciem i przede wszystkim 
niedopowiedzeniem.
Marcin Miko³ajczyk, rocznik 1980, jest
absolwentem ASP w Warszawie. Dyplom
obroni³ na Wydziale Grafiki w 2005. Maluje,
fotografuje, jest grafikiem i ilustratorem.
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Wystawa ta (23 lutego  31 marca)
zapocz¹tkowa³a w warszawskiej Galerii
Elektor (ul. Elektoralna 12) tegoroczne prezentacje sztuki z Litwy, jakie mog¹
siê odbyæ dziêki zaanga¿owaniu Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki do
wspó³pracy polsko-litewskiej w tym zakresie.
Tytu³owy obraz wystawy JolanTytu³ wystawy pochodzi od nazwy ty Teierskytë-Stoðkienë
jednego z obrazów Jolanty TeiðerskytëStoðkienë. Artystka jest absolwentk¹ Akademii Sztuk Piêknych w Wilnie, nale¿y do grona uznanych na Litwie twórców. Uprawia akwarelê,
malarstwo olejne, sztukê monumentaln¹, stosuje te¿ techniki mieszane.
Artystka uczestniczy³a w szeregu wystaw indywidualnych i zbiorowych, reprezentuj¹c Litwê w wiêkszoci krajów Europy, jak te¿ m.in.
w USA, Beninie i Chinach. Jest laureatk¹ szeregu wyró¿nieñ, w tym
nagród g³ównych, przyznanych we Francji i W³oszech, w Szwecji i
innych krajach.
Jej prace niekiedy przypominaj¹ gobeliny, zawieraj¹ delikatn¹ i
p³ynn¹ fakturê, dziêki miêkkiemu przenikaniu siê wzajemnemu
barw, sprzyja temu i ich tematyka  ciep³a i wiecznie zielona.
Jej obrazy znalaz³y siê w zbiorach pañstwowych na Litwie  w
muzeach sztuki wspó³czesnej w Wilnie i Kownie, jak te¿ zagranic¹  w
Watykanie, w Galerii im. M. K. Èiurlionisa w Chicago, w Muzeum
Sztuki m. Rygi, w zbiorach prezydenta Czech Vaclava Havla i w wielu
innych kolekcjach.
Teierskytë-Stoðkienë jest
przewodnicz¹c¹ Towarzystwa
Artystek Malarek Kobiet na Litwie. Cz³onek Zwi¹zku Plastyków Litwy, Stowarzyszenia Aquarellissimo Camezon, z siedzib¹
we Francji.
Jolanta nie¿ko urodzi³a siê w
roku 1973 w Wilnie. Zaliczana
jest do cis³ego grona tych twórców m³odszego pokolenia, któ- Dwie Jolanty na scenie, po koncerrym uda³o siê zwróciæ na siebie cie, razem z Lub¹ Nazarenko
39

GALERIA, PASJE

©Romuald Mieczkowski

wiêksz¹ uwagê i
zdobyæ rozg³os. Jest
to wszechstronna
artystka  wykonuje
witra¿e (dyplom w
tej specjalnoci artystycznej w wileñskiej
Akademii Sztuk Sprzedaje siê mieszkanie z piêknym widokiem przez
Piêknych), jak te¿ okno... Jolanty nie¿ko
odnosi znaczne sukcesy w malarstwie sztalugowym, za ostatnio szczególnie w akwareli.
W jej malarstwie jest wiele ciep³a, artystka hojnie dzieli siê sw¹ pogodn¹ prywatnoci¹, zaprasza widza do swych ogrodów, pe³nych
kwiatów i s³oñca, nie ukrywa swojego zachwytu nad otaczaj¹cym
wiatem. Obok jasnych i optymistycznych barw, w jej twórczoci znajdziemy te¿ odcienie zadumy i nostalgii nad ulotnoci¹ chwili, jak to jest,
na przyk³ad, na p³ótnie pt. Sprzedaje siê mieszkanie z piêknym widokiem przez okno...
Jolanta od 1998 roku stale uczestniczy w dzia³alnoci wystawienniczej na Litwie, mia³a szereg wystaw w Polsce, uczestniczka miêdzynarodowych plenerów malarskich (w Polsce  w Siedlcach, Mr¹gowie,
D¹browie Wielkiej i Sza³kowie), w tym pleneru Kontrasty wiat³a,
który co roku odbywa siê w Porto na Korsyce.
Otwarcie wystawy odby³o siê w uroczystej atmosferze. Goci powita³a Alina Witkowska, dyrektor MCKiS. Potem mia³em przyjemnoæ
zapoznaæ zebranych  a byli wród nich nie tylko mi³onicy sztuki, ale
i ludzie, interesuj¹cy siê Litw¹  z dorobkiem twórczym bohaterek wernisa¿u.
Dodatkowym
walorem
przedsiêwziêcia jest jego strona
muzyczna  przy okazji wernisa¿u z recitalem wyst¹pi Luba
Nazarenko artystka, maj¹ca
znaczne osi¹gniêcia w³asnej interpretacji ballad Ziemi Wileñskiej,
a tak¿e romansów. Artystka piewa w kilku jêzykach, akompaniuje sobie na gitarze, na swym
koncie ma liczne nagrania i szeAfisze, informuj¹ce o wystawie
reg dowodów uznania, równie¿
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w postaci nagród na Litwie, za w Polsce - na Festiwalu Kultury Kresowej w Mr¹gowie.
W Lubece  po niemiecku
To nie by³ pierwszy kontakt z poetami z Niemiec. Spotyka³em ich
nieraz na festiwalach literackich w Polsce, niektórych podejmowa³em
podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹. W
Wilnie goci³a Renate Schmidgall, a tak¿e Carl Grenzler, Christian Manteufell i kilkakrotnie Józef Pless, pozostajê te¿ w czêstym kontakcie z
Alicj¹ Ryba³ko, jeszcze
przed laty wilniank¹, moj¹
serdeczn¹ kole¿ank¹, zamieszka³¹ w Münster.
Ta podró¿, aczkolwiek
by³a dawno planowana, z ró¿nych powodów wielokrotnie
siê odk³ada³a, a¿ ostatecznie
wyznaczylimy termin mojego spotkania autorskiego w
Lubece na 25 lutego. Zapro- W Lubece  od lewa: Klaus Rainer Goll, Jürgen
szenie dosta³em od Stowarzy- Haese, Romuald Mieczkowski i Józef Pless
szenia Pisarzy w tym miecie (Lübecker Autorenkreis und seine Freude e.
V.), za konkretnie od prezesa tej organizacji  Klausa Rainera Golla, którego pozna³em podczas jednej z Warszawskich Jesieni Poezji. Sprawê pilotowa³ Józef Pless, który usi³uje od czasu do czasu organizowaæ takie spotkania w cyklu promocji twórczoci wspó³czesnych poetów polskich.
Niemieccy mi³onicy poezji i prozy w tym miecie, wród których
s¹ artyci, wyk³adowcy, pisarze, spotykaj¹ siê podczas niedzielnych
poranków w uroczej kawiarni Im alten Zolln  W starym Urzêdzie
Celnym. Frekwencja dopisa³a  w przytulnej starej salce nie by³o wolnych miejsc. Zebrani bardzo ciep³o mnie powitali, za prezes Goll, który to spotkanie zagai³, dokona³ wprowadzenia do mojej twórczoci.
Potem przysz³a kolej na wiersze, które po raz pierwszy czyta³em po
niemiecku, dla niemieckich s³uchaczy. Dalszej prezentacji mojej twórczoci dokona³ Klaus Rainer Goll, wspaniale i po mistrzowsku interpretuj¹c wiersze. Ich przek³adu dokona³ Carl Grenzler z Hamm. Maj¹
one siê znaleæ w fachowej prasie literackiej Lubeki.
Drugim bohaterem spotkania by³ prozaik Jürgen Haese, autor powieci Der Lohnschreiber (Ksiêgowy), zawieraj¹cej w¹tki autobiogra41
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Günter Grass rzadko bywa w swym
domu w Lubece

ficzne autora  poprzez dramatyczne losy Jurka, bohatera ksi¹¿ki w
czasie przymusowego przesiedlenia go z Mazur po wojnie. Powieæ
cieszy siê wielkim powodzeniem, za jej autor uchodzi za jednego z
najbardziej znanych dokumentalistów filmowych w Niemczech.
By³ te¿ czas na dyskusjê  zebranych interesowa³y te¿ dzisiejsze
przemiany na Litwie, sytuacja mniejszoci polskiej w Wilnie. Rozmowa
z cz³onkami Zarz¹du stowarzyszenia podczas obiadu dotyczy³a wspó³pracy. W tym celu na tegoroczny Maj nad Wili¹ planuje przybyæ
Klaus Rainer Goll.
Z zimowej pod koniec lutego Warszawy, dziêki skokowi samolotem, znalaz³em siê na wiosennym niemieckim Pomorzu. Mimo deszczowej pogody zobaczy³em s³ynny Dom Buddenbroków Tomasza Manna, jak te¿ dotkn¹³em klamki kamiennicy, nale¿¹cej do Güntera Grassa.
Wieczorem w mieszkaniu Zosi i Józefa Plessów, mnie podejmowali u
siebie, rozdzwoni³y siê telefony  rozmawia³em z Alicj¹ Ryba³ko, Karlem Grenzlerem, Jagod¹ Gromad¹-Rodziewicz, dawn¹ i bardzo uczynn¹
wilniank¹, jej córk¹  Joann¹ Dettlaff, realizatork¹ telewizyjn¹ polskiego programu w pobliskim Hamburgu. Zabrak³o czasu odwiedziæ ks.
liwiñskiego, który mnie podejmowa³ w swojej polskiej parafii w tym
miecie jakie 15 lat temu. Wielki popiech sprawi³, i¿ dopiero po powrocie uwiadomi³em sobie, ¿e zapomnia³em kupiæ marcepanów, z
których s³ynnie Lubeka, gdzie siê ten przysmak narodzi³
Pa³ace i dwory Kresów
Dawne Kresy w granicach dzisiejszych wschodnich s¹siadów Polski  Litwy, £otwy, Bia³orusi i Ukrainy, s¹ nadal wa¿nym miejscem,
42

Romuald Mieczkowski

©Andrzej W¹sowski

©Rafa³ Dziêcio³owski

pozostaj¹cym nie tylko we wspomnieniach i badaniach historyków.
Niema³o tu pami¹tek polskich, istotnych tak¿e dla wspólnej historii w
regionie.
Polskie domy, rozsiane po rubie¿ach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, pozosta³y w pamiêci osób, którym przysz³o spêdziæ w ich murach
choæ cz¹stkê swego ¿ycia, jako miejsca, pieczo³owicie przechowuj¹ce
pamiêæ o przodkach i ich dokonaniach. Przywi¹zanie do kultury i tradycji przesz³ych pokoleñ, szczególnie ¿ywe w wiadomoci kresowych
rodzin, by³o w XIX w. przejawem postawy patriotycznej, tak wa¿nej w
obliczu prowadzonej przez Rosjê na tych terenach polityki. St¹d w³anie bra³o siê ,,wzmo¿one przywi¹zanie do gniazd rodzinnych, do pól i
lasów, do starych siedzib, które tak siê w uczuciu splata³y z losami
w³acicieli, ¿e dwór na Kresach i rodzina, od lat wielu go zamieszkuj¹ca, tworzy³y jedn¹, nierozerwaln¹ ca³oæ  napisa³a w swoich wspomnieniach pt. Burza od wschodu M. Dunin-Kozicka.
S³owa te doskonale nawi¹zuj¹ do wystawy fotogramów Rafa³a Dziêcio³owskiego i Andrzeja W¹sowskiego, która mia³a miejsce w Warszawie, w Galerii Mazowieckiej (w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, na Placu Bankowym 3/5), i któr¹ otwiera³em w obecnoci jednego z autorów  W¹sowskiego (Dziêcio³owski zachorowa³) oraz t³umnie przyby³ych goci. Przedstawiono na niej tylko nieznaczn¹ czêæ
zdjêæ, które wykonali pasjonaci dokumentowania dawnej spucizny architektonicznej Rzeczypospolitej wielu narodów na jej wschodnich rubie¿ach i które znalaz³y siê w monumentalnym albumie Pa³ace i dwory
Kresów, wydanym przez wiat Ksi¹¿ki.
Oko³o 50 fotogramów przybli¿a wspania³e i wa¿ne zak¹tki daw-

Ró¿ana na Bia³orusi. Korpus pa³acu wraz z galeriami ³¹cznikowymi, które prowadzi³y do oficyn, flankuj¹cych dziedziniec; Za³o¿enie pa³acowe otwiera monumentalna brama, niegdy usytuowana miêdzy dwoma oficynami
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nych Kresów, ukazuje
dzisiejszy stan zabytkowych budowli, równie¿
¿ycie Polaków poród
innych narodów, przez
co wystawa pozyskuje
szerszy, poznawczy i
wielow¹tkowy wymiar.
Patronem przedsiêwziêcia by³ nie¿yj¹cy ju¿
Podczas otwarcia wystawy
prof. Tadeusz Stefan Jaroszewski, który w swych naukowych dociekaniach powiêci³ siê historii i zagadnieniom architektury rezydencjonalnej. Uczony bra³ udzia³
w wyprawach autorów fotografii.
Krótko o autorach. Rafa³ Dziêcio³owski jest historykiem i politologiem, dziennikarzem, zajmuj¹cym siê problematyk¹ kresow¹, od wielu
lat zaanga¿owany w pomoc dla rodowisk polskich na dawnych Kresach. Od lat te¿ zajmuje siê fotografi¹ reportersk¹ i dokumentowaniem
architektury rezydencjonalnej. To go ³¹czy z innym autorem fotografii
 Andrzejem W¹sowskim, absolwentem Instytutu Historii Sztuki oraz
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Wystawa (1-27 marca) cieszy³a siê wielkim zainteresowaniem mediów.
Kaziuki w Lidzbarku Warmiñskim i Warszawie
Kaziuki sta³y siê nasz¹ domen¹ eksportow¹. Od pocz¹tku marca  i
to trwa niemal do Wielkanocy  podczas weekendów wyruszaj¹ ekipy
artystyczne do ró¿nych zak¹tków Polski, z prezentacj¹ wyrobów rêkodzie³a ludowego i gastronomicznego. Mo¿e dlatego, mimo zainteresowania i wsparcia w³adz samorz¹dowych, wed³ug opinii starszych,
rodowitych wilnian, a i goci, którzy przybywaj¹ na tê okazjê do stolicy Litwy, kiermasz kaziukowy z roku na rok podupada. Zatraca siê
klimat dawnych tradycji, poniewa¿ dotyczy³y one przedwojennego Wilna
 przybyli z innych zak¹tków Litwy obecni mieszkañcy miasta nie czuj¹
tej specyfiki, a chc¹c wykorzystaæ koloryt festynu, równie¿ ze wzglêdów komercyjnych, czêsto wk³adaj¹ doñ nie spójne z nim elementy.
Tymczasem wiêto rozkwita wszêdzie tam, gdzie mieszkaj¹ dawni
wilnianie i ich potomkowie. W Polsce zaczê³o siê to wszystko 23 lata
temu, w Lidzbarku Warmiñskim, który sta³ siê stolic¹ Kaziuków wileñskich w wolnej Rzeczyspospolitej.
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Kaziuki narodzi³y siê w tym miecie nieprzypadkowo  tu mieszka³
i tworzy³ gawêdziarz wileñski Stanis³aw Bielikowicz. Na pocz¹tku lat
osiemdziesi¹tych, kiedy pracowa³em w dziale polskim redakcji zagranicznej Radia Litewskiego w Wilnie, wpad³em na pomys³ czytania w
odcinkach jego gawêd. Dzi ma³o kto wie, ¿e narodzi³ siê wtedy
obecny Wincuk  Dominik Kuziniewicz. Zaczynalimy w³anie od gawêd Bielikowicza (pe³ne imiê jego bohatera: Wincuk Ba³batuñszczyk z
Pustoszyszek) i pomys³ chwyci³. Kiedy gawêdy siê skoñczy³y, Kuziniewicz zacz¹³ pisaæ w³asne felietony, nad którymi usilnie pracowa³em
ja i moi koledzy radiowcy. Strza³ okaza³ siê w dziesi¹tkê, a co drug¹
gawêdê trzeba by³o zmieniaæ i co z niej wycinaæ ze wzglêdu na cenzurê K³opoty by³y ogromne z tym, bo czêsto na papierze, który szed³
do zatwierdzenia przez kierownictwo, a potem do archiwum, by³o napisane co innego. Kuziniewicz do dzisiaj prowadzi ten felieton, równie¿
w Rozg³oni Znad Wilii, chyba na zawsze wcieli³ siê w rolê radiowego Wincuka, tym bardziej, ¿e jako gawêdziarz prowadzi ¿ycie estradowe  do lat ¿aden festyn ludowy nie mo¿e siê bez niego odbyæ. Stworzony przez niego typ okaza³ siê niezwykle ¿ywotny, sta³ siê ucielenieniem wielu zabaw w stylu folk i festynów, oczywicie Kaziuków.
Wraz z Ann¹ Adamowicz  Ciotk¹ Frankow¹, która stanowi mu
parê, Kuziniewicz prowadzi³ tegoroczne Kaziuki  Wilniuki na Warmii i Mazurach, na trasie koncertowej Bartoszyce  Olsztyn  Orneta 
Lidzbark Warmiñski  Kêtrzyn. W miastach tych wyst¹pili artyci, przybyli dwoma autokarami z Wileñszczyzny  M³odzie¿owy Zespó³ Pieni
i Tañca Zgoda z Rudomina, Kapela Wileñska, Luba Nazarenko oraz
twórcy ludowi w zakresie rzeby, malarstwa, dziennikarze.
By³a okazja  a to ju¿ staje siê tradycj¹  do promocji osi¹gniêæ
artystycznych i wydawniczych z innej pó³ki. Dziêki obecnoci wileñskich stoisk prasowych, w tym
redakcji kwartalnika wraz z wileñsk¹ Polsk¹ Galeri¹ Artystyczn¹
Znad Wilii.
Kaziuki odbywa³y siê w Bia³ymstoku, E³ku, Gdañsku, Poznaniu,
Szczecinie, w in- Kêtrzyn. Na scenie  Kapela Wileñska
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nych zak¹tkach Polski. Warszawa równie¿ do³¹czy³a do grona miast,
organizuj¹cych takie festyny. Kaziuki na Bielanach by³y organizowane
po raz czarty. Ich inicjatorem jest Gerard Po³o¿yñski. wiêto przebiega³o po znakiem Wilna i jego tradycji, równie¿ w szerszym aspekcie.
Do Bielañskiego Orodka Kultury przyby³ Polski Ludowy Zespó³
Olsza z Podgrodzia w rejonie wiêciañskim. Sk¹d jego taka nazwa?
Okazuje siê od olchy, która gêsto porasta nad brzegami ¯ejmiany,
rzeki, nios¹cej tam swe wody. M³odzie¿ z tego zespo³u zdoby³a III
miejsce podczas Festiwalu Ba³tyk 2006 w Elbl¹gu. Wyst¹pi³a równie¿ 12-osobowa Kapela wiêtojañska, za³o¿ona w 1991 roku przy
Orodku Kultury w Su¿anach. Kapela wielokrotnie odwiedza³a Polskê,
a w roku ubieg³ym bra³a udzia³ w Festiwalu Kultury Kresowej w Mr¹gowie. Obydwa zespo³y maj¹ wiele wigoru, pragn¹ pielêgnowaæ tradycje ludowe Wileñszczyzny. Koncert prowadzi³ wspomniany Wincuk.
W ci¹gu dwóch dni, 11 i 12 marca, odbywa³ siê tutaj i w pobliskim
Zaciszu kiermasz wyrobów rzemios³a ludowego. Przyby³a znana palmiarka Ola Kunicka z Krawczuk pod Wilnem. By³y sery, miody, cukierki i kaziukowe pierniki w kszta³cie serca, s³ynne chleby litewskie.
Pods³uchane w krêgu wilnian: nie byli oni zadowoleni z obecnoci na
kiermaszu pieczywa, sprowadzanego z Litwy przez warszawskich
przedsiêbiorców. Wed³ug nich, wypieki te nie by³y tradycyjne dla Wileñszczyzny i jej regionu.
Kilka s³ów o jednym z bardzo wa¿nych i z pewnoci¹ perspektywicznych segmentów przedsiêwziêcia
na przysz³oæ, z racji oferty dla m³odszych i bardziej wykszta³conych odbiorców. Chodzi o wieczory literackie z udzia³em autorów z Wileñszczyzny, b¹d pisz¹cych o niej. Mój udzia³
by³ nietypowy na tegorocznym spotkaniu na Bielanach  ze wzglêdu na
rodzinny sk³ad bohaterów spotkania,
którymi by³a pisz¹ca rodzina Mieczkowskich! Organizatorzy festynu zaprosili prócz mnie (z okazji promocji
kwartalnika Znad Wilii i ostatniej
Magdalena i Monika Mieczkow- ksi¹¿ki poetyckiej Zbudowaæ ³ód) moskie przy stoisku Znad Wilii w ich dzieci  Magdalenê i Macieja
Lidzbarku Warmiñskim
Mieczkowskich  autorkê zbioru wier46
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szy pt. Tam, bêd¹cego nagrod¹
w Konkursie im. Zbigniewa Herberta dla Polaków na Wschodzie
i autora pracy pt. Byæ Polakiem
na Litwie.
Zaskoczy³ mnie ten wieczór
bardzo i podbudowa³  dawno
ju¿ nie widzia³em na tego typu
imprezach takiej frekwencji!
¯eby na wieczorze literackim, w
dobie komputeryzacji i sporadycznych zabaw ludowych, nie Gerard Po³o¿yñski (z prawa), organiwystarczy³o wszystkim chêt- zator festynu na Bielanach, z Macienym miejsca i ludzie s³uchali w jem Mieczkowskim
skupieniu w przejciu! Spotkanie trwa³o dwie godziny i z pewnoci¹
ci¹gnê³oby siê d³u¿ej, gdyby nie koncert
Pod nieobecnoæ Magdaleny Mieczkowskiej jej wiersze po mistrzowsku czyta³ Gerard Po³o¿yñski. Po poetyckim prologu rozmowa potoczy³a siê w kierunku wspó³czesnego ¿ycia Polaków na Litwie, ich twórczoci i samorealizacji w innych dziedzinach, rozgorza³a siê dyskusja. Co pocieszaj¹ce, nie zabrak³o m³odzie¿y, studiuj¹cej w Polsce, m.in. obecna by³a przysz³a lekarka Katarzyna Demiñska, przysz³y fizyk Andrzej Palewicz, ich koledzy, interesuj¹cy siê
Litw¹  Edyta Niedwiedzka z rodzin¹, Agnieszka Maciejkianiec, Aleksander Szejt, Mariusz Patey, wielu innych. To m³odzi zadawali najwiêcej pytañ, wypowiadali swoje s¹dy. Czêæ z nich jeszcze d³ugo
rozmawia³a prywatnie.
Takie zaanga¿owanie bardzo cieszy. Bo czym¿e jest tradycja bez
mo¿liwoci prezentowania wspó³czesnych osi¹gniêæ?
Tomas Venclova w Warszawie
W Warszawie niema³o wydarzeñ pod k¹tem Litwy. Z obowi¹zku
kronikarskiego odnotujê jedno, które uznajê za wa¿ne. 19 marca w
Centrum Kultury przy Ambasadzie Litwy odby³o siê spotkanie z Tomasem Venclov¹. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e w Polsce to najbardziej znana
postaæ, jeli chodzi o wspó³czesn¹ kulturê litewsk¹, obok zamieszka³ego, równie¿ poza granicami kraju, w Warszawie, Stasysa Eidrigevièiusa. Popularnoæ sw¹ pisarz i wyk³adowca z Yalle zawdziêcza przyjani
z Czes³awem Mi³oszom, licznym publikacjom swych utworów w Pol47
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sce, przede wszystkim w Zeszytach Literackich (niegdy wydawanych w Pary¿u).
Pisarz mówi³ o swojej ostatniej ksi¹¿ce Opisaæ Wilno, wydanej w³anie w tej oficynie. Na spotkaniu obecna by³a jej t³umaczka Anna Kuzborska, wilnianka, zamieszka³a i pracuj¹ca w Olsztynie. Nawi¹za³ te¿
do ksi¹¿ki niedawno wydanej w Wilnie  Vilniaus vardai (Imiona wileñskie, Znad Wilii, nr 4/24 2007), czyta³ wiersze, odpowiada³ na
pytania. Pisarz powiedzia³, i¿ bogactwo Wilna wynika z jego wielokulturowej kultury w przesz³oci.
Mia³em okazjê podziêkowaæ pisarzowi za jego liczne wypowiedzi
dla Znad Wilii. Tomas Venclova niejednokrotnie wystêpowa³ na naszych ³amach, ju¿ na starcie pisma, jeszcze przed niepodleg³oci¹. Pozna³em jego matkê, pani¹ Elizê. Z kolei pisarz wdziêczny by³ za recenzjê na ³amach pisma o wspomnianej ksi¹¿ce Vilniaus vardai, powiedzia³, ¿e jest to pierwsza recenzja o niej po polsku. Trudno siê dziwiæ,
gdy¿ praca nie zosta³a jeszcze przet³umaczona na jêzyk polski.
Po spotkaniu by³ czas na rozmowê równie¿ ze wspania³ymi goæmi
wieczoru  prof. Alfredasem Bumblauskasem, który niegdy by³ moim
s¹siadem w Wilnie, a tak¿e ze wspania³a poetk¹ Juli¹ Hartwig i Barbar¹
Toruñczyk, redaktorem naczelnym i wydawc¹ Zeszytów Literackich.
Nazajutrz Tomas Venclova mia³ wyk³ad na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem wdziêczny profesorowi, ¿e podczas niego obok Alicji
Ryba³ko wymieni³ moje skromne nazwisko jako przyk³ad dzisiejszej twórczej dzia³alnoci inteligencji polskiej w Wilnie.
M  2007
M jak miasta. Miasta Polski oczami moskwianki. Inaczej siê bowiem widzi miasto, w którym mieszka od dzieciñstwa. Inaczej miasta,
które zwiedza siê. A jeszcze inaczej te, w których zrz¹dzeniem losu
wypad³o ¿yæ. Postrzega siê je niekiedy poprzez szczegó³y, na jakie rodowici mieszkañcy nie zwracaj¹ uwagi, a wówczas  poprzez pewien
decentryzm w patrzeniu artysty  owe szczegó³y nieoczekiwanie
odkrywaj¹ w sobie nowe i zaskakuj¹ce treci.
Tak jest w przypadku malarstwa Katii Soko³owej-Zyzak, która w
Warszawie mieszka od kilkunastu lat i tworzy w³asny portret stolicy,
innych miast, miasteczek i miejscowoci Polski, fascynuj¹c siê patrzeniem na nie równie¿ oczami decentrystów, wywodz¹cych siê z nurtu
artystycznego, jaki cieszy siê zainteresowaniem we Francji. Jej wystawê M  2007 mia³em przyjemnoæ pilotowaæ i otworzyæ w Warsza48
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wie, w Galerii Mazowieckiej
(w Mazowieckim Urzêdzie
Wojewódzkim, 29 marca  24
kwietnia).
Mury, domy, jezdnie,
chodniki, parkany, wszelka
zabudowa miejska stanowi¹
podstawê do fabularnej warstwy obrazów, jak ziemia i niebo w pejza¿u. Stanowi¹ t³o do
Artystka jest pe³na zachwytu dla
rozgrywaj¹cych siê tu akcji, otaczaj¹cego wiata
widzianych z bram, z klatek
schodowych w s³oneczny dzieñ, przez okno...
W tym pejza¿u miejskich rozterek i radoci bohaterem mo¿e byæ
ptak i kot. Ale przede wszystkim cz³owiek. Nawet, gdy jest obecny
tylko fragmentarycznie, albo go wcale w tej chwili nie ma (jak np. w
gwaszach Dziewczyna w czerwonej sukience czy Rowerzysta pieszy siê
na spotkanie kolegów). W ten sposób utrwalaj¹ siê lady ich obecnoci
w owej nie tyle ma³ej, co prywatnej ojczynie. St¹d ta rejestracja zdarzeñ ulotnych, trwaj¹cych tylko przez chwilkê, niekiedy jedno mgnienie...
W obrazach Katii widaæ wiele pogody ducha, optymizmu, który 
wydaje siê  rozpiera malarkê. Ogl¹daj¹c jej prace mamy wra¿enie, ¿e
tworzy je w biegu, pe³na zachwytu dla otaczaj¹cego wiata, z nutk¹
zamylenia nad sztalug¹.
Katia Soko³owa-Zyzak urodzi³a siê w Moskwie, w wielopokoleniowej rodzinie malarskiej.
Nauki pobiera³a w Liceum Plastycznym
przy Instytucie im. Surikowa, w pracowni
akwareli pod kierunkiem A. Michaj³owa.
W 1981 roku ukoñczy³a studia w Moskiewskim Instytucie
Sztuki Stosowanej (d.
Instytut StroganowWidok kocio³a. Grodzisk Wielkopolski,
ski), na Wydziale Cegwasz/kolorowy papier, 50x70
ramiki.
49

GALERIA, PASJE

Od 1986 mieszka i tworzy w Warszawie  w zakresie ceramiki (porcelana), akwareli, gwaszu oraz malarstwa
sztalugowego.
W centrum jej twórczoci  kompozycje figuratywne, portret, pejza¿ (w
tym pejza¿ miejski). Twórcze inspiracje czerpie ze róde³ kultury s³owiañskiej, z podró¿y, które odbywa. Czasem to mo¿e byæ krótki spacer w miejscu, które potrafi zauroczyæ.
W wystawach uczestniczy od 1980
roku. W Warszawie prezentowa³a na
nich ceramikê, akwarele oraz malarstwo
sztalugowe (m.in. cykle: Ptaki Sirin,
Rosyjskie okna), mia³a te¿ dwie wysta- Rowerzysta pieszy siê na
wy indywidualne w Wilnie (Krzy¿e i Kot spotkanie z trójk¹ kolegów,
w rosyjskim pejza¿u). Uczestniczy³a w gwasz/kolorowy papier, 70x50,
szeregu wystaw zbiorowych.
2006
Prace artystki znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych w jej ojczystym kraju  w Moskwie, Riazaniu, Rybinsku, Szcze³ykowie, jak te¿ w kolekcjach prywatnych w Rosji, Polsce i
w wielu krajach zagranic¹, m.in. we Francji, w USA, Chile, Niemczech, Finlandii, Indiach.
Katia Soko³owa-Zyzak jest cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Polska
Sztuka U¿ytkowa.
Romuald Mieczkowski
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W oczekiwaniu na przyjaciela...
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ZAPOMNIANY PIEWAK RODEM Z WILNA
Opracowanie: Mieczys³aw Jackiewicz
W latach miêdzywojennych by³ jednym z najs³awniejszych i najwy¿ej op³acanych piewakówtenorów, a nazywa³ siê Stanis³aw Gruszczyñski.
Urodzi³ siê 6 stycznia 1891 roku w podwileñskim
Ludwinowie, obecnie w granicach Wilna, w rodzinie ch³opskiej Micha³a i Katarzyny Gruszczyñskich. Uczêszcza³ do szko³y realnej w Wilnie, w
wieku 14 lat w 1905 uczestniczy³ w strajku szkolnym w Wilnie, za co zosta³ wydalony z tzw. wilczym biletem. Zatrudni³ siê wtedy w fabryce czekolady Kazimierza Sztralla w Wilnie; w wieku 15
lat wst¹pi³ do SDKPiL, w latach 1905-1906 bra³ udzia³ w manifestacjach, pochodach i walkach ulicznych. Póniej rzuci³ pracê u Sztralla i
w 1907 wystêpowa³ jako statysta w teatrze wileñskim.
W 1908 przyby³ do Warszawy, zosta³ tu aresztowany, ale go wypuszczono i oddano pod nadzór policji. Pracowa³ w kilku fabrykach, a
tak¿e statystowa³ w Teatrze Wielkim. W 1912 wyjecha³ do Sosnowca
i pracowa³ tam jako kelner w cukierni Ciechanowskiego. Tam zacz¹³
uczyæ siê piewu u B. Strzy¿ykowskiego i rozpocz¹³ wystêpy jako
piosenkarz (miêdzy seansami w kinach)  w Sosnowcu, a tak¿e w
Zawierciu i Czêstochowie, gdzie wystêpowa³ krótko w zespole Glogera. Nastêpnie powróci³ do Warszawy i uczy³ siê piewu u S. Dudziñskiego. 31 padziernika 1915 debiutowa³ w Teatrze Nowoci w partii
Boles³awa (Polska krew) i osi¹gn¹³ du¿y sukces. Na scenie tej wystêpowa³ do koñca wrzenia 1916, piewaj¹c m.in. partie w Baronie cygañskim, Parysa w Piêknej Helenie, Renego w Cnotliwej Zuzannie,
Eisensteina w Zemcie nietoperza.
21 marca 1916 wyst¹pi³ po raz pierwszy w Teatrze Wielkim w partii Radamesa w Aidzie i rozpocz¹³ wystêpy na scenie operowej. Do
zespo³u Opery warszawskiej zosta³ zaanga¿owany na sta³e od sezonu
1916/1917, mia³ wtedy 25 lat! W 1919 o¿eni³ siê z Janin¹ Smotryck¹.
Obdarzony bardzo piêknym, czystym, silnym g³osem, wietn¹ pamiêci¹, muzykalnoci¹ i talentem aktorskim, zrobi³ b³yskawiczn¹ karierê.
Potêga i szlachetnoæ brzmienia jego tenoru bohaterskiego, niek³ama52
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na prawda uczucia, emanuj¹ca z ka¿dej frazy, znakomite warunki zewnêtrzne  postawa, gest, wyrazistoæ twarzy i oka ³¹czy³y siê z wielkim talentem aktorskim  pisa³ o nim J. Macierakowski w czasopimie Teatr.
Na scenie Teatru Wielkiego Stanis³aw Gruszczyñski wykonywa³ do 1931 g³ównie bohaterskie partie
tenorowe. Ogromne sukcesy odniós³, piewaj¹c: Cania w Pajacach, Don Josego w Carmen, Maurica w
Trubadurze, Eleazara w ¯ydówce, Otella w Otello,
Fausta w operze Faust, Gianetta Malespiniego w operze uczta szyderców, a w operach R. Wagnera partie Zygmunta Walkiria, Lohengrina w
operze Lohengrin, Parsifala w operze Parsifal, Eryka w operze Holender tu³acz. piewa³ wiêc najwa¿niejsze partie wiatowego repertuaru.
W repertuarze polskim wyró¿ni³ siê szczególnie jako Kazimierz w operze Hrabina, Jontek w Halce, Mauru w operze Mauru, M³ody król w
Hagith, Zygmunt August w operze Zygmunt August. W tym okresie za
granic¹ zyska³ miano jednego z najs³awniejszych polskich piewaków
operowych pierwszej po³owy XX wieku.
Od kwietnia 1917 wystêpowa³ w Niemczech, pocz¹tkowo w Operze Cesarskiej w Berlinie, potem w Wiesbaden, Hamburgu, Bremie,
Mannheim, Bochum, Essen, w Frankfurcie, piewaj¹c wszêdzie swoje
partie po polsku, co by³o wówczas bez precedensu. W 1921 wystêpowa³ w Teatrze Opery w Lizbonie, a nastêpnie w Madrydzie i Barcelonie; w 1923  w Parmie, Triecie, Mediolanie i Rzymie, w 1924  w
Pradze, w 1925 i w pierwszej po³owie 1926  w Bukareszcie, w 1926
 w Belgradzie, w 1927  w Pradze i Sofii, w maju 1930  w praskim
Narodnik Divadle piewa³ m.in. partiê Jontka z Halki.
Ch³op z podwileñskiego Ludwinowa podbi³ ca³¹ Europê, ale czy
pamiêta³ o rodzinnej miejscowoci? Niestety, brak
o tym informacji.
W kraju w tym okresie równie¿ by³ bardzo znany, wystêpowa³ gocinnie m.in. w Krakowie (przewa¿nie w okresach letnich: 1917, 1919, 1920,
1922, 1923); wystêpowa³ tak¿e w Wilnie: w sierpniu 1924 w Teatrze Wielkim na Pohulance, a w
1933 w rewii w Teatrze Letnim w Ogrodzie Bernardyñskim. A w ogóle to w Wilnie bywa³ rzadko,
brak czasu, bo ci¹gle jedzi³ po Europie. piewa³
te¿ na scenach Lwowa (1917, 1926, 1931, 1937),
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w 1917  w Poznaniu, w 1920  w £odzi, w tym¿e roku  w Gdañsku, Toruniu, a w 1930  w
Bydgoszczy.
S³awa jego trwa³a jednak krótko, bo ju¿ ok.
1931 roku zacz¹³ traciæ g³os, przesta³ wystêpowaæ w Operze i od grudnia 1931 piewa³ w tatrach rewiowych, m.in. piosenki neapolitañskie i
arie operetkowe: w 1831-1932 wystêpowa³ w teatrze Morskie Oko, w 1933  w teatrze Rex, tak¿e w rewii Praskie Oko, a tak¿e w Wielkiej Rewii.
I w tych teatrach odnosi³ sukcesy, choæ ju¿ nie
takie, jak na scenach operowych. W 1936 wróci³ na scenê Opery Warszawskiej i wystêpowa³ tam do koñca maja 1938, powtarzaj¹c swe
dawne role. W tym okresie wyst¹pi³ te¿ w kilku filmach polskich, m.in.
w Idziem do Ciebie, Polsko, Matko Nasza (1921), Ziemia obiecana
(1927), Tajemnica starego rodu (1928).
By³ szczodrym cz³owiekiem, posiada³ otwarte wileñskie serce: bra³
udzia³ w licznych koncertach na cele dobroczynne. Nagra³ wiele p³yt
dla firmy His Masters Voice. Otrzyma³ wiele odznaczeñ krajowych i
zagranicznych. W koñcu lat trzydziestych by³ jednym z najbogatszych
osób w Polsce: mia³ stajniê wycigow¹ i willê w Milanówku, spore
konto bankowe, by³ jednak cz³owiekiem rozrzutnym, sta³ siê na³ogowym alkoholikiem Znalaz³ siê w ciê¿kich warunkach materialnych.
Wed³ug przekazów i powszechnej opinii, brak gruntownej szko³y wokalnej i nieoszczêdzanie g³osu spowodowa³o, ¿e Gruszczyñski tak szybko
go utraci³.
Podczas drugiej wojny wiatowej pracowa³ jako wonica i robotnik
fizyczny. Po wojnie od 1947 do 1950 by³ kierownikiem sekcji teatralnej
przy powiatowym Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim, a nastêpnie bibliotekarzem (nominalnie) Biblioteki Muzycznej Opery Warszawskiej. Od marca 1950 do 1957 by³ te¿ kierownikiem statystów
Opery Warszawskiej. Od 29 marca 1951 wystêpowa³ na scenie w niemej roli Wiarusa w akcie III Hrabiny w re¿yserii Leona Schillera. W
Warszawie, w Sali Romy, obchodzi³ 35-lecie pracy artystycznej. W
1958 odszed³ na emeryturê. 3 lutego 1959 zmar³ na serce w samotnoci i zupe³nym zapomnieniu.
Opr. Mieczys³aw Jackiewicz
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XVI W.  1945)  13
Gurewicz-Grodska Hadassa, ur. 14 marca 1911 w Wilnie, zamordowana w Ponarach w 1943. By³a córk¹ dyrektora gimnazjum hebrajskiego, ¿on¹ adwokata Grodskiego. W 1928 ukoñczy³a gimnazjum hebrajskie w Wilnie; w 1930 uzyska³a maturê w gimnazjum C. Epsztejna.
W 1934 ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk Piêknych USB. Wystawia³a swe prace w Tallinie (1938), Warszawie (1939), Wilnie (1940). Gdy we wrzeniu 1943 rozpoczêto likwidacjê getta, przy³¹czy³a siê do skazanej na
wyprowadzenie do Ponar matki; razem z ni¹ zosta³a zamordowana.

LVA, Vilnius, F 175, ap. 9, b. 2., J. Handel, Wspomnienie. Opinia 1948, nr 31,
s. 9; E. Sandel, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 434.

Gzowska Anna z £opatów, ¿y³a w XIX w.; malarka (amatorka) na
Wileñszczynie. W zbiorach W³adys³awa Syrokomli (Ludwika Kondratowicza) w Borejkowszczynie znajdowa³ siê jej Widok kocio³a w.
Rafa³a na przedmieciu nipiszki w Wilnie.
Kurier Wileñski 1861, nr 90, s. 871; S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw
1975, s. 532.

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

Hanauer Stanis³aw, ¿y³ w XIX w.; malarz. W 1821 wzmiankowany jako cz³onek lo¿y wolnomularskiej Dobry Pasterz w Wilnie.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 21.

Hancewicz Jêdrzej (Andrzej), ¿y³ w XVII w.; snycerz wileñski. W
1684 rzebi³ figury i ornamenty do o³tarzy kocio³a w. Jana w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 21.

Hans, Ans, Jan, ¿y³ w XVII w. Od listopada 1674 zatrudniony przy
dekoracji kocio³a w. Piotra i Paw³a w Wilnie. Wykona³ p³askorzebê
NMP z Dzieci¹tkiem w tympanonie nad fasad¹ frontow¹, pos¹gi nad
prezbiterium (wg szkiców Jana Szreytera, ustawione w 1675, usuniête
w 1677), figurê anio³ka do zakrystii oraz kapitele pilastrów fasady.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 27.

Hartung Wanda (Zofia?), ¿y³a w XIX-XX w. Uczennica Jana Ci¹gliñskiego w Petersburgu. Wystawi³a na wystawach w Szkole Rysunkowej Józefa Monwi³³a w Wilnie, w dziale malarzy miejscowych: 1897 
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kilka pejza¿y; 1899  dwa studia pastelowe i dwa pejza¿e akwarelowe.
Tygodnik Ilustrowany 1897, I pó³rocze, s. 426; S³ownik artystów polskich, t.
3. Wroc³aw 1979, s. 35.

Hasiuk Miko³aj, ur. w XVIII w. w Nalibokach w pobli¿u Sto³pców, zm.?; w 1766 by³ grawerem w nalibockiej hucie szk³a, nale¿¹cej
do Radziwi³³ów.

S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 35; Encyk³apiedyja litaratury
i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 59.

Hawry³kiewicz Jan, ur. 1902 w Wilnie, zm. 1992; malarz, dekorator. Ukoñczy³ Wydzia³ Sztuk Piêknych USB w Wilnie pod kierunkiem
Ludomira Slendziñskiego i Ferdynanda Ruszczyca; studia odbywa³ u
prof. Wincentego Drabika w Warszawie oraz w Pary¿u (1931 i 1937);
w 1933 uczestniczy³ w wystawie Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Piêknych w Wilnie; pracowa³ jako dekorator w
teatrach wileñskich, w Warszawie i Grodnie; od 1933 by³ dekoratorem
Teatru Miejskiego w Bydgoszczy (patrz Znad Wilii 28/2006, Listem,
faksem, e-mailem  Odwiedzimy Wilno i Galeriê Znad Wilii).

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w okresie miêdzywojennym w Wilnie.
Toruñ 1994, s. 229; F. Ruszczyc, Dziennik. Czêæ druga. W Wilnie 1919-1932.
Warszawa 1996, s. 465.

Haykowicz Micha³, ¿y³ w XVIII w. W 1753 i 1754 wymieniony
wród snycerzy i sztukatorów op³acaj¹cych sk³adki cechowe.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 35.

Hedel Johann, ur. ?, zm. 17 czerwca 1764; rzebiarz. W 1746
wymieniony jako obywatel Wilna oraz Kunsztu Sztukatorskiego i Falszmarmuru Magister. W 1740-1750 pracowa³ przy dekoracji kocio³a
w.Jana w Wilnie, wykona³ pos¹gi na fronton zachodni oraz do bocznych o³tarzy, tzw. wiêtych Janów, a tak¿e figury anio³ów, sztukaterie; w 1743-1747 wykonywa³ sztukateria na zewn¹trz kocio³a w.
Katarzyny, przynajmniej osiem pos¹gów do o³tarzy bocznych, przedstawiaj¹cych ksiê¿y i mniszki oraz dekoracje anio³ków. W 1746 zawar³ z kseni¹ wileñskiego konwentu benedyktynek  Mechtyld¹ Hilzenówn¹ kontrakt na prace w kaplicy Opatrznoci Bo¿ej przy kociele
w. Katarzyny; wg projektu Glaubitza wykona³ na zewn¹trz kaplicy 18
gipsowych kapiteli oraz dekoracje wnêtrza: szeæ marmoryzowanych
kolumn, szeæ pilastrów, cztery stiukowe pos¹gi  Matki Boskiej, w.
Jana, w. Piotra, w. Paw³a, ustawione po bokach o³tarza. W17591764 zdobi³ koció³ Bernardynek w S³onimiu: wymurowa³ i ozdobi³
rokokowymi sztukateriami trzy o³tarze, ambonê i konfesjona³y, potem
piêæ o³tarzy: Niepokalanego Poczêcia NMP, Chrystusa Ukrzy¿owane56
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go, w. Franciszka, Matki Boskiej Szkaplerznej, w. Józefa.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 39-40; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J.
Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 101.

Hedel Józef, ¿y³ w XVIII w.; snycerz i sztukator. Pochodzi³ z Innsbruka. 1 marca 1761 przyj¹³ prawo miejskie w Wilnie. W 1751-1764
otrzymywa³ wynagrodzenie w wysokoci 550 z³ za dekoracjê o³tarza
g³ównego w kociele w. Jakuba i Filipa w Wilnie (liczne rzeby figuralne i sztukaterie). Zapewne spokrewniony z Johannem Hedlem.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 40.

Helwigk, Elwyng, Georgius, ¿y³ w XVI w.; malarz nadworny Zygmunta I. Osiad³y w Wilnie z Fryburga Bryzgowijskiego; jak opiewa
tekst przywileju królewskiego z 1522, nadaj¹cego mu osiedle Po³awie
pod Kownem. W 1523 przebywa³ w Krakowie, gdzie 11 marca mia³
sprawê s¹dow¹ o niezap³acon¹ szatê z purpurowego sukna, a 27 marca zosta³ ustanowiony pe³nomocnikiem z³otnika krakowskiego Miko³aja Nonnartha w jego wszystkich sprawach s¹dowych na terenie Wilna.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 47.

Herdregen, Hertegen, Joachim, ur. 1727, zm. 5 maja 1765 w Wilnie; snycerz, architekt. Zamieszka³ w Wilnie w 1757, dzia³a³ tam do
mierci. 1 czerca 1762 ksieni klasztoru benedyktynek w Wilnie  Anna
Wo³³owiczówna zawar³a z nim kontrakt na prace w kociele w. Katarzyny, zgodnie z którym zaprojektowa³ i wykona³ dwa chórki muzyczne z barwnego i marmoryzowanego stiuku; byæ mo¿e wykona³ równie¿ stiukow¹ dekoracjê ambony i o³tarzy. Jako architekt, dzia³a³ przy
budowie kocio³a w. Jakuba i Filipa na £ukiszkach i w 1763 podj¹³
wynagrodzenie w wysokoci 150 z³., przypuszczalnie za projekt o³tarza g³ównego (wykonany przez Józefa Hedla). Wykona³ projekt bramy
triumfalnej na uroczystoæ w Wilnie, zwi¹zan¹ z koronacj¹ Stanis³awa
Augusta (1764). W 1765, jako snycerz op³aca³ sk³adkê gromniczn¹ w
magistracie wileñskim. Pochowany w kociele Bernardyñskim.
S. £oza, Architekci i budowniczowie budowniczowie Polsce. Warszawa 1954; V.
Drema, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 50; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 102.

Herhor, ¿y³ w XVI w.; malar mesta Wilenskoho, wymieniony w
marcu 1534, w zwi¹zku z procesem, wytoczonym przezeñ o d³ug 100
kóp groszy, nale¿nych mu od mieszczanina Jana Stanis³awowicza.
M. £odyñska-Kosiñska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 51.

Herle Jan, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz, wzmiankowany w 1745.
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V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 52.

Herman Amadeus, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz wileñski, cz³onek
Bractwa w. Marcina w Wilnie, przyjêty doñ 15 sierpnia 1761.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 55.

Hermanowicz Halina, ur. w 1905 w Wilnie, zm. w 1983 w Radomiu; malarka. Dzieciñstwo spêdzi³a w Wilnie i na Kaukazie  w Bor¿omie, Tbilisi i w Baku. Po powrocie do Wilna maturê zda³a eksternistycznie i wst¹pi³a na Wydzia³ Sztuk Piêknych USB, studiowa³a pod
kier. prof. Ludomira lendziñskiego, dyplom uzyska³a w 1937; obraz
dyplomowy  Na stopniach wi¹tyni. W Wilnie do 1939 bra³a udzia³ w
wystawach zbiorowych. W 1945 wyjecha³a do Polski, zamieszka³a w
Radomiu. Uprawia³a malarstwo sztalugowe, interesuj¹c siê tematyk¹
religijn¹, historyczn¹ oraz cz³owiekiem. Uczestniczy³a w wielu wystawach, poczynaj¹c od 1946, by³a cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³
Sztuk Piêknych w Radomiu. Pracowa³a tam w Studium Nauczycielskim. Najwa¿niejsze jej dzie³a m.in. Ogrójec I, Ogrójec II, Portret Pani
z jaskó³kami, Matka, Wo³aj¹cy na puszczy, Przemienienie Pañskie, w.
Krzysztof , Mi³osierdzie Bo¿e, Chrzest Chrystusa. Prace jej znajduj¹ siê
w Towarzystwie Sztuk Piêknych w Radomiu oraz u osób prywatnych.
E. Pierzyñska-Jelska, Halina Hermanowicz. Czas, Wilno 2001, nr 86, s. 1.

Hermanowicz Henryk, ur. 1912, zm.?; fotografik. Dzia³a³ w Wilnie.
W jego wileñskich pracach wystêpowa³o zarówno nawi¹zanie do typowych dla tego rodowiska cech fotografii ojczystej, jak te¿ pewne wp³ywy nowych tendencji. Od 1937 w Liceum Krzemienieckim. Po wojnie
mieszka³ w Krakowie. Z okresu wileñskiego: Fragment zau³ka, 1933.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d.( 1989), s. 60.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 170.

Hermanowicz Piotr, ur. w 1881 w Wilnie, zm. jesieni¹ 1939 w
Woronianach, w powiecie wileñskim, dzi Bia³oru (wg V. Drëmy zm.
w 1935). Uczy³ siê w Wilnie w pracowni sztukatorskiej M. Wonickiego i w Szkole Rysunkowej Józefa Montwi³³a oraz w ASP w Petersburgu u W³adimira Beklemiszewa i J. Ci¹gliñskiego; w 1902-1904 pracowa³ jako sztukator przy restauracji kocio³a w. Piotra i Paw³a, w 19101912 dzia³a³ w Baku, gdzie wykonywa³ rzeby dekoracyjne i figuralne
do kocio³a katolickiego; w 1912 na budynku szko³y polskiej wykona³
p³askorzebê Królowa Jadwiga wród dzieci. W tym¿e roku, otrzymawszy pomoc finansow¹ od przemys³owca naftowego Ryskiego,
wyjecha³ do Pary¿a. W czasie pobytu (do ok. 1915) pracowa³ pod
kierunkiem A. Bourdella; w 1913 na Salon des Independants wystawi³
kompozycjê Tragedia Polski. Po powrocie osiad³ w Wilnie; w 1920 by³
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jednym z za³o¿ycieli Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków;
w 1925 zosta³ administratorem i kierownikiem klasy rzeby w zorganizowanej pod patronatem Towarzystwa Szkole Przemys³u Artystycznego dla Rêkodzielników; uczy³ w niej do 1927. Nale¿a³ do Cechu Murarzy, Malarzy, Sztukatorów, Kamieniarzy i Cieli. W 1934-1935 przeprowadzi³ restauracjê kocio³a w. Katarzyny, dla USB wykona³ wg
projektu Ferdynanda Ruszczyca dwie p³askorzeby, z herbem króla
oraz god³em uniwersytetu (niezachowane) oraz na zlecenie Wydzia³u
Sztuk Piêknych (ok. 1923)  kopie dwóch rzeb z kocio³a w. Piotra
i Paw³a. Rzebi³ portrety: Portret p. H.K., Portret Lucjana Uziêb³y,
Portret Czes³awa Wierusza Kowalskiego, gips (po wojnie posiada³ go
Piotr Siergiejewicz), Autoportret, G³ówka wilnianki, G³owa matki,
Wnuczek; alegorie i kompozycje o tytu³ach: Po³udnie, Modlitwa, Zorza, Brzask, Nasze s³oñce, Radio-modlitwa, Improwizacja, Harmonia.
W jego dorobku znajdowa³y siê projekty pomników Niepodleg³oci,
Cudu nad Wis³¹, Adama Mickiewicza, Szymona Konarskiego, W. ks.
Witolda, Józefa Pi³sudskiego. Od 1922 bra³ udzia³ w dorocznych wystawach Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; m.in. wystawia³ tak¿e w 1926-1930. W 1924 otrzyma³ medal z³oty za rzeby eksponowane na wystawie Sztuki i Rzemios³ w Wilnie (14 rzeb: projekty
pomników, studia alegoryczne). W Muzeum Sztuki w Wilnie znajduje
siê Portret W³adys³awa Zamorskiego, glina, 1907; G³owa anio³a.
L. Uziêb³o, Rzeby Piotra Hermanowicza. Tygodnik Ilustrowany 1924, I
pó³r., s. 22; M. Romañski, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 55-56;
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 102.

Herning, Hering, Herming, Hoerning, Johann Dietrich, ur. 1743,
zm. 3 maja 1798 w Wilnie. W 1767 pracowa³ pod nadzorem Jakuba
Fontany przy restauracji pa³acu Rzeczypospolitej (Krasiñskich) w Warszawie. W 1771  zatrudniony wraz z snycerzem S. Contesse przy
dekoracji zamku w Ujazdowie. Od 1780  w Wilnie, gdzie wystêpowa³
jako konigl. Polnische Privilegierter Bildhauer. W 1788 notowany w
aktach wileñskich, jako majster kunsztu snycerskiego i sztukatorskiego oraz burgrabia kamienicy Jeleñskich; w tym¿e roku wykonywa³
prace w kaplicy w Glinciszkach k. Podbrzezia w powiecie wileñskim.
V. Drëma, Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 58.

Herwijck van Steven Cornelius, Stefan Holender, ur. 1530?, zm.
1565?; rzebiarz, medalier. Do Wilna przyby³ w 1561 r. Wykonywa³
medale, g³ównie w o³owiu, z portretami mieszczan i arystokratów.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 107.
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Heski, Heske, Xeski, Józef Ksawery, ur. ?, zm. ok. 1810 w Niewie¿u. Uczy³ siê u ojca Ksawerego Dominika Heskiego, nadwornego
malarza Radziwi³³ów. W 1758-1790 by³ malarzem nadwornym Radziwi³³ów. Ok. 1807 wst¹pi³ do zakonu franciszkanów. Wykona³ portrety
Miko³aja Kazimierza Radziwi³³a Rybeñki, Hieronima Floriana Radziwi³³a, Anny Mycielskiej, króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego;
namalowa³ freski w kociele Dominikanów w Niewie¿u (1763), zdobi³ klasztor dominikanów w Niewie¿u.
Encyklapiedyja litaratury i mastactwa Bielarusi, t. 2. Minsk 1985, s. 78; O.
Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 25.

Heski Ksawery Dominik, ojciec Józefa Ksawerego, ur. ?, zm. 4
grudnia 1764. Nadworny malarz Radziwi³³ów. Dzia³a³ w 1733-1764 w
zamku w Niewie¿u. W 1753 namalowa³ do kocio³a Jezuitów w Niewie¿u obraz Ostatnia wieczerza; wykona³ freski do tego kocio³a; namalowa³ wiele portretów rodziny Radziwi³³ów; by³ te¿ autorem dekoracji do teatru Radziwi³³ów; czêsto pracowa³ z synem Józefem.
Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s.78; O.
Daugelis, Tarybø Lietuvos enciklopedija. Vilnius 1986, s. 25.

Hesse Tomasz (Jan), ur. ? w Wilnie, zm. 1860 w S³ucku. Miêdzy
1822 a 1827 (1829?) kszta³ci³ siê w Szkole Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego u Jana Rustema. By³ te¿ uczniem Jana Krzysztofa
Damela; w 1822 bra³ udzia³ w wystawie prac uczniów, gdzie pokaza³
rysunki. Szemesz, który z nim studiowa³, wspomina, ¿e Hesse by³ dobrym portrecist¹; pos³ugiwa³ siê g³ównie pastelem i kredk¹. Malowa³
obrazy rodzajowe, kompozycje ze scen towarzyskiego bytu, przeznaczone dla domów ziemiañskich. Po studiach osiad³ w S³ucku, ok.
1840 pracowa³ jako nauczyciel rysunków i kaligrafii w miejscowym
gimnazjum. Wykona³ m.in. kopie wizerunku w. ks. Witolda z galerii
obrazów zamku w Niewie¿u. W Muzeum Narodowym w Warszawie
znajduje siê jego Portret Ksawerego Obuchowicza, Portret Gottlieba
Kislinga; dwa rysunki piórkiem i Portret doktora Brzeziñskiego.
A. Szemesz, Wspomnienia o Damelu. Athenaeum, 1842, t. 2, s. 172; V. Drëma,
A. Melbechowska-Luty, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 65-66.

Hilf durch arbejt, Pomoc Prac¹, ¿ydowska organizacja owiatowa, mieszcz¹ca siê przy ulicy Subocz w Wilnie, prowadzi³a ¿ydowsk¹
szko³ê rzemielnicz¹, za³o¿on¹ w przez in¿. Abrama Klebanowa; kursy
artystyczne prowadzi³ m.in. Marian Kulesza i niemiecki malarz Wagner, a szko³ê rysunku od 1924 roku  Jakub Goldblat.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945. Katalog wystawy. Olsztyn b.d. (1989), s. 24, 34.
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Hintz, Hintze, Andrzej Józef, ojciec Konstantego, ¿y³ w XVIII/XIX
w. W 1807-1812 uczy³ siê rysunku u Jana Rustema na Uniwersytecie
Wileñskim. W 1812 przyjecha³ na krótko do Warszawy i da³ og³oszenie
w Gazecie Warszawskiej, ¿e odbywszy bieg nauk w Akademii Królewieckiej i Wileñskiej, tuszy sobie, i¿ mo¿e udaæ dobre podobieñstwo
osoby. W maju 1815 przebywa³ w Krakowie, gdzie otworzy³ wystawê
swoich prac. Wielokrotnie  s¹dz¹c z og³oszeñ w Kurierze Litewskim  w 1820, 1835, 1836 i 1837 przebywa³ w Wilnie, zatrzymuj¹c
siê przejazdem z Petersburga i Moskwy. By³ równie¿ w 1842. Wykona³
w tutejszym miecie wiele znakomitych osób portrety w miniaturze i
akwarello. Znane s¹ jego prace m.in. Matylda z Guntherów Buczyñska,
koæ s³oniowa (zniszczony w czasie drugiej wojny wiatowej); Kazimierz Lux, gwasz na koci s³oniowej; Popiersie m³odej kobiety.
J. Bia³ynicka-Birula, V. Drëma, S³ownik artystów polskich. Wroc³aw 1979, s. 74.

Hintz Konstanty, syn Andrzeja Józefa, ¿y³ w XIX w. Malowa³ portrety i miniatury portretowe; uczy³ rysunków. Sporo ich znajdowa³o
siê w Wilnie, gdzie przebywa³, przejazdem z Niemiec do Moskwy i
Petersburga. W 1835-1837 i 1854 og³asza³ siê w Kurierze Litewskim.
W 1854 mieszka³ w Wilnie w domu miniaturzysty Molinary.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 74.

Hitzinger Miko³aj, ¿y³ w XVI/XVII w.; rzebiarz. Wzmiankowany
w 1604-1655, cz³onek zarz¹du Bractwa w. Marcina w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 81.

H³ykowski Ignacy, syn Antoniego, ur. 1799, zm. ? Pochodzi³ z
dawnego powiatu rohaczewskiego. W 1804-1805 by³ uczniem Franciszka Smuglewicza w Szkole Sztuk Piêknych Uniwersytetu Wileñskiego, potem przez kilka lat doskonali³ siê za granic¹. Od 1810 uczy³
rysunku w szkole powiatowej w Bobrujsku. Z og³oszeñ w Kurierze
Wileñskim wiadomo, ¿e w 1821 puci³ w Wilnie na loteriê publiczn¹
w³asn¹ kopiê obrazu Batoniego Maria Magdalena.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 83.

Hoffer, Hofer, Hoffert, Franciszek Ignacy, ur.?, zm. 3 sierpnia 1761
w Miñsku; rzebiarz-architekt. Przed 1750 przyby³ do Wilna, tu za³o¿y³
rodzinê i stale mieszka³. By³ cz³onkiem Bractwa w. Marcina. W 1752
zawar³ umowê z dominikanami na wybudowanie o³tarza g³ównego oraz
dwu bocznych: Matki Boskiej Ró¿añcowej i Imienia Jezus w kociele
wiêtego Ducha w Wilnie; wykona³ je w 1753-1760. Morelowski przypisuje mu autorstwo fasady kocio³a w. Jerzego w Wilnie (po 1755).
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 86.

Hoffman Andrzej, ur. ok. 1598 w Prusach Wsch., zm. 6.07.1647
61

GALERIA, PASJE

w Worniach na ¯mudzi; malarz, jezuita. Wst¹pi³ do zakonu w Wilnie 6
kwietnia 1631. Po nowicjacie pracowa³ w drukarni akademickiej w
Wilnie w 1633-1639  jako drukarz i malarz. Póniej przebywa³ w Braniewie (do 1642) i Worniach.
J. Poplatek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972; S³ownik
artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 88.

Hoffstaeter Józef Ignacy, ¿y³ w XVIII w.; malarz. Pochodzi³ z
Wroc³awia. By³ cz³onkiem Bractwa w. Marcina w Wilnie; wzmiankowany w 1739-1759.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 93.

Holtz Bernard, ¿y³ w XVI w.; snycerz. W 1597 wykona³ rzebione
drzwi do katedry, w 1598 ozdobi³ organy w tym¿e kociele. Za obie
prace otrzyma³ po 50 kop groszy litewskich.
J. Kurczewski, Koció³ zamkowy czyli katedra wileñska, t. 1. Wilno 1908, s. 93;
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 101.

Hoppen Jerzy, ur. 23 marca 1891 w Kownie, zm. w 1969 w Toruniu. W 1913-1914 studiowa³ w ASP w Krakowie; w 1914-1921 przebywa³ w Petersburgu. Od 1921 z przerwami studiowa³ malarstwo na
Wydziale Sztuk Piêknych USB; dyplom uzyska³ w 1934; wyk³ada³ w
Szkole Rzemios³ Artystycznych w Wilnie; od 1931 kierowa³ Zak³adem
Grafiki na Wydziale Sztuk Piêknych USB, w 1937-1939 by³ docentem
USB; cz³onek Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, na pierwszej wystawie WTAP pokaza³ dwa drzeworyty, w 1940-1942 wyk³ada³
rysunek w Instytucie Sztuk Piêknych w Wilnie; w 1944 by³ kustoszem
Muzeum Sztuki w Wilnie; od 1946 kierowa³ Zak³adem Grafiki na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, od 1951 jako profesor; by³
twórc¹ graficznej szko³y wileñskiej; oprócz grafiki uprawia³ malarstwo portretowe, jak i monumentalne, wiele uwagi powiêca³ konserwacji zabytkowych polichromii, projektowa³ przedmioty sztuki u¿ytkowej (projekt liter polskiego napisu na elewacji Ostrej Bramy, urna na
serce króla W³adys³awa IV). W malarstwie portretowym ulega³ wp³ywom Sleñdziñskiego. W 1929-1931 restaurowa³ freski cienne w salach Franciszka Smuglewicza i Joachima Lelewela w Bibliotece Uniwersytetu USB; namalowa³ szereg obrazów zwi¹zanych z Wilnem, m.in.
Biczownicy wileñscy 1934; cykl Stare Wilno 1924-1927.

A. Indriulaitis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 35; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 38; J. Poklewski, Polskie ¿ycie
artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s.109-114; Encyklopedia Ziemi
Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskie62
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go. Bydgoszcz 2002, s. 105.

Horbacewicz Józef, ur. 1818, zm. 3 kwietnia 1848 w Wilnie. Dzia³a³ w Wilnie; w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych XIX w. wykona³
na cmentarzu na Rossie wiele nagrobków, m.in. Marty Komajewskiej,
Jana Jaszczo³da, Jana Szeluta, Karoliny Korwell, Justyny Czadowskiej.
Pochowany na cmentarzu prawos³awnym na Lipówce w Wilnie.

Jan ze liwina (A.H. Kirkor), Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Wilno
1859, s. 266; S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, Wroc³aw. 112; M.
Jackiewicz, Wileñska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. Olsztyn 1993, s. 22; E.
Ma³achowicz, Cmentarz na Rossie w Wilnie. Wroc³aw 1993.

Horno-Pop³awski Stanis³aw, ur. w 1902, zm. ?; rzebiarz. W 19231931 studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych Warszawie w pracowni Breyera, w 1931-1936 przebywa³ we Francji; zatrudniony jako asystentinstruktor w kierowanej przez B. Ba³zukiewicza pracowni rzeby na
Wydziale Sztuk Piêknych USB. Wykona³ rzeby portretowe: Hadasa
Gurewicz, Placyda Bukowska; bra³ udzia³ w konserwacji rzeby, wykona³ pomnik nagrobny kapelana Legionów, bpa W³adys³awa Bandurskiego (1937). Uczestniczy³ w wystawach w Wilnie, jak i w innych
miastach Polski. Lata wojny spêdzi³ jako jeniec w obozie Woldenberg.
Po wojnie mieszka³ w Bia³ymstoku, w 1946-1949  profesor Wydzia³u
Sztuk Piêknych UMK w Toruniu, od 1949  kierownik Wydzia³u Rzeby PWSSP w Gdañsku, od 1954  profesor zwyczajny. Wystawy indywidualne w Warszawie, Gdañsku, w Sopocie, Tbilisi i Moskwie.

Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 61.

Horyd Józef, Horyd Jazep, ur. 15 lipca1896 w Odessie, wg. SAP 
w Wilnie, zm. 1 wrzenia 1939, podczas bombardowania, wracaj¹c do
Wilna; malarz, grafik, rysownik. Wg SAP, w 1918 s³u¿y³ jako ochotnik
w 4 Korpusie Polskim w Odessie, pod dowództwem gen. Lucjana ¯eligowskiego, a nastêpnie by³ uczestnikiem walk na wszystkich frontach.
W 1923-1925 studiowa³ na Wydziale Sztuk Piêknych USB u Ferdynanda Ruszczyca i Ludomira Sleñdziñskiego. Przebywa³ w Warszawie,
gdzie namalowa³ portrety: Wac³awa Sieroszewskiego, kontradmira³a
Józefa Unruga i wiceadmira³a Jerzego wirskiego. W 1928 kszta³ci³ siê
w Pary¿u. Uprawia³ malarstwo portretowe, pejza¿owe, tworzy³ malowid³a cienne: freski w Kasynie Garnizonowym w Izbie HandlowoPrzemys³owej w Wilnie; oraz witra¿e; opracowa³ graficznie kilka numerów Alma Mater Vilnensis; sporadycznie rzebi³: wykona³ krucyfiks do kaplicy szpitala w. Jakuba w Wilnie. Wspó³czesna krytyka
dopatrywa³a siê w jego rysunkach wp³ywów francuskich. By³ krótko
cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków, póniej na-
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le¿a³ do Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Piêknych, z którym kilkakrotnie wystawia³ (1931, 1934); w 1926-1928
wspó³pracowa³ z czasopismem bia³oruskim Ma³anka; wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek bia³oruskich, m.in. M. Wasilka Szum barawy (1929),
Maksima Tanka ¯urawinawy cwiet (1937); do zbiorków pieni bia³oruskich A. Hryniewicza Bie³aruski dziciaczy spieunik (1925), P. Szyrmy
Bie³aruskija narodnyja piesni (1929); wykona³ litograficzne portrety
Janki Kupa³y (1923) i Jakuba Ko³asa (1931), a tak¿e portret olejny rzebiarza Rafa³a Jachimowicza. Z obrazów znane s¹ m.in. Martwa natura
(ok. 1930) i Port rybacki; Widoki Wilna i okolic. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje siê jego obraz Krajobraz znad Niemna z
rybakami na brzegu, 1924 oraz Krajobraz z pagórkiem, 1925.
I. Melbechowska-Luty, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 123;.A.
Lis, Piakuczaj ma³anki sled. Minsk 1981; A. Lis, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 155; J. Malinowski, Kultura artystyczna
Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 30; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym
Wilnie. Toruñ 1994, s. 128.

Houwalt Ildefons, m¹¿ Barbary, ur. 1910 w Miko³ajewsku nad
Amurem, zm. 1987 w Poznaniu. Ukoñczy³ Gimnazjum im. Zygmunta
Augusta w Wilnie oraz w 1936 Wydzia³ Sztuk Piêknych USB; by³ cz³onkiem Spó³dzielni Pracy Artystów Wileñskich (SPAW); uprawia³ g³ównie sztukê u¿ytkow¹; po drugiej wojnie wiatowej dzia³a³ w Poznaniu,
w 1947 by³ wspó³twórc¹ wraz z Alfredem Lenic¹ i Feliksem M. Nowowiejskim cz³onkiem grupy 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm) , wiele wystawia³ w kraju i za granic¹. Znane s¹ jego
m.in. prace: Pa, 1934, drzeworyt; Lato, 1942-1944, tempera; Próba,
1942, tempera; Damy w parku, 1942-1944, tempera; Spotkanie, 1943,
tempera; Autoportret, 1943, rysunek; Portret ¿ony Barbary, 1944.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 328; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 107.

Houwaltowa Barbara, ¿ona Ildefonsa, ur. w 1911 w Kobierzynie k.
Krakowa, zm. ? W 1929-1935 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych
USB w Wilnie; w czasie studiów by³a prezesem Bractwa Artystycznego, cz³onek Grupy Wileñskiej od 1938. By³a cz³onkiem Spó³dzielni
Pracy Artystów Wileñskich; uprawia³a g³ównie sztukê u¿ytkow¹. W
1935-1940 uczestniczy³a w wystawach w Krakowie, Warszawie i Wilnie. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka³a w Poznaniu. Znane s¹ jej
m.in. nastêpuj¹ce prace: niegi, ok. 1934-1935; Martwa natura, ok.
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1935; Zima w Limanowej, olej; G³owa robotnika, 1943, rysunek.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s.
62; J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 269, 285.

Hrebnicka Maria, córka Adama Hrebnickiego, ur. ok. 1895, zm. po
1960 na Litwie. Ukoñczy³a ASP w Petersburgu. Zamieszka³a w domu
rodzicielskim w miejscowoci Raj (Staniszki) k. Starych Dukszt, dzi w
rejonie ignaliñskim. Pozostawi³a wiele pejza¿y z okolic Ber¿enik i Dukszt,
portretów. W 1945 nie wyjecha³a do Polski. Pozosta³a w rodzinnym kraju. Jej prace malarskie znajduj¹ siê w Muzeum Pomologicznym prof.
Adama Hrebnickiego w Raju (Rojus) k. Dukszt (Duktas) na Litwie.
J. Sienkiewicz, Raj pod Starymi Duksztami. Kurier Wileñski 2003, nr 233, s. 1, 8.

Hrehory, Hrekory, ¿y³ w XVII w. W 1666 na zamówienie magistratu namalowa³ obrazy na uroczystoæ wjazdu do Wilna wojewody
Micha³a Radziwi³³a. W tym¿e roku wykona³ szereg obrazów na p³ótnie
do o³tarzy na procesjê Bo¿ego Cia³a, za co otrzyma³ 20 z³. Posiada³
kamienicê, z której w 1667 p³aci³ miesiêcznie 10 z³. za wodê.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 125.

Hryniewiecki Ludomir, ¿y³ w XX w. Studiowa³ w latach 30. XX
w. na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, bra³ udzia³ w wystawach wydzia³u w 1933/1934-1937/1938. Wzi¹³ udzia³ w subskrypcji
grafiki wileñskiej, organizowanej przez wileñskie S³owo w 1937.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s. 62.

Hryñ Iwanowicz, ¿y³ w XVI w. By³ wspó³pracownikiem drukarza
Iwana Fiodorowa, znany z lwowskich dokumentów z 19 marca 1582
i 26 lutego 1583. Pochodzi³ z Zab³udowa. Staraniem Fiodorowa i na
jego koszt uczy³ siê malarstwa, stolarstwa, forsznajderstwa i na stali
liter i inszych rzeczy rzezania tysz i drukarstwa. Nie dotrzymawszy umowy, zawartej z Fiodorowem w drukarni w Ostrogu, uda³ siê do Wilna,
gdzie wykona³ dla Kumy Mamonicza dwa komplety czcionek. W
zwi¹zku ze skarg¹ Fiodorowa, pozwany jako wiadek malarz lwowski
Wawrzyniec Filipowicz zawiadczy³ 19 marca 1582, ¿e uczy³ Hrynia
dwa lata malarstwa na koszt Fiodorowa.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 127.

Hunkiewicz Micha³, ¿y³ w XVIII w.; snycerz. W 1765 op³aca³ na
rzecz magistratu wileñskiego sk³adkê graniczn¹.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 135.

Cdn.

Opr. M. J.
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Stó³ do gry w szachy. Na dalszym planie  Pa³ac Prezydencki
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WSPOMNIJMY MACKIEWICZÓW
 STANIS£AWA CATA I JÓZEFA
Romuald Mieczkowski
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Podczas majowego festiwalu, prócz spotkañ poetyckich, zawsze
upamiêtnialimy wilnian, naszych krajan na niwie literatury. Bracia Mackiewiczowie  Stanis³aw Cat i Józef  w Wilnie zrobili du¿o dla jej
rozwoju wiele, tymczasem pamiêæ dzisiaj o tym nie jest na Litwie du¿a
 nie upamiêtniono w jakikolwiek konkretny sposób ich dokonañ, dotychczas nie ukaza³a siê ¿adna ich ksi¹¿ka po litewsku, nie s³ychaæ, aby
powstawa³y na temat ich obecnoci w Wilnie publikacje, pisano rozprawy naukowe czy ksi¹¿ki. A ich obecnoæ w miecie nad Wili¹, na
Wileñszczynie by³a pe³na zaanga¿owania i znaczna  zarówno w latach przedwojennych, jak i póniejszych, choæ stosunek do braci Mackiewiczów bywa nadal kontrowersyjny.
W zwi¹zku z tym bêdziemy podejmowaæ niezwyk³ych goci  do
Wilna przybêdzie Aleksandra Niemczykowa, córka Stanis³awa Cata
Mackiewicza. Od pocz¹tków powstania Znad Wilii pani Ola jest zwolennikiem naszej dzia³alnoci i wielkim przyjacielem pisma, drukowa³a

Czy od ubieg³ego roku bêdziemy  ju¿ zawsze  robiæ tylko symboliczne zdjêcia
przy tablicy pami¹tkowej przy b. Klasztorze Bazylianów, gdy¿ w³aciwa Cela bêdzie przynosiæ zyski jako jeden z pokojów hotelowych?
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I podczas tegorocznego Maju nad Wili¹
na pewno nie zabraknie wycieczek literackich, które poprowadz¹ wilnianie. W rodku  Wojciech Piotrowicz. 2006

na jego ³amach swe artyku³y, zada³a sobie trudu, ¿eby
zbadaæ geografiê czytelników, na podstawie ich listów
do redakcji, która  jak siê
okaza³o  ogarnê³a wszystkie kontynenty, prócz Antarktydy
W mieszkaniu Aleksandry
Niemczykowej przy ulicy
Bruna na warszawskim Mokotowie znajdziemy wszystkie numery Znad Wilii, jest
ono zawsze otwarte dla przy-

bywaj¹cych do stolicy Polski wilnian.
Niestety, z powodu zdrowia, nie mo¿e przybyæ Halina Mackiewicz,
córka Józefa Mackiewicza. Jest archeologiem z zawodu, o bardzo ciekawym i trudnym losie, na który niew¹tpliwie wp³yw mia³a emigracja i
pisarstwo jej ojca. Odby³em z ni¹ mi³¹ rozmowê na warszawskich Szczêliwicach. Pani Halina ucieszy³a siê bardzo, i¿ pamiêæ o jej ojcu jest
¿ywa wród polskich poetów i publicystów Wilna.
Natomiast o jego osobowoci i twórczoci bêdzie mówi³ Kazimierz
Or³o, znakomity pisarz, scenarzysta, twórca s³uchowisk radiowych,
publicysta, autor m.in. powieci Cudowna melina, Trzecie k³amstwo, a
ostatnio Dziewczyna z ganku, o tematyce mazurskiej, wyró¿nionej Nagrod¹ Nowych Ksi¹¿ek. W latach PRL Kazimierz Or³o wspó³pracowa³ z parysk¹ Kultur¹ i Radiem Wolna Europa, redagowa³ podziemne
pismo Zapis. Z pewnoci¹ ma³o kto wie na Litwie, ¿e Stanis³aw i
Józef Mackiewiczowie to wujowie pisarza, a bracia jego matki. Planuje
swój przyjazd syn Kazimierza Or³osia  Maciej, znany prezenter telewizyjny, ale te¿ literat.
O roli Mackiewiczów w Wilnie bêdê mówili wilnianie, naukowcy.
Wspólnie dotkniemy miejsc, zwi¹zanych ze S³owem, ¯agarami, do
powstania których przyczyni³ siê jego redaktor, wileñskich miejsc z
kart ksi¹¿ek Józefa Mackiewicza.
A inni gocie? Doæ licznie zapowiada siê udzia³ poetów z Niemiec.
Planuje przybyæ Klaus Rainer Goll, prezes Stowarzyszenia Niemieckich
Pisarzy w Lubece, z radoci¹ bêdziemy witaæ nasz¹ kole¿ankê Alicjê
Ryba³ko. Miejmy nadziejê, ¿e uda siê z Anglii przybyæ Boles³awowi Taborskiemu. Oczywicie  jak zwykle  ma byæ doæ liczna grupa po68
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etów z ró¿nych zak¹tków Polskich, wiêkszoæ z nich przybêdzie na Maj
nad Wili¹ po raz pierwszy. Z wyj¹tkiem tych, którzy nawi¹zali kontakty
z twórcami wileñskimi, stale z nimi wspó³pracuj¹.
Bo ma te¿ nasze przedsiêwziêcie wymiar konkretny i partnerski  nie
jest to sztuka dla sztuki, nie jest to festiwal jakiej jednej opcji czy
uk³adu, co zdarza siê niekiedy przy tego typu imprezach. Jestemy otwarci, podejmujemy twórców, którzy jako zwi¹zani s¹ z nasz¹ ziemi¹, choæby w którym pokoleniu. Twórców, którzy ni¹ siê interesuj¹, znajduj¹ tu
inspiracje twórcze. Którzy pomagaj¹ swym kolegom zaistnieæ nad Wis³¹
i gdzieindziej. Powiedzmy szczerze, innych mo¿liwoci dla rozwoju swej
twórczoci, ni¿ poprzez kontakty kole¿eñskie, najczêciej nie mamy. Cieszymy siê wiêc, gdy z obecnoci naszych goci pozostaj¹ konkrety, które pozwalaj¹ w dzisiejszych warunkach zachowaæ s³owo polskie nad
Wili¹, które bez takich wiêzów, pozostaje w samotnoci.
Poprzez przyjazdy poetów rozwija siê równie¿ vilniana we wspó³czesnej poezji, nie tylko polskiej. To ju¿ tradycja, ¿e powstaj¹ nie tylko
nowe wiersze, ale i ca³e tomiki, jak to jest, na przyk³ad, z ubieg³orocznym uczestnikiem Maja nad Wili¹, Wies³awem Stanis³awem Ciesielskim ze S³upska, który niedawno wyda³ tomik wierszy pt. Oblicze anio³a, w jakim wiele odwo³añ do naszego miasta, w³¹cznie z ok³adk¹ ksi¹¿ki
(patrz, s. 135).
Maj¹ te¿ Spotkania aspekt wielonarodowy  dziêki udzia³owi w nich
poetów litewskich, jak równie¿ miejscowych twórców innych narodowoci, dziêki nawi¹zywanym podczas festiwalu prywatnym znajomociom dochodzi do przek³adów poezji na ró¿ne jêzyki. I takich przyk³adów znajdziemy niema³o.
Na odnotowanie zas³uguj¹ imprezy towarzysz¹ce. Tradycyjnie od
lat w Majach nad Wili¹ uczestnicz¹ muzycy i malarze, towarzysz¹ im
plenery i warsztaty. W obecnym zaistnieje równie¿ fotografia. I to jaka!
Dziêki zaanga¿owaniu Stefana Figlarowicza, kierownika Dzia³u Fotografii Muzeum Narodowego w Gdañsku, cz³owieka zafascynowanego
i zaprzyjanionego z Wilnem i rodowiskiem Znad Wilii, planuje siê
otworzyæ dwie wystawy fotografii autorstwa Stanis³awa Cata Mackiewicza  Pejza¿ polski 1939 i Archiwum Londyñskie (w Polskiej Galerii
Artystycznej Znad Wilii i w Instytucie Polskim). Niew¹tpliwie stan¹
siê one wydarzeniem.
Serdecznie zapraszam miejscowych sympatyków poezji i sztuki oraz
goci miasta, za m³odych poetów  do udzia³u w konkursie poetyckim z atrakcyjnymi nagrodami.
Romuald Mieczkowski
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PROGRAM
XIV MIÊDZYNARODOWYCH
SPOTKAÑ POETYCKICH
MAJ NAD WILI¥
Niedziela, 27 maja
Przyjazd goci z zagranicy. Poczêstunek, spotkania przy herbatce,
kawie i ciastkach w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii. Udzia³ w
imprezach kulturalnych (wycieczki, muzea, teatr, koncerty).
17.00 - Wiosna Poezji na Podwórzu Sarbiewskiego Uniwersytetu
Wileñskiego. Udzia³ w koncercie fina³owym.
Poniedzia³ek, 28 maja
9.45 - Inauguracja Maja nad Wili¹ przy pomniku Adama Mickiewicza. Z³o¿enie kwiatów.
10.00 - Poznajmy siê! - Przedpo³udnie jednego wiersza goci
MSP w Podwórzu Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza. Oficjalne
powitanie uczestników Spotkañ przez przedstawiciela Zwi¹zku Pisarzy Litwy, Ambasady i Konsulatu Generalnego RP, Instytutu Polskiego
w Wilnie oraz Organizatora przedsiêwziêcia. Zdjêcia na pami¹tkê, zwiedzanie muzeum poety.
16.00 - IV Turniej Jednego Wiersza M³odych o Nagrody Czeladnika Poezji. Wielokulturowe barwy miasta nad Wili¹ - recital
Algimantasa Paulukevièiusa. Sala Filomatów Muzeum A. Mickiewicza.
18.00 - Otwarcie wystawy, fotografii Archiwum londyñskie Stanislawa Cata Mickiewicza IP.
Wtorek, 29 maja
9.30 - Wspominaj¹c Mackiewiczów. Konferencja naukowa. Instytut Polski.
14.00 - Tu siê narodzi³o S³owo. Wycieczka literacka.
17.00 - Spotkanie w Czarnym Borze i Majówka.
roda, 30 maja
10.00 - Rozmowa na tematy translatorskie i wspó³pracy literatur w
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Zwi¹zku Pisarzy Litwy.
12.00 - Spotkania w polskich organizacjach spo³ecznych i redakcjach mediów.
17.30 - Dotkn¹æ pamiêci literackiej  roda Literacka w Celi Konrada (w razie niemo¿noci wejcia do Klasztoru Bazylianów  w unickim
Kociele w. Trójcy).
18.30 - Otwarcie wystawy fotograficznej Pejza¿ Polski Stanis³awa
Cata Mackiewicza  wspólnie z przedstawicielami Gdañskiej Galerii
Fotografii. Tradycyjna Biesiada Poetów, Muzyków, Plastyków i ich
Przyjació³. Koncert S³owo, muzyka, barwa. PGA Znad Wilii.
Czwartek, 31 maja

©Romuald Mieczkowski

11.00 - Konferencja prasowa. Podsumowanie wyników XIII MSP
Maj nad Wili¹. Promocja najnowszych numerów kwartalnika Znad
Wilii i ksi¹¿ek uczestników Spotkañ. Rozmowa na temat wspó³pracy
edytorskiej. PGAZnad Wilii.

Poeci odwiedzali ró¿ne zak¹tki, zwi¹zane z ¿yciem wybitnych swych rodaków na
Litwie  byli te¿ w Szetejniach, w dolinie Issy
71

MI£OSZOWIANA
MÓJ POETA
Barbara Gruszka-Zych
Stuka³ lask¹ do innego wiata
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 Jak by³em m³ody, by³em zbuntowany i nieufny. Teraz, kiedy mam
92 lata, te¿ jestem zbuntowany i nieufny  powtarza³ Czes³aw Mi³osz.
Jak gdyby chcia³ zaznaczyæ, ¿e
up³yw czasu nie ma znaczenia. Ci,
którzy go znali, bez wahania mogli
mówiæ m³ody dziewiêædziesiêciolatek. Na dodatek dziewiêædziesiêciolatek niespokojny, prowokuj¹cy i twórczy nawet w kontaktach
towarzyskich. Bo zmuszaj¹cy rozmówcê do zajêcia stanowiska, naturalnej reakcji, nawet nieprzepisowego zachowania. A przy tym Pierwsze spotkanie z poet¹. Autorwci¹¿ próbuj¹cy wyjaniæ sobie i in- ka wspomnieñ w rozmowie z Czenym dlaczego  jako poeta  zosta³ s³awem Mmi³oszem na Krakowskim
wybrany, otrzyma³ szczególny dar. Rynku. 1990
 W Ameryce ¿yje pewien wariat, który twierdzi, ¿e zapisa³em duszê diab³u  mia³ siê podczas jednej z naszych rozmów.  To wariat,
ale tego, co mówi¹ wariaci, nale¿y s³uchaæ.
Liryczni poeci
Maj¹ zwykle, jak wiedzia³, zimne serca (...)
Doskona³oæ sztuki
otrzymuje siê w zamian za takie kalectwo
pisa³ w Orfeuszu i Eurydyce. Ci, którzy Go czytali, wiedz¹ jednak, ¿e
muzyka nim w³ada³a (cytat z tego samego poematu).
Na swoj¹ obronê mia³ lirê dziewiêciostrunn¹.
Niós³ w niej muzykê ziemi przeciw otch³ani
zasypuj¹cej wszelkie dwiêki cisz¹.
Dzi Jego lira  w rzeczywistoci pióro, którego kiedy szuka³ przy
mnie w kieszeni pi¿amy, potem klawiatura i ekran komputera z po72
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wiêkszonymi czcionkami  od dawna milczy. Dobrze, ¿e wiecznie
zakochany czytelnik (bo przecie¿ swoich poetów kocha siê a¿ do
mierci) mo¿e zawsze otworzyæ któr¹ z Jego ksi¹¿ek i s³uchaæ tej
muzyki, wyprowadzaj¹cej z Hadesu milczenia.
Mój Poeta
Tak naprawdê pierwszy raz zobaczy³am Mi³osza dzieñ po Noblu.
Olbrzymie, czarno-bia³e zdjêcie jego twarzy studenci wystawili przed
wejciem na wydzia³ polonistyki Uniwersytetu l¹skiego w Sosnowcu, przy ulicy Bieruta. Patrza³ na nas jaki taki  nie z tej naszej
komunistycznej ziemi.
Z koszul¹, rozpiêt¹ pod szyj¹, ze swobodnym umiechem. Na oko
piêædziesiêciolatek, a przecie¿ wówczas ju¿ starszy cz³owiek, tu¿ przed
siedemdziesi¹tk¹. W nocy we wszystkich rozg³oniach radiowych nie
da³ nam zasn¹æ swoimi wierszami. Bez koñca powtarzano Ob³oki, Wiarê, Nadziejê, Mi³oæ, Mowê ojczyst¹, czytane tym jego g³osem nie do
podrobienia. Niektórzy z nas szybko nauczyli siê ich na pamiêæ. Nobel
Prize w dziedzinie literatury  to zawsze ekscytuje wiat, który w³anie
wtedy dowiedzia³ siê, jak wietne wiersze zosta³y napisane w nieznanym, polskim jêzyku, na dodatek nie tam, gdzie siê po polsku mówi, ale
gdzie hen, za oceanem. Zaskoczonym Amerykanom dopiero po jakim czasie wyszed³ na zdrowie ten nasz polski.
 Co to za wiersze, których nie rozumiemy  narzekali najpierw, co
przypomnia³ w swoim licie syn poety, Antoni, podczas wernisa¿u wystawy Czes³aw Mi³osz. 1911-2004. Dzie³o i ¿ycie, przygotowanej przez
The Milosz Institute w 25. rocznicê Nobla i 60. pierwszej edycji Ocalenia. Potem, kiedy ju¿ poznali t³umaczenia, sarkali, ¿e utwory nie s¹ rymowane. Bardzo szybko jednak uznali Mi³osza za swojego poetê. Nie
spieralimy siê z nimi, wiedzielimy swoje. Zw³aszcza, ¿e autor Ziemi
Ulro od razu chcia³ Polskê odwiedziæ. Sporód miast, do których zajrza³
po raz pierwszy od dziesiêcioleci, i podczas kolejnych wizyt, szczególnie
upodoba³ sobie Kraków. Wyjecha³em z Krakowa, z mego mieszkania przy
ul. w. Tomasza w koñcu 45 r. i wróci³em na kilka dni latem 1981 r., a na
dobre dopiero w 1989 r. Kraków jest dla mnie chyba jedynym miastem,
przypominaj¹cym moje uniwersyteckie Wilno  zanotowa³.
Kraków te¿ nas  uznanego Poetê i mnie, wówczas autorkê debiutanckiego tomiku  do siebie zbli¿y³. Miasto królewskie, w którym  jak
w sierpniu 2004 r. napisa³ Seamus Heaney  umar³ On, stary Król. To
w³anie tu spotyka³am go wielokrotnie podczas kolejnych odwiedzin w
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kraju i póniej, kiedy ju¿ zamieszka³ w podwawelskim grodzie, sk¹d sprawowa³ rz¹dy nad polsk¹ poezj¹. Sama uznawa³am to jego panowanie.
Jedzi³am odwiedzaæ Mistrza, s³uchaæ wskazañ i rad. A spotyka³am cz³owieka. Weso³ego, próbuj¹cego miechem zag³uszyæ w¹tpliwoci, dotycz¹ce sensu ¿ycia. Przekornego, bo nie mo¿na wszystkim sprzyjaæ, trzeba
niekiedy dra¿niæ, prowokowaæ, to sposób na niezale¿noæ. Mê¿czyznê,
patrz¹cego m³odym, b³êkitnym wzrokiem, którego nie da³o siê unikn¹æ.
Rozmowa kontrolowana
Pierwszy raz spotka³am mojego Poetê w 1990 roku. Przyjecha³
uwietniæ nadanie przez krakowsk¹ Alma Mater doktoratu honoris causa
jego przyjacielowi, litewskiemu poecie, Tomasovi Venclovie. By³am
ostatnia w kolejce dziennikarzy, którzy ustawili siê do Mi³osza po wywiad. I dobrze siê sta³o, bo Poeta, zmêczony rozmowami, zaproponowa³ mi spacer po Starym Miecie. Zakoñczylimy go przed Sukiennicami, w kawiarni u Noworolskiego. Za nami w pewnej odleg³oci szli:
brat Noblisty, Andrzej (dzi ju¿ nie¿yj¹cy), Tomas Venclova i prof. Jan
B³oñski. Usiedlimy, ¿eby napiæ siê kawy, godz¹c siê, ¿e podpatruj¹cy
nas ze stosownej odleg³oci fotoreporter Gazety Wyborczej, Jerzy
Szczêsny, pstryka zdjêcie za zdjêciem. Nosi³am wtedy grubo pleciony
warkocz, który wydawa³ mi siê do tej wiatowej chwili ma³o odpowiedni (Wypada³o mieæ bardziej fantazyjn¹ fryzurê i  na przyk³ad  jak
Mi³osz w chwilach, kiedy ledzi³y go kamery  czapkê z daszkiem.).
Ale Poeta zdawa³ siê nie zauwa¿aæ mojego zak³opotania. Swój dom w
Berkeley nazywa³ pustelni¹, mówi³, ¿e siedz¹c w nim miesi¹cami, intensywnie pisze, towarzysz¹ mu tylko koty. ¯e ceni sobie wyk³ady na
uniwersytetach, szczególnie zajêcia creative writing (twórczego pisania), które s¹ dobr¹ szko³¹ zarówno dla studentów, jak i dla profesorów. Wyszed³ mi z tego krótki wywiad dla mojego tygodnika Goæ
Niedzielny. Ale sto razy wa¿niejsza by³a osobista rozmowa, có¿ z tego,
¿e kontrolowana przez trzech, raczej udaj¹cych, ¿e nic nie s³ysz¹, wiadków. Ca³y czas mia³am wiadomoæ, ¿e mog³o byæ zdecydowanie gorzej, gdybym swoje pytania zada³a podczas konferencji prasowej. Zanim jeszcze usiedlimy przy ogrodowych stolikach, wyjê³am z plecaka
swój wie¿o wydany debiutancki tomik Napiæ siê pierwszej wody. Na
trzeciej stronie ok³adki na wszelki wypadek zapisa³am d³ugopisem
domowy adres, nie bardzo jednak licz¹c, ¿e to co da. Po jakim czasie
okaza³o siê, ¿e da³o. Bo prawdopodobnie bez tej mojej zapobiegliwoci
nasze spotkanie by nie mia³o niezwyk³ego dla mnie dalszego ci¹gu. W
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miesi¹c póniej
do
mojego
domu w Czeladzi przyszed³ list
lotniczy z Kalifornii. Pisany
rêcznie, niebieskim atramentem, na ¿ó³tym
papierze listowym:
Droga Pani
Barbaro  w Z noblist¹ i Tomasem Venclov¹ w ogródku na KraPani
tomiku kowskim Rynku. Stoi  Andrzej Mi³osz. Kraków 1990
najbardziej podobaj¹ mi siê krótkie wiersze. Najlepszy jest Mi³oæ. Powinien do
Pani zwróciæ siê red. Illg ze Znaku, z którym o Pani wierszach mówi³em  napisa³ do mnie sam wielki Czes³aw Mi³osz. Z radoci skaka³am prawie do sufitu. Niestety, red. Illg nigdy siê do mnie nie zg³osi³.
Ale od tamtego czasu rozpoczê³a siê moja korespondencja z Mi³oszem.
Do dzi przechowujê listy, pisane z Grizzly Peak, z czasów kiedy by³
wyk³adowc¹ na Wydziale Jêzyków i Literatur S³owiañskich w Berkeley. Osobiste recenzje moich kolejnych tomików.
B³ogos³awiona Barbaro,
Bo jednak mylê, ¿e b³ogos³awiona za swoj¹ poezjê, która mnie
wzrusza i cieszy swoim polskim jêzykiem, tak bardzo polska, jak u niewielu poetów i nie boj¹ca siê dobrych uczuæ, mi³oci, modlitwy. Wiêc
bardzo Pani¹ chwalê za ten tomik Teren prywatny i bardzo dobrze
¿yczê Pani i dzieciom, martwi¹c siê, ¿e rosn¹ na l¹sku, bo podczas
pobytu w Polsce przygl¹da³em siê dzieciom w Krakowie i myla³em, ¿e
wszystkie wygl¹daj¹ jako mizernie i blado, chyba z powodu zatrutego
powietrza. Pewnie Pani oczekuje krytyki literackiej, oceny poszczególnych wierszy. Otó¿ wolê daæ ogólne wra¿enie po lekturze ca³oci, dobre. Chyba zawsze ci¹gnie mnie do wierszy opisowych, jak Jab³ko.
Osobne zagadnienie to wiersze religijne, Pani w³asne, ale nie tylko.
Istnieje pewien polski styl wierszy religijnych, niejako sielankowy, tak
jak w kolêdach, nieco dziecinny, polegaj¹cy na oswajaniu Boskoci.
Dla mnie krzy¿ jest przera¿aj¹cy i nie rozumiem, jak móg³ byæ zamieniony tak ³atwo w symbol. Przecie to gorzej ni¿ szubienica, narzêdzie
tortury, wymylone przez Rzymian, a jakiej sadystycznej wyobrani po-
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trzeba, ¿eby karê mierci zamieniæ w mêczarnie powolnego umierania,
bo sama mieræ by³aby za ma³¹ kar¹. Mylê czasem, ¿e ich imperium
dlatego upad³o, ¿e cierpienia niewolników tak karanych wreszcie do
ucha boskiego dotar³y. Tak, jak klêska Indian amerykañskich, tych
diab³ów na ziemi, których wioski  wszyscy, mê¿czyni, kobiety i dzieci
 zbiera³y siê na ulubione widowisko powolnego torturowania, a¿ do
mierci jeñców wojennych. Có¿ w porównaniu z tym corrida. Matko
ja te¿ kobieta mo¿e najlepszy z wierszy do Marii, ale to trudny temat,
je¿eli próbowaæ wyrwaæ siê z sielankowego krêgu. Wiersze o egzotycznych krajach mniej mi siê podoba³y, te z polsk¹ przyrod¹ najlepsze.
Zbli¿aj¹ siê wiêta Bo¿ego Narodzenia, oby szczêliwie wam by³o, obchodz¹c je w rodzinie, b³ogos³awiona Barbaro
Berkeley 30.11.94
(Rozwa¿ania o krzy¿u Poeta czêciowo wykorzysta³ wiele lat póniej w Piesku przydro¿nym.)
Bluzka w bia³e groszki
Kiedy w czerwcu 1993 roku Mi³osz przyjecha³ do Katowic, gdzie
w Teatrze l¹skim odbywa³y siê uroczystoci w zwi¹zku z nadaniem
przez Uniwersytet l¹ski doktoratu honoris causa jego przyjacielowi,
rosyjskiemu poecie Josifowi Brodskiemu, bylimy ju¿ jako zaznajomieni. Pamiêtam, ¿e Noblista budzi³ postrach wród dziennikarzy,
zw³aszcza telewizyjnych. Nie reagowa³ na ich pytania, milcza³, kiedy
podchodzili z prob¹ o komentarze np. na temat Jak mu siê podoba
wystawiany na Scenie Kameralnej Marmur przyjaciela?. Przez moment te¿ siê ba³am, ¿e mnie nie pozna. Podesz³ymy do niego w foyer
teatru z dzi ju¿ nie¿yj¹c¹ kole¿ank¹ z Gocia Niedzielnego, pisark¹ i
publicystk¹, za³o¿ycielk¹ oddzia³u Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w
Katowicach, Renat¹ Zwoniakow¹, nazywan¹ Nat¹ (tak podpisywa³a
swoje felietony). Nie musia³am siê przedstawiaæ. Poeta wykaza³ wyj¹tkowe zainteresowanie nami i wda³ siê w rozmowê o miejscowym rodowisku literackim (zaraz po wejciu do teatru na klêczkach powita³
go, dzi te¿ ju¿ nie¿yj¹cy poeta-górnik, Józef Krupiñski). Nata po chwili
odesz³a, a Mi³osz zasypywa³ mnie tymi swoimi b³yskotliwymi przemyleniami o literaturze. Zrobi³am z nim nawet ekspresowy wywiad, opublikowany potem w Gociu Niedzielnym. Mówi³, ¿e wiat i emigracjê postrzega dzi w innej perspektywie:
 Dla mnie osobicie wiat istnieje pomiêdzy Polsk¹ i Ameryk¹, z
pewnym pominiêciem zachodniej Europy. Nawet prociej jest przyle76
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cieæ z Ameryki do Polski. Z tego powodu pojêcie emigracji ulega przekszta³ceniu. Emigracja  to nie znaczy ju¿ oderwanie, poniewa¿ mam
w domu faks i korekty ksi¹¿ek czy artyku³ów przesy³am nim do wydawców. Z jednego domu do drugiego...
By³ mocno krytyczny wobec Ameryki:
 Ameryka jest krajem trudnym do zdefiniowania i nies³ychanie wielokszta³tnym. Ja, mieszkaj¹c tam, prawie nie ogl¹dam telewizji  to
niechêæ do horrorów i programów erotycznych. Nie czytam te¿ popularnych tam ksi¹¿ek, skierowanych do masowego czytelnika, które s¹
t³umaczone w wielomilionowych nak³adach w Polsce. Jak siê okazuje,
mo¿na mieszkaæ w Ameryce, przebywaj¹c w wiecie nie prawdziwie
amerykañskim. Takich wiatów jest tam wiele. Ameryka to w wielu
aspektach ¿ycia kraj dzikiego kapitalizmu, który dla nikogo nie mo¿e
byæ wzorem, bo ostatecznie istniej¹ pewne humanitarne wymagania i
nie nale¿y ¿yæ przeciw nim.
Nie oszczêdza³ te¿ Polski:
 Jeli idzie o Polskê, dziwi mnie na³óg utyskiwania. Zreszt¹ Mro¿ek napisa³, ¿e Polacy tak przyzwyczaili siê do roli mêczenników, ¿e
gdyby nawet ich k¹paæ w mleku i miodzie, to bêd¹ narzekaæ, jak jest
strasznie, okropnie, jaka beznadzieja.
Na pytanie o poezjê, odwo³a³ siê do bohatera spotkania:
 Mój kolega Josif Brodski ma o wiele bardziej wznios³e pojêcie o
roli poezji i literatury ni¿ ja. Jestem trochê sceptyczny, a trochê mam
nadziejê, ¿e poezja ocala. Uwa¿am, ¿e moje wiersze pochodz¹ z inspiracji religijnej. Jeli chodzi o listê win i grzechów, to wydaje mi siê, ¿e
dobre wiersze mog¹ odkupiæ wiele grzechów.
Opowiada³ te¿ o swoim ¿yciu w Kalifornii:
 Berkeley to miejscowoæ, w której na kilometr kwadratowy przypada najwiêksza na wiecie iloæ laureatów nagrody Nobla. Nie ma siê
tam poczucia jakiej wyj¹tkowej roli, niezwyk³ego znaczenia. Przyjemnie jest, kiedy czasem podchodz¹ do mnie na ulicy i dziêkuj¹ za wiersze. Ale to siê zdarza nie tak czêsto. Normalnie jest siê jednym z wielu
i basta. Na co dzieñ zajmujê siê prac¹  piszê, studiujê, czytam. Bardzo
pracowicie spêdzam dni, tak ¿e nie mam czasu na inne aktywnoci.
Rzadko bywam na jakich przyjêciach. Takie ¿ycie pozwala siê na³adowaæ na póniejsze wyjazdy, takie jak ten.
Nata, widz¹c, jak dobrze nam siê rozmawia, ¿yczliwie zaprosi³a mnie
na uroczysty obiad do restauracji Corner, zorganizowany przez Katowicki Oddzia³ Stowarzyszenia Pisarzy Polskich na czeæ noblistów. Dopiero po imprezie okaza³o siê, ¿e przez ten jej mi³y gest obie narazi³ymy siê
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na pretensje w³adz Stowarzyszenia. Ja  bo jako
cz³owiek spoza organizacji bra³am udzia³ w imprezie dla wybranych. Ona za
to, ¿e nie skonsultowa³a zaproszenia z zarz¹dem. Rzeczywicie, przez moje zapatrzenie w Mi³osza, nie
Autorka  po prawej stronie Czes³awa Mi³osza (na wpad³am na to, ¿e mogê
zdjêciu  z lewa od poety) podczas przyjêcia w byæ tam intruzem. mierestauracji Korner w Katowicach. 1993
j¹c siê i ¿artuj¹c, porwani
przez orszak goci, weszlimy do autokaru, maj¹cego podwieæ nas do
restauracji. Nie zajê³am miejsca, ale ¿eby wykorzystaæ ka¿d¹ chwilê stanê³am nad fotelem, który zaj¹³ Poeta. Towarzyszy³a mu ³adna blondynka w
koszulowej, at³asowej bluzce. Przypuszcza³am, ¿e to sekretarka. Umiecha³a siê i taktownie nie wtr¹ca³a do naszych pogaduszek. Nagle, w ferworze rozmowy, nachyli³am siê do ucha Poety, ¿eby co wyraniej powiedzieæ i wtedy sta³o siê. Jak wystrzelony z procy odskoczy³ guzik zapinaj¹cy moj¹ czarn¹ bluzkê w bia³e groszki. Dobrze, ¿e nie uderzy³ w oko
mojego rozmówcy. Za to w oczy Mi³osza wpad³y moje nagle ods³oniête
piersi w czarnym staniku... W trójkê, jak na komendê, wybuchnêlimy gromkim miechem. Choæ tak naprawdê, nie by³o mi do miechu. Poczerwienia³am, odwróci³am siê i  z udawanym spokojem  agrafk¹, któr¹ jakim
trafem mia³am w torebce, spiê³am bluzkê, ¿eby wygl¹da³a, jakby nic siê nie
sta³o. Ale sta³o siê. Straci³am pewnoæ siebie. Chyba zauwa¿y³a to blondynka,siedz¹ca obok Mi³osza. Wys³a³a mi porozumiewawcze spojrzenie, takie
bezs³owne, kobiece wsparcie. Dopiero po jakim czasie dowiedzia³am siê, ¿e
by³a to Carol, druga ¿ona Poety. Oboje okazali klasê, przechodz¹c do porz¹dku nad t¹ moj¹ wpadk¹. Zaczêli z du¿ym zainteresowaniem podziwiaæ widoczne przez autobusow¹ szybê zdobienia secesyjnych katowickich kamienic. Wszystko zakoñczy³o siê dobrze: po uroczystych powitaniach w holu
Cornera Profesor zaprosi³ mnie do zajêcia miejsca obok siebie przy stole.
Po jego lewicy siedzia³a ¿ona, obok niej Josif Brodski, dalej ówczesny rektor
Uniwersytetu l¹skiego. Po prawej stronie Poety  ja, Bronis³aw Maj, Andrzej Szuba. Naprzeciw Anna i Stanis³aw Barañczakowie, Andrzej Drawicz.
Wszyscy mieli chêæ na pogwarki z Mi³oszem, ale ostatecznie to ja otrzyma³am na niego wy³¹cznoæ. Obiad trwa³ prawie dwie godziny. Bieluka porcelanowa zastawa, b³yszcz¹ce srebrem pokrywy pó³misków, nieustannie wylewaj¹ca siê z lamp b³yskowych olepiaj¹ca rtêæ, nie przeszkadza³y nam
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rozmawiaæ. Przez ramiê Carol i Czeslawa  jak go nazywa³, zacz¹³ te¿
nawi¹zywaæ ze mn¹ rozmowê Brodski. Po obiedzie, bardzo w moim stylu,
zada³am mu ma³o stosowne w tej chwili luzu powa¿ne pytanie: Czy poezja
mo¿e uniemiertelniaæ?. Mówi³ po angielsku, ale ¿e nie wszystko rozumia³am, poprosi³ o pomoc Stanis³awa Barañczaka. A potem przeszed³ na rosyjski: Staszek, Staszek, znaszli eti stroczki Wally Stewensa?. Stroczka po
przet³umaczeniu przez Barañczaka brzmia³a: Cia³o umiera, uroda cia³a ¿yje i
mia³a byæ odpowiedzi¹ na moje pytanie. Ten cytat wróci³ do mnie po mierci
Brodskiego, kiedy w pamiêci us³ysza³am jego mêski przecie¿, ale jako po
kobiecemu miêkki g³os, bardzo charakterystyczny i jakby nieustannie czu³y.
Wypowiadaj¹cy ca³¹ prawdê o poezji zawart¹ w dwóch cudzych, bo ani w
Brodskiego, ani w Mi³osza, ani w moich linijkach. Wróci³ do mnie te¿ wtedy
obraz tych dwóch mê¿czyzn  w sztruksowych marynarkach i koszulach
w drobn¹ kratkê. Jeden by³ wtedy po piêædziesi¹tce, drugi przekroczy³ osiemdziesi¹tkê, a wiêc obaj ju¿ w³aciwie starzy, a przecie¿ nic z tego ich zmêczenia minionymi latami nie by³o wtedy widaæ. miali siê, ¿artowali, patrzeli w
oczy kobietom z si³¹, któr¹ rzadko widywa³am u m³odszych od nich. Z
przekonaniem, ¿e widz¹ w rozmówczyni wiêcej ni¿ ona sama jest w stanie
zobaczyæ przegl¹daj¹c siê w lustrze.
Po powrocie Profesora do Berkeley nasza korespondencja nie skoñczy³a siê. W lutym 1996, po przeczytaniu mojego kolejnego tomiku Nic
siê nie sta³o (1995), uj¹³ mnie swoim stwierdzeniem w licie:
Mam s³aboæ do Pani pisania, dlatego, ¿e zajmuje siê ono codziennoci¹ wielu ludzi, która jest pomijana przez dzisiejsz¹ m³od¹ poezjê.
Mam na myli ¿ycie w ma³¿eñstwie, dzieci, rodzinê. Poezja pisana dzisiaj po polsku jest przera¿aj¹co subiektywna i egotyczna, jest to poezja
samotnego ja notuj¹cego swoje wra¿enia i to w zdaniach rozbitych
na okruchy s³ów. (...) Do Pani poezji odnoszê siê przede wszystkim
treciowo od strony obecnoci w niej cz³owieka z cz³owiekiem, choæ
lubiê i takie wiersze jak pod kos¹ wiatru. Nie wiem, co mogê Pani
poradziæ, co do techniki poetyckiej, chyba wzmocnienie tej tendencji,
która ju¿ jest, ¿eby zarysowaæ piórkiem pewn¹ ludzk¹, przede wszystkim miêdzyludzk¹ sytuacjê.(...)
W innym licie pisa³ o swoich ulubionych lekturach:
Mój wybór nie jest bardzo oryginalny i idzie wiernie za tym co utrzymywa³ mój kuzyn Oskar Mi³osz. Biblia, dlatego, ¿e to wiêcej ni¿ literatura, to
ksiêga podyktowana przez Pana Boga. A Boska Komedia i Faust to dwa
dzie³a cywilizacji chrzecijañskiej, które zajmuj¹ siê tematem zbawienia.
Wyjania³ te¿ powody t³umaczenia tekstów biblijnych:
T³umaczenie Psalmów oraz Ksiêgi Hioba mia³o wielorakie motywy,
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nie mniej wa¿nym by³o poszukiwanie hieratycznego jêzyka, który w
polszczynie jest wypierany przez jêzyk dziennikarski, nawet w przek³adach tekstów biblijnych.
Od pónych lat 80-tych Mi³osz zacz¹³ bywaæ w Krakowie coraz
czêciej. Tu mia³ swoich przyjació³, wydawców, gotowych na druk
jego ksi¹¿ek. Przyje¿d¿a³ na wyk³ady, spotkania z czytelnikami. 2 padziernika 1989 roku (uchwa³¹ Senatu Uniwersytetu Jagielloñskiego z
1981 roku) nadano mu tytu³ doctora honoris causa. Uroczystoæ odby³a siê w Collegium Maius. Wyst¹pieniem Z poezj¹ polsk¹ przeciwko
wiatu w Collegium Novum Mi³osz rozpocz¹³ cykl trzech wyk³adów
dla studentów. Na wszystkie przychodzi³y t³umy zainteresowanych.
Brakowa³o miejsc nawet na pod³odze.
6 listopada 1993 roku Rada Miasta Krakowa przyzna³a Mi³oszowi tytu³
honorowego obywatela Miasta Krakowa. Dawne mieszkanie przy ulicy
Tomasza opuci³ prawie pó³ wieku temu, kiedy wyje¿d¿a³ z pierwsz¹ ¿on¹
Jank¹ do Ameryki. Teraz zaczêto szukaæ nowego, przyjaznego dla starszego o kilkadziesi¹t lat gospodarza. Najbardziej odpowiednie dla Czes³awa
Mi³osza i jego ¿ony Carol Thigpen-Mi³osz wyda³o siê to przy ulicy Bogus³awskiego 5, niedaleko Plant. Mi³osz wykupi³ je, odremontowa³, a ¿ona
Carol zaczê³a wyposa¿aæ w meble  wygodne, stwarzaj¹ce niepowtarzaln¹
atmosferê pisarskiej pracowni, a zarazem otwartego na wizyty domu. Carol nie emigrowa³a ze Stanów. Ale jak mówi³a  razem z mê¿em dzielili
¿ycie na Kaliforniê i Kraków. mia³a siê, ¿e w Polsce jest ¿on¹ Mi³osza. W
Ameryce, do poznania Mi³osza i lubu z nim, by³a dziekanem Emory University w Atlancie i robi³a karierê uniwersyteck¹. Zawodowo zajmowa³a
siê histori¹ edukacji. Mi³osz mia³ siê, ¿e deprawuje amerykañskie dzieci.
Kiedy w 1994 Mi³osz przeprowadzi³ siê do Krakowa, przestalimy
korespondowaæ. Za to zaczê³y siê telefony i spotkania. Na pierwsze,
boj¹c siê, ¿e mo¿e byæ ostatnim, bo kto przewidzi humory wielkich,
zabra³am bez zapowiedzi swojego starszego, 12-letniego wtedy syna,
Tymka. Zwykle w czasie wywiadów ¿a³owa³am, ¿e tylko ja dostêpujê
zaszczytu obcowania z wa¿nymi ludmi. Dlatego czasem, naruszaj¹c
zasady, zwalnia³am starszego syna ze szko³y i jecha³am z nim na materia³, ¿eby zapamiêta³ moje osoby, zachowa³ je na d³u¿ej ni¿ ja. Profesor by³ zaskoczony tym dodatkowym, na dodatek ma³oletnim gociem.
Przy wiadku
 Muszê siê wstrzymywaæ, ¿eby go nie zdemoralizowaæ  powtarza³, zapraszaj¹c mnie na kanapê w bocznym pokoju, po lewej stronie
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od wejcia. I rzeczywicie, odpowiada³ na pytania lakonicznie, jakby z
lekk¹ obaw¹. Tymek siedzia³ na przeciw nas, na krzele. (Przedtem
czekalimy na Profesora, który w³anie koñczy³ obiad. Kiedy przyszed³, mia³ jeszcze na jêzyku i ustach kawa³ki zieleniny, chyba pietruszki z zupy. Siedzielimy blisko, twarz¹ w twarz, dlatego dostrzeg³am te
kulinarne detale. Potem Tymek opowiada³ kolegom, ¿e wielki poeta jest
jednym z nas, tak, jak wszyscy, je zupê i stuka ³y¿k¹ w talerz.)
 Pana rodzinne Szetejnie to dwór, po³o¿ony na litewskiej prowincji, ale Pan siê przeciw tej prowincjonalnoci nie buntowa³. A moje
dzieci s¹ niezadowolone z mieszkania w ma³ej Czeladzi. Dla nich idea³em jest Ameryka.
 Ja tam mieszka³em niezliczon¹ iloæ lat i uwa¿am tego rodzaju
têsknoty za naiwne, a nawet g³upie  Profesor spojrza³ z uwag¹ na
Tymka.  Ameryka jest nie tylko Ameryk¹, ale obrazem ca³ej ludzkoci,
która dzi znajduje siê na nienajlepszej drodze. Niestety, ze wzglêdu na
syna, muszê siê bardzo miarkowaæ w s³owach. Uwa¿am, panowanie
kultury rozrywkowej, w której prym wiedzie Hollywood, za wielkie
nieszczêcie dla ludzkoci.
 Przecie¿ cz³owiek mo¿e byæ szczêliwy niezale¿nie od miejsca, w
którym przebywa  postanowi³am dr¹¿yæ temat.
 Poczucia spe³nienia nie mo¿na po³¹czyæ z ¿adnym miejscem. Cz³owiek albo jest szczêliwy, albo nie i to niezale¿nie od miejsca. Umieszczanie gdzie idealnego kraju jest naiwnoci¹. Ka¿dy musi opieraæ siê
na sobie, a nie myleæ o krajach szczêliwych. Mieszka³em we Francji
dziesiêæ lat. Wyemigrowa³em stamt¹d do Ameryki, bo musia³em utrzymaæ ¿onê i dzieci. Tak jak miliony ludzi, wyjecha³em do Ameryki, zmuszony koniecznoci¹ finansow¹.
(Po kilku latach, z cytowanego ju¿ przeze mnie listu syna Antoniego
dowiedzia³am siê, ¿e Mi³oszowie znaleli siê wtedy we Francji w bardzo
trudnej sytuacji finansowej, a etat na Uniwersytecie w Berkeley by³ dla
Poety szczêliwym zrz¹dzeniem losu. Za Adam Zagajewski, opowiadaj¹c mi o swoim i moim Mistrzu, tak okreli³ Jego niezwyk³¹ pracowitoæ
w tamtych czasach: Mówili o nim, ¿e jedn¹ rêk¹ trzyma³ siê lampy, a
drug¹ pisa³.)
 Na tym te¿ polega nieustanna emigracja mózgów z Europy do
Ameryki  Mi³osz kontynuowa³ myl.  To, ¿e mnie siê uda³o, nie znaczy, ¿e milionom siê uda³o. Jestem wra¿liwy na ich cierpienie i nêdzê.
Tylko zastanawiam siê, obserwuj¹c zauroczonych USA: przecie¿ patrz¹
na te filmy amerykañskie, czy wyci¹gaj¹ z nich jakie wnioski?
 W emigracyjnej rzeczywistoci konsekwentnie pozosta³ Pan przy
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jêzyku polskim. Za nim stoj¹ bliskie Panu dowiadczenia historyczne?
 Ka¿dy jêzyk ma za sob¹ dowiadczenia historyczne, nie mo¿na
powiedzieæ, ¿e jeden, czy drugi jêzyk jest bardziej dowiadczony. Istnieje grupa poetów, któr¹ nazywam szko³¹ polsk¹, w których poezji
dowiadczenie historyczne bardzo silnie siê zapisa³o. Jest wród nich
Herbert, ja, Ró¿ewicz, wirszczyñska, Zagajewski. Ta poezja zdoby³a
sobie bardzo dobre miejsce na wiecie. Te dowiadczenia historyczne
zosta³y w niej przefiltrowane. Szymborska te¿ jest taka, choæ inaczej,
sceptycznie to modeluje. Na przyk³ad,wiersze Szymborskiej znakomicie siê t³umaczy na szwedzki, na niemiecki, gorzej na angielski. wirszczyñska te¿ ma ju¿ swoich zwolenników w Ameryce.
 Za to pisanie po polsku przez lata Pan p³aci³.
 P³acê za pisanie du¿¹ cenê i dawa³em temu wyraz w swoich pismach. W ¿yciu za wszystko p³acimy, nie ma nic darmo. W Ameryce
¿yje pewien wariat, który twierdzi, ¿e zapisa³em duszê diab³u. (miech)
To wariat, ale tego, co mówi¹ wariaci, nale¿y s³uchaæ. ¯eby tworzyæ
wielk¹ poezjê, trzeba podpisaæ rodzaj cyrografu, niekoniecznie z diab³em. Ale przecie¿ to nie znaczy, ¿e trzeba byæ z³ym cz³owiekiem, ¿eby
pisaæ dobre wiersze.
 Gdzie skarb Twój tam serce Twoje  mówi Pismo.
 Literatura nie bardzo daje siê pogodziæ z tym wskazaniem Ewangelii. Bo skarb pisarza i ka¿dego twórcy zanadto jest umieszczony w
tym, co robi, a to, co robi, jest zwi¹zane z jego osob¹. W samym
za³o¿eniu spêdzania takiej iloci czasu na obcowaniu ze sob¹ tkwi niebezpieczeñstwo, twórca w ten sposób oddziela siê od innych ludzi.
 Tomas Venclova powiedzia³ mi, ¿e w pisaniu pomaga mu obecnoæ bliskiej kobiety.
 Mo¿e mia³ na myli swoj¹ ¿onê. Niestety, pisarz nazbyt wiele
oczekuje od kobiety. Chcia³by mieæ w jednej osobie ¿onê, kochankê,
przyjaciela, muzê, a to rzadko siê udaje.
 Twórcy ju¿ zwyczajowo, jak g³osi legenda, bywaj¹ ludmi trudnymi we wspó³¿yciu.
 Iloæ przypadków psychopatycznych wród poetów jest bardzo
du¿a, niekoniecznie wy¿sza ni¿ wród nie pisz¹cych, ale faktem jest,
¿e du¿o poetów balansuje na granicy ob³êdu. Tak, jak Stachura... Ale to
przecie¿ nie pomniejsza wartoci jego poezji. Ja, oczywicie, wola³bym siebie nie zaliczaæ do chorych psychicznie, ale kto wie... Jeli z
bliska przyjrzeæ siê tak zwanym przeciêtnym, to te¿ mo¿na zobaczyæ
wiele rzeczy prawdziwie przera¿aj¹cych.
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 Pan jest poet¹, a jednak czêsto zabiera g³os na temat ró¿nych
spraw spo³ecznych.
 No bo poeta jednak jest istot¹ spo³eczn¹. I ulega rozmaitym presjom, falom, wibracjom, nie ma na to rady. Ale poety nie powinno
obchodziæ, jak bêdzie spowiadany... Nawet czasem staram siê specjalnie mówiæ o czym innym ni¿ o poezji. Dlatego, ¿e to jest temat, na
który ludzie mówi¹ nieskoñczenie.
 Jaka poezja wydaje siê Panu najbardziej po¿yteczna?
 Dzi dosz³o do ogromnej subiektywizacji poezji, wszyscy pisz¹ o
sobie i to jest dla niej szkodliwe, nawet przera¿aj¹ce. Mnie siê w³anie
to podoba, ¿e pani pisze o rodzinie, o zwyczajnych sprawach.
 A kogo Pan czyta?
 Wymienianie nazwisk zawsze wkracza w sferê reklamy, dlatego
jestem z tym ostro¿ny. Bardzo ceniê niektórych poetów. Szymborskiej
mogê robiæ reklamê bezkarnie. Ró¿ewiczowi te¿, Zagajewskiemu... Jest
te¿ szereg m³odych autorów, ale nie mogê wybijaæ tych nazwisk...
 Wci¹¿ powstaje poezja religijna, choæ chyba j¹ pisaæ najtrudniej...
 Polska poezja religijna jest sielankowa, polega jakby na oswajaniu
boskoci. ¯aden z poetów polskich XX wieku nie napisa³ wierszy tak
cile katolickich, jak amerykañska poetka Denis Levertov  rewolucjonistka, agnostyczka. Jej poezje to jedne z najlepszych wierszy religijnych jakie znam. Mówi¹ o Zwiastowaniu, Zmartwychwstaniu, o niewiernym Tomaszu. To wietna ilustracja do Nowego Testamentu. Ale
widocznie trzeba byæ agnostyczk¹ i rewolucjonistk¹, ¿eby pod koniec
¿ycia napisaæ takie wiersze (miech).
 Co jest dla Pana najwa¿niejsze?
 Powstrzymujê siê od odpowiedzi. Proszê zajrzeæ do moich tekstów
 Mi³osz popatrzy³ wymownie na mojego syna. I nic wiêcej ju¿ nie chcia³
powiedzieæ. Ale jeszcze nas zatrzyma³. Przez chwilê szuka³ ksi¹¿ki, któr¹
chcia³ nam ofiarowaæ. Ostatecznie wyszlimy z Ksiêg¹ M¹droci w jego
przek³adzie z greckiego. Te t³umaczenia Biblii robi³ w Berkeley, kiedy
przez 10 lat odchodzi³a jego pierwsza ¿ona Janka. To wtedy zacz¹³ uczyæ
siê greki i hebrajskiego (Biblia by³a pisana w koine  jêzyku potocznym,
najprostszym). Kolejno zajmowa³ siê Ksiêg¹ Psalmów, Ksiêg¹ Hioba,
Ksiêg¹ Piêciu Megilot, Ewangeli¹ wed³ug w. Marka i Apokalips¹. To
by³o bardzo wnikliwe czytanie Pisma. Kiedy podarowa³ mi Ksiêgê M¹droci, potraktowa³am to jako swoist¹ pointê naszej rozmowy. Na chybi³
trafi³ otwar³am ksi¹¿kê w bia³ych ok³adkach: Jedno jest bowiem dla wszystkich wejcie w ¿ycie/ i wyjcie dla wszystkich jest to samo (M¹droæ Syracha). Przed wyjciem zrobilimy sobie jeszcze zdjêcia, które do dzi
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wisz¹ w moim pokoju. W poci¹gu do Katowic zapisa³am w notesie wiersz.
Dopiero po latach zdecydowa³am siê na wydrukowanie go w 2004 roku,
w tomiku Sprawdzanie obecnoci, prawie nic w nim nie zmieniaj¹c.
rozmowa z poet¹, na któr¹ wybra³am siê
z dwunastoletnim synem
wielki poeta
nie chcia³ mówiæ
nie czu³am oddechu
na swojej twarzy
choæ siedzielimy
obok siebie
jak w autobusie
zmuszeni do grzecznociowej
wymiany zdañ
 przy dziecku
muszê byæ powci¹gliwy 
niepotrzebnie siê ba³
¿e móg³by kogo
zdemoralizowaæ
zapomnia³ ¿e staroæ
nie mo¿e zepsuæ
bo wszystko w ciele
ju¿ zepsute
a m¹droci ukrytej w g³owie
nie widaæ na pierwszy rzut oka
w³osami oddechu
dotyka³am mimo woli
jego niezwiêdniêtej twarzy
kiedy nachyla³am siê
prawie recytuj¹c
do prawego ucha
pytania zamiast wierszy
tylko oczy otwiera³y
mu siê zbyt szeroko
jakby poci¹ga³a je w dó³
wiêksza przestrzeñ
os³oniête pole
naszego widzenia
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jêzyk po obiedzie
z cêtkami zieleniny
porusza³ siê odkrywaj¹c
ca³¹ ³agodnoæ poety
który syci siê traw¹
obnosz¹c j¹ na jêzyku
w przeciwieñstwie
do drapie¿ników
a przecie¿ drapie¿nie
strzeg³ swych tajemnic
krótkimi k³ami odpowiedzi
ucina³ moje pytania
dobieraj¹ce siê do jego skóry
podpisa³ nam ksi¹¿ki
zrobilimy zdjêcia
dowody na istnienie
tej rozmowy
poddawa³ siê spokojnie
zabiegom zabezpieczenia
przed zepsuciem
pamiêci bo przecie¿
zostanie pismo
i lady na kliszy
klatka filmu
klatka strony
klatka pokoju
zamiast s³ów
jêzyk z zielonymi
cêtkami szczypioru
albo pietruszki
nadspodziewanie
spokojna pantera
w klatce zêbów
Cdn.

Barbara Gruszka-Zych
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KORNELIJUS PLATELIS*
wit
Oblicze Boga owieca spokojne
Dusze nasze. Pochodni i sztandarów odblaski
Na twarzach wojowników. Bledn¹ ostrza broni
Polerowanej w d³ugie nocne godziny.
W miejscu narowiste konie tupi¹. Koczowników
Klin zwrócony do ciemnej lenej polany.
Ale mierci nie ma  mylimy oparci
O szczyty, ¿ycie
W trzech wiatach kipi.
To ciê¿ka droga przez gniewne
Szeregi mê¿czyzn, rumaków r¿enie, szczêk zbroi,
Przez zranione cia³o, przez
Mowê wieszczy, wiête symbole, kszta³ty
Jestemy niczym kurz na tkaninie
Bia³ej unosz¹cy siê ku s³oñcu,
W bezkresie dni  py³ przydro¿ny.
A noga Boga ju¿ uniesiona,
Czas pod¹¿a do przodu, jego sapanie
* Te wiersze uka¿¹ siê w antologii pt. Pokonywanie granic, przedstawiaj¹cej
twórczoæ poetów litewskich, polskich, bia³oruskich, ukraiñskich i rosyjskich w
ramach miêdzynarodowego przedsiêwziêcia Magnus Ducatus Poesis.
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Szumi w wiêtych gajach.
Zanim
Nie zamieszka³o wród nas wiat³o, zanim krew
Nie trysnê³a na bielon¹ koszulê lnian¹,
Zanim ciê¿ki zaduch,
Okrzyki zwyciêstwa i umieraj¹cych lament
Nie zaæmi³y s³oñca,
Patrzcie,
Jak wita.
Gleby wichrzycielka
Wiatr nad tymi polami poczu³ siê wolny.
Jak kura pomiêdzy g³ówkami kapusty na ziemi siê rz¹dzi.
W niebie skowronki i chmury, jeszcze wy¿ej
cia³a niebieskie, lecz j¹ interesuje pole,
zorane rokrocznie, czarne, pokornie
ziarno przyjmuj¹ce i zwracaj¹ce roliny,
a pod jej czerni¹  glina tylko i ¿wir,
pusty jak b³êkitne niebo, niezm¹cone.
A cmentarzyk za wiosk¹, na górce piasku.
Tam jej ogródek najpiêkniej wzrasta  kwiaty, zio³a,
Kiedy pieli je, wzbija siê coraz wy¿ej  prawie
wszyscy tutaj znajomi  rodzina albo s¹siedzi.
Pewnego razu, gdy chowano kuzyna i wykopano dó³
przy samym grobie matki, cinaj¹c bok trumny,
wskoczy³a do niego, by zerkn¹æ przez szparê 
jak tam siê czuje ona po dobrym pó³ wieku.
By³a taka, jak j¹ pochowano, tylko ca³a sczernia³a,
rzek³by  mumia, czekaj¹ca s¹du ostatecznego,
gdy bêdzie mog³a cia³o swe odebraæ. Czarna, jak gleba,
mierci królestwo, cicha jak niebo lub piasek.
maj 2005
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Honor i prawo
Honor  koczownikowi. On
nic nie wa¿y. Jak motylek strzy¿e ostro skrzyd³ami
na ramieniu. On nie zamienia rzeczy ani
osób w kamieñ, a myli nie obci¹¿a
przekonaniem. On zawsze razem 
w nerwów przêdzy, w zwi¹zków przedstawianiu.
On czasem wa¿niejszy od ¿ycia.
Prawo  osiad³emu. Ono chroni
dobytek i osobowoæ jego, czasami splenia³¹
przestrzeñ ¿ycia, dumnego koczownika wita
mieczem i wagami, wa¿y
kodeksami, papierami, wiadkami,
w oczach których honor ju¿ dawno nie wieci.
Bo bogactwo ciê¿kie jak ¿ycie.
Ono od ¿ycia wa¿niejsze czasami.
Bywa  osiadli próbuj¹ broniæ swego honoru
przy pomocy prawa. Jakie to ¿a³osne.
Magowie
Przez topniej¹cy nieg, kieruj¹c siê nieodnalezionymi gwiazdami
od kontenera do kontenera, ciskaj¹cy plastykowe
torebki z surowcami wtórnymi,
jakby to by³y ³ona odrodzonych rzeczy,
u¿ywaj¹cy wszystkiego, co pomaga utrzymaæ siê
na wiecie, co da siê wymieniæ
na mgnienie ekstazy. Cia³a jak zagonione mu³y.
Dok¹d ich ci¹gnie ten nam niezrozumia³y niepokój?
Mo¿e wiedz¹ co wiêcej, bo w nocy ogl¹daj¹ zimne
niebo ponad swoimi g³owami, bo nie buduj¹ domów, nie tworz¹,
oblicza przeklêtego chleba nie zyskuj¹?
Prosto po polarnej
gwiedzie, w jednym z kontenerów,
na krañcach miasta znaleli martwe niemowlê
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w plastykowej torebce. Nie dali mu w darze niczego
i nie pochowali, nie chcieli
mieæ do czynienia z policj¹, oni,
ludzie innych zwyczajów, z innego kraju.
Pozwolili mu dalej spokojnie cierpieæ za nasze grzechy,
niepochowanemu, nieop³akanemu, nie mog¹cemu powstaæ.
Cierpieæ od razu, bez s³ów, cudów, pouczeñ,
gdy¿ wszystko ju¿ powiedziane, wszyscy s¹ wiadomi,
wszystko zapisane. Janusa m³ode
spojrzenie w plastykowej torebce.
Mo¿e oni wiedz¹ co wiêcej?
Mo¿e oni czekaj¹ na co, co jeszcze siê zdarzy?
3 stycznia 2002
Z jêzyka litewskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski
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JÓZEF SZOSTAKOWSKI
***
Panie
który zgasi³e lato
i zapalasz jesieñ
w³adco z³ocistych astrów
otulonych mg³ami
Stwórco wielkiego smutku
którym nas obdzielasz
muzyk¹ lici klonu
w spadaj¹cym walcu
kropel biegn¹cych szyb¹
a ka¿da swoj¹ drog¹
i kiedy jestem
w tym przedsionku zimy
widzê
jak siê umiechasz do mnie
przez deszcz
miasto
to pud³o
wielkie pud³o
ani tu mysz przelizgnie
ani wiatr przeleci
i tylko we nie
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wêdruj¹ ku wodopojom
wysmuk³e sarny
czasem za dnia
zamykasz oczy
przyleci wiatr z pól
co siê wachluje
bukietem rumianków
choinka
dzieciñstwo
z zielonym drzewkiem
wieczki op³ywaj¹ stearyn¹
czyst¹ i ciep³¹
jak ³za szczêcia
oswojona wiewiórka
buja na
strudze wiat³a
na srebrnej klamerce
zawis³y cukrowe orzechy
ostatni przychodzi³ sen
przynosi³ nocne szelesty
kocie pomruki
i srebrny szept
tr¹canego ³ap¹ cukierka
lulanie lulanie
a¿ do bia³ego dnia
Jesienin
w nieczu³ym miecie
wiatr wci¹¿ zrywa licie
tak by³o wczoraj
i tak jutro bêdzie
uliczny grajek tuli sw¹ gitarê
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a to Jesienin szlocha
w jesiennym ob³êdzie
tylko biel
zamalowaæ okna
na kwitn¹c¹ winiê
i na licie w p³omieniach
na ca³uj¹c¹ siê parê
i niecierpliwe gesty
na listonosza
z zielona torb¹
i na Ciebie
bowiem przychodzisz
aby mnie opuciæ
powiadaj¹:
zamalowa³a szyby na bia³o
by o g³ad
nie rozbija³y siê
jaskó³ki
Odys
nasza droga do domu
nigdy nie by³a d³uga
cie¿ka wiod³a
chyli³y siê trawy
myl bieg³a przodem
jak wieæ
a¿ raz
nie pozna³ mnie
pies ociemnia³y
wtenczas poj¹³em
lot chmur
przez lata
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i to
¿em Odys
jaskó³ka
noc¹
z wszystkich p³ocien Boscha
schodz¹ widziad³a
niemowa
uciekam
wo³am bezg³onie
s³omko s³omko
wtenczas przychodzisz
i ju¿ nie wiem
czy to me serce bije
czy w przegubie twej d³oni
trzepoce jaskó³ka
fotografia
otwierasz album
skrzydlaty wehiku³ czasu
w jasnym krêgu lampy
wêdrujemy przez lata i kraje
w ciszy, która przecie¿
nie jest samotnoci¹
do dni o kolorze miodu
albo tamtej pustyni
pamiêtasz jak nam zakwit³a
oaz¹ pragnienia
Józef Szostakowski
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U£ADZIMIR AR£OU*
Próba zakoñczonego ¿yciorysu
Przyszed³em na wiat
w roku ¯mii
wed³ug wschodniego kalendarza
i w roku mierci Stalina
wed³ug kalendarza sowieckiego,
pod znakiem Panny
w porodówce
naprzeciwko katedry wiêtej Zofii
w Po³ocku;
po kryjomu by³em ochrzczony
przez prawos³awnego batiuszkê,
któremu uczepi³em siê brody
i nie puszcza³em jej,
dopóki nie pokazano mi
s³odkiego kogucika na pa³eczce;
uzbrojony w wiecê
i w k³êbek babcinych nici,
niespe³na siedmioletni
wyruszy³em na poszukiwanie lochów,
* Te wiersze uka¿¹ siê w antologii pt. Pokonywanie granic, przedstawiaj¹cej
twórczoæ poetów litewskich, polskich, bia³oruskich, ukraiñskich i rosyjskich w
ramach miêdzynarodowego przedsiêwziêcia Magnus Ducatus Poesis.
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co za czasów Stefana Batorego
³¹czy³y
miejskie klasztory i wi¹tynie;
od tej pory
b³¹dzê
po zamurowanych labiryntach
szukaj¹c
Kroniki Po³ockiej
krzy¿a wiêtej Eufrosinii
i w¹tpliwej s³awy;
umrê latem,
kiedy spe³ni siê
tysi¹c lat
ksiêciu Wsies³awowi Cudownemu;
bêdê pochowany
na po³ockim cmentarzu
wiêtego Ksawerego
w grekokatolickim obrz¹dku;
kto z³o¿y
na ciep³¹ ziemiê
bukiecik chabrów
i trzy godziki
w znanych kolorach;
w bia³oruskim tekcie
na nagrobku
w duchu narodowej tradycji
zostanie pope³niony
b³¹d ortograficzny
Poranny wiersz o twoich piersiach
W poniedzia³ek
wieci³o s³oñce, i
twoje piersi
pachnia³y lawend¹,
po przy³o¿eniu do nich ucha
mo¿na by³o wyczuæ
muzykê bursztynow¹
Griega.
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We wtorek
si¹pi³ deszcz, i
twoje piersi
k¹pa³y siê w woni jaminu,
a sutki mia³y smak
winiowego likieru.
We rodê
by³o pochmurnie, i
porówna³em
twoje piersi
do dwóch Kozaczków
na zielonym zboczu
winoroli 
co czêstowali mnie
muskatowym winem.
We czwartek
rozhula³ siê wiatr,
za pod atlasow¹
skór¹ twoich piersi
przelewa³a siê
melodia lutni,
nieznanego kompozytora
XVI stulecia
jej kontrapunktem
by³ dymek
lenego ogniska,
ci¹gn¹cy
spod zaoranego pola.
Dzisiaj
piersi niczym nie pachnia³y 
na pewno dlatego,
¿e to by³y
nie twoje piersi
Z bia³oruskiego t³umaczy³: Romuald Mieczkowski
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M£ODE WIERSZE

KAMILIA GASIÑSKA
pokój
niebiesko-¿ó³te s³onecznik i
zmasakrowany tort szklanka
przewieca prawdê wieca
znik³a po nieprzespanej
nocy na cianie
fajka nieu¿ywana
do trucia nigdy
nic nie bêdzie ju¿ tak
spacer po Starówce
w³óczyæ siê bez celu
wród tej paranoi ulic zakrêtów
gdzie nawet pies nie zna wyjcia
i jak idiota uciekaæ przed sob¹
jednoczenie siebie goniæ doganiaæ
przeladowaæ s³upy szare w³a¿¹
przez skroñ i roznosz¹ jad tak s³odki
jak metalu brzêk facetki na mokrych ³awkach
siê opalaj¹ w braku s³oñca
bo tylko jedna jest prawda
prawda niczyja
nikt jej nie ma
z³udzenia pomarañczowe chodniki ¿ó³te
po których nikt nie jedzi czasem chodzi
oko w cianie wmurowane niebieskie
chyba przybysza którego wygnano za to
¿e nie by³ taki jak wszyscy
bo nie chcia³ nie móg³ biec
upad³ z³apano go ró¿owymi skrzypcami zwi¹zano
i wszechczas nast¹pi³ nazajutrz
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VILNIANA WIERSZEM

ELLA HYCIEK
Piêknoæ miasta ...
wileñski chleb
mój pokarm dla marzeñ
wyjêty prosto z nieb do
po³amania
od pierwszej têsknoty
wyobrania dzierga ten motyw
przez wiele lat
akurat teraz tak
blisko krwiobiegu
rozkosze cia³a i literatury
wtulam siê w skrzyd³a
strof Mickiewicza
per³y architektury
pejza¿ Ruszczyca
biegnê przez miasto by
oczy napoiæ
romantyzmem uczuæ
uliczkom siê sk³oniæ gdzie
wiatr kolebie ptaka i
szczêliwa taka
usta zwil¿am modlitw¹
miasto z Ostr¹ Bram¹
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ze wiec¹ takiego szukaj bo
wszystko tu najpiêkniejsze
wiêc wiatu g³oszê ¿e
piewna mowa ma
ciê¿ar losu a
ludzie mocni w m¹droci
anio³ na Rossie
uk³ada zapach Wilii
w zmowie z ksiê¿yciem i
pod pretekstem nocy
zmienia ludzi w poetów
miasto Królowej Nieba
natnê ci ¿onkili
Ella Hyciek
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TWÓRCZOÆ UCZESTNIKÓW MAJÓW NAD WILI¥

ROMUALD KARA
Demon
Z mroku wy³ania siê stwór
S³ów s³odkich producent
Uszczêliwiacz naiwnych
Dobrodziej szukaj¹cych nadziei
£askawca podaj¹cy d³oñ
To ON.
Kopytami wkracza w mój wiat
Taxi fundn¹³, bêdzie mnie wióz³ daleko
Abym w stolicy podpisa³ akt
Wystawienia mnie do wiatru
Ofiara jego korzyci
Czujê gdy ¿³opie m¹ krew
To ON.
Jak ³atwo kogo omamiæ
Notariusz przystawi pieczêæ
Zamiast prawa macki uzale¿nieñ
Z³owi³ mnie lep
Bezczelnoci z przymieszk¹ humanitaryzmu
To ON.
Sen nie przychodzi d³ugo po pó³nocy
Ci¹g³y niepokój, co ze mn¹?
Sumienie trawi korozja
Pieni¹dze jak fatamorgana
Czas wychyliæ siê z dziesi¹tego piêtra
Nagle jawi siê demon
To ON.
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PODRÓ¯E NA WSCHÓD

TADEUSZ RAWA
Przejcie graniczne
Celnicy.
Twarze jak t³uste b¹ki.
Twarze Sfinksa.
Nie lubi¹
tych ze wschodu,
tych z zachodu,
nie lubi¹ nikogo,
pewnie te¿ samych siebie,
a mo¿e zreszt¹
wszystko im jedno.
Rz¹dz¹
w³adz¹ absolutn¹ prawie,
nadan¹ przez Ja³tê,
która ustali³a,
¿e Medyka tu,
a Szeginie tam.
£askawie wyci¹gaj¹ ³apska
po wziatki.
W noc polubn¹
Solidarnoci
Pomarañczowej Rewolucji
zachowali dziewiczoæ.
Prawie niemo¿liwi
do zbawienia.
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Chocia¿ Pan
przecie¿ jada³
z celnikami
i grzesznikami.
Wo³yñ
Kobieta,
stara i raczej na pewno
biedna,
w grubych paltach,
choæ ju¿ prawie wiosna,
chodzi powoli
wokó³ ogródka,
gdzie piwo i kawa
i sok pomarañczowy.
Tyle ¿e stoliki
trochê daleko
od barierki,
a ona nie z tych
natarczywych.
Co tam mruczy pod nosem.
Przez moment
chce wejæ do rodka,
ale siê cofa.
Nastêpnym razem,
kiedy patrzê w jej stronê,
ju¿ jej nie ma.
Wo³yñ II
Deptak jest istotn¹
czêci¹ miasta Równe.
Dzieci na rowerach,
a kurz,
co go wzniecaj¹
przeje¿d¿aj¹ce ciê¿arówki
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i autobusy,
jest nieobecny.
Jaki park,
pomnik,
chyba ju¿ ukraiñski,
nie sowiecki.
Ogródek przy barze
ca³y czas
pó³pe³ny
piwem, lodami,
sokiem pomarañczowym.
Równianki,
niektóre oczywicie,
pokazuj¹ nogi bez poñczoch
facetom w czerni
w pierwszym wiosennym s³oñcu.
W Truskawcu
Rosn¹c w nieswojej glebie,
dumnie wypinaj¹ piersi
kwadratowe sanatoria Truskawca.
I ten jêzyk,
na promenadzie,
pod znudzonymi d³oniami masa¿ystek,
jêzyk te¿ Ukrainców z Doniecka i Charkowa.
Jêzyk Puszkina,
który jak zwykle zapl¹ta³ siê
zbyt daleko na zachód.
A przecie¿ st¹d tylko kilka chwil
do sztetlu Drohobycza,
do wynios³ych kobiet Szulca,
który ostatniej swojej masochistycznej przyjemnoci
dozna³ o zgrozo od mê¿czyzny
w mundurze z trupi¹ czaszk¹.
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Podnoszony z ruin koció³ franciszkanów w Wilnie
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POLSKIE CZASOPIMIENNICTWO LITERACKIE WOBEC
PROBLEMU EUROPY RODKOWEJ
Bogus³aw Wróblewski
Motyw Europy rodkowej lub Europy rodkowowschodniej nale¿y od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych do rejestru tematów, szczególnie chêtnie podejmowanych przez polskie czasopisma kulturalne. Jednak mechanizm powstania tej szczególnej fali zainteresowania wspomnianym tematem jest czasem przedmiotem mistyfikacji, albo pozostaje zupe³nie nieznany, szczególnie dla m³odszej czêci kulturalnego
audytorium.
Jeli nie chcemy siê cofaæ do czasów Jagiellonów, mo¿emy stwierdziæ, ¿e problem integracji obszaru rodkowoeuropejskiego (o ró¿nie
pojmowanym zasiêgu geograficznym1) pojawi³ siê w drugiej po³owie
XIX wieku, pocz¹tkowo przede wszystkim w rozwa¿aniach mylicieli
i polityków niemieckich. Jako pierwsze wymienia siê prace Konstantina Franza (1817-1891): Die Wiederherstellung Deutschlands (Berlin
1865) oraz Der Föderalismus als das leitende Prinzip für die soziale,
staatliche und internationale Organisation unter besonderer Bezugnahme
auf Deutschland (Meinz 1879). Prace te zawiera³y koncepcjê utworzenia wielkiego pañstwa federacyjnego, obejmuj¹cego równie¿ Polaków.
Nawi¹zywa³ do nich m.in. Friedrich Naumann (1860-1919), który pos³u¿y³ siê terminem Mitteleuropa, tytu³uj¹c tak sw¹ ksi¹¿kê-projekt polityczny, opublikowan¹ w 1916 w Berlinie.
O póniejszych losach pojêcia Mitteleuropa i sygnalizowanych przez
nie koncepcji politycznych traktuje wydana w Polsce przed piêcioma
laty, bardzo bogata faktograficznie i bibliograficznie, ale chyba zbyt
ostro¿na we wnioskowaniu, ksi¹¿ka Karola Fiedora Niemieckie plany
integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn zjednoczeniowych 1918-1945.2
Wkrótce po wyst¹pieniu Frantza (choæ mo¿e nie zawsze jako bezporednia reakcja na pogl¹dy Niemców) odezwa³y siê g³osy S³owian,
poddanych Habsburskich, z których najbardziej znane jest nazwisko
Franciszka Palackyego, autora pracy Idea Pañstwa Austriackiego
(Wiedeñ 1865). W przeciwieñstwie do Frantza, przekonanego, ¿e wielkie pañstwo federacyjne, sterowane przez Niemców, bêdzie zabezpie105
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czaæ tê czêæ Europy przed wp³ywem francuskim, Palackyemu chodzi³o o zabezpieczenie przed Rosj¹, ku której móg³by ci¹¿yæ ogarniêty
ide¹ panslawizmu ¿ywio³ s³owiañski (domaga³ siê zatem swoistej federacji S³owian wewn¹trz monarchii Austro-Wêgierskiej).
Po pierwszej wojnie wiatowej temat Europy rodkowej wystêpowa³ ze zmiennym natê¿eniem, wch³oniêty jakby przez dyskusje, zwi¹zane z Lig¹ Narodów i nowym ³adem ogólnoeuropejskim. Nie bêdziemy siê
nad tym zatrzymywaæ, zainteresowanych odsy³aj¹c do wymienionej ksi¹¿ki Karola Fiedora i artyku³u Piotra Wandycza O trójk¹tach, pentagonach
i heksagonach, opublikowanego w 1991 przez Tygodnik Powszechny3. Przypomnijmy tylko, ¿e  jeli nie liczyæ znanych i tragicznych w
skutkach poczynañ niemieckich  znaczn¹ inicjatywnoci¹ wykazywa³a
siê w latach trzydziestych Francja. Oprócz oddzia³ywania na integracjê
Ma³ej Ententy (Czechos³owacja, Rumunia i Jugos³awia), Francuzi skonstruowali np. przedstawion¹ przez premiera Tardieu4 koncepcjê bloku
pañstw naddunajskich, do którego z czasem mog³aby do³¹czyæ Polska.
Druga wojna wiatowa uniewa¿ni³a te wszystkie zamiary, zarówno bardziej, jak i mniej realne czy zaawansowane.
Wspomniany Piotr Wandycz, w innym, wczeniejszym artykule
Dwie próby stworzenia zwi¹zków regionalnych w Europie Wschodniej,
interesuj¹co referuje próby porozumieñ czechos³owacko-polskich z lat
1940-1943 i federacyjne plany komunistów ba³kañskich, storpedowane przez Stalina w 1948 roku.5
Po II wojnie wiatowej, ze zrozumia³ych wzglêdów  polityczny i
gospodarczy podzia³ Europy na dwie strefy wp³ywów  o ideach paneuropejskich przypominano w Polsce rzadko i tendencyjnie. U¿ywano niekiedy pojêcia Europy rodkowowschodniej, która obejmowaæ
mia³aby czêæ narodów i pañstw, pozostaj¹cych w sk³adzie lub w orbicie Zwi¹zku Radzieckiego. Rozwa¿ania takie by³y le widziane przez
w³adze PRL, grozi³y bowiem rozpatrywaniem problemów tego obszaru w oderwaniu od Rosji. Nic dziwnego zatem, ¿e pojawia³y siê one
g³ównie w prasie emigracyjnej, a i tu do roku 1980 nader rzadko. Trzeba to wyranie podkreliæ, bowiem wielu przeciêtnych odbiorców kultury jest dzi przewiadczonych, ¿e mylenie w kategoriach rodkowoeuropejskich by³o sta³¹ cech¹ emigracji politycznej i opozycji w
krajach porz¹dku poja³tañskiego, w tym tak¿e w Polsce.
***
To polski sierpieñ 1980 roku ponownie zwróci³ uwagê wiata na
rodkow¹ czêæ Europy. Najg³oniejszy by³ tekst Milana Kundery w
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Le Debat z 1983, zawieraj¹cy koncepcjê porwanego czy skradzionego Zachodu pt. Zachód porwany albo tragedia Europy rodkowej, charakteryzuj¹cy Europê rodkow¹ jako integraln¹ czêæ Zachodu, przynale¿n¹ ca³kowicie do kultury ródziemnomorskiej, a obecnie zaw³adniêt¹ przez wschodniego molocha.6
Jednoczenie, tj. od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, widaæ zwiêkszon¹ frekwencjê tego tematu w polskiej prasie emigracyjnej. Jesieni¹
1984 powiêcono mu np. specjalny numer paryskiej Kultury (w aspekcie niemieckim). Zreszt¹ jej zas³ugi pod tym wzglêdem trudno przeceniæ  za spraw¹ Jerzego Giedroycia podejmowa³a ona temat s¹siadów
Polski przez ca³y okres swego istnienia, niezale¿nie od wszelkich koniunktur. Powsta³e w 1983 Zeszyty Literackie od pocz¹tku maj¹ koncepcjê duchowej wspólnoty Europy rodkowowschodniej jakby wmontowan¹ w swoj¹ formu³ê redakcyjn¹ (dzia³ Europa rodka). Obraz by³by bogatszy, gdyby w³¹czyæ do rozwa¿añ stricte polityczne czasopisma emigracyjne, jak np. Aneks i drugoobiegowe polityczne czasopisma krajowe (np. Bez dekretu, Krytyka, Spotkania).
Wielce charakterystyczne i czêsto przywo³ywane s¹ dwa artyku³y,
które jednak nie wysz³y spod piór polskich autorów: Józefa K. Europa
rodkowa: anegdota i historia7 oraz Timothyego Gartona Asha Czy
Europa rodkowa istnieje?8 Zatrzymajmy siê nad nimi przez chwilê.
Tekst Józefa K. powsta³ w Czechos³owacji pod koniec lat siedemdziesi¹tych i ukaza³ siê w tamtejszym drugim obiegu. Przedrukowa³ go
wychodz¹cy w Pary¿u kwartalnik Svedectvi (nr 63/1981). Pewne
jego w¹tki podj¹³ i rozwin¹³ Milan Kundera we wspomnianym Zachodzie porwanym.... Do Polski tekst ten trafi³ w 1986 poprzez publikacjê
w krakowskim czasopimie Bez dekretu (nr 15 i 16). W 1989 zainteresowano siê nim ponownie  zosta³ przedrukowany przez Res Publikê (nr 4/1989). Mia³ zatem  jak widaæ  du¿e znaczenie równie¿ dla
polskiego czytelnika.
Bez w¹tpienia wa¿ne s¹ dwie podstawowe tezy tego eseju, które
bardzo siê upowszechni³y i wystêpuj¹ w ró¿nych wariantach u innych
autorów. Najkrócej mo¿na je zrekonstruowaæ nastêpuj¹co:
1) Europa rodkowa jest pojêciem geopolitycznie zmiennym, ale
sta³ym kulturowo (nie warto zatem staraæ siê o precyzyjne wyznaczenie jej granic geograficznych);
2) Charakterystyczny dla kultury Europy rodkowej jest odwieczny konflikt miêdzy moralizmem a anegdot¹  spe³nia siê ona w punkcie przeciêcia melancholii i groteski.
Za s³aboæ omawianego artyku³u uznaæ trzeba pewien czechocen107
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tryzm, od którego autor nie mo¿e siê uwolniæ (nawet, jeli z kultury
polskiej mia³by siê interesowaæ tylko tymi zjawiskami, które umieciæ
mo¿na w ramach austrowêgierskiej Galicji). Otó¿, wed³ug Józefa K.,
kulturê tego obszaru cechuje kompleks braku historii. Teza ta da siê
udokumentowaæ w oparciu o literaturê czesk¹, gorzej z wêgiersk¹, a
szczególnie polsk¹  w dziejach naszej literatury przejêcie siê histori¹
by³o jednak wyranie widoczne. W zwi¹zku z tym na licie ponad 20
autorów, w których twórczoci ma siê  zdaniem Józefa K.  spe³niaæ
to, co charakterystyczne dla Europy rodkowej, pojawia siê tylko jedno nazwisko z Polski  brak tak galicyjskich pisarzy, jak S. Vincenz,
A. Kuniewicz, J. Stryjkowski, nie mówi¹c o Gombrowiczu, który
przecie¿ bardzo by siê autorowi przyda³, gdy pisze o antynomii moralizm-groteska.
Drugi z g³onych artyku³ów, Czy Europa rodkowa istnieje? T. G.
Asha, powsta³ jesieni¹ 1986, by³ publikowany najpierw po angielsku,
póniej w polskim przek³adzie Jaros³awa Andersa i zosta³ przedrukowany w tomie pt. Pomimo i wbrew. Eseje o Europie rodkowej, wydanym w Londynie w 1990. Polscy autorzy chêtnie powo³uj¹ siê na rozwa¿ania tego historyka, ale z literaturoznawczego punktu widzenia s³aboci¹ wymienionego eseju jest dobór pisarzy (po jednym z Czech,
Polski i Wêgier), których twórczoæ ma uzasadniaæ tezê o rodkowoeuropejskiej jednoci kulturowej  s¹ to pisarze jednak bardzo ró¿ni (V.
Havel, G. Konrad i A. Michnik), choæ zestawieni efektownie.
Tyle odnonie najpopularniejszych wypowiedzi na interesuj¹cy nas
temat publikowanych na emigracji czy w prasie podziemnej. Jak siê
rzek³o  do roku 1988 nie by³o ich, wbrew pozorom, zbyt wiele. T. G.
Ash zauwa¿a, pisz¹c o Adamie Michniku jesieni¹ 1986:
Jego prace pe³ne s¹ wnikliwych uwag na temat historii europejskiej
(...), ale w ca³ym jego dorobku nie znalaz³em ani jednej wzmianki o
Europie rodkowej. Pod tym wzglêdem Michnik jest w swym kraju
doæ typowy: pojêcie to rzadko pojawia siê w niezale¿nej literaturze
wydawanej w ci¹gu ostatnich lat.9
Natomiast w legalnej prasie krajowej temat ten pozostawa³ przedmiotem wyranych cenzorskich ograniczeñ (rygory zel¿a³y nieco od
koñca 1986), lub móg³ wystêpowaæ wy³¹cznie w szczególnych kontekstach. Stanowisko ówczesnych w³adz najlepiej wyra¿a tekst Micha³a Misiornego, opublikowany w Trybunie Ludu (nr 9/1986, 1112 stycznia) i zatytu³owany Mit rodkowej Europy, wed³ug którego
samo podejmowanie tego tematu przez Polaków musi oznaczaæ antyradzieckoæ z jednej strony, z drugiej za  przychylnoæ dla niemiec108
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kiego rewizjonizmu. Oto fragmenty tego artyku³u, kiedy brzmi¹ce
najbardziej kategorycznie, a dzi nieco humorystycznie:
(...) RFN-owskich rzeczników i propagandystów Mitteleuropa
gwa³townie wspieraj¹ od kilku lat przedstawiciele tzw. kultury niezale¿nej oraz ró¿nego rodzaju opozycjonici z krajów realnego socjalizmu. Pisano o nich wielokrotnie jako o ludziach dyspozycyjnych.
(...) realizuj¹ [oni] model gry politycznej, polegaj¹cy na wykopywaniu
g³êbokiego, nieprzekraczalnego rowu pomiêdzy kulturami Europy a
radzieckiego Wschodu (...). Strategia Mitteleuropa jest tedy  polityczn¹ strategi¹ rozniecania sprzecznoci w obozie pañstw socjalistycznych, przykryt¹ frazesem o jednoci kultury. (...) Przerzucanie powa¿nej argumentacji kulturowo-filozoficznej do arsena³u rodków politycznej
kampanii antykomunistycznej jest wielkim, perfidnym nadu¿yciem dokonanym na wszystkich spo³eczeñstwach i wszystkich kulturach naszej
czêci wiata; szkody, jakie z tego tytu³u ponios¹ byæ mo¿e m³odzi ludzie, mog¹ siê okazaæ bardzo powa¿ne.
***
Oczywicie w czasach pierestrojki takie mylenie nie mog³o siê
d³ugo utrzymaæ. Oto np. rok 1988 (a szczególnie jego druga po³owa)
w polskiej prasie spo³eczno-kulturalnej nale¿a³ niemal ca³kowicie do
Litwy. W zwi¹zku z formowaniem siê S¹judisu (zjazd za³o¿ycielski
22-23 padziernika 1988) i w zwi¹zku z problemami mniejszoci polskiej na Litwie pojawi³a siê znaczna liczba publikacji na ten temat, i to w
czasopismach ró¿nych orientacji. A przecie¿ problem Litwy niejako
automatycznie wymusza³ zainteresowanie rodkowoeuropejskim kontekstem. Wymusza³y je równie¿ rozwa¿ania na temat twórczoci takich pisarzy, odblokowanych wówczas przez cenzurê, jak S. Vincenz, Cz. Mi³osz, T. Konwicki, J. Stryjkowski, A. Kuniewicz. Prawdziwa eksplozja tematu rodkowoeuropejskiego zaczyna siê jednak
dopiero w 1989, w zwi¹zku ze zmianami, jakie zasz³y w Polsce po
okr¹g³ym stole i jakie zachodzi³y w krajach s¹siednich.10
Wa¿n¹ rolê odegra³y z pewnoci¹ publikacje w bardzo wówczas
opiniotwórczym miesiêczniku Res Publica. Tu np. w numerze 1 z
1989 roku omówiona zosta³a (piórem Adama Peszke) praca Erharda
Buska i Emila Brixa pt. Projekt Mitteleuropa, w nr 4 z tego¿ roku pojawi³ siê wspomniany, znacz¹cy esej Józefa K., a w nr 6  ta problematyka ju¿ wyranie dominuje: prezentowane s¹ pierwsze odpowiedzi europejskich i amerykañskich intelektualistów na rozpisan¹ przez redakcjê ankietê, dotycz¹c¹ kszta³tu wspó³czesnej Europy, a szczególnie Eu109
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ropy rodka (wypowiadaj¹ siê Susan Sontag z USA, Richard Swartz i
Daniel Tarschys ze Szwecji, Antonin J. Liehm z Pary¿a i Erhard Busek
z Wiednia). Ponadto uwagê zwraca tu znakomity artyku³ Leszka ¯yliñskiego Niemieckie spory o Mitteleuropê, a tak¿e przypomnienie stosunku S. Vincenza i Z. Herberta do helleñskiego dziedzictwa w Europie
(artyku³y M. Zaleskiego i M. Dziewulskiej). W 1990 Res Publica,
oprócz kontynuacji w¹tków podjêtych rok wczeniej, przygotowa³a
interesuj¹cy numer, zatytu³owany Inne pogranicze (nr 6), powiêcony
problematyce pogranicza niemieckiego (ankieta na temat historii i wspó³czesnoci stosunków polsko-niemieckich, wspomnienia i rozwa¿ania
historyczne, dotycz¹ce Wroc³awia i l¹ska, rozmowa z J. Krollem).
Istniej¹ jednak wyj¹tki od zasady, ¿e pog³êbione zainteresowanie
problemem rodkowoeuropejskim widaæ w prasie polskiej dopiero od
1989 roku. Nale¿¹ do nich publikacje na ³amach wydawanego w Lublinie od 1980 kwartalnika literackiego Akcent. Ju¿ w 1983 wydany
zosta³ jego numer, powiêcony polsko-austriackim zwi¹zkom kulturowym (nr 3; przypada³a wówczas 300 rocznica odsieczy wiedeñskiej),
a w 1986 zredagowano tom, powiêcony w ca³oci Wêgrom i zwi¹zkom polsko-wêgierskim (nr 1; notabene tematyka wêgierska powraca³a od tego czasu rednio w co drugim numerze Akcentu, np. w nr
1/1989 ukaza³ siê esej Csaby Gy. Kissa, jednego z leaderów Forum
Demokratycznego, pt. To¿samoæ wêgierska a Europa rodkowa).
Rewelacj¹ sta³ siê nr 3/1987 Akcentu, zatytu³owany Na pograniczu narodów i kultur  pierwszy w polskim czasopimiennictwie tom
monograficzny tego typu. Redakcjê interesowa³y wszelkie aspekty
mo¿liwych odpowiedzi na pytanie, jaki efekt kulturowy wytwarza siê
na obszarach s¹siedztwa ró¿nych narodowoci, na których stykaj¹ siê
ze sob¹ (zderzaj¹ siê lub przenikaj¹) odmienne paradygmaty kulturowe
 odmienne tradycje i systemy wartoci. Publikowane w tomie materia³y dotycz¹ przede wszystkim s¹siadów Polski, ale tak¿e kultury
¯ydów, Cyganów i enklaw kulturowych na emigracji. U¿yty przez
Akcent w takim znaczeniu termin pogranicze zacz¹³ wkrótce robiæ
karierê (st¹d zaczerpniêto nazwê Orodka Pogranicze w Sejnach, na
tych publikacjach wychowywali siê redaktorzy utworzonego póniej
lubelskiego kwartalnika Kresy).
Wspomniany numer Akcentu znalaz³ kontynuacjê w serii tomów,
powiêconych w ca³oci tej problematyce: nastêpne by³y nr 1-2/1990 i
nr 2-3/1992. Prezentacja bogatej zawartoci tych zeszytów (ka¿dy
w objêtoci ok. 400 str. druku!) poch³onê³a by zbyt wiele miejsca,
wymieñmy tylko niektórych autorów: T. Konwicki, T. Venclova, J.
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£umiñski, W. Panas, W. Sadkowski, S. Sterna-Wachowiak, J. Bartmiñski, T. ¯ukowski, M. Adamczyk-Garbowska, S. Rushdie, A. Müller,
W. Oszajca, S. Chazbijewicz, M. Ehrenpreis, M. Bierdiajew, M. Riabczuk, D. Mostwin, W. Iwaniuk, S. Csoóri, T. Chrzanowski, J. Rothschild, I. B. Singer, J. Czykwin, J. Kolbuszewski, J. wiêch, J. Brezan, E. Bojtar. Wspomnieæ warto, ¿e próba ustalenia kulturowych wyznaczników pojêcia Europy rodkowej podjêta zosta³a w osobnej
dyskusji, przeprowadzonej w redakcji Akcentu w listopadzie 1990.11
Wród innych periodyków, zajmuj¹cych siê t¹ tematyk¹, wymieniæ
trzeba w pierwszym rzêdzie czasopisma katolickie: Tygodnik Powszechny (choæby przywo³ywane ju¿ artyku³y P. Wandycza czy np.
nr 10/1990, powiêcony w znacznej czêci kwestii ukraiñskiej), Znak
(np. publikacja wa¿nego wyst¹pienia Zbigniewa Brzeziñskiego Europa
rodkowa wobec przemian wiatowych, nr 5/1989), Wiê (np. w nr
10/1991 pt. Polacy i Litwini czy nr 3/1992, zatytu³owany Rosja i prawos³awie).
Na osobny akapit zas³uguje wydawany w Warszawie przez jezuitów miesiêcznik Przegl¹d Powszechny. Przygotowane jeszcze przed
okr¹g³ym sto³em nr 3 i 4/1989 przynios³y odpowiedzi na specjaln¹
ankietê pt. O jednoci Europy, dotycz¹c¹ perspektyw politycznych,
ekonomicznych i kulturalnych kontynentu. Wypowiedzieli siê Kazimierz
Dziewanowski, Gian Paolo Salvini, Roman Warszewski, Edmund J.
Osmañczyk, Mieczys³aw A. Kr¹piec, Paul Valadier, W³odzimierz Zagórski. Prezentacjê pogl¹dów na najbardziej wówczas pal¹cy temat,
Zjednoczenie Niemiec  Polska  Europa, przygotowali do nr 7-8/1990
W. Bartoszewski i N. Cieliñska. Wypowiedzia³o siê omiu wybitnych
przedstawicieli ¿ycia politycznego i kulturalnego Republiki Federalnej
Niemiec. Zainteresowanie Przegl¹du Powszechnego problematyk¹
pogranicza kultur widaæ tak¿e we wczeniejszych rocznikach, np. w
1987 roku pojawia siê temat £emkowszczyzny i Huculszczyzny oraz
Kresów jako kategorii aksjologicznej, a w 1988  teksty, dotycz¹ce
okresu miêdzywojennego w Europie rodkowowschodniej w aspekcie
ekonomicznym (nr 4) i religijnym (nr 6). W nastêpnych latach tematykê pogranicza etnicznego w tej czêci Europy twórczo kontynuowa³
Micha³ Jagie³³o w swej publicystyce na ³amach Przegl¹du....
Interesuj¹ce materia³y pojawia³y siê we wroc³awskiej Odrze (np.
nr 12/1988 i nr 1/1991), czy  ze zrozumia³ych wzglêdów  w miesiêczniku Literatura na wiecie. Nie starano siê w niej wprawdzie
specjalnie o ukazanie rodkowoeuropejskiego kontekstu twórczoci
prezentowanych pisarzy, ale takie nazwiska, jak Milan Kundera, San111

POGRANICZA

dor Csoóri, Bohumil Hrabal znajdujemy na jej ³amach ju¿ w pierwszych
kilkunastu numerach (czasopismo powsta³o w 1971). Przed rokiem
1989 zredagowano m.in. numer wêgierski, w 1989  Hrabalowski, a
1991  s³owacki, austriacki, a tak¿e po¿egnalny  dotycz¹cy by³ej
NRD.
***
W dziejach Europy rodkowej istnieje pewien w¹tek, który wzbudza³ zainteresowanie czêci polskiej prasy ju¿ przed 1989 (choæ po tej
dacie zainteresowanie owo wyranie siê nasili³o). Jest nim problematyka ¿ydowska. Mówiê o tym, poniewa¿ temat ¿ydowski czêsto niejako
automatycznie wywo³uje kontekst rodkowoeuropejski i jest to w pe³ni
zrozumia³e  rodkowa czêæ Europy by³a ojczyzn¹ wielu milionów
¯ydów i na tym g³ównie terenie hitlerowcy dokonali dzie³a zag³ady. W
1983 opublikowany zosta³ podwójny numer Znaku, zatytu³owany
¯ydzi w Polsce i w wiecie. Katolicyzm  judaizm (nr 339-340/1983,
luty-marzec). By³a to publikacja monumentalna (ponad 400 str. druku
plus fotografie). Jej kontynuacj¹ by³ numer 396-397 (maj-czerwiec
1988), nawi¹zuj¹cy we wstêpie do poprzedniego. W miêdzyczasie Tygodnik Powszechny (nr 2/1987) opublikowa³ szeroko dyskutowany
esej Jana B³oñskiego pt. Biedni Polacy patrz¹ na getto.
Przegl¹d Powszechny (nr 7-8/1990) przyniós³ wa¿ne opracowania Waldemara Chrostowskiego Stan i perspektywy dialogu katolicko¿ydowskiego w Polsce i Marcina Kuli Trudna sprawa. Stosunki polsko¿ydowskie 1918-1989. Ks. W. Chrostowski pisa³ na ten temat tak¿e w
1991 (nr 1 i 10), a do numerów 4 i 5 przet³umaczy³ obszerny tekst
rabina Byrona L. Sherwina pt. Dialog katolicko-¿ydowski w Polsce.
Numery, powiêcone w znacznej czêci problematyce ¿ydowskiej,
przygotowa³a tak¿e Wiê, np. nr 6/1991 (temat Polacy i ¯ydzi) i nr 4/
1992 (temat ¯ydzi a Polska); motywy te powracaj¹ te¿ w nr 7/1992.
Równie¿ nieistniej¹ce ju¿ krakowskie Pismo Literacko-Artystyczne
powiêci³o temu problemowi numer 5 z 1989 roku, zawieraj¹cy m.in.
tekst A. J. Heschela pt. Wewnêtrzny wiat ¯yda w Europie Wschodniej.
Tu znów wypada przypomnieæ Akcent, który ju¿ w tomie 1 z 1980
roku opublikowa³ esej Moniki Adamczyk Polska i Polacy w powieciach I. B. Singera (pierwsze w pimiennictwie wiatowym powa¿ne
ujêcie tego tematu), a w póniejszych numerach m.in. artyku³y W³adys³awa Panasa, dotycz¹ce literatury polsko-¿ydowskiej (nr 3/1987 i 1-2/
1990) czy np. unikalne opracowanie Jacka £umiñskiego na temat
¿ydowskiego tañca chasydzkiego i obrzêdowego (nr 3/1987). Kultura
¯ydów, zamieszkuj¹cych ró¿ne kraje rodkowej Europy, by³a jednym z
112

Bogus³aw Wróblewski

istotnych czynników, wspó³tworz¹cych specyfikê tego obszaru  ta
teza potwierdza siê w lekturze polskiej prasy literackiej po 1980 roku.
***
Tematyka rodkowoeuropejska, niemal niewidoczna w polskich
czasopismach przed rokiem 1980, s³abo obecna w latach 1980-1988,
sta³a siê bardzo modna po roku 1989. Nie by³a wy³¹czn¹ w³asnoci¹
rodowisk jawnie opozycyjnych wobec w³adzy. Stara³em siê wskazaæ,
z koniecznoci wybiórczo, najciekawsze przejawy jej krystalizowania
w prze³omowym okresie  w zasadzie do roku 1992. W póniejszych
latach opublikowano tak du¿o tekstów na ten temat (nie zawsze odkrywczych), ¿e pe³na bibliografia liczy³aby z pewnoci¹ kilkaset stron
 zadanie jej sporz¹dzenia podejm¹ byæ mo¿e historycy prasy. Ci¹gle
jednak warto uwa¿nie ledziæ tocz¹ce siê na ten temat dyskusje, bowiem namys³ nad to¿samoci¹ rodkowoeuropejsk¹ po odrzuceniu
peerelowskich obci¹¿eñ jest przecie¿ jednym z istotniejszych czynników w procesie dochodzenia do nowoczesnej polskiej samowiadomoci.
Bogus³aw Wróblewski
Przypisy
1
Problem granic geograficznych Europy rodkowej interesuj¹co przedstawia
Tadeusz Bartkowski w artykule Gdzie le¿y Europa rodkowa?, Przegl¹d Powszechny nr 7-8/1992, s. 24-34.
2
Karol Fiedor: Niemieckie plany integracji Europy na tle zachodnioeuropejskich
doktryn zjednoczeniowych 1918-1945. PWN, Wroc³aw 1991, s. 409+3 nlb.
3
Piotr Wandycz: O trójk¹tach, pantagonach i heksagonach. Z dziejów wspó³pracy pañstw Europy rodkowo-Wschodniej. Tygodnik Powszechny, nr40/1991
(z 6 padziernika).
4
W pierwszej wersji w lutym 1932.
5
Piotr Wandycz: Polska a zagranica, Instytut Literacki, Pary¿ 1986, s. 294;
rozdzia³ pt. Dwie próby stworzenia zwi¹zków regionalnych w Europie Wschodniej,
s. 109-126.
6
W innym ujêciu znacznie wczeniej pisa³ o nêdzy ma³ych narodów wêgierski pisarz István Bibo, ostatnio s³usznie przypominany w zwi¹zku z polskim
wydaniem jego ksi¹¿ki, powiêconej kwestii ¿ydowskiej.
Dodajmy, ¿e Zachód porwany... nie jest pierwsz¹ wypowiedzi¹ Milana Kundery na ten temat, choæ pierwsz¹
tak wyrazist¹. Niedawno np. interesuj¹cy, a ma³o znany kwartalnik Fa Art
(Bytom, nr 4/1992) opublikowa³ esej Kundery pt. O kulturalne dziedzictwo Europy
rodkowej (pierwodruk we francuskim czasopimie Les Nouvelles Litteraires,
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1978). Pewne w¹tki rodkowoeuropejskie pojawiaj¹ siê w jeszcze wczeniejszym Zak³adzie czeskim.
7
Józef K.: Europa rodkowa: anegdota i historia. Prze³o¿y³ Maciej Pra¿ak
[Jan Stachowski], Bez dekretu, Kraków, nr 15 i 16/1986. Przedruk w wersji
skróconej: Res Publica, nr 4/1989, s. 69-80.
8
Timothy Garton Ash: Pomimo i wbrew. Eseje o Europie rodkowej. Prze³o¿y³a Anna Husarska. Polonia Book Fund., Londyn 1990, s. 269+3 nlb.
9
Ibidem, s. 175.
10
Przypomnijmy w krótkim zestawieniu, jak wiele wydarzy³o siê w Europie w
ci¹gu zaledwie kilku lat, a szczególnie w dwuleciu 1989-1990:
 od marca 1985 (po wyborze M. Gorbaczowa na Sekretarza Generalnego KC
KPZR) narastanie procesów pierestrojki i g³asnosti wewn¹trz imperium radzieckiego;
 luty-kwiecieñ 1989  obrady okr¹g³ego sto³u w Polsce, zakoñczone podpisaniem porozumienia miêdzy w³adz¹ komunistyczn¹ a opozycj¹;
 czerwiec 1989  zwyciêstwo opozycji w wyborach parlamentarnych w Polsce, przeprowadzonych wed³ug regu³ ustalonych przy okr¹g³ym stole;
 listopad 1989  obalenie muru Berliñskiego i program zjednoczeniowy
Kohla;
 1989  marzec 1990  przemiany na Wêgrzech, prowadz¹ce do zwyciêstwa
opozycyjnego Forum Demokratycznego w wyborach parlamentarnych;
 grudzieñ 1989  wybór V. Havla na prezydenta Czechos³owacji; przewrót w
Rumunii i rozstrzelanie N. Causescu;
 marzec 1990  deklaracja niepodleg³oci Litwy;
 maj 1990  deklaracja niepodleg³oci £otwy;
 czerwiec 1990  deklaracja niepodleg³oci Rosji;
 padziernik 1990  zakoñczenie procesu zjednoczenia Niemiec pod wzglêdem prawno-miêdzynarodowym;
 sierpieñ 1991  nieudany pucz moskiewski, kompromitacja czêci si³ konserwatywnych w b. ZSRR;
 sierpieñ-wrzesieñ 1991  og³oszenie niepodleg³oci m.in. przez Litwê, £otwê,
Estoniê, Mo³dawiê, Bia³oru i Ukrainê.
11
Czy istnieje Europa rodkowa? Akcent, nr 4/1991 (uczestnicy: J. Etkind,
A. Liehm, M. Mas³owski, J. wiêch, B. Wróblewski).
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POLAK  TWÓRC¥ KAWALERII
Mieczys³aw Jackiewicz
Litewskie kompanie i bataliony zaczê³y siê formowaæ ju¿ w latach
1917-1918 w Smoleñsku, w Równem, w Witebsku, na Syberii i wród
rosyjskich frontowych dywizji na Ukrainie i w Besarabii. W okresie
rewolucji bolszewickiej litewskie jednostki zaczê³y siê przebijaæ ku Litwie, by tam w odradzaj¹cej siê ojczynie broniæ jej granic. Tymczasem w po³owie padziernika 1918 roku litewska Taryba, stanowi¹ca
ju¿ wtedy rz¹d litewski, powo³a³a Komisjê Obrony, która mia³a zaj¹æ
siê tworzeniem wojska oraz zaprowadzeniem wewnêtrznego ³adu w
kraju, pustoszonym wówczas przez obce wojska, grupy maruderów i
zwyczajnych bandytów. W Komisji dyskutowano o modelu przysz³ego
wojska: czy ma to byæ armia zawodowa czy z poboru. Niezale¿nie od
dyskusji w Komisji, Litwini-wojskowi, przewa¿nie z armii rosyjskiej,
przybywali na Litwê i samorzutnie organizowali ochotnicze oddzia³y,
do których zg³asza³a siê uniwersytecka i szkolna m³odzie¿, robotnicy i
wieniacy, byli to ochotnicy  savanoriai.
11 listopada 1918 Taryba obwo³a³a siê legalnym rz¹dem i wkrótce
powo³ano Ministerstwo Obrony, które w pierwszym rozkazie z dnia 23
listopada tego¿ roku powo³a³o pierwszy regularny pu³k armii litewskiej.
Ta data sta³a siê oficjalnym wiêtem narodzin wojska litewskiego. Doæ
szybko formowa³y siê kolejne pu³ki i szwadrony, które z miejsca sz³y
do walki z nieprzyjacielem lub z bandami. ¯o³nierzom na pocz¹tku brakowa³o wszystkiego: broni, amunicji, mundurów, zaopatrzenia. Przeciwnikami ówczesnej armii litewskiej w latach 1918-1920 byli bolszewicy, oddzia³y rosyjskie gen. Paw³a Bermondta, maruderzy ró¿nej maci i w koñcu Polacy. M³ode wojsko litewskie w ci¹gu dwóch lat walk
ponios³o ciê¿kie straty, bowiem w tym okresie  jak podaj¹ Jan Rutkiewicz i Walerij N. Kulikow  poleg³o, zmar³o z ran, wskutek epidemii
oraz zaginê³o bez wieci a¿ 4400 ¿o³nierzy, co by³o ogromn¹ danin¹
krwi dla 60-tysiêcznej armii, m³odej i wówczas ochotniczej. Tej armii
brakowa³o zdolnych wy¿szych dowódców, wiêc pozyskiwano ich przewa¿nie z dawnej armii carskiej i mozolnie, ale systematycznie w latach
1918-1921 tworzono armiê, która za zadanie mia³a broniæ granic niezale¿nej Republiki Litewskiej. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, z pocz¹tkiem lat dwudziestych, wojsko litewskie sk³ada³o siê z 15 pu³ków i
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kilku samodzielnych batalionów piechoty; 3 pu³ków kawalerii, 4 pu³ków artylerii, jednej jednostki lotniczej oraz szeregu mniejszych oddzia³ów technicznych, zapasowych, szkolnych, sanitarnych i innych.
Jednostki wojskowe tworzyli przewa¿nie wy¿si oficerowie-Litwini, którzy powrócili na Litwê z armii carskiej. Jednym z twórców kawalerii litewskiej by³ Polak, kawalerzysta, pu³kownik armii carskiej,
póniej genera³ porucznik w wojsku litewskim  Bronis³aw Skomski.
Urodzi³ siê on 24 padziernika 1864 roku w maj¹tku rodziców K³ampucie (Klampuèiai) w powiecie wy³kowyskim, po³o¿onym ok. 8 km na
po³udnie od Wy³kowyszek (Vilkavikis). Wychowywa³ siê w kulturze
polskiej i jego jêzykiem domowym, ojczystym by³ jêzyk polski. Zna³ te¿
jêzyk litewski i  jak podaje Vidmantas Jankauskas z sympati¹ traktowa³ litewski ruch odrodzenia narodowego. Po ukoñczeniu gimnazjum
w Mariampolu, Skomski wst¹pi³ do armii carskiej: przez pewien czas
s³u¿y³ w 5 Kurlandzkim pu³ku dragonów, nastêpnie w 1887 ukoñczy³
oficersk¹ szko³ê kawalerii w Twerze i zosta³ skierowany w stopniu
m³odszego oficera do 9 pu³ku dragonów, który stacjonowa³ w Wi³komierzu (Ukmergë) na Litwie. Póniej przeniesiono go do 3 Jelizawietgradzkiego pu³ku huzarów do Mariampola, gdzie jednostka stacjonowa³a do wybuchu I wojny wiatowej. Tutaj Skomski s³u¿y³ najd³u¿ej i
po wybuchu wojny zosta³ mianowany pu³kownikiem.
Ksi¹dz Mykolas Krupavièius, litewski dzia³acz polityczny, pochodz¹cy z Balwierzyszek (Balbierikis) w marialpolskiem, póniejszy minister w rz¹dzie Aleksandrasa Stulginskisa, jako kleryk seminarium
duchownego w Sejnach, zna³ Bronis³awa Skomskiego w Mariampolu.
Wspomina o nim:
W czasach carskich w Mariampolu stacjonowa³ pu³k husarów, w
którym s³u¿y³ oficer Skomski, w tym czasie dowódca szwadronu. By³ to
mê¿czyzna weso³y, sympatyczny i przy okazji spotkañ z nami rozmawia³
po litewsku, chocia¿ pochodzi³ z polskiej rodziny.
W 1913 Bronis³aw Skomski zosta³ mianowany na stopieñ pu³kownika i wkrótce, po wybuchu wojny, wyruszy³ na front, walczy³ w Prusach Wschodnich, gdzie zosta³ ranny. Na pocz¹tku 1915, po wyleczeniu, zwolnioniono go z wojska i jako cywil powróci³ do stron rodzinnych, gdzie jeszcze we w³adzy byli Rosjanie. Zamieszka³ w swoim
maj¹tku Królenka (Karalenkë), po³o¿onym 13 km na po³udnie od Mariampola. Tutaj prze¿y³ okupacjê niemieck¹ i by³ wiadkiem powstania
pañstwa litewskiego. Wspomniany ks. Mykolas Krupavièius, niechêtny Polakowi, pisze we wspomnieniach, ¿e sercem by³ on (Skomski)
bli¿ej Warszawy ani¿eli Kowna nawet na pocz¹tku niezawis³oci Litwy.
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W 1920 roku maj¹tek swój Królenkê sprzeda³ i pieni¹dze wymieni³ na
polskie z³ote, bo mia³ zamiar wyjechaæ do Polski. Wyjecha³ do Warszawy, ale tam mu siê nie powiod³o, powróci³ na Litwê, a wartoæ z³otego
upad³a i Skomski praktycznie zosta³ bez maj¹tku i bez pieniêdzy. Kiedy
by³em ministrem, zwróci³ siê on do mnie z prob¹ o nadanie ziemi z
reformy rolnej. Znaj¹c jego historiê, ziemi mu nie przydzieli³em, i oczywicie pozyska³em w nim nowego wroga. Ziemie mu póniej przydzieli³
Smetona, gdzie w powiecie wy³kowyskim.
Oczywicie, pra³at Krupavièius napisa³ nieprawdê, bowiem, jak pisze V. Jankauskas, Skomski sprzeda³ maj¹tek wówczas, kiedy nie by³o
pewnoci, czy siê Litwa utrzyma jako pañstwo. Poza tym M. Krupavièius zosta³ ministrem reformy dopiero w po³owie 1923 roku, kiedy
Skomski ju¿ dwa lata dowodzi³ dywizj¹ kawalerii i posiada³ stopieñ
genera³a. I wówczas mia³ prawo otrzymaæ nadzia³ ziemi, poniewa¿
wst¹pi³ do wojska jako ochotnik. Dok³adnie niewiadomo, kiedy sprzeda³ swój maj¹tek, prawdopodobnie miêdzy 1919 a 1920 rokiem.
Do litewskiego wojska Skomski wst¹pi³ maj¹c 55 lat. Z pocz¹tku w
armii litewskiej utworzono tylko jeden pu³k huzarów. Podczas walk z
bolszewikami i oddzia³ami P. Bermondta tej jednostki wystarcza³o, jednak¿e gdy zaczê³y siê walki z Wojskiem Polskim, które posiada³o siln¹
kawaleriê, zasz³a koniecznoæ stworzenia dywizji kawaleryjskiej. 1 padziernika 1920 roku w Czerwonym Dworze (Raudondvarys) pod Kownem rych³o utworzono 3 pu³k dragonów, a 30 padziernika tego roku
sformowano w Kownie 2 pu³k u³anów. Tworzy³a siê kawaleryjska dywizja. Potrzebny by³ dowiadczony dowódca i dobry organizator, znaj¹cy siê na kawalerii. Pu³kownik Konstantinas ukas, ówczesny minister Obrony Kraju, wspomina, ¿e pó³ ¿artem, pó³ serio powiedzia³ Sylwestrowi ¯ukowskiemu (Silvestras ukauskas), ówczesnemu naczelnemu wodzowi, ¿e na Litwie mieszka pewien cz³owiek, który móg³by
zorganizowaæ kawaleriê litewsk¹, ale on jest Polakiem.
Mieszka w pobli¿u Mariampola szlachcic Skomski  wspomina
ukas.  By³ on w swoim rodowisku bardzo szanowany przez s¹siadów
Litwinów, pomagali mu w gospodarce. By³ pu³kownikiem huzarów,
stacjonuj¹cych w Mariampolu, ale z powodu odniesionych ran zosta³
zwolniony z wojska rosyjskiego. Gdy tylkowymieni³em nazwisko Skomski, to genera³ ukauskas a¿ podskoczy³ z radoci, poniewa¿ Skomski
by³ jego koleg¹ z oficerskiej szko³y kawalerii. Ale jak to za³atwiæ?
Przede wszystkim trzeba uzyskaæ zgodê prezydenta. Premier dr Grinius
zna³ od dawna Skomskiego i mia³ o nim dobre zdanie. Poza tym, czy
sam Skomski zechce przyj¹æ takie trudne i odpowiedzialne stanowisko?
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Chocia¿ mieszka³ poród Litwinów i zna³ dobrze jêzyk litewski, ale nie
ukrywa³, ¿e jest Polakiem.
Jednak¿e sprawa zwerbowania Skomskiego potoczy³a siê doæ szybko. Za porednictwem komendantury w Mariampolu poproszono go
do Kowna do ministerstwa ochrony kraju. Nastêpnego dnia po tej rozmowie Skomski spotka³ siê z ministrem ukasem i naczelnym wodzem ukauskasem. Dalej wspomina ukas:
Skomski by³ bardzo zdziwiony nasz¹ propozycj¹ i od razu zapyta³,
czy my wiemy, ¿e on jest Polakiem? odpowiedzielimy, ¿e o tym wiemy, ale te¿ znany nam jest jako cz³owiek uczciwym o wysokim morale
i wierzymy, ¿e s³u¿¹c Litwie, na pewno nie bêdzie pracowa³ dla innego
pañstwa. Zmiesza³ siê starzec i poprosi³, abymy dali mu 3 dni do namys³u. Po trzech dniach przyjecha³ do Kowna i wyrazi³ zgodê pracowaæ dla Litwy, a publicznie zapewni³, ¿e bêdzie pracowa³ wy³¹cznie dla
Litwy i z ca³ych si³ bêdzie broni³ jej niezawis³oci. Zaczêlimy organizowaæ kawaleriê, która po 4-5 latach nie by³a gorsza ni¿ w innych
krajach.
Bronis³aw Skomski wst¹pi³ do wojska litewskiego, jako ochotnik
14 stycznia 1921 roku. Tego dnia zosta³ mianowany dowódc¹ I dywizji
kawalerii i sta³ siê faktycznym twórc¹ jazdy litewskiej. 16 marca zosta³
mianowany na stopieñ genera³a lejtnanta (genara³ dywizji). W tym czasie, tj. od pocz¹tku kwietnia, rozpocz¹³ organizowanie nowych oddzia³ów kawalerii  w wyniku jego dzia³alnoci powsta³y trzy pu³ki, które
stanowi³y I dywizjê kawalerii; musia³ skompletowaæ odpowiednie konie i osprzêt, a tak¿e wyszukaæ ¿o³nierzy zdolnych do s³u¿by w jednostkach kawaleryjskich.
W drugiej po³owie 1921 roku dywizja w pe³nym sk³adzie gotowa
by³a do obrony kraju  wys³ano j¹ wtedy na pó³nocny wschód i rozlokowano w pobli¿u linii demarkacyjnej z Polsk¹. 1 pu³k huzarów rozlokowano w okolicach Towiany-Onikszty, 2 pu³k u³anów ochrania³ liniê
demarkacyjn¹ od Giedrojciów do granicy z £otw¹, za niektóre szwadrony 3 pu³ku dragonów równie¿ stacjonowa³y w pobli¿u linii demarkacyjnej, bowiem do 1922 roku z polskiej strony zdarza³y siê wypady
polskiej kawalerii w g³¹b Litwy. W walkach dywizja Skomskiego nie
uczestniczy³a, a po 1922 pu³ki rozlokowano w sta³ych miejscach ich
pobytu, m.in. jeden z pu³ków stacjonowa³ w Olicie (Alytus). Najd³u¿ej
liniê demarkacyjn¹ ochrania³ 1 pu³k huzarów.
W 1924 roku dowództwo naczelne armii litewskiej postanowi³o
utworzyæ 3 pu³k dragonów ¯elaznego Wilka; ca³¹ kawaleriê przeformowano do brygady i od 23 stycznia tego roku gen. Bronis³aw Skom119
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ski zosta³ tymczasowym dowódc¹ Oddzielnej Brygady Kawalerii i tê
funkcjê pe³ni³ przez nastêpne dwa lata, gdy na pocz¹tku 1926 utworzono Inspektorat Kawalerii. Od 6 stycznia do 1 wrzenia tego roku
Skomski pe³ni³ obowi¹zki Inspektora Kawalerii Sztabu G³ównego
Wojska Litewskiego. Nastêpnie odszed³ w stan spoczynku, a na jego
miejsce mianowano majora Paw³a Plechowicza (Povilas Plechavièius),
pochodzcego ze ¿mudzkiej, spolonizowanej szlachty, który w 1944 da³
siê poznaæ na Wileñszczynie jako organizator i dowódca os³awionych
jednostek Litewskiego Korpusu Terytorialnego (LVR).
Skomski, s³u¿¹c w armii litewskiej, nie bra³ bezporedniego udzia³u
w walkach z Polakami, by³ zajêty raczej organizacj¹, tworzeniem nowych jednostek kawalerii. Jednak¿e historycy litewscy uwa¿aj¹, ¿e jego
zas³ugi w organizacj jazdy litewskiej s¹ ogromne; dziêki zdobytej w
carskiej armii wiedzy i dowiadczeniu  w doæ krótkim czasie zorganizowa³, jak twierdz¹ znawcy, doborowe pu³ki dragonów, huzarów i
u³anów litewskich. By³ szanowanym dowódzc¹, uczciwym cz³owiekiem i lojalnym obywatelem Litwy, której s³u¿y³ do emerytury. Jako
ochotnik, otrzyma³ dwór Szuki (ukiai) z kawakiem gruntu, po³o¿onym ok. 12 km na po³udnie od Wy³kowyszek. Tam gospodarzy³ do
mierci, która nast¹pi³a 18 marca 1935 roku. Zmar³ w wieku 71 lat.
Jako Polak nie dzia³a³ zbrojnie przeciwko Polsce, a jako obywatel
Litwy przyczyni³ siê w du¿ym stopniu do rozwoju jej armii. By³ jednym
z wielu Polaków litewskich, którzy po uzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci pozostali w kraju i byli jej lojalnymi obywatelami, pracuj¹c na
ró¿nych odcinkach s³u¿by pañstwowej.
Mieczys³aw Jackiewicz
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W VIII stuleciu poród ¯ydów, zamieszkuj¹cych Kalifat Bagdadzki, zrodzi³a siê najpierw szko³a, a potem ca³y ruch religijny, bardzo
ortodoksyjny, który przyj¹³ za jedyn¹ i niepodwa¿aln¹ podstawê wiary
w Stary Testament, a wszystkie póniejsze ksiêgi religijne uzna³ za niewa¿ne, nawet za szkodliwe, co zosta³o przez czêæ badaczy ¿ydowskich1 uznane za bluniercz¹ d¹¿noæ do wywy¿szenia siê ponad innych ¯ydów. Wyznawcy tego kierunku nie zaakceptowali tego ruchu
jako ród³a wiary albo normy postêpowania.
Twórc¹ karaizmu by³ Anan ben Dawid, rodem z Basry. St¹d pierwsza nazwa ruchu ananici  ambitni, ale nie doæ bogobojni. Rozczarowany pominiêciem
go przy obsadzeniu
urzêdu egzylarchy,
religijnego przywódcy babiloñskich ¯ydów, ben
Dawid dokona³ roz³amu w ¯ydostwie
i skupi³ wokó³ siebie takich, jak on 
odtr¹conych, zniechêconych do forsowanego kursu inDo Trok Karaimów sprowadzi³ ksi¹¿ê Witold
terpretacji wersji faryzeuszów, a tym samym kontynuatorów ortodoksyjnego nurtu sadeuceuszy. Ostatecznie zwyciê¿y³ pogl¹d faryzeuszy, ¿e tradycja jest
tak samo wiêta, jak sama Biblia.
W roku 767 Anan zosta³ przez muzu³mañskie w³adze aresztowany,
co jako mêczennikowi przysporzy³o mu zwolenników. W dosyæ niejasnych  aby nie powiedzieæ  podejrzanych okolicznociach, og³osi³
siê krzewicielem nowej wiary, co by³o na rêkê w³adzy, która d¹¿y³a do
sk³ócenia ¯ydów i asymilacji ich w rodowisku islamu. Wreszcie, nie
osi¹gn¹wszy spodziewanych sukcesów, rozsierdzony opuci³ Mezopotamiê i przeniós³ siê do Palestyny.
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Karaimskie zasady wiary s¹ bardzo przejrzyste i zamykaj¹ siê w
dziesiêciu postulatach:
1. Wszechmocny Bóg  Tenri Jaratuwczu  istnieje odwiecznie i
nie ma kresu swego istnienia.
2. Jednoæ i potêga boska nie mog¹ byæ przyrównywane, ani porównywalne do ¿adnej istoty i s¹ niepojête dla rozumu cz³owieka.
3. Wszystko, co istnieje, pocz¹wszy od anio³ów, a na najni¿szych
istotach skoñczywszy, zosta³o stworzone przez Boga.
4. Opatrznoæ Boska czuwa nad ka¿d¹ istot¹.
5. Bóg natchn¹³ duchem proroczym Moj¿esza i przez niego zes³a³
Prawo.
6. Piêcioksiêgu i zawartych w nim dziesiêciu przykazañ, danych na
Górze Synaj, nie wolno ani zmieniaæ, ani uzupe³niaæ.
7. Prorocy zawsze byli natchnieni Duchem Bo¿ym.
8. Bóg sam wyznaczy³ ka¿demu cz³owiekowi nagrodê i karê, pod³ug jego zas³ug i wedle jego przewinieñ.
9. Wskrzeszenie zmar³ych nast¹pi w dniu S¹du Ostatecznego.
10. Bóg wybawi wiat poprzez zes³anie Mesjasza z rodu Dawidowego.
Trzeba z ca³¹ moc¹ podkreliæ, ¿e Chrystus i Mahomet s¹ przez
Karaimów traktowali, jako wy³¹cznie prorocy, w tej mierze Karaimi
powo³uj¹ siê na tekst Ewangelii w. Mateusza (V,17): Nie mniemajcie,
abym przyszed³ rozwi¹zywaæ Zakon albo Proroki, nie przyszed³em rozwi¹zywaæ, ale wype³niæ.
Reasumuj¹c  postaw¹ wiary jest wy³¹cznie Stary Testament, a
zw³aszcza Dekalog  dziesiêæ przykazañ, za tradycja jest akceptowana wy³¹cznie, jeli nie stoi w sprzecznoci z Bibli¹, co ma swoje zakotwiczenie w pouczeniu: Nie przydajcie ani s³owa, które wam rozkazuje,
ani ujmiecie z niego, abycie strzegli przykazañ Pana, Boga waszego,
które ja wam rozkazuje (Ksiêga Powtórzonego Prawa IV, 2).
Ostatecznie doktryna i obrzêdowoæ karaimska ukszta³towa³a siê w
VIII wieku na terenie dzisiejszego Iraku, za panowania kalifa z dynastii
Abbasydów Abu D¿afar ale Mansura. Wtedy wspomniany Anan ben
Dawid, rozgoryczony, ¿e stanowisko egzylarchy otrzyma³ jego brat, i
to m³odszy, skupi³ wokó³ siebie ortodoksów, zwolenników tendencji
antytalmudycznych2, a równie¿ i tych, którzy sk³aniali siê do jakiej
formy akceptacji islamu, zw³aszcza w sferze prawodawstwa i obrzêdowoci. Anan poucza³: szukajcie w pimie, nie u ludzi!
Tylko pismo (mikra) wa¿ne, odrzuca³ tradycjê, st¹d jego uczniów
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zaczêto nazywaæ
Bnei Mikra  Synowie Pisma. Sam
mistrz napisa³ rygorystyczny komentarz do Piêcioksiêgu
i podrêcznik obowi¹zków religijnych, w którym
wypunktowa³ rozbie¿noci pomiêdzy
Karaimskie pami¹tki w ekspozycjach w Trokach
Pismem  Bibli¹ a
Talmudem. Nast¹pi³a znaczna infiltracja islamskiej terminologii religijnej w brzmieniu klasycznego jêzyka arabskiego. Powsta³a bogata literatura religijna autorów karaimskich, zarówno w jêzyku hebrajskim,
jak i arabskim w czasach wczesnego redniowiecza. Mo¿na d³ugo wyliczaæ dzie³a z zakresu teologii, prawodawstwa takich autorów, jak Hiwi
al Balchi (IX w.), Benjamin an Nehawendi (pocz. IX w.), Daniel al
Kumisi (koniec IX w.), Abu Jusuf Jakub al Kirkisani (X w.) i jeszcze
wiele znacz¹cych nazwisk. To autorzy karaimscy, w³anie przyswajaj¹c kulturze hebrajskiej poprzez swoje t³umaczenia z arabskiego dzie³
filozofów muzu³mañskich, stworzyli podwaliny pod filozofiê hebrajsk¹.
Najwiêksze zas³ugi w tej mierze poczynili w wieku XI dwaj autorzy,
Karaimowie  Jusuf ale Basir i Daud ibn Marwan.
Duchowni karaimscy s¹ obieralni, to oni przewodnicz¹ zbiorowym
mod³om w wi¹tyniach, które nosz¹ nazwê, wywodz¹c¹ siê z arabskiego kienesa albo kinesa, od kanisa, co znaczy koció³. Strona liturgiczna nabo¿eñstw karaimskich jest skromna: psalmy, czytanie z ksi¹g
biblijnych, hymny. wi¹tynia Karaimów nieco ró¿ni siê od ¿ydowskiej
synagogi, przede wszystkim usytuowaniem: ¯ydzi synagogi ustawiaj¹
w kierunku wschodnim, a Karaimi  w po³udniowym. Kap³an karaimski nazywa siê hazzan.
Karaimi uchodzili za lud cichy, spokojny, pracowity i nadzwyczaj
dba³y o higienê i rodowisko przyrodnicze, dzi bymy powiedzieli 
jest to lud wybitnie proekologiczny, s³yn¹cy z doskona³ej kuchni, szczególn¹ s³aw¹ do dzi ciesz¹ siê na Litwie karaimskie kibiny3. Zawsze
nieliczni, zawsze ubodzy, szanuj¹cy prawa pañstwa zamieszkania, z
zasady unikaj¹cy mieszania siê do polityki, Karaimi, zarabiaj¹cy na
skromne ¿ycie jako furmani, flisacy, ogrodnicy, kolejarze, rolnicy, lenicy i t³umacze z tureckiego i hebrajskiego, nie wadzili licz¹cym siê
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grupom, nie prowokowali swoim
zachowaniem, nie
odró¿niali siê ubiorem i nie obracali
ani wielkimi pieniêdzmi, ani powszechnymi ideami, nie antagonizowali innych sw¹
natarczywoci¹,
dlatego nie stali siê
ofiarami pogroCmentarz karaimski w Trokach
mów.
O ile Karaimi litewscy byli ubodzy, to ich pobratymcy z Krymu,
dziêki wykszta³ceniu, talentom oraz sumiennoci szybko zyskali na
znaczeniu i bogactwie. Ci fabrykanci, hurtownicy, oficerowie, lekarze,
prawnicy, jako elita w czasie rewolucji bolszewickiej, realnie oceniaj¹c
sytuacjê w sowieckiej Rosji, gremialnie wyemigrowali do Francji.
Karaimi, albo  jak chc¹ niektórzy  Karaici, przyjêli, jako jêzyk
liturgiczny, starohebrajski, a potocznie pos³ugiwali siê jêzykiem karaimskim, który nale¿y do tureckiej grupy jêzykowej (ga³¹ zachodniokipczacka, bliski jêzykom Karaczajów, Ba³karów, Kumyków i Krymskich Tatarów), ale pisanym w alfabecie hebrajskim. Przy czym jêzyk
karaimski w skutek perturbacji historycznych podzieli³ siê na dwa dialekty, oba znowu¿ pos³uguj¹ce siê alfabetem hebrajskim.
Pierwszy to dialekt krymczacki, jakim pos³ugiwali siê Karaimi krymscy, tak zwani Krymczacy, silnie zabarwiony wp³ywami jêzyków tatarskiego, azerskiego i tureckiego.
Drugi  pó³nocnokaraimski, u¿ywany przez Karaimów polskich i
kresowych, bardziej czysty, bardziej zliberalizowany, bardziej archaiczny wobec krymczackiego, który jednak nie ustrzeg³ siê po¿yczek
s³owiañskich  takich, jak np.: myhla  mg³a, smola  smo³a, gierat 
korab (okrêt). Dialekt pó³nocny podzieli³ siê z kolei na dwa wyranie
zarysowane narzecza: litewskie  rejon Trok i Poniewie¿a oraz podolskie  okolice £ucka, Lwowa, Halicza.
Na jêzyk karaimski w dialekcie krymczackim przet³umaczono Bibliê prawdopodobnie ju¿ w XI wieku, ale do naszych czasów zachowa³y siê jedynie odpisy z XVIII i XIX stuleci. Najstarszy karaimski
przek³ad Biblii drukiem ukaza³ siê w 1841 w Eupatorii (d. Koz³ów) na
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Krymie. Sama nazwa Karaim(i) oznacza po hebrajsku ludzie ksiêgi.
Podaje siê równie¿ inn¹ etymologiê  kara po hebrajsku i po arabsku
znaczy czytaæ, recytowaæ, vide Koran. Ponadto spotkaæ mo¿na wyjaniania, ¿e to s³owo pochodzi z starotureckiego kiere, kireit i oznacza
tyle, co pó³nocny, ale i czarny  w znaczeniu biedny, st¹d czerñ
 biedni ludzie.
Karami podjêli dzia³alnoæ misjonarsk¹ stosunkowo szybko i efektywnie. W VIII-X wiekach karaimizm rozpowszechnia³ siê w ca³ej
Mezopotamii, Syrii w Palestynie, sta³ siê obecny na ca³ym dzisiejszym
Bliskim Wschodzie. Ale najwiêkszy sukces misyjny Karaimi osi¹gnêli
w Krymie i na stepach po³udniowej Rosji. Na tych terenach ludnoæ
pochodzenia tureckiego, jak tolerancyjni Chazarowie, czêciowo przyjê³a karaim, jako religiê, na czele ze swym w³adc¹  kaganem o imieniu
Bu³an. Z Krymu niektórzy z Karaimów przesiedlili siê na ziemie Ksiêstwa Halicko-Wo³yñskiego w XIII-XIV wieku, grupuj¹c siê w Haliczu,
£ucku i Lwowie. Stamt¹d, za spraw¹ Witolda, trafili do Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, tworz¹c znaczniejsze osady karaimskie  dymaty 
w Trokach, Poniewie¿u, Bir¿ach, Poswolu i kilka mniejszych skupisk,
przewa¿nie na pograniczu litewsko-inflanckim.
G³ównym centrum karaizmu litewskiego zosta³y Troki. Tu stanowili osobist¹ gwardiê, ochraniaj¹c¹ zamek Wielkiego Ksiêcia, jako ¿e
Witold do swych rodaków nie ¿ywi³ zaufania. Troccy Karaimi zostali
osiedleni na prawie magdeburskim, na postawie przywileju, potwierdzonego przez króla Kazimierza Jagielloñczyka z dnia 27 marca 1441
roku. Na podstawie tego przywileju Karaimom polskim i litewskim a¿
do czasów rozbiorów przewodzi³ obierany przez nich wójt, którego
w³adza by³a kontrolowana przez s¹dy litewskie i koronne. Równie¿
zgodnie z tym przywilejem przydzielono im pola uprawne, które do
dzisiaj ko³o Trok nosz¹ nazwê pól królewskich.
Karaimi na Podolu za czasów króla Jana III Sobieskiego za swój
g³ówny orodek obrali miasteczko Kukizów pod Lwowem. Nad Karaimami krymskimi w³adzê sprawowa³ do koñca XVIII wieku aga, inaczej zwany chacham, tradycyjnie wywodz¹cy siê z rodu Czelabich,
których siedziba mieci³a siê w Eupatorii. Krymscy Karaimi przez ca³e
stulecia cieszyli siê zaufaniem chanów krymskich, czego dowodem
by³ fakt, ¿e chanowie powierzali im nadzór nad mennic¹. Po³o¿yli te¿
ogromne zas³ugi dla miejscowej kultury, np. w zamieszka³ej przez nich
miejscowoci Kyrk Jer (dzi Czufut-Kale) powsta³a pierwsza na Krymie drukarnia w roku 1731, w której w 1734 ukaza³a siê pierwsza
ksi¹¿ka, wydrukowana na Pó³wyspie Krymskim. W³anie ta twierdza
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we wspomnianej Czufut-Kale sta³a siê symbolem Karaimów4.
W roku 1837 Karaimi z Krymu, a w potem w 1857 i z Trok, ustanowili dwa niezale¿ne od siebie urzêdy chacharów  najwy¿szych
zwierzchników religijnych na okrelonym obszarze i wspólny Karaimski Zwi¹zek Duchowny. Obie grupy u¿ywa³y w liturgii obok hebrajskiego jêzyka karaimskiego. Zaznaczam, ¿e w carskich czasach, w
odró¿nieniu od ¯ydów rabinicznych, Karaimi mieli swobodê w wyborze miejsca zamieszkania, cieszyli siê autonomi¹ religijn¹.
W tamtym okresie wybitn¹ rolê w utrzymaniu karaimskiej to¿samoci odegra³ chachan Aleksander Firkowicz (1785 lub 1786-1874),
który obok funkcji kap³añskich i nauczycielskich znajdowa³ czas na
podró¿e i kolekcjonowanie rzadkich druków, dotycz¹cych Karaimów,
ale te¿ sporo naba³amuci³, utrzymuj¹c, ¿e nie maj¹ oni nic wspólnego z
¯ydami. Jego dzie³o kontynuowa³ Aleksander Markowicz (1875-1944),
który opublikowa³ s³ownik jêzyka karaimskiego, przyjmuj¹c za podstawê dialekt Karaimów z £ucka i Halicza.
Jedyny w czasach sowieckiej okupacji Litwy najwy¿szy duchowny karaimski mieszka³ w Trokach. By³ nim Szymon Firkowicz (18971982), który na swój urz¹d zosta³ wybrany ju¿ w roku 1920. U³o¿y³
modlitewnik karaimski Koltchalar, w którym zamieci³ modlitwy, psalmy i pieni.
Ju¿ w odrodzonej Polsce, w roku 1927, zosta³a ustanowiona polska
autokefalia wyznania karaimskiego, a w roku nastêpnym polscy Karaimi na swym wszechpolskim zjedzie wybrali w³asnego chachana, którego siedziba znajdowa³a siê w Trokach. Zosta³ nim wybitny orientalista, prof. Had¿i Seraja Szapsza³, wyk³adowca jêzyków perskiego i tureckiego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Stan prawny
wyznania karaimskiego regulowa³a ustawa sejmowa o stosunku Pañstwa Polskiego do Karaimskiego Zwi¹zku Religijnego z dnia 21 kwietnia 1936 roku.
Niektórzy ¯ydzi utrzymuj¹: Karaimi to zepsuty judaizm. Na takie
dictum Karaimi rewan¿uj¹ siê retorycznym pytaniem: jeli ju¿, to kto
jest t¹ zepsut¹ ga³êzi¹? Obrzêdowoæ karaimska jest pewnym melan¿em kultury judaistycznej i muzu³mañskiej. Obok wiêta, nawi¹zuj¹cego do ¿ydowskiego wiêta Pesach, najwa¿niejszym jest wiêto do¿ynkowe, jesienne  Orach Toju. Po podnios³ym nabo¿eñstwie w kienesie
nastêpuje uroczysta chwila powiêcenia wianka, uplecionego ze wie¿o zebranych zbó¿. Wybitnie karaimskim nabytkiem jest coroczny Dzieñ
Pamiêci, przypominaj¹cy ofiary d¿umy, jaka zdziesi¹tkowa³a ludnoæ
karaimsk¹ Litwy w 1710.
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Kienesa na Zwierzyñcu w Wilnie, zbudowana w latach 1911-1923 wed³ug projektu architekta W. Prozorowa, jest jedn¹ z trzech dzia³aj¹cych obecnie wi¹tyni karaimskich na wiecie (pozosta³e  w Trokach i na Ukrainie). Zamkniêta w 1949, od
roku 1993 znowu jest czynna

W Trokach litewscy Karaimi po pierwszej czêci nabo¿eñstwa udawali siê na zespó³ cmentarny, po³o¿ony na wzniesieniu obok Jeziora
Tatarskiego. Zespó³ sk³ada siê z trzech cmentarzy, najstarszy pochodzi
z XV wieku. Na cmentarzu odbywa³a siê druga czêæ nabo¿eñstwa, a
przy rozejciu siê mia³ miejsce obrzêd dotkniêcia mogi³ chusteczk¹ do
nosa.
W Trokach Karaimi parali siê ogrodnictwem, upraw¹ tytoniu, to
oni wyhodowali znakomit¹ drobnoziarnist¹ odmianê ogórka  trockiego. To w Trokach w³anie kiszono te ogórki w jeziorach i wykorzystuj¹c renomê, jak¹ siê cieszy³y po sezonie, sprzedawano w ca³ej Polsce z du¿ym zyskiem.
Najbujniejszy rozkwit ¿ycia kulturalnego Karaimów przypada na
okres miêdzywojnia, co przejawia siê miêdzy innymi w doæ o¿ywionej dzia³alnoci wydawniczej. W Wilnie do roku 1924 ukazuje siê czasopismo Myl karaimska, jako organ Towarzystwa Mi³oników Historii i Literatury Karaimów, a przywo³any wczeniej Aleksander Mardkowicz w latach trzydziestych wydaje drugie pismo po karaimsku Karaj Awazy (G³os Karaima), rednio trzy numery na rok. Co wiêcej,
od 1 wrzenia 1923 w Trokach zaczyna funkcjonowaæ szko³a karaimska, a m³ode pokolenie Karaimów, skupione w organizacji Ko³o M³o127
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dzie¿y Karaimskiej Bir  Barw wydaje pisemko Dostu karajnym
(Przyjaciel Karaima).
Nie do przeceniania s¹ zas³ugi
wybitnego orientalisty, prof. Ananiasza Zaj¹czkowskiego (ur. 1903). W
Moskwie w roku 1974 zosta³ wydany trójjêzyczny s³ownik karaimskorosyjsko-polski, a M. Firkowicz opublikowa³ w 1996 samouczek jêzyka
karaimskiego: Mien karajce urianiam
(Uczê siê po karaimsku). Ju¿ w we
wspó³czesnych nam czasach w Polsce badania nad ca³oci¹ dorobku
karaimskiego prowadz¹ profesoro- Kopu³a w kszta³cie cebuli, jak te¿
wie Aleksander Dubiñski i W³odzi- orientalne okna nawi¹zuj¹ do stylistyki wschodniej
mierz Zaj¹czkowski.
Tak malowniczy lud, jakim byli s¹ Karaimi, pojawia siê równie¿ w
polskiej literaturze. Ju¿ Eliza Orzeszkowa w znanej powieci Meir Ezofowicz bardzo ciep³o i z g³êbokim wspó³czuciem przedstawi³a postacie
Karaimów. Ich lojalnoæ wobec Pañstwa Polskiego nie podlega³a nigdy
dyskusji. W okresie miêdzywojnia, gdy Troki, ówczesn¹ g³ówn¹ siedzibê Karaimów, odwiedzi³ prezydent Rzeczypospolitej, prof. Stanis³aw
Wojciechowski, orkiestr¹ karaimsk¹, która odegra³a hymn polski, dyrygowa³ Feliks Mickiewicz. Byæ mo¿e i ten, co mieni³ siê z matki
obcej, wywodzi³ siê z karaimskiego pnia?
Karaimi zawsze wiernie stali przy Najjaniejszej. 18 wrzenia roku
1939 chachan Seraja Szapsza³ stwierdzi³:
Wróg nasz jest mocny, lecz nie wierzy w Boga (...) módlmy siê my
(...) za ukochan¹ Ojczyznê nasz¹, Polskê.
Niemcy w 1942 dokonali we Lwowie gruntownych badañ antropologicznych Karaimów  pod³ug nazistowskich standardów  i s³ynny
polski antropolog, Jan Czekanowski, potwierdzi³ tureck¹ etnogenezê
Karaimów, co tym samym uchroni³o ich od eksterminacji, przyznano
im zbawcze: Kaukasische Abstammung  czyli aryjskie pochodzenie.
Na Litwie odrodzenie narodowe Karaimów rozpoczê³o siê w 1988,
kiedy to 15 maja tego¿ roku powsta³o Stowarzyszenie Kulturalne Litewskich Karaimów, pod ówczesn¹ prezesur¹ doc. Haliny Kobeckaitë5. W Wilnie znów otwarto szkó³kê karaimsk¹. W Trokach drewniana
kienesa, obecnie spe³niaj¹ca tak¿e funkcjê muzeum, znajduje siê nad
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jednym z mniejszych trockich jezior  Tataryszki (lit.Totoriðkiø), w dzielnicy miasteczka, nazywanej Karaimszczyzn¹, przy ulicy
Karaimskiej. Zachowa³y siê tutaj nieliczne
domki, utrzymane w tradycyjnej dla Karaimów pastelowej kolorystyce: ¿ó³tej w odcieniu ¿ó³tka, zielonej w odcieniu groszkowym
W Wilnie znów czynna jest kienesa,
wzniesiona w roku 1923. 4 kwietnia 1992
zosta³ przyjêty nowy statut religijny Wspól- Najs³awniejsza wród Karanoty Karaimów Litewskich, a ju¿ 30 lipca imów  Halina Kobeckaitë
tego¿ roku w³adze Litwy przyzna³y jej, jako wspólnocie istniej¹cej od
XIX wieku, statut prawem chronionej mniejszoci.
W naszych czasach w Polsce najwiêksze skupiska Karaimów znajduj¹ siê w Warszawie, we Wroc³awiu, w Gdyni, w Bydgoszczy  rodzina in¿ynierska Aleksandrowiczów. Ocenia siê, ¿e w sumie mieszka
tu oko³o 200-250 osób pochodzenia karaimskiego, z czego wed³ug ostatniego spisu ludnoci tylko 50 zadeklarowa³o narodowoæ karaimsk¹.
Cmentarz karaimski znajduje siê w Warszawie przy ulicy Redutowej.
Na wiecie Karaimi poza Litw¹ mieszkaj¹ w znacz¹cych grupach w
Rosji, Turcji, Izraelu, Egipcie, Libanie, USA i we Francji. W Izraelu
¿yje oko³o 2000 Karaimów, g³ównie w Ramli, Aszdodzie i Beer Szewie,
wed³ug danych z roku 1999. Trudno podaæ dok³adn¹ ³¹czn¹ liczbê
Karaimów obecnie ¿yj¹cych na ca³ym wiecie, ró¿ne ród³a podaj¹ rozbie¿ne dane - od 25 do 35 tysiêcy.
Krew Karaimów wci¹¿ siê rozcieñcza  i jak z³owieszcz¹ niektórzy
 za 100 lat nie bêdzie ju¿ prawdziwych Karaimów
Tadeusz Zubiñski
Przypisy
Mam tu na myli ¯ydów zwyczajnych, inaczej wiêkszociowych  tych,
którzy zaakceptowali Talmud, nazywanych rabbanitami. Czy karaimizm to zepsuty judaizm czy czyste prawo? Na to pytanie nie podejmujê siê daæ odpowiedzi. Tym niemniej trzeba zaznaczyæ, ¿e obie strony s¹ przewiadczone, ¿e ka¿da z
nich stoi na stra¿y jedynej prawdy. Karaimi utrzymuj¹, ¿e nie s¹ winni mierci
Jezusa Chrystusa, gdy¿ w owym czasie nie by³o ich jeszcze w Palestynie.
2
Karaimi wprowadzili w³asne rygorystyczne przepisy, np. wzglêdem wiêce1
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nia Sabatu, czyli Soboty, zabraniaj¹ce nawet zapalania w jakikolwiek sposób z
wiat³a, dopiero w roku 1835 Karaimi polscy i litewscy odst¹pili od tego zakazu.
Inne surowe przepisy reguluj¹ ma³¿eñstwa pomiêdzy dalekimi krewnymi, pochówek, zakaz dotykania zw³ok i rzeczy zmar³ej osoby. Jeszcze do po³owy XX wieku
ma³¿eñstwo z osob¹ spoza wspólnoty powodowa³o automatyczne wykluczenie ze
spo³ecznoci karaimskiej.
3
Kibiny to sma¿one piero¿ki z farszem z baraniny, podobne do tatarsko-krymskich czebureków.
4
Herb Karaimów jest bardzo skomplikowany, dzieli siê na trzy pola, w lewym
górnym mieci siê wizerunek z³otego podwójnego oszczepu na bia³ym polu, prawe
górne pole obrazuje srebrn¹ tarczê na ¿ó³tym polu, a dolna czêæ w po³owie ca³oci
przedstawia stylizowan¹ twierdzê w Czufut-Kale na niebieskim polu.
5
Halina Kobeckaitë  ur. w 1939 w Trokach, pedagog, swego czasu przewodnicz¹ca litewskiego rz¹dowego departamentu ds. narodowoci, poliglotka, zna karaimski, litewski, polski, rosyjski, uzbecki, angielski, turecki; przet³umaczy³a na litewski ponad 20 powieci z ró¿nych jêzyków, dzia³aczka S¹judisu, a od roku 1994
 pierwszy ambasador odrodzonej Litwy w Estonii.
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DALEKO OD OJCZYSTEGO MIASTA
Jerzy Hawrylkiewicz
S³owa te piszê w Nowym Jorku, gdzie
mieszkam od 26 lat. Przyjecha³em do USA
w marcu 1980 roku. Z Polski uciek³em jako
tzw. polityczny. Nie powiem, aby powodzi³o mi siê le materialnie. By³em na stanowisku i zarabia³em niez³e pieni¹dze. Po studiach na Uniwersytecie Gdañskim dosta³em
propozycje pracy w przemyle miêsnym w
Przetwórni Eksportowej Miêsa w Sopocie.
Moje ¿ycie znaczone by³o przypadkami. W
dwa miesi¹ce po rozpoczêciu pracy, jako Autor wspomnieñ. 2005
praktykant, zastêpca kierownika dzia³u dosta³ ataku serca. Zaproponowano mi pe³nienie jego obowi¹zków. Moje
losy potoczy³y siê ku najlepszej perspektywie. Zosta³em nastêpnie kierownikiem dzia³u, a w póniejszym okresie  zastêpc¹ dyrektora przedsiêbiorstwa.
Muszê zaznaczyæ, ¿e ca³y ten okres by³em bezpartyjny. Nast¹pi³a Solidarnoæ, któr¹ popiera³em i której sympatyzowa³em. To nie
podoba³o siê w³adzom. Wielu z zagro¿onych ludzi musia³o siê serwowaæ ucieczk¹ za granicê. Spotka³o mnie to równie¿. W ten sposób
znalaz³em siê najpierw Austrii, nastêpnie w San Francisco, a póniej w
Nowym Jorku.
Pisz¹c o rodzinie, której korzenie pochodz¹ z Wilna, muszê tutaj
przedstawiæ pokrótce losy niektórych cz³onków Klanu Hawrylkiewiczów. Ród ten datuje siê od roku 1212, to jest od daty nadania szlachectwa i du¿ych po³aci ziemskich moim protoplastom. Nadaj¹cym
szlachectwo by³ król Boles³aw Krzywousty. Znakiem rodowym jest
Abdank, staro¿ytny herb polski. W polu czerwonym ma znak, do litery
W podobny, wyobra¿aj¹cy jakoby po³aman¹ szablê, nad he³mem  korona szlachecka o piêciu pa³kach, a nad ni¹  podobny znak, jak na
tarczy. Niektórzy twierdz¹, ¿e herb ten pochodzi jeszcze z czasów pogañskich. Wed³ug podania jednak siêga on tylko czasów wojny Boles³awa III Krzywoustego z cesarzem niemieckim Henrykiem V. Wtedy
to Jan z Góry Kalwarii, pose³ króla, stan¹³ przed cesarzem niemieckim
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z zadaniem doprowadzenia do pokoju i otrzyma³ odpowied, ¿e pokój
mo¿e byæ zawarty, gdy Boles³aw zap³aci cesarzowi daninê. Na dowód
za, ¿e ma czym dalsz¹ wojnê prowadziæ, kaza³ Henryk otworzyæ
wszystkie swoje skrzynie, pe³ne skarbów. Ale pos³a polskiego nie olni³
widok pieniêdzy i klejnotów  chc¹c daæ poznaæ cesarzowi, ¿e zasoby
pieniê¿ne nie rozstrzygaj¹ jeszcze o zwyciêstwie, Jan zdj¹³ z palca w³asny piercieñ i rzucaj¹c do skrzyni rzek³: Id, z³oto, do z³ota, Hab
dank, dziêkuje, mia³ odpowiedzieæ cesarz. Uk³ady zosta³y zerwane, a
bój na Psim Polu wykaza³, ¿e z³oto nie zawsze zapewnia wygran¹.
Odt¹d Jan z Góry Kalwarii nazwany zosta³ Skarbkiem, a herb jego 
Abdankiem. Tego herbu u¿ywa obecnie oko³o 120 szlacheckich rodzin
polskich, miêdzy innymi i moja...
Jak pamiêtam, rodzice moi, szczególnie moja mama, Weronika, czêsto
wspomina³a Wilno, jako jedno z najpiêkniejszych miast. By³a zaszczycona, ¿e przyjmowa³a Pierwsz¹ Komuniê w. w Kaplicy Ostrobramskiej. Na okolicznoæ tego wspomnienia pokazywa³a swoje zdjêcie. Rodzicom siê marzy³o, ¿e wróc¹ do Polski. Ja, jako m³ody cz³owiek, nie
rozumia³em, dlaczego matka mówi wrócimy do Polski, przecie¿
mieszkalimy w Gdañsku, w Polsce. Dopiero po wielu latach zrozumia³em znaczenie jej s³ów, ona ci¹gle myla³a, ¿e jako wysiedlona z
Wilna repatriantka, wróci do swojej ojczyzny, jak nazywa³a Wilno.
Wspomina³a miejsca, gdzie mieszkali. We wspomnieniach przewija³y
takie nazwy, jak Antokol, £ukiszki.
Opowiada³a te¿ o wileñskim Teatrze Muzycznym Lutnia, w którym to mój stryj, a jej szwagier, by³ dekoratorem sceny. Lutnia odrodzi³a siê w 1932 roku. Jej dyrekcjê objêli: muzykalny aktor charakterystyczny Karol Wyrwicz-Wichrowski, aktor i uzdolniony re¿yser operetek Micha³ Tatrzañski oraz dyrygent Mieczys³aw Kochanowski. W
zespole znaleli siê najlepsi artyci operetkowi tamtego czasu: kochana
przez publicznoæ, zabawnie mówi¹ca po polsku wiotka Szwedka Elna
Gisted, obdarzony mêskim urokiem W³adys³aw Szczawiñski, zniewalaj¹cy umiechem Kazimierz Dembowski i utaneczniona, szybko zdobywaj¹ca popularnoæ, promienna Barbara Halmirska.
W inauguruj¹cej dzia³alnoæ teatraln¹ premierze Wikorii i jej huzara
Abrahama (4 padziernika 1932) tañczy³o dwanacie dziewcz¹t i baletowa para: Ryszarda Górecka z W³adys³awem Morawskim. Sala widowni by³a przepe³niona. Opiekê nad stron¹ dekoracyjn¹ powierzono
w³anie mojemu stryjowi, Janowi Hawrylkiewiczowi. W Krysi Leniczance Jarna bawi³a publicznoæ ¿ywa sarenka, a w Fiolku z Montmartre Kalmana budzi³ zachwyt widok na Pary¿ z iluminowan¹ Wie¿¹
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Eiffla (mój stryj mia³
niesamowite zdolnoci obserwacyjne). W
Szaleñstwie Collete
Stolza walca Straussa Odg³osy wiosny
gwizda³a Halmirska.
Z wie¿owych ruchów Janiny Kul- Jerzy Hawrylkiewicz wród wychowanków Brooklyn
czyckiej w tañcach College, w którym wyk³ada
Lady Chic Kollo i
Carewicza Lehara emanowa³ seksapil, co wzbudza³o moraln¹ zgrozê w
tamtych latach.
Teatr próbowa³ podsycaæ rodzim¹ twórczoæ operetkow¹. Odby³a
siê premiera komedii muzycznej Bronislawa Horowicza do tekstu Jerzego Jurandota Niech ¿yje m³odoæ, z aluzjami do ¿ycia wileñskiej studenterii i samej Lutni. Od czerwca do padziernika 1934 roku tylko
Kulczycka stworzy³a wymienite role w Paganinim Lehara, w Katii
tancerce Gilberta, w Ptaszniku z Tyrolu Zellera, w Ksiê¿nej cyrkówce
Kalmana i wielu innych.
Wspominaj¹c o mojej rodzinie, nie mogê pomin¹æ mojego dziadka,
którego maj¹tek znajdowa³ siê w powiecie Wy³kowyszki, w polskim
brzmieniu, bo po litewsku to Vilkavikis, maj¹tek ten nazywa³ siê Winksznupie. Z wybuchem wojny i nasz¹ klêsk¹ zatrzyma³o siê w nim kilka
rodzin polskich uchodców wojennych, miêdzy innymi rodzina znanego polskiego genera³a, który póniej piastowa³ bardzo wysokie stanowisko w Polsce Ludowej. By³o to na prze³omie lat 1939/1940. Rodzina
ta, s³yn¹ca z dobrego imienia, jako ziemiañska i bogata, by³a zes³ana na
Syberiê, do Kraju Jakuckiego. Dopiero po mierci Ojca Narodów
moi krewni powrócili do Polski.
Bêdziemy chcieli z ¿on¹ przyjechaæ w tym roku do Wilna. T¹ krotk¹ reminiscencj¹ o mojej rodzinie chcia³em siê podzieliæ z Czytelnikami
Znad Wilii przed t¹ podró¿¹. Wspomnê jeszcze w tym miejscu, ¿e w
latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku prezydentem miasta Wilna
(wówczas przewodnicz¹cy Miejskiego Komitetu Wykonawczego  przyp.
red.) by³ m¹¿ córki mojej ciotki, Marii Hawrylkiewicz (nazwiska po mê¿u
nie pamiêtam), i siostry mojego ojca, Stanis³awa Hawrylkiewicza.
10 lutego 2007

Jerzy Hawrylkiewicz
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BYÆ POLAKIEM NA LITWIE
Aleksandra Niemczykowa
Byæ Polakiem na Litwie, tê ksi¹¿kê Macieja Mieczkowskiego nie tylko warto, ale
trzeba przeczytaæ. Przede wszystkim jest ona
napisana bez emocji  dobrych i z³ych, charakteryzuj¹cych artyku³y i ksi¹¿ki starszego
pokolenia. Napisana przez m³odego Polaka,
który mieszkaj¹c w Wilnie, uniwersytet skoñczy³ w £odzi, odznacza siê obiektywnym
spojrzeniem na dzia³anie tak Litwinów, jak i
Polaków, nie unikaj¹c jednoczenie oceny ich
postêpowania.
Drug¹ wielk¹ wartoci¹ tej ksi¹¿ki jest bogata dokumentacja wszystkiego, o czym pisze autor. Odsy³acze do ród³a
wiadomoci, które podaje, a tak¿e bogate cytaty, daj¹ czytelnikowi mo¿noæ lepszego poznania tematu i wyci¹gniêcia wniosków.
Czego wiêc mo¿na dowiedzieæ siê z tej ksi¹zki zgodnie z kolejnoci¹ rozdzia³ów?
W rozdziale pierwszym autor przedstawia strukturê narodowociow¹
Litwy. S¹ w nim zawarte nie tylko dane statystyczne, dotycz¹ce poszczególnych grup narodowociowych, ale równie¿ podstawowe wiadomoci o ustawodawstwie, wynikaj¹cym z dzia³alnoci Departamentu do Spraw Mniejszoci Narodowych i Uchodstwa przy Rz¹dzie
Republiki Litewskiej. Szczególn¹ uwagê autor powiêca Ustawie Republiki Litewskiej o Mniejszociach Narodowych z roku 1989, zmodyfikowan¹ 24 stycznia 1991.
Dalej autor przedstawia dzieje Wilna w aspekcie historycznym dzieje przejmowania Wilna przez Litwê w roku 1939. To charakteryzuje
sytuacjê ludnoci polskiej, traktowanej ostro przez w³adze litewskie,
co w pewnym stopniu usprawiedliwia dotychczas poczucie krzywdy
w starszym pokoleniu  niezale¿nie od znacznie wiêkszych cierpieñ,
zadanych Polakom od okupantów, jakimi byli bolszewicy czy Niemcy.
Nastêpny rozdzia³ pod tytu³em Odradzanie siê inteligencji polskiej,
pozosta³ej po tak zwanej repatriacji za granicê do Polski, przedstawia
sytuacjê wspó³czesn¹. A wiêc, stan szkolnictwa polskiego w Wilnie i
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na terenach, zamieszka³ych przez Polaków. Pisze o wydzia³ach polonistyki na Uniwersytecie Wileñskim (dawniej im. Stefana Batorego) i
na Uniwersytecie Pedagogicznym.
Nastêpnie omawia stan pism polskich, przedstawiaj¹c tak¿e tytu³y
tych, które ukazywa³y siê za czasów sowieckiej Litwy i tych, które
powsta³y po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci.
Tu jest tak¿e mowa o audycjach polskich w radiu i telewizji. Polskie
teatry amatorskie  przy Domu Kultury Kolejarza i drugi  przy Klubie
Pracowników £¹cznoci. Znany równie¿ i z wystêpów w Polsce, Polski Zespó³ Pieni i Tañca Wilia, za³o¿ony ju¿ w 1955 roku. Od roku
1995 dzia³a Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii. Jednoczenie autor, wyliczaj¹c te ró¿ne placówki kulturalne, zwraca uwagê na ich zabiegi o dobro stosunków polsko-litewskich.
Du¿¹ te¿ rolê w zachowaniu polskoci odegra³ Koció³ Katolicki 
ma to tym wiêksze znaczenie, ¿e rola Kocio³a przetrwa³a przez trudne
czasy socjalistyczne, W tym te¿ rozdziale jest mowa o prowokacjach
moskiewskich na rzecz nieporozumieñ polsko-litewskich.
Rozdzia³ nastêpny powiêcony jest nawi¹zaniu stosunków z Rzeczpospolit¹ Polsk¹. Tu poza informacjami o zaistnia³ych porozumieniach,
przede wszystkim zawartych w Traktacie 29 listopada 1990 roku, podane s¹ równie¿ stanowiska polskie i litewskie w
prasie obu tych narodów.
Spraw¹ najbardziej pal¹c¹ w pismach i wypowiedziach Polaków, jest
ci¹gle niespe³niona sprawa
zwrotu skonfiskowanej
ziemi  do tej sprawy autor wróci jeszcze w dalszej
czêci swej ksi¹zki.
W nastêpnej czêæ
ksi¹¿ki pt. Sk¹d siê wziêli
Polacy na Litwie. Zawarte
s¹ rozwa¿ania na temat litwinizacji Polaków i polonizacji Litwinów. Tu tak¿e zawarte s¹ wyniki badañ relacji pomiêdzy Litwi- Autorka artyku³u w rozmowie z prof. Aleknami a mniejszociami na- sandrem Bumblauskasem
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rodowymi.
Niestety, te dane statystyczne przemawiaj¹ na
niekorzyæ Polaków, nielubianych doæ znacznie.Pisz¹c o tym, autor nie daje odpowiedzi, nad
któr¹ nieraz zastanawiaj¹ siê Litwini i Polacy. Odpowied ze strony Litwinów pod adresem Polaków brzmi zwykle: Bo Polacy tak siê wywy¿szaj¹. Tego, co napisane powy¿ej, nie ma w ksi¹¿ce.
Na uwagê zas³uguje zakoñczenie ksi¹¿ki Byæ
Polakiem na Litwie. Jest to cytat z wypowiedzi Autor stara siê odpowiedzieæ na pytanie,
Papie¿a  Jasna Paw³a II, wyg³oszonej w czasie co oznacza byæ PoJego pobytu na Litwie:
lakiem na Litwie
Jutrzejsza Litwa i Polska bêd¹ siê harmonijnie
rozwijaæ, je¿eli Wy, jako synowie i córki Kocio³a, w Waszym ¿yciu osobistym i wspólnotowym bêdziecie czerpali wiat³o z m¹droci Ewangelii.
Stanis³awa Niemczykowa
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W¥TKI KRESOWE
SPOD SZCZÊLIWEJ GWIAZDY
Olga Bia³ek-Szwed
Tryptyk z gwiazd¹. Wybór wierszy i przek³adów to ksi¹¿ka Waldemara Michalskiego  poety z Lublina, eseisty, krytyka literackiego, dziennikarza, sekretarza redakcji kwartalnika Akcent, wspó³za³o¿yciela Wschodniej Fundacji
Kultury Akcent i Grupy Poetyckiej Signum
(razem z ks. Wac³awem Oszajc¹), laureata wielu
nagród, stypendysty Fundacji hr. Haliny Umiastowskiej w Rzymie.
Jako publicysta debiutowa³ w 1957 roku, jako poeta  trzy lata póniej.
Jest autorem tomików wierszy (od 1973 po 1999): Pejza¿ rdzawy; Ogród;
G³osy na wersety; Pod znakiem Wagi; Bêdziesz jak pio³un; Lekcja wspólnego jêzyka. Autor ksi¹¿ki pt. S³owa i twarze. Szkice literackie, wspó³redaktor
i autor pracy zbiorowej: Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia.
Opracowa³ antologie poetyckie Pod Twoj¹ obronê. Matka Bo¿a w poezji
polskiej; Wierchom, halom, smrekom. Góry w twórczoci poetów lubelskich;
Piêæ wieków poezji o Lublinie.
W wyborze znalaz³o siê prawie dwiecie wierszy oraz kilkanacie
t³umaczeñ z jêzyków niemieckiego, ³u¿yckiego i ukraiñskiego. Liryki
pochodz¹ ze wszystkich tomików Michalskiego, pocz¹wszy od pierwszego, pochodz¹cego sprzed trzydziestu trzech lat, a¿ po wiersze najnowsze, jeszcze nie publikowane.
Jest to opracowanie bogate, umiejêtnie ³¹cz¹ce kilka w¹tków w jedn¹
spójn¹ myl, stawiaj¹ce odwa¿ne pytania, podejmuj¹ce trudne sprawy
wspó³czesnego cz³owieka. Silne ponadczasow¹ tematyk¹, zogniskowan¹
na zagadnieniach wiary, nadziei i mi³oci. Wprowadzaj¹ce czytelnika w
wiat poetyckich wizji, przemyleñ, symboli, biblijnych i mitologicznych
odniesieñ, powrotów do lat dzieciñstwa i m³odoci. Zachwycaj¹ce melancholijn¹ zadum¹, optymizmem i niezachwian¹ wiar¹ w cz³owieka.
W tomie odnajdziemy zarówno poetyckie ¿arty, jak i erotyki, wiersze mi³osne i konfesyjne, utwory oszczêdne w s³owach i narracyjne
tryptyki, s¹ dylematy wspó³czesnego cz³owieka, miotaj¹cego siê pomiêdzy mieæ a byæ, a tak¿e odwo³ania do symboli i archetypów, do
poezji fascynuj¹cej siê natur¹, wyros³ej z ducha franciszkañskiego.
Ksi¹¿ka Michalskiego jest równie¿ rejestrem miejsc bliskich sercu
poety, map¹, wytyczon¹ poszczególnymi nazwami miast, skwerów, pla137
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ców. Liryczny bohater czêsto przybiera postaæ podró¿nika, wêdrowca,
pielgrzyma. ¯yje zgodnie z dewiz¹, zawart¹ w utworze W drodze na
Wo³yñ  podró¿owaæ to trochê jakby mniej umieraæ. Wraca do stron
znajomych, wyrusza poznaæ nowe. Znajdziemy wiêc: W³odzimierz Wo³yñski, Lwów, Wilno, Warszawê, Auschwitz, Pary¿, Kijów, Toronto,
Rzym, Asy¿, Monte Cassino, Jastrzêbi¹ Górê, ¯elazow¹ Wolê, lubelskie
w¹wozy na Czechowie, Kazimierz nad Wis³¹, a w nim Kuncewiczówkê.
Jest równie¿ ródpuszczañska ostoja poety  Kosobudy Bór na Roztoczu (gdzie dobrze siê pisze a jeszcze lepiej liczy gwiazdy)
Poczesne miejsce w katalogu miejsc ukochanych zajmuje W³odzimierz Wo³yñski. Wo³yñ okazuje siê byæ tropem, s³u¿¹cym do charakteryzowania twórczoci Michalskiego. To dla poety nostalgiczna ballada
o Kresach, zaduma nad czasem minionym, pragnienie powrotu do kraju lat dziecinnych. Piêkno tej ziemi autor ods³ania w cyklu Wo³yñ...Wo³yñ, z którego dowiadujemy siê, ¿e W³odzimierz Wo³yñski to
miasto z bajki pierwszych liter alfabetu
cztery cerkwie dwa kocio³y
a sam Wo³yñ 
grzechów nie pamiêta
od mi³oci nie ucieka
do ogrodu zaprasza
wzywa wiêtych na pojednanie
 ka¿e wracaæ na kolanach!
Nawi¹zania do Wo³ynia maj¹ jeszcze jedn¹, nie tylko nostalgiczn¹,
wymowê. Okazuj¹ siê byæ prób¹ ³¹czenia tego, co podzielone, przerzucania mostów nad dwoma kulturami, dwoma narodami, dwoma religiami. Michalski podkrela, ¿e wprawdzie modlimy siê w ró¿nych jêzykach, to nigdy nie wolno nam zapominaæ, ¿e zawsze kierujemy siê
do tego samego Boga (z ruska jak po polsku jedna mowa Bogu albo
sz³a po grudzie Matka Boska ukraiñska niby polska).
Z tak ekumenicznymi deklaracjami koresponduje podnoszony przez
autora Pejza¿u rdzawego motyw domu rodzinnego. Domu w icie kresowym stylu, przyjaznego odmiennym tradycjom i kulturom, bliskiego
chrzecijañskiemu nakazowi mi³oci bliniego, niezale¿nie od pochodzenia i wyznawanej religii.
Tryptyk daje wiadectwo potêgi przyjani, zgodnie z deklaracj¹, zawart¹ w wierszu pt. Twarze przyjació³: Twarze przyjació³ znacz¹ wiêcej ni¿ ich s³owa. Poeta przedstawia kolejne postacie, pojawiaj¹ce siê
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zarówno w wersach, jak i wystêpuj¹ce jako adresaci poszczególnych
liryków. Odnajdujemy tu utwory, powiêcone tak¿e najbli¿szym. W
wierszu Ciotka ze Lwowa pojawia siê postaæ ekscentrycznej ciotki Tuli:
We Lwowi  jak to siê mówi³o
mieszka³a ciotka Tula
jedzi³a st¹d do Widnia
po barchanowe koronki
i ca³kiem wa¿ne rzeczy.
(...)
Ciotka Tula lubi³a karoce
i szyk  sk³ada³a kwiaty
przed Mickiewiczem i do teatrum
chodzi³a pod rêkê z pani¹ Szembekow¹
a na dansierach i w Stryjskim Parku
prowadzi³a skuteczne podboje
p³ynê³a b³êkitna jak fale Dunaju
Pisz¹cy o poezji Waldemara Michalskiego zauwa¿aj¹, ze wyrasta
ona z tradycji i stylistyki II Awangardy, ¿e patronuj¹ jej dokonania Czechowicza, Mi³osza, ¿e nawi¹zuje ona do fragmentarycznoci Bia³oszewskiego. Niemniej posiada swój w³asny rys, klimat nie do podrobienia, o
którym w 1981 bardzo trafnie pisa³ Bogus³aw Wróblewski:
Z tradycj¹ II Awangardy wi¹¿e Michalskiego technika metaforyzowania i bliska katastrofizmowi tonacja niektórych wierszy wynikaj¹ca z podobnego pojmowania relacji poeta  wiat. Podobne jest te¿ pojmowanie
czasu i przestrzeni, która jak u Czechowicza czy Mi³osza bywa przestrzeni¹
nabrzmia³¹, dynamiczn¹ wewnêtrznie. Na tle tych zwi¹zków z tradycj¹ brzmi
jednak u Michalskiego ton swoisty, który okreliæ mo¿na jako grê ³agodnych emocji. Jest to poezja stale przekraczaj¹ca swe w³asne horyzonty, nie
atakuje drapie¿nie czytelnika, lecz ujmuje m¹dr¹ zadum¹.
Warto jeszcze wspomnieæ o do³¹czonych do zbioru kilkunastu t³umaczeniach, które mo¿na potraktowaæ jako epilog. Powsta³y w efekcie poszukiwañ twórczego pokrewieñstwa. Michalski znalaz³ bratnie dusze w
osobach Nadiji Stepu³y, któr¹ zaliczy³ do elitarnego grona najwybitniejszych poetek ukraiñskich redniego pokolenia, i pisz¹cego po niemiecku i
³u¿ycku Benedykta Dyrlicha. Wiersze tych dwojga pod ka¿dym wzglêdem
sytuuj¹ siê wyj¹tkowo blisko tekstów Michalskiego.
Olga Bia³ek-Szwed

Waldemar Michalski: Tryptyk z gwiazd¹. Wybór wierszy i przek³adów, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2005, s. 228
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SKAMIENIA£Y ANIO£
S³awomir Anisowicz
Na kolejny tom poezji Wies³awa Stanis³awa Ciesielskiego  Oblicze Anio³a sk³ada siê
czterdzieci utworów. Wiersze te wyró¿nia
przede wszystkim ich osobisty, bardzo refleksyjny charakter.
Czytelnicy, zaznajomieni z wczeniejszym
dorobkiem autora, zapewne odnajd¹ w tym
zbiorze pewne cechy wspólne ze starszymi
utworami. Nale¿¹ do nich g³ównie: liczne refleksje nad wspó³czesnoci¹, odwo³ania do
antyku, Biblii, innych epok i kultur. Tworz¹
one charakterystyczny nastrój, który z jednej
strony sk³ania czytelnika do g³êbokiej kontemplacji, a z drugiej  do
ustawicznej intelektualnej aktywnoci.
Interesuj¹cym zabiegiem edytorskim jest projekt ok³adki, na której
znajduje siê jeden z najpiêkniejszych pomników wileñskiego cmentarza
na Rossie, przedstawiaj¹cy anio³a, którego rêce oplata kamienny ³añcuch. Reprodukcja ta sk³ada siê z dwóch czêci  wiêkszej, wyranej,
przedstawiaj¹cej zbli¿enie kamiennego anio³a, i drugiej, mniejszej i zamazanej. Ilustracja ta, bêd¹ca bezporednim sygna³em odautorskim,
wprowadza w tematykê i atmosferê liryczn¹ zbioru. Jest nie tylko zobrazowanym obliczem anio³a. Mo¿emy siê w niej tak¿e doszukaæ wiêkszoci motywów, wype³niaj¹cych poszczególne wiersze  takich, jak:
anio³ (Oblicze anio³a), kamienie/mury (Wileñskie ruiny, W rodku samego siebie, Negatyw), mieræ (Liryka licia, List do Sylwii Plath),
samotnoæ (Liryka licia), przemijanie (Okolice serca, List do Sylwii
Plath).
Utwór Fletnia Pana  rozpoczynaj¹cy cykl, wprowadza nas w liryczn¹ podró¿ szlakami duszy autora. Topograficznie jest to, miêdzy
innymi, Wilno wraz z jego okolicami i szeroko pojêta ojczyzna, personalnie  to przede wszystkim Sylwia Plath, której powiêcone s¹
trzy, pe³ne ekspresji, liryki, z bardzo dynamicznymi opisami, Jan Pawe³
II, wiêty Franciszek, Norwid, czy nieco enigmatyczna, delikatna i
kokieteryjna Madam Ela.
Tom Oblicze anio³a to przemylana i dopracowana kompozycja.
Nie ma tu mowy o jakiejkolwiek przypadkowoci w zestawieniu utwo140
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rów. Autor zadba³ o to, by ca³y cykl mia³ wspólne, ³¹cz¹ce i wzajemnie
siê przenikaj¹ce elementy. Dziêki pietyzmowi poety w doborze wierszy, lektura jest bardzo urozmaicona. Mamy tu bowiem bardzo du¿o
utworów-wyznañ, w których Ciesielski pozwala nam wejrzeæ w g³¹b
w³asnych prze¿yæ, uczuæ, emocji. Ju¿ tytu³y wskazuj¹ na bardzo osobisty charakter wierszy: W rodku samego siebie, Blisko siebie, Miêdzy
nami, Mi³oæ do Artemizji. Najwa¿niejsza jednak jest tu szczeroæ i
otwartoæ, z jak¹ poeta ods³ania przed czytelnikiem cie¿ki, którymi
pod¹¿a przez ¿ycie. Jak i we wczeniejszych utworach, autor ma sceptyczny stosunek do wspó³czesnoci. Wyra¿a siê on
przede wszystkim poprzez czêste, negatywnie nacechowane zestawienia przesz³oci z teraniejszoci¹. Jak choæby w utworze Puste st¹gwie, gdzie wiêty Franciszek
jest kloszardem  wiêty Franciszek jest
kloszardem grzebi¹cym w blokowym mietniku.
Tomik Oblicze anio³a powinien byæ szczególnie bliski mieszkañcom Wilna. Wiele jest bowiem odwo³añ do tego miasta, natomiast wiersz
A jednak ¿ycie zosta³ tam napisany 13 maja 2005 roku. Rekomendujê
zbiór wszystkim wra¿liwym na piêkno poetyckiego s³owa, którzy zechc¹ wraz z autorem pod¹¿yæ cie¿kami jego lirycznych wêdrówek.
S³awomir Anisowicz
Wies³aw Stanis³aw Ciesielski, Oblicze anio³a, Oficyna ARTIS, Wroc³aw 2006, s. 46.
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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Styczeñ
l 1 stycznia z 70 do 85 proc. rekompensowanego wynagrodzenia
za pracê wzros³y zasi³ki z tytu³u ubezpieczenia spo³ecznego macierzyñstwa (ojcostwa) do czasu, gdy dziecko ukoñczy pierwszy rok ¿ycia.
l 4 stycznia na posiedzeniu rz¹d Litwy postanowi³ zwróciæ w 2007
pieni¹dze wszystkim w³acicielom zdewaluowanych oszczêdnoci rublowych.
l Przewidywalny 20-procentowy wzrost cen mieszkañ na Litwie
jest okrelany jako najwy¿szy w Europie.
l W ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy mieszkañcy Litwy przekazali
policji ponad pó³ tysi¹ca sztuk nielegalnie posiadanej broni.
l Statystyki wykaza³y, ¿e mimo pomocy z unijnych funduszy strukturalnych, obszar nêdzy i zacofania na Litwie nie maleje, lecz wzrasta.
17 proc. spo³eczeñstwa ¿yje poza granica ubóstwa.
l W konkursie Orle pióro za 2006 nagroda, przyznawana przez
Zwi¹zek Polaków na Litwie, zosta³a przyznana ex aequo Krystynie
Adamowicz z Kuriera Wileñskiego oraz Sabinie Gie³wanowskiej z
Radia Znad Wilii.
l Od 15 stycznia w Wilnie przy budynku samorz¹du mo¿na by³o
ogl¹daæ makietê tramwaju. Celem akcji  spopularyzowanie wród
wilnian idei tramwaju oraz pozyskanie przychylnoci mieszkañców
miasta dla tego rodka lokomocji.
l 16 stycznia minister spraw wewnêtrznych Litwy Raimondas ukys
wzi¹³ udzia³ w nieformalnym posiedzeniu unijnej Rady Ministrów sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych w Drenie, na którym omówiono
kwestiê ograniczenia nielegalnej migracji oraz zachêcanie do powrotu
osób, które przyby³y do innego kraju w celach zarobkowych.
l Jeden ze skwerów wileñskich ma otrzymaæ nazwê Konstytucji 3
Maja.
l 17 stycznia prezydent Polski Lech Kaczyñski spotka³ siê z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem. Przedmiotem rozmów by³a m.
in. polityka energetyczna.
l Podjêto decyzjê po³¹czenia w jedn¹ trasê turystyczn¹ obiektów
sakralnych, które w 1993 odwiedzi³ na Litwie Jan Pawe³ II.
l Litewski Urz¹d ds. Równouprawnienia po zbadaniu sprawy mo¿-
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liwej dyskryminacji litewskich pracowników w rafinerii Maþeikiø nafta, zarz¹dzanej przez polski koncern PKN Orlen, stwierdzi³, ¿e prawa Litwinów nie zosta³y naruszone.
l 25 stycznia wystartowa³ konkurs LT tapatybë (to¿samoæ),
którego celem jest wy³onienie osób, które najbardziej przyczyni³y siê
do polepszenia wizerunku kraju w wiecie.
l W ubieg³ym roku na Litwie zarejestrowano 8,21 tysi¹ca nowych
przedsiêbiorstw.
l 30 stycznia z jednodniow¹ wizyt¹ przebywa³a na Litwie minister
spraw zagranicznych Polski Anna Fotyga. Przedmiotem rozmów by³y
m. in. polsko-litewskie stosunki dwustronne, wspó³praca regionalna
itp.
Luty
Od 1 lutego rz¹d Litwy zwiêkszy³ emerytury rednio o 70 Lt.
Luty na Litwie jest og³aszany miesi¹cem zdrowia. W tym czasie
zorganizowano ponad 100 imprez, powiêconych tematyce zdrowia i
zdrowego trybu zycia.
l Do konkursu na rekonstrukcjê i budowê placówek owiatowych
oraz d³ugotrwa³y nadzór nad nimi zosta³y zaproszone równie¿ spó³ki
zagraniczne.
l 14 lutego premier Litwy Gediminas Kirkilas przebywa³ z wizyt¹ w
Tallinie, gdzie otrzyma³ zapewnienie, ¿e Estonia zgadza siê na udzia³
Polski w budowie nowego reaktora elektrowni atomowej w Ignalinie.
l 14 lutego samorz¹d Wilna zatwierdzi³ plan rozwoju miasta do 2015
roku.
l 18 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³o siê podsumowanie konkursu Polak Roku 2006. Najwy¿sze wyró¿nienie otrzyma³
prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie Józef Kwiatkowski.
l Nauczyciele kraju s¹ niezadowoleni z tego, ¿e Ministerstwo Owiaty i Nauki nie wywi¹zuje siê z zobowi¹zañ, dotycz¹cych poprawy warunków pracy. 21 lutego zorganizowali akcjê protestacyjn¹.
l 24 lutego w Wilnie odby³ siê pierwszy zjazd nowo za³o¿onego
Towarzystwa Genealogicznego. Jego prezesem zosta³ Czes³aw Malewski.
l Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko popra³ inicjatywê prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa, dotycz¹c¹ litewsko-ukraiñsko-bia³oruskiej wspó³pracy w zakresie tworzenia nowych tras dostaw ropy naftowej, alternatywnych wobec dostaw z Rosji.
l
l
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25 lutego na Litwie odby³y siê wybory samorz¹dowe. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie zdoby³a wiêkszoæ g³osów w rejonach wileñskim i solecznickim.
l Wyniki sonda¿u wykaza³y, ¿e Litwini zaliczaj¹ siebie do jednego z
najbardziej nieszczêliwych narodów Europy. Jedynie 74 proc. ludnoci kraju uwa¿a siebie za szczêliwych, w porównaniu np. do 97 proc.
mieszkañców Danii.
l 26 lutego w ambasadzie Litwy w Warszawie El¿bieta Penderecka
otrzyma³a Krzy¿ Oficerski Zas³ugi Republiki Litewskiej.
l 27 lutego z oficjaln¹ wizyt¹ przebywa³ na Litwie gubernator obwodu kaliningradzkiego Georgij Boos. Rzedmiotem rozmów by³y stosunki dwustronne oraz perspektywy rozwoju wspó³pracy.
l 27 lutego w Kownie pracodawcy z Norwegii, Danii i Szwecji
zaprezentowali mo¿liwoci uzyskania pracy sezonowej za granic¹.
l 28 lutego w Wilnie odby³o siê spotkanie wysokiej rangi urzêdników Rady NATO i Rosji, podczas którego omówiono m. in. politykê
obronn¹ Aliansu i Rosji oraz perspektywy wspó³pracy wojskowej do
2012 roku.
l

Marzec
l 2 marca w Warszawie premierzy Litwy i Polski, Gediminas Kirkilas i Jaros³aw Kaczyñski, podpisali miêdzyrz¹dowe porozumienie o przyst¹pieniu Polski do budowy nowego bloku elektrowni atomowej w Ignalinie.
l W dniach 2-4 marca odby³y siê miêdzynarodowe targi turystyki,
sportu i rekreacji Vivatour z udzia³em polskich przedsiêbiorców.
l Z komunikatu wiatowego Forum Ekonomicznego wynika, ¿e
Litwa pod wzglêdem konkurencyjnoci w dziedzinie turystyki plasuje
siê na 51 miejscu sporód 124 pañsrtw wiata.
l W dniach 2-4 marca odby³ siê tradycyjny Jarmark Kaziukowy.
Tradycja ta liczy oko³o 300 lat.
l Oko³o 62 osób polskiego pochodzenia otrzyma³o w wyniku wyborów mandaty w samorz¹dach Wileñszczyzny.
l Do wrzenia na Litwie ma powstaæ jednolity system rejestracji do
lekarzy w 19 placówkach zdrowotnych kraju przez internet.
l Pose³ litewskiej partii konserwatywnej Zwi¹zku Ojczyzny Emanuelis Zingeris wystosowa³ list do przewodnicz¹cych parlamentów Litwy i Polski z propozycj¹, by tegoroczna rocznica Konstytucji 3 Maja
by³a obchodzona wspólnie przez parlamenty obu krajów.
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Polski koncern naftowy PKN Orlen, zarz¹dzaj¹cy litewsk¹ rafineri¹ Mazeikiu nafta nie neguje, ¿e wyniki za rok 2007 mog¹ byæ
gorsze w porównaniu z rokiem poprzednim.
l Ministerstwo Owiaty i Nauki we wspó³pracy z litewskimi przedsiêbiorstwami opracowa³o narodowy system komputeryzacji szkó³.
l Kobiety na Litwie ¿yj¹ rednio o 12 lat d³u¿ej ni¿ mê¿czy¿ni.
l 8-9 marca po raz 18. odby³a siê Olimpiada Literatury i Jêzyka
Polskiego.
l W marcu Centrum Badañ Jakoci Studiów nieoficjalnie potwierdzi³o, ¿e w³adze litewskie zaakceptowa³y otwarcie w Wilnie zamiejscowego wydzia³u Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
l 14 marca przewodnicz¹cy litewskiego parlamenty Viktoras Muntianas uda³ siê z trzydniow¹ wizyt¹ do Polski. W jej trakcie zapad³a
decyzja o wspólnym uczczeniu za porednictwem telemostu rocznicy
Konstytucji 3 Maja.
l 22-25 marca odby³y siê w Wilnie Miêdzynarodowe Targi Meblarskie Baldai 2007 z udzia³em przedsiêbiorców z Polski.
l W marcu goci³a na Litwie Rzecznik Praw Dziecka z Polski Ewa
Sowiñska.
l Stolice Litwy i Rosji przygotowuj¹ siê do za³o¿enia orodków
prezentuj¹cych kulturê i przedsiêbiorczoæ  Domu Moskiewskiego w
Wilnie i Domu Wilenskiego w Moskwie.
l 25 marca do Wilna przyby³a delegacja Komitetu Spraw Zagranicznych parlamentu polskiego w celu omówienia stosunków dwustronnych, kwestii bezpieczeñstwa energetycznego i in.
l 29 marca na Litwie obchodzono trzeci¹ rocznicê przyst¹pienia
kraju do NATO.
l

W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
l 27 stycznia zosta³a uczczona 65. rocznica urodzin wileñskiego
poety S³awomira Worotyñskiego.
l Grupa litewskich ekspertów rozwa¿a mo¿liwoæ umieszczenia na
pomnikach i tablicach pami¹tkowych, dotycz¹cych wspólnego polskolitewskiego dziedzictwa narodowego, obok nazwy litewskiej równie¿
polsk¹.
l W ramach Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki, które odby³y siê
w dniach 22-25 lutego, gocili w Wilnie m. in. Dariusz Gawin, pisarz i
publicysta, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Magdalena lusarska, dyrektor Instytutu Ksi¹¿ki.
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Klasztor bazylianów z Cel¹ Konrada stopniowo zamienia siê w
hotel, przez co malej¹ szanse na utworzenie tam polskiego centrum
kultury.
l

Muzyka, film, teatr
l W dniach 12-13 stycznia na scenie Pañstwowego Teatru M³odzie¿owego w Wilnie odby³a siê premiera sztuki Iwona, ksiê¿niczka
Burgunii, na podstawie W. Gombrowicza.
l 30 stycznia w Domu Kultury Polskiej Polski Teatr w Wilnie wystawi³ sztukê Gwa³tu, co siê dzieje.
l 11 lutego w Domu Kultury Polskiej odby³ siê koncert Hymn ¿ycia
i mi³oci wed³ug Edith Piaf, w wykonaniu Eweliny Saszenko i zespo³u
instrumentalnego Rendez-vous.
l Adam Hlebowicz zrealizowa³ film o powojennym pisarstwie polskim na Litwie pt. Wilno  miasto poetów.
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POSZUKUJÊ WILNIAN
Znaj¹c Pana Redaktora ¿yczliwoæ, pozwalam sobie przes³aæ
informacje o poszukiwanych przeze mnie osobach, zamieszka³ych w
Wilnie, mo¿e kto z Czytelników co bêdzie wiedzia³ na ich temat:
 Wiktor Per, oko³o 1930 roku mieszka³ przy ul. Zakretowej 12 m. 1;
 Wanda £uczajówna, ul. Wielka Pohulanka 36 m. 5, pisa³a wiersze i
szarady, jako Maryka z Pohulanki.
Szukam podstawowych danych wymienionych osób (lata ¿ycia, zawód).
Z powa¿aniem
Krzysztof Oleszczyk
Warszawa, Polska
INTENSYWNIE
Du¿o dobrego siê dzieje w kulturalnym rodowisku Wilna. Za spraw¹
Pana Redaktora i Pana rodziny. Tak trzymaæ!
Z mojego podwórka  Moja Grupa Emocjonalistów ma siê dobrze. Parê miesiêcy temu pokazywalimy swoje prace w nowojorskiej
Shtooka Gallery (przy Nowym Dzienniku) i w Norymberdze w Niemczech (Koffer Galerie, Furth). Za dwa tygodnie kuratorujê wystawie w
New Britain, CT. W czerwcu za odbêdzie siê pokaz w New Century
Artists Gallery w Chelsea na Manhattanie...
Mam nadzieje, ¿e siê gdzie spotkamy.
Mo¿e w NY?
Zapraszam i serdecznie pozdrawiam
Janusz Skowron
Nowy Jork, USA
WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU
Pod koniec padziernika ubieg³ego roku w Sejnach odby³a siê prezentacja III tomu Almanachu Sejneñskiego, gdzie równie¿ by³em zaproszony, gdy¿ mam swój wk³ad w przedstawianiu polskiemu czytelnikowi postaci litewskiej poetki Salomei Nëris. Zapozna³em siê tego
wieczoru z m³od¹ i ciekawie reprezentujàcà siæ poetkà z Augustowa,
Janin¹ Osewsk¹. Ma wydanych kilka tomików wierszy. Startowa³a z
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wierszami równie¿ w almanachu. Wtedy chyba po raz pierwszy us³ysza³a brzmienie jêzyka litewskiego, gdy¿ jeden wiersz Nëris zacytowa³em w jej ojczystym jêzyku. By³ to znany utwór Diemedþiu þydësiu (w
moim przek³adzie Zab³ysnê ros¹).
Przet³umaczy³em na jêzyk litewski 10 wierszy Osewskiej. Jest to
pierwsza próba. (...) A oto jaki wiersz powsta³, spowodowany ustosunkowaniem siê pani Joanny moich przek³adów:
Rola mostu
Choæ drogi s¹ d³ugie,
gdzie koñcz¹ siê wreszcie.
Potrzebny jest most, by
ich ¿ywot przed³u¿y³
ju¿ w innej krainie,
by ko³a móg³ toczyæ
nasz pojazd za rzek¹,
by wiat siê nie urwa³,
choæ drogi s¹ d³ugie...
Moje uk³ony 

Algis Uzdila
Puñsk, Polska

AUGUSTÓW W POEZJI
Zwracamy siê z gor¹c¹ prob¹ do poetów, literaturoznawców, bibliotekarzy i mi³oników poezji o pomoc w wyszukiwaniu wierszy(wspó³czesnych i dawnych) o Augustowie w celu dokonania wyboru i zamieszczenia ich w antologii z okazji 450-lecia miasta.
Za wszelk¹ pomoc z góry serdecznie dziêkujemy.
kontakt:
Józefa Drozdowska
Janina Osewska
tel. (48-87) 643 18
73 tel. (48-87) 643 39
16 - 300 Augustów
ul. Kasztanowa 41 m 46, Polska ul. Kociuszki 4, Polska
e-mail: jdrozdowska@augustownet.com.pl
e-mail: j.osewska@post.pl
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WILNIANIE W NIEMCZECH
Bardzo dobrze zosta³ skomponowany mój tekst (Wilnianie w Niemczech, Znad Wilii, 4/2006). Jeszcze nigdy nie by³am tak zadowolona
z redakcji. Jeste mistrzem, Redaktorze, w tej kwestii. Widzê, ¿e czujesz sprawê sercem i masz fachowe oko.
Bêdê popularyzowaæ pismo w swoim rodowisku.
Maria Kalczyñska
Opole, Polska
***
Pe³ne ciep³a i wiosennych powiewów ¿yczenia z Krakowa. Byle
tak dalej kwit³a Wasza-Nasza mowa polska. Niech Wam siê szczêci!
Ignacy Stanis³aw Fiut
Kraków, Plska
I WIATOWY ZJAZD CHORZOWIAN
Miasto Chorzów, w zwi¹zku z obchodami 750-lecia Nadania Wsi
Chorzów Zakonowi Bo¿ogrobców przez Ksiêcia W³adys³awa OpolskoRaciborskiego, jako kluczowy punkt obchodów, organizuje I wiatowy
Zjazd Chorzowian w dniach 15-17 czerwca 2007 roku. Jego celem jest
prezentacja nowego oblicza miasta, szans jego rozwoju oraz zmian, które pojawi³y siê w ci¹gu ostatnich lat. Mamy tak¿e nadziejê, ¿e byli mieszkañcy Chorzowa odnowi¹ swoje kontakty, nawi¹¿¹ nowe i na nowo
w³¹cz¹ siê poprzez swoj¹ dzia³alnoæ turystyczn¹, spo³eczn¹ i biznesow¹
w rozwój i kreowanie zamo¿noci miasta i jego mieszkañców.
Pragniemy dotrzeæ z informacj¹ o Zjedzie do jak najwiêkszej liczby
by³ych mieszkañców Chorzowa, mieszkaj¹cych zagranic¹, dlatego
zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o rozpropagowanie naszego zaproszenia w Pañstwa pimie.
Zapraszam tak¿e do odwiedzenia strony I wiatowego Zjazdu Chorzowian www.zjazd.chorzow.eu i strony miasta Chorzów www.chorzow.um.gov.pl
Anna Ha³gas
koordynator I wiatowego Zjazdu Chorzowian
Chorzów, Polska
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INTERESUJE MNIE CERAMIKA
Mia³em przyjemnoæ poznaæ Pana Redaktora w styczniu, na wystawie ceramiki w Centrum Kultury Litewskiej. W Znad Wilii jest mowa o
spotkaniach w Siedlcach (4/24 2005). Bra³em kiedy udzia³ w imprezie
handlowej Pogranicza, gdzie pozna³em p. Jacka Go³êbiewskiego...
Moi rodzice pochodz¹ z Siedlec, za teciowa pochodzi³a z Wilna.
Jej ojciec by³ budowniczym kocio³ów w Augustowie, Suwa³kach i
w³anie w Wilnie. Nazywa³ siê Suetto (nazwisko w³oskich baronetów z
tytu³em niemieckim von).
Poza tymi korzeniami, chyba bardzo podobnie mylimy, co postaram siê ni¿ej dowieæ.
Jakie cztery lata temu postanowi³em zintegrowaæ rodowisko ceramików w Polsce przy pomocy internetu. Prawdê powiedziawszy,
temat opanowa³ mnie ca³kowicie. Tak¹ sztandarow¹, jest przeze mnie
utworzona strona, ze spisem ludzi, zwi¹zanych z ceramik¹ polsk¹. Zacz¹³em od 30 nazwisk, a teraz jest w nim ponad 900 i wiem, ¿e pos³uguj¹ siê nim muzealnicy. Za³o¿y³em te¿ Informator Ceramiczny z
nazwiskami pracowników w poszczególnych województwach, z miejscami zaopatrzenia i szkolenia  www.ceramikinfoblog.onet.pl (ponad100 tys.wejæ). By³em te¿ autorem Poradnika dla pocz¹tkuj¹cych,
z w³asnymi ilustracjami  www.ceramiczne-abc.blog.onet.pl (ponad
160 tys. wejæ), ca³y czas jakby naczelnym tytu³em jest Garncarz
Nowator  www.ceramika.blog.onet (ponad 100 tys. wejæ), który
piszê ka¿dego dnia, umieszczaj¹c tam m.in. relacje z wystaw. Po lewej
stronie, pod plakatem II Warszawskich Spotkañ Ceramicznych, s¹ relacje z imprez, które organizowa³em lub w których bra³em udzia³.
Jest jeszcze www.proceramika.blog.onet.pl (o ceramice trochê powa¿niej) i www.ceramika.topka.pl (toplista ceramików), www.zcp.blog.onet.pl
to strona Zwi¹zku Ceramików Polskich, którego jestem prezesem.
Pozdrawiam
Darek Osiñski
Warszawa, Polska  www.osinski.art.pl
PRZEDSTAW WIAT WOLNY OD DYSKRYMINACJI
EU otwiera konkurs European Photo Competition for Diversity
Uczniowie i studenci fotografii ze wszystkich krajów Unii Europejskiej
maj¹ okazjê przedstawiæ sw¹ twórcz¹ deklaracjê w sprawie ró¿norodnoci, a tak¿e zaprezentowaæ swe prace szerszej publicznoci UE po150

przez uczestnictwo w konkursie fotograficznym Breaking Stereotypes 2007. Konkurs trwa od 1 marca do 30 czerwca 2007 i stanowi
czêæ kampanii UE Za Ró¿norodnoci¹. Przeciw Dyskryminacji oraz
Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich.
Nagrody o ³¹cznej wartoci 9000 euro przypadn¹ zdobywcom
pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, a tak¿e uczelni, na której
studiuje zwyciêzca konkursu. Najlepsza praca zostanie wydrukowana
na ulotkach i plakatach w ca³ej Europie, promuj¹c przekaz kampanii
Za Ró¿norodnoci¹. Przeciw Dyskryminacji.
 Naszym kluczowym zadaniem jest przeciwdzia³anie dyskryminacji w UE, a konkurs fotograficzny Breaking Stereotypes stanowi idealn¹ okazjê do jego realizacji. Promuje korzyci, p³yn¹ce z ró¿norodnoci, a tak¿e daje studentom mo¿liwoæ zaprezentowania swych umiejêtnoci szerszemu gronu  powiedzia³ Vladimir pidla, Europejski Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równych Szans.
Zwyciêskie prace zostan¹ wybrane w sierpniu 2007 sporód 35
najlepszych zg³oszeñ. 35 najlepszych zdjêæ zostanie zaprezentowanych
na wystawie w Brukseli, która nastêpnie odwiedzi trzy stolice europejskie, sk¹d bêd¹ pochodziæ zdobywcy pierwszych trzech miejsc.
Zdjêcia, opatrzone informacj¹ o ich autorach, zostan¹ równie¿ wydrukowane w specjalnym katalogu.
Konkurs otwarty jest dla uczniów i studentów, pobieraj¹cych naukê w placówkach owiatowych o profilu artystycznym, których program obejmuje dyscypliny tj. fotografia, sztuki piêkne i grafika. Jury
europejskie, w sk³ad którego wchodz¹ fotograficy, m³odzi artyci oraz
uznani specjalici w dziedzinie projektowania i komunikacji, dokona
wyboru najlepszych prac.
Uczelnie, zainteresowane udzia³em w konkursie, otrzymaj¹ w marcu plakaty, ulotki oraz pakiety informacyjne. Na potrzeby konkursu
fotograficznego European Photo Competition for Diversity zostanie
stworzona specjalna podstrona na g³ównej stronie kampanii Za Ró¿norodnoci¹. Przeciw Dyskryminacji. Znajd¹ siê na niej informacje,
dotycz¹ce zasad uczestnictwa w konkursie fotograficznym oraz Kampanii Antydyskryminacyjnej, a tak¿e Europejskiego Roku Równych
Szans dla Wszystkich  www.stop-discrimination.info
Irmina Dzyr
Primum Public Relations
Tel. + 48 22 690 67 50 Fax +48 22 690 67 60,
tel. kom. +48 660 413 613
E-mail: irmina.dzyr@primum.pl
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NOTKI O AUTORACH
S³awomir Anisowicz  ur. w Gdyni w 1973. Eseista, krytyk, badacz i historyk
literatury, a w szczególnoci M³odej Polski. Jego zainteresowania oscyluj¹ miêdzy
teori¹ i histori¹ literatury. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdañskim,
gdzie koñczy doktorat pod kier. prof. T. Linknera, na temat twórczoci Stanis³awa
Przybyszewskiego. Zawodowo zajmuje siê nauczaniem jêzyka angielskiego.
U³adzimir Ar³ou  ur. 25 sierpnia 1953 roku w Po³ocku. Absolwent Wydzia³u
Historii Bia³oruskiego Pañstwowego Uniwersytetu w Miñsku. Pracowa³ jako wyk³adowca historii, dziennikarz, redaktor wydawnictwa Mastackaja Litaratura (Literatura Piêkna). Pierwsze utwory drukowa³ w studenckich almanachach, wydawanych we w³asnym zakresie. Od pierwszego swego debiutu proz¹ w 1986 wyda³
dwadziecia ksi¹¿ek prozy, poezji, historycznych szkiców i esejów.
Za propagowanie tematyki historycznej w literaturze bia³oruskiej zosta³ uhonorowany medalem Franciszka Skoryny. Jest laureatem Nagrody Bia³oruskiego
PEN-Centrum im. Franciszka Bohuszewicza. Utwory U³adzimiera Ar³oa zosta³y
przet³umaczone na ponad dwadziecia jêzyków. Mieszka w Miñsku.
Olga Bia³ek-Szwed  ur. w 1974 w Lublinie. Absolwentka filologii polskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie oraz dziennikarstwa i public
relations - dwuletnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdañskim. Obecnie
doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMCS.
Pracowa³a jako zastêpca redaktora naczelnego miesiêcznika informacyjno-rozrywkowego Gdañskie Co? Gdzie? Kiedy?, aktualnie zatrudniona jest na stanowisku reportera ogólnopolskiego dziennika Super Express. Publikuje tak¿e w kwartalniku Akcent.
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.
Kamilia Gasiñska  ur. w 1989. Uczy siê w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
Barbara Gruszka-Zych  ur. w 1960 w Czeladzi, gdzie mieszka. Skoñczy³a
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie l¹skim. Studiowa³a te¿ teologiê. Poetka, reporterka, dziennikarz tygodnika Goæ Niedzielny.
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Autorka tomików poetyckich: Napiæ siê pierwszej wody; Teren prywatny; Nic
siê nie sta³o (dwa wyd.); Pali siê mój próg; Zapinaj¹c kolczyki; Podró¿ drug¹
klas¹; Sprawdzanie obecnoci; Miegu su tavimi po oda (piê z tob¹ pod skór¹  po
litewsku i polsku); a tak¿e ksi¹¿ek Ma³o obstawiony wiêty. Cztery reporta¿e z
Bratem Albertem w tle; Zachowaj jako....
O jej twórczoci pisali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Czes³awa Mi³osz.
Stypendystka wiedeñskiej fundacji Janineum i Fundacji Jana Paw³a II w Rzymie.
W 2005 Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie przyzna³a jej nagrodê, jako dla
najlepszej dziennikarki polskiej, pisz¹cej o rodakach na Wschodzie.
Ella Hyciek  ur. 1953 w Toruniu. Studiowa³a ekonomikê pracy i politykê
spo³eczn¹ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika, a tak¿e filozofiê. Pracowa³a w
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.
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.
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.
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).
Krystyna Lenkowska wyda³a piêæ tomów poezji: Walc Prowincja (1991), Nie
deptaæ przylaszczek (YES, 1999), Pochodnio, ró¿o (Nowy wiat, 2002), Wiersze
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Okienne (PIKiM, 2003) oraz Wybór Ewy (Polski Instytut Wydawniczy, 2005).
Wiersze, t³umaczenia, eseje, noty i wywiady literackie opublikowa³a w wielu pismach polskich i amerykañskich. Mieszka w Rzeszowie.
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, 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
Dr Aleksandra Niemczykowa  ur. w 1924 w Wilnie, córka Stanis³awa Cata
Mackiewicza. Podczas drugiej wojny wiatowej uczestniczka Frontu Odrodzenia
Polski, Akcji ¯egota, skierowanej na ratowanie ¯ydów, kurierka Komendy G³ównej Armii Krajowej.
Absolwentka Wydzia³u Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego, emerytowany
pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zwi¹zana z Klubem Inteligencji Katolickiej i z Towarzystwem Mi³oników Litwy. Autorka szeregu
publikacji. Mieszka w Warszawie.
Kornelijus Platelis  ur. w 1951 w Szawlach. Poeta, t³umacz, eseista. W 1973
ukoñczy³ Wileñski Instytut In¿ynierów Budowlanych (dzi Uniwersytet Techniczny) i do 1988 pracowa³ w Druskienikach w charakterze in¿yniera. Po odzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci pracowa³ w instytucjach pañstwowych, jako dyrektor wydawnictwa Vaga. Obecnie jest redaktorem naczelnym tygodnika Literatûra ir menas (Literatura i Sztuka), prezydent Stowarzyszenia Twórców Sztuki.
Prezes Litewskiego PEN-Centrum, przewodnicz¹cy zarz¹du festiwalu Poetycka
Jesieñ w Druskienikach.
Wyda³ siedem zbiorów poezji, ksi¹¿kê esejów, a tak¿e wybory poezji T. S.
Eliota, Seamusa Heaneya i Roberta Bringhursta, og³osi³ drukiem przek³ady wielu
innych poetów, komentarze do Starego Testamentu. Laureat Narodowej Nagrody
Kultury i Sztuki i kilku innych, jego twórczoæ by³a t³umaczona na wiele jêzyków.
Mieszka w Wilnie.
Tadeusz Rawa  ur. w 1959 we W³odawie ko³o Lublina. Od 1981 mieszka w
Szwecji. Pracuje tam jako dziennikarz w szwedzkich mas mediach i t³umacz literatury technicznej. W 2005 wyda³ w Polsce swój pierwszy tomik poezji Ballada o
siedmiu zbójach. Publikowa³ teksty reporta¿owe oraz lirykê m.in. w kwartalniku
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Znad Wilii, lwowskich Spotkaniach, a tak¿e w innych polskojêzycznych pismach, wydawanych poza Polsk¹.
Jozef Szostakowski  ur. siê 1 lipca 1953 w Lubieliszkach na Wileñszczynie.
Jest absolwentem polonistyki i historii Instytutu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie). Pracowa³ w prasie polskojêzycznej na Litwie, w
Instytucie Doskonalenia Kwalifikacji Nauczycieli.
W 2000 na Uniwersytecie Warszawskim obroni³ prace doktorsk¹ nt. Prasa w
jêzyku polskim na Litwie w okresie od wrzenia 1939 do 1964 roku. Obecnie jest
wyk³adowc¹ w Katedrze Filologii Polskiej Wileñskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Autor trzech tomików poezji, ksi¹¿ki na temat historii prasy oraz opracowania, dotycz¹cego literatury staropolskiej. Mieszka w Wilnie.
Bogus³aw Wróblewski  ur. 1955 w Lubartowie. Absolwent polonistyki UMCS,
gdzie obecnie pracuje. Doktorat w 1986 pod kierunkiem prof. Jerzego wiêcha.
Za³o¿yciel (1980) i redaktor naczelny Akcentu. Debiutowa³ w 1973 wierszem w
Kamenie. Jest m.in. autorem zbioru szkiców pt. Wydziedziczenie i kompleksy,
rozprawy Die Problematik Ostmitteleuropas in literarischen Zeitschriften in Polen,
krytycznej edycji Wierszy zebranych Z. Cha³ko i W. Oszajcy, almanachu Zau³ek
poetów, wspó³redaktorem Pism Danuty Mostwin, pracy zbiorowej na temat Isaaca
B. Singera, a tak¿e autorem publikacji w pracach zbiorowych i czasopismach (równie¿ w Niemczech, USA, na Ukrainie i na Wêgrzech).
T³umaczy³ poezjê z niemieckiego i rosyjskiego (piosenki W³odzimierza Wysockiego). W l. 1998-2005  cz³onek Rady Programowej Polskiego Radia w Warszawie.
Laureat m.in. Nagrody Fundacji Polcul, odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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, a ostatnio wybór szkiców ba³tyckich pt. Ciche kraje (2006).
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im.
Stefana ¯eromskiego.
Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.
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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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