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Z cyklu Mury Wilna

©Barbara Gruszka-Zych

DRODZY CZYTELNICY

I znowu, po raz kolejny  stawiaj¹c kropkê
nad i przy sk³adaniu kolejnego, jesiennego
ju¿ numeru  mam przyjemnoæ zaprosiæ Pañstwa do jego lektury. Przedtem jednak pragnê podziêkowaæ za listy, telefony, maile,
deklarowan¹ i realn¹ chêæ pomocy pismu,
jego redaktorowi i wydawcy. Przede wszystkim za zasilanie Znad Wilii
materia³ami. Cieszê siê, ¿e otrzymujê ich coraz wiêcej  dziêki temu
kwartalnik staje siê atrakcyjniejszy, choæ powstaje niekiedy problem,
wynikaj¹cy przy dokonywaniu skrótów.
Pragnê podziêkowaæ za pomoc w dystrybucji. Sprawa to niezwykle wa¿na, najwa¿niejsza, szczególnie dla pism niszowych, o charakterze mniej komercyjnym. Dlatego Czytelników i Nabywców Znad
Wilii proszê o informowanie innych o tym, w jakich kioskach i salonikach Ruchu mo¿na zdobyæ kwartalnik w danej miejscowoci. Niezwykle pomocni w dystrybucji s¹ jego przyjaciele, wiele zdzia³aæ mog¹
organizacje spo³eczne, do których wchodz¹ zainteresowani naszym
regionem Europy ludzie. W sprawie wysy³ki pisma proszê te¿ do mnie
zwracaæ siê bezporednio.
Przypominam Pañstwu: Wilno i Litwa s¹ kluczem do szerszej problematyki, licznych kontekstów, obejmuj¹cych ten region Europy i dzisiejszych wschodnich s¹siadów Polski  g³ównie Bia³orusi i Ukrainy.
I tym razem w Znad Wilii znajdziemy publikacje, nawi¹zuj¹ce do
tych krajów. Polecam bardzo ciekaw¹ rozmowê z Adamem Zagajewskim o Lwowie i ma³ych ojczyznach poety. I nie tylko.
Temat ten rozwijaj¹ inne publikacje, bêd¹ce podstawow¹ osi¹ numeru  obszerna wypowied Aleksandry Niemczykowej, córki Stanis³awa Cata Mackiewicza i rozmowa z Kazimierzem Or³osiem, pisarzem,
który opowiada m.in. o swym wuju  Józefie Mackiewiczu. Publikacje
te, ³¹cznie z przypomnieniem tekstu Paw³a Jasienicy, który niegdy drukowa³em, jeszcze w dwutygodniku Znad Wilii, wzbogacaj¹ owocne
pok³osie tegorocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad
Wili¹, a przede wszystkim towarzysz¹cej im konferencji, powiêconej
spucinie s³awnych wilnian  braci Mackiewiczów.
Jak zwykle, na uwagê zas³uguj¹ nasze sta³e pozycje  felietony i
eseje, wspomnienia i zapiski z podró¿y, wiersze i recenzje.
Zapraszam do lektury
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Z NOTATNIKA BOÑCZY
Ambasada zmienia adres
Pamiêtam, raz w Wilnie, do Galerii Polskiej na Starym Miecie, w
której jednoczenie mieci³a siê redakcja kwartalnika Znad Wilii, zawita³ dziwny turysta. Energiczny Polonus z Ameryki, podró¿uj¹cy po
wiecie, w ka¿dej z odwiedzanych stolic robi³ sobie zdjêcie  przy
gmachach ambasad Janie Rzeczypospolitej  z bia³o-czerwon¹ w tle.
Zdjêcia, dokumentuj¹ce to patriotyczne hobby, pokazywa³ mi z dum¹
w albumiku, który mia³ z sob¹.
W Europie, ale te¿ w Azji i Afryce, podobno bez pud³a odnajdywa³
przedstawicielstwa Pañstwa Polskiego ju¿ w czasie spaceru po ródmieciu. A w Wilnie, gdzie tyle wspólnej historii, gdzie tak owocnie
rozwija siê wspó³praca litewsko-polska, a i dogadaæ siê nie ma problemu, ca³y dzieñ chodzi³ i nie znalaz³...
Umiejscowienie ambasady strategicznego s¹siada, jakim jest Polska dla Litwy, w szarej uliczce, poród odrapanych posowieckich bloków na Antokolu, wilnianie i gocie traktowali z za¿enowaniem. Kosztowna adaptacja dwóch brzydkich domów jednorodzinnych, nabytych
w surowym stanie, owszem, nada³a im pewnego blasku i wygl¹du, ale
ciasnotê  mimo urz¹dzenia podziemnych pomieszczeñ  odczuwa³o
siê szczególnie dotkliwie. Byli tacy, którzy uznawali to za sabota¿ i
szukali w tej decyzji winy ówczesnego ambasadora Polski, mecenasa i
wziêtego dzi obroñcy mo¿nych tego wiata.
Wiele siê w Wilnie mówi³o na ten temat. A¿ doczekano siê radoci
naprawienia tego b³êdu. Nareszcie Ambasada RP rozmieci siê w samym sercu Starówki Wileñskiej, w niedalekim towarzystwie przedstawicielstwa Francji, vis á vis historycznych uniwersyteckich murów,
w dwóch krokach od Rezydencji Prezydenta Litwy  w Pa³acu Paców,
przy ul. wiêtojañskiej 3 (v. Jono 3), zbudowanym na prze³omie XVI
i XVII wieków. W 1628 roku naby³ go Stefan Krzysztof Pac, kancelista Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, a do wietnoci doprowadzi³ jego
syn Zygmunt  kanclerz tego¿ ksiêstwa.
Ró¿ne koleje losu prze¿ywa³a potem budowla, po wojnie nale¿a³a
do pocztowców, ale zawsze s³u¿y³a wilnianom i raczej kulturze. W
latach 80. ubieg³ego stulecia zabytkowy pa³ac restaurowali polscy specjalici. Dzi w jego komnatach prócz ambasady mog¹ siê rozmieciæ
te¿ instytucje konsularne i Instytut Polski, a flaga Polski  unijnego
pañstwa-partnera znajdzie siê nareszcie w widocznym miejscu. Po8
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dobnie, jak ambasady Litwy w Warszawie, wraz z placówkami konsularnymi, kulturalnymi i turystycznymi ulokowanej przy Alejach Ujazdowskich, w samym ródmieciu stolicy Polski.
Jak podaj¹ media litewskie, transakcja zamknê³a siê na kwocie wysokoci 33 mln litów (ok. 13 mln USD, 9,5 mln euro), choæ pa³ac, w
którym ostatnio mieci³ siê Dom Kultury Pracowników £¹cznoci (jego
w³acicielem by³a Poczta G³ówna) eksperci wycenili na 20 milionów.
Podczas przetargu cena znacznie wzros³a. Oczywicie, byli i niezadowoleni z wysprzeda¿y maj¹tku skarbu pañstwa  jak to ujêli niektórzy cz³onkowie Komitetu Audytu w Sejmie litewskim.
Przy okazji udanej, choæ i drogiej transakcji, od¿y³y wczeniejsze
pytania: dlaczego tyle poniesiono kosztów, usi³uj¹c przypi¹æ tamten
kwiatek do ko¿ucha? Niema³e pieni¹dze p³ac¹c te¿ za wynajêcie pomieszczeñ dla Instytutu Polskiego na Placu Ratuszowym. A przecie¿ w
tamtych latach za dziesiêciokrotnie mniejsz¹ cenê mo¿na by³o nabyæ
obiekt na miarê strategicznego partnerstwa krajów-s¹siadów.
Jak mogli na tyle pomyliæ siê wileñscy doradcy ówczesnych decydentów, którzy przyczynili siê do tak kiepskiego wyboru miejsca pod
ambasadê RP?
Studiorum, studiorum
W rodzinach, maj¹cych kandydatów na studia, zastanawiano siê
latem: czy zaryzykowaæ i czekaæ na mo¿liwoæ edukacji na uczelni o
dwiêcznej nazwie  Universitas Studiorum Polona Vilnensis w Wilnie,
potocznie zwanym Uniwersytetem Polskim. Ale ju¿ jako filii Uniwersytetu Bia³ostockiego. Los tej inicjatywy d³ugo wisia³ w powietrzu. Wreszcie po czterech latach negocjacji odpowiednia instytucja pañstwowa
na pocz¹tku sierpnia wyda³a zawiadczenie rejestracyjne i mo¿na by³o
rozpocz¹æ rekrutacjê m³odzie¿y. W Domu Polskim. Zas³ugi przypisaæ
trzeba przede wszystkim dzia³aczom z partii AWPL oraz Zwi¹zku Polaków na Litwie. To dziêki nim spe³ni³o siê marzenie ¿¹dnej wiedzy polskiej ludnoci na Wileñszczynie.
Filia (w skrócie: UwB) sk³ada siê (na razie) z dwóch katedr  ekonomii i informatyki. Prócz wyk³adowców z Bia³egostoku na uczelni
zatrudni¹ siê rodzimi uczeni  profesorów mo¿emy zliczyæ na palcach.
Na licie kadrowej dziwi nieobecnoæ prof. Romualda Brazisa, przez
wiele lat niez³omnego entuzjasty polskiej uczeni w Wilnie.
W ten sposób w Wilnie zaistnia³a pierwsza zagraniczna placówka
naukowa. To ju¿ zupe³nie inna rzecz, dlaczego nie jako warszawska
9
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(stolica ze stolic¹), nie krakowska (historyczna stolica, wci¹¿ stolica
kulturalna!). Z Bia³egostoku pewnie bli¿ej
Upione problemy
Latem wycisza siê ¿ycie polityczne. Czasem tylko jaki gorliwy
polityk wyrazi sw¹ dyspozycyjnoæ w s³u¿bie dla dobra kraju. Naród
odporny jest na to, wie, ile go kosztowaæ mo¿e taki patriotyzm. W
upa³ach drzemie marzenie o sprawiedliwoci spo³ecznej, przytêpia siê
wizja odzyskania swoich ojcowizn, tymczasem konkretnego kszta³tu
nabieraj¹ nowe marzenia polityków-kapitalistów. Jeden z nich zapyta³:
a czy to wszystkim koniecznie trzeba zwracaæ ziemiê?
Media podczas letniej kaniku³y
Tegoroczne lato by³o jak ¿ycie choleryka  momentami zimne i
wietrzne, momentami bliskie pobicia rekordu gor¹ca w regionie. Chc¹c
dotkn¹æ nieco wiêcej ³ask tej pory roku, szuka siê ró¿nych sposobów.
Media, na przyk³ad, uruchamiaj¹ programy, nadawane z miejscowoci
uzdrowiskowych.
Mia³em znajom¹ z telewizji, która na ca³e lato (z ekip¹) otrzymywa³a
delegacjê nad morze, by stamt¹d raz na pewien czas nadawaæ program
o wypoczynku ludzi pracy. Wraca³a pod koniec sezonu opalona. Prawda, po kilku takich wyjazdach nie pojecha³a  zarzucono jej, ¿e podczas
audycji, prowadzonych z ³ódek i jachtów, z kafejek i restauracji nadmorskich, wkrada³a siê reklama. Pojecha³ kto inny.
Takich sytuacji nie ma w mediach prywatnych. Tu siê nie ukrywa
reklamy: co za co  za wszystko kto p³aci. Ale nie podatnik, jak w
przypadku mediów publicznych. A w tych  nadal latem pe³no informacji z miejsc wypoczynkowych, o atrakcjach, niezwyk³ym jedzeniu
itp. To nawet mo¿na prze¿yæ. Ale¿ te wywiady z podstarza³ymi gwiazdami piosenki i kabaretu, z tych¿e miejscowoci! Glêdz¹ o powiêceniu, wciskaj¹c s³uchaczom i widzom powtórki z rozrywki podczas
odstawiania cha³tur.
Kto to sponsoruje, choæ rodki te mo¿na by przeznaczyæ choæby
na kolonie dla dzieci z biedniejszych rodzin. A rozrywka sama sobie
wietnie radzi na wczasach  co widaæ, s³ychaæ i czuæ.
Tomasz Boñcza
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©Stanis³aw Ciesielski

MAREK SKWARNICKI

Nostalgia
W roku 2003, wiosn¹,
lecz¹c siê z ¿on¹ w sanatorium Lietuva
po³o¿onym na brzegu Niemna
czêsto przesiadywalimy w Nostalgii.
Z tarasu kawiarni widaæ trzy cmentarze:
prawos³awny, katolicki i wojskowy
z sowieck¹ gwiazd¹ na ka¿dym grobie.
To mi przypomnia³o cmentarz we W³oszech
w Loreto.
Le¿¹ tam polscy ¿o³nierze
chrzecijanie i ¯ydzi.
Krzy¿e katolickie i prawos³awne
oraz ogródek Gwiazd Dawida.
Na Litwie odbywa³o siê w³anie referendum
o przyst¹pienie do Unii Europejskiej.
O ni¹ walczyli ci wszyscy umarli?
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ZNAD NEWY
MOSTY KIERBIEDZIA
Anatol Niechaj
12 sierpnia w Petersburgu odby³a siê wielka
uroczystoæ: po prawie
dwuletniej przebudowie
otwarto odnowiony Most
B³agowieszczeñski, ³¹cz¹cy Wyspê Wasylewsk¹ ze
ródmieciem. Most ten zosta³ wybudowany w rodku XIX wieku
przez polskiego in¿yniera Stanis³awa Kierbiedzia. Urodzi³ siê on 10 marca
1810 roku, w znanej na Litwie rodzinie ziemiañskiej. Miejscem jego
narodzin by³ maj¹tek Nowy Dwór, w powiecie poniewieskim, guberni
kowieñskiej. W 1826 Stanis³aw ukoñczy³ gimnazjum klasyczne w Kownie, potem studiowa³ dwa lata na Uniwersytecie Wileñskim, gdzie otrzyma³ stopieñ kandydata na wydziale nauk fizyczno-matematycznych.
Nastêpnie wyjecha³ do Petersburga i wst¹pi³ do Instytutu In¿ynierów
Komunikacji, który funkcjonuje do dzisiaj jako Pañstwowy Uniwersytet In¿ynierów Komunikacji.
Podczas studiów Stanis³aw wykazywa³ wielkie zdolnoci matematyczne. Ukoñczy³ uczelniê w roku 1831 w stopniu porucznika. Wkrótce zosta³ asystentem na katedrze mechaniki stosowanej i techniki
budowlanej. Kierowa³ ni¹ profesor Pawe³ Mielnikow, o szeæ lat starszy od Kierbedzia, który zosta³ potem pierwszym rosyjskim in¿ynierem, wybranym na cz³onka Rosyjskiej Akademii Nauk, z czasem 
mianowany ministrem komunikacji.
Tych dwóch ludzi po³¹czy³a prawdziwa przyjañ. Wystêpowali jako
wspó³autorzy prac naukowych. Potem Mielnikow sta³ na czele Dyrekcji Pó³nocnej ds. budowy kolei Petersburg-Moskwa, Kierbedziowi za
powierzono budowê wed³ug w³asnego projektu mostu przês³owego
z ¿eliwa  pierwszego sta³ego mostu przez Newê w Petersburgu. Wzniesienie pierwszego sta³ego mostu by³o wyj¹tkowym zdarzeniem w ¿yciu Petersburga i jego mieszkañców.
Sama budowa mostu to sprawa gigantyczna  pisa³a wtedy gazeta
Pszczo³a Pó³nocna, której wydawcami byli Tadeusz Bu³haryn i Miko³aj Grecz.  W¹tpliwie, ¿eby w nowych czasach by³y gdzie prowa12
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dzone prace zgodnie z takim wielkim planem, z tak¹ zdumiewaj¹c¹ cis³oci¹, wytwornoci¹, gustem i z tak cennego materia³u! Góry granitu
zosta³y przerzucone tutaj z Finlandii i jak delikatny wosk poddaj¹ siê
genialnej myli cz³owieka! Maszyny parowe wbijaj¹ pale w rodku bystrej i g³êbokiej Newy, podczas gdy pod wod¹ urz¹dzane s¹ mocne fundamenty kamienne na umocnionym przez pale gruncie.
Szczególnie skomplikowanym zagadnieniem by³o postawienie podpór. Prace przeprowadzane by³y za pomoc¹ dzwonu nurkowego. Praktyka wiatowa tych czasów nie mia³a dowiadczenia w budowie tak
wielkich mostów w trudnych warunkach (wielka g³êbokoæ i wartki
pr¹d Newy). Pierwszy petersburski most-olbrzym mia³ osiem przêse³:
siedem to ³ukowe stropy; ósme, najbli¿sze brzegu Wyspy Wasilewskiej, by³o dwuskrzyd³owe. Mog³o byæ otwierane i mia³o system zwrotny, z otworem dla przejcia statków.
Kierownik budowy mieszka³ niedaleko od nowopowstaj¹cego obiektu, za Ogrodem Rumiancewa. Wród jego podw³adnych byli m³odzi
absolwenci rodzimego instytutu, miêdzy innymi Karol Bentkowski,
Romuald Zaæwilichowski, Aleksander Falewicz, którzy ukoñczyli studia w 1840 roku. Oprawê artystyczn¹ mostu wykona³ architekt Aleksander Briu³³ow, starszy brat znanego malarza Karola Briu³³owa.
Budowa Mostu B³agowieszczeñskiego zosta³a ukoñczona w 1850.
W ceremonii otwarcia uczestniczy³o ponad 50 tys. ludzi. Po nabo¿eñstwie car Miko³aj I ze swoimi synami przeszed³ pieszo przez most na
Wyspê Wasilewsk¹. Wysi³ek utalentowanego in¿yniera oceni³ w³adca
nale¿ycie  uca³owaniem przy otwarciu mostu i nadaniem stopnia genera³a majora.
Stanis³aw Kierbed pracowa³ w dalszym ci¹gu jako in¿ynier. Wkrótce rozpocz¹³ projektowanie mostów dla buduj¹cej siê PetersburskoWarszawskiej Kolei: przez rzeki £uga, Wielik¹, Zachodni¹ Dwinê
i inne. Wybudowa³ m.in. pierwszy w Rosji metalowy most kolejowy
 przez £ugê. Ostatnim na tej kolei by³ most przez Wis³ê w Warszawie, zbudowany w latach 1859-1864. Most Kierbedzia w Warszawie
by³ w tych czasach jednym z nowoczeniejszych w Europie. Za jego
budowê utalentowany in¿ynier otrzyma³ od Skarbu Królestwa Polskiego do¿ywotni¹ pensjê w wysokoci 1500 rubli rocznie. W tym
czasie zosta³ wybrany na cz³onka honorowego Petersburskiej Akademii Nauk.
Po skoñczeniu budowy warszawskiego mostu genera³ Kierbed
zosta³ mianowany prezesem Komitetu ds. Budowy Portów w Petersburgu i Kronsztacie. Kierowa³ budow¹ Kana³u Morskiego pomiêdzy tymi
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miastami. Pod koniec swojej kariery zosta³ kierownikiem wydzia³u
technicznego Ministerstwa Komunikacji.
Po dymisji Stanis³aw Kierbed wyjecha³ do Warszawy i tam spêdzi³
swoje ostatnie lata.
Most B³agowieszczeñski nied³ugo nosi³ to imiê. W 1855 roku zmar³
car Miko³aj I i wtedy jego nazwê zmieniono na Miko³ajewski. W 1918
otrzyma³ now¹ nazwê  Most Lejtnanta Szmidta, dla uczczenia pamiêci
bohatera pierwszej rewolucji rosyjskiej, porucznika Floty Czarnomorskiej
Piotra Szmidta, jednego z przywódców powstania sewastopolskiego
w 1905 roku.
Minê³y lata, zwiêksza³o siê obci¹¿enie transportowe. Po raz pierwszy most przebudowano w latach 1936-1938. Autorem projektu by³
akademik Grigorij Perederyj (1871-1955). Ciê¿kie ³uki ¿eliwne na starych podporach zamieniono na spawane konstrukcje stalowe. Ciê¿ar
czêci metalowych mostu zmniejszy³ siê z 9500 do 2400 ton. Zwodzonym sta³o siê rodkowe przês³o  nad najg³êbszym miejscem Newy.
Czas podnoszenia mostu, dziêki urz¹dzeniom elektrycznym, zosta³ skrócony do jednej minuty.
A co siê sta³o ze starymi ³ukami z ¿eliwa, które rzetelnie pracowa³y
niemal ca³e stulecie? Zosta³y zdemontowane i przewiezione do miasta
Kalinin (obecnie Twer). Tam zosta³y wykorzystane przy budowie nowego mostu przez Wo³gê, ju¿ po zakoñczeniu II wojny wiatowej.
A w³anie teraz ukoñczono drug¹ przebudowê mostu Kierbiedzia w
Petersburgu! Most znacznie poszerzono (do 40 metrów) i przywrócono mu pierwotn¹ dekoracjê. Na uroczyst¹ ceremoniê z W³och przyby³y wnuczka Stanis³awa Kierbiedzia  Maria ze swoj¹ córk¹, te¿ Mari¹.
Odby³o siê spotkanie Polonii Petersburskiej z potomkami s³ynnego rodu
Kierbiedziów. Na Smoleñskim Cmentarzu w Petersburgu znajduj¹ siê
groby innych jego potomków. Sam Stanis³aw Kierbied zmar³ w 1899
roku i zosta³ pochowany w Warszawie na Pow¹zkach. Póniej obok
niego spocz¹³ jego bratanek Stanis³aw, te¿ in¿ynier komunikacji, starszy radca Ministerstwa Komunikacji Kolejowej, który zmar³ w 1910
w Petersburgu. Nagrobek wykona³ znany rzebiarz Antoni Madejski,
który ukoñczy³ piêcioletnie studia w petersburskiej Akademii Sztuk Piêknych.
Opracowa³: Anatol Niechaj
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SPALIÆ MASZYNOPISY?
Eugeniusz Kurzawa
Nasz³y mnie ostatnio smêtne myli, tycz¹ce losu druków, maszynopisów, ksi¹¿ek, s³owem prywatnych zasobów bibliotecznych i archiwum. W czasie letniego urlopu wzi¹³em siê bowiem za porz¹dkowanie archiwum. Zasadnicz¹ jego czêæ ju¿ kiedy umieci³em poza
domem, w budynku gospodarczym. W trakcie niedawnego segregowania, uk³adania, pakowania w kartony i opisywania ich zawartoci,
musia³em podejmowaæ, w kurzu i brudzie, rozmaite decyzje co do losów tych materia³ów. Decyduj¹c siê bowiem co wyrzuciæ, spaliæ wieczorem w ognisku w ogrodzie, musia³em uznaæ, ¿e taki czy inny maszynopis, wycinek, wydruk, plakat, rêkopis nie bêdzie ju¿ nigdy do
niczego potrzebny. Oznacza to, i¿ z góry decydowa³em, ¿e pewnych
zadañ ju¿ w ¿yciu nie podejmê, ¿e nie starczy mi czasu, mo¿e si³ lub
chêci.
Trudne to, choæ powiem szczerze, i¿ na dobr¹ sprawê móg³bym
wyrzuciæ niemal ca³e archiwum w cholerê. Mogê bowiem z 99-procentow¹ pewnoci¹ ju¿ dzi uznaæ, ¿e nie przyda mi siê ono do niczego. Nie podejmê pewnych w¹tków, a inne s¹ tego niewarte. Jednak
trzymam to wszystko (czyli to, czego ostatnio nie usun¹³em), nie wyrzucam, bo bojê siê jakby amputowania swojej przysz³oci. Tak, przysz³oci.
To samo dotyczy ulokowanego w domu ksiêgozbioru literackiego.
Czy jest potrzebny? Nie jestem (i ju¿ nie bêdê) ¿adnym badaczem. Zatem pozycje, dotycz¹ce historii i teorii literatury, móg³bym usun¹æ. Nawet
recenzje pisujê teraz rzadko (choæ kiedy regularnie), bo gdzie... Wiedza, na przyk³ad, o przesz³oci i twórczoci jakiego autora te¿ ju¿ nie
jest mi potrzebna. Usun¹æ zatem tê czêæ ksi¹¿ek?
(Wiem, móg³bym mia³o tak uczyniæ, bo jest przecie¿ Internet.
mietnik, w którym gdy dobrze pogrzebaæ, to znajdzie siê wszystko).
I tak siedzê wród rega³ów, patrzê na ksi¹¿ki, zastanawiam siê, kiedy tê czy inn¹, tego lub tamtego autora ostatnio bra³em do rêki. Niektóre zau³ki biblioteczno-pracowniane s¹ wci¹¿ tak samo zakurzone.
To samo tyczy czasopism. Wstyd powiedzieæ, ale roczniki Twórczoci s¹ nadal tak samo powi¹zane w pêczki, jak w dniu, gdy w
1990 roku wi¹za³em je na czwartym piêtrze ówczesnego mieszkania w
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Bia³ymstoku, wyprowadzaj¹c siê tu, gdzie obecnie mieszkam  nad
Odrê. A przecie¿ ongi czyta³em ka¿dy numer od dechy do dechy, nawet dokupywa³em w antykwariatach (i uda³o siê zdobyæ) pierwsze
Wykowskie numery. A obok Twórczoci stoj¹ jakie Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego z lat 70., wyselekcjonowane numery
Studiów Filozoficznych, Prasa Polska, pojedyncze Zeszyty Prasoznawcze. I niemal kompletne roczniki Poezji. Po co to trzymam?
Chyba siedzi gdzie we mnie  niepotrzebny zdaje siê ju¿ w bie¿¹cym czasie  szacunek do s³owa drukowanego. Stoj¹ wiêc, niewiadomo na co, te s³owa na pó³kach, w kartonach i coraz czêciej zastanawiam siê, jaki w tym jest sens.
Alici... Gdy w chwilach radykalnego mylenia wzi¹³em siê za pakowanie niektórych pozycji i zdecydowa³em wydaæ je w dobre rêce,
trafi³em na problemy. Nikt tego nie chcia³... A wydawa³o mi siê, ¿e
mam taki skarb. Mylê tu choæby o unikatowej kolekcji prasy sublokalnej. W to zjawisko zaanga¿owa³em siê gdzie od koñca lat 80., promuj¹c je i opisuj¹c najpierw w Bia³ostockiem, potem na Ziemi Lubskiej. I
z tych terenów uda³o mi siê zebraæ imponuj¹c¹ kolekcjê tytu³ów czasopism lokalnych. Kiedy jednak okaza³o siê, i¿ zajmuj¹ du¿o miejsca, ¿e
ci¹gle ich przybywa, a uzna³em, ¿e ¿adnej rozprawy o tym nie napiszê,
postanowi³em przekazaæ zbiór bibliotece. Poszukiwania zainteresowanej ksi¹¿nicy trwa³y d³ugo. Na przyk³ad, nie by³y za grosz zainteresowane biblioteki dwóch uczelni. W koñcu niemal wcisn¹³em tê kolekcjê
(oczywicie za darmo) bibliotece wojewódzkiej w Gorzowie Wielkolskim, która wtedy szykowa³a siê do rozbudowy. Jak widaæ, nawet
biblioteki nie s¹ ju¿ zainteresowane s³owem drukowanym.
W tym kontekcie nasuwa siê pytanie: co robiæ? Spaliæ archiwum i
bibliotekê, której zdecydowana wiêkszoæ pozycji (oraz w³aciciel) tkwi
w g³êbokim i nies³usznym obecnie PRL-u? Trzymaj¹c bowiem to
wszystko, z ka¿dym dniem oddalam siê od rzeczywistoci, robiê siê
anachroniczny, a ksiêgozbiór (chyba)  zdezaktualizowany. Wiem za,
¿e za póno na zmiany. I nawet nie chce mi siê zmieniaæ. Tkwiê zatem
wród ksi¹¿ek i dumam. A mo¿e kiedy karta siê odwróci?
Eugeniusz Kurzawa
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U.
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Magnus Ducatus Poesis
W moim zapaniku nie mo¿e zabrakn¹æ relacji z piêknego przedsiêwziêcia literacko-muzycznego, które zaowocowa³o niezwyk³¹ ksi¹¿k¹
 pod tym has³em, tym bardziej, i¿ mia³o ono miejsce w Wilnie, historycznej stolicy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Zainteresowanych
odsy³am na s. 137. Anonsuj¹c tê pozycjê, piszê równie¿ o Wielkim
Ksiêstwie Poetów, które wzrasta nam w si³ê!
Litwa nasz s¹siad  Wilno i konteksty
Na pierwsz¹ czêæ wystawy zbiorowej w Warszawie Litwa nasz
s¹siad, maj¹cej na celu prezentacjê wspó³czesnego malarstwa w tym
kraju i zatytu³owanej Wilno i okolice, z³o¿y³o siê 28 obrazów. Czêæ
obrazów nie mog³em pokazaæ w maju ze wzglêdu na ograniczon¹ powierzchniê wystawiennicz¹. St¹d kontynuacja zamierzenia  pt. Wilno
i konteksty (1-24 sierpnia, Galeria Mazowiecka  w Mazowieckim
Urzêdzie Wojewódzkim, na Placu Bankowym 3/5).
Jak to bywa w prezentacjach zbiorowych, wystawa stanowi pewien przekrój ró¿nych mo¿liwoci plastycznych (prace m.in. Lecha
Ab³a¿eja, Vytautasa Gerulaitisa, Tadeusza Pop³awskiego, Romualdasa
Stasiulisa), ale  mam tak¹ nadziejê  poszerza ona wiedzê o wspó³czesnym malarstwie na Litwie. Jak i na pierwszym jej etapie  zachowana
zosta³a podstawowa koncepcja przedsiêwziêcia  jej autorzy znowu¿
w znacznej wiêkszoci zwi¹zani s¹ ze stolic¹ Litwy, reprezentuj¹ ró¿ne
pokolenia i narodowoci. Bywaj¹ spadkobiercami tradycji pogranicza,
dlatego w ich twórczoci nierzadko czuæ echa wielokulturowych tradycji. Niezale¿nie od swego pochodzenia, pozostaj¹ zafascynowani
Wilnem, chêtnie ukazuj¹ to miasto nad Wili¹, jak te¿ sytuacje, inspirowane jego magicznoci¹.
Kontekstów w twórczoci wspó³czesnego malarza na Litwie, w
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jego przywi¹zaniu do Wilna, jest wiele. Mo¿e nim byæ Grunwald, znajduj¹cy siê dzi w granicach Polski, bywa nim ...Warszawa, widziana
jego oczami, z któr¹ tak wiele ³¹czy Wilno we Wspólnej Europie.
Polacy na stadionach wiata

©Romuald Mieczkowski

To tytu³ seminarium, jakie odby³o siê w
Opolu 28 wrzenia. Organizowa³ je ks. Czes³aw Nowak, dyrektor Instytutu Badañ nad
Kultur¹ Polonijn¹ i Polaków w wiecie. W
zaproszeniu wymienione s¹ Monachium i Barcelona  miasta, w których przebywa³ ksi¹dzorganizator jako duszpasterz, jak te¿ Instytut
Biografistyki Polonijnej w Vaudricourt. Spotkanie odbywa³o siê pod patronatem Józefa
Semesty, Marsza³ka Województwa Opolskiego. Zosta³y wyg³oszone trzy referaty o Polakach, znanych sportowcach w USA i FranPomnik Czes³awa
cji, jak te¿ o sportowcach-samotnikach
Niemna w Opolu
(¿eglarstwo, alpinizm). Agata Bouvy-Kalinowska, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy, Autorów i T³umaczy
w Europie (APAJTE) wrêczy³a nagrodê swej organizacji  br¹zow¹
statuetkê LUTETIA 2007 ks. Czes³awowi Nowakowi  za ca³okszta³t dokonañ, w tym organizowanie tego typu spotkañ polonijnych.
W domu wczasowym w Pokrzywnej, podczas biesiady integracyjnej, by³a mo¿liwoæ kontynuowania rozmów. Nie jestem specjalist¹
od zagadnieñ sportowych, by³em tu przy innej okazji, ale poinformowa³em zebranych o sukcesach sportowców Polaków z Litwy. O naszych mistrzach, o tym, ¿e Litwa podczas tegorocznych Igrzysk Polonijnych uplasowa³a siê na drugiej pozycji.
Ten wyjazd by³ wa¿ny dla mnie pod k¹tem ostatecznego sfinalizowania wystawy z Litwy, która odby³a siê w pobliskim Prudniku dwa
lata temu, rozmów, jakie przeprowadzi³em z Januszem Wójcikiem, dyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki w Urzêdzie Marsza³kowskim, organizatorem spotkañ literackich i poet¹. Rozmowa
dotyczy³a wspó³pracy wystawienniczej oraz na niwie literatury. Podczas spaceru po jesiennym miecie z prawdziw¹ przyjemnoci¹ sfotografowa³em niedawno ustawiony przy Uniwersytecie Opolskim pomnik
Czes³awa Niemena, niedaleko uwiecznionych w ten¿e sposób postaci
Agnieszki Osieckiej i Jerzego Grotowskiego.
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O tym, do czego powrócê póniej i czego nie opiszê
Mój zapinik nosi charakter prywatny. Jak¿e wiele zdarzeñ, których bywam uczestnikiem b¹d wiadkiem przerasta jego ramy!
Niejednokrotnie zapewne bêdê powraca³ do podró¿y, jak¹ odby³em
w dniach 19 sierpnia  3 wrzenia po Ukrainie i Mo³dowie  poczynaj¹c od Lwowa, przez Stryj, Iwanofrankowsk (Stanis³awów), Czerniowce, Bielce, Soroki, Kiszyniów, Tyraspol (Zadniestrze), Komrat
(Gagauzja), Bie³gorod Dniestrowskij (Akkerman), Odessê.
Nie uczestniczy³em w tym roku w jubileuszowym XV Forum Mediów Polonijnych, które wystartowa³y w Tarnowie i zosta³y sfinalizowane tym razem w Warszawie. Moja rezygnacja mia³a charakter wiadomy  nie bez znaczenia by³y te¿ koszty akredytacji (dla wielu redakcji to bardzo istotny czynnik), reszty dope³ni³ brak czasu. Wspomina³em jednak¿e atmosferê dotychczasowych spotkañ i ona widocznie
udzieli³a siê mi w Warszawie  równie¿ poprzez telefony od znajomych, przyby³ych z odleg³ych krajów, którzy w jaki sposób odczuli tê
moj¹ nieobecnoæ. Janusz Szlechta z nowojorskiego Nowego Dziennika zaproponowa³ spotkanie w Wilanowie, gdzie w programie by³o
spotkanie uczestników forum. Rozmawia³em wiêc spontanicznie i z
doskoku z kolegami-dziennikarzami m.in. z Argentyny, Grecji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, oczywicie Litwy (w tym
roku przybyli tylko radiowcy). Stanis³aw Lis, prezes Ma³opolskiego
Forum Wspó³pracy z Poloni¹ i podstawowy organizator przedsiêwziêcia, znalaz³ równie¿ czas na rozmowê i zaproponowa³ na spokojnie j¹
dokoñczyæ w aspekcie zagadnieñ medialno-wystawienniczych.
Nie bêdzie natomiast mojej relacji z litewsko-polskiego pleneru malarsko-poetyckiego, jaki mia³ miejsce w Nidzie nad Ba³tykiem na pocz¹tku wrzenia, choæ przedsiêwziêcie to mog³o mnie interesowaæ pod
k¹tem wieloletniej dzia³alnoci na tej niwie (organizowanie wystaw
malarskich w obu krajach, Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Maj nad Wili¹ w Wilnie, przek³ady wspó³czesnej poezji litewskiej i
bia³oruskiej na jêzyk polski). Kiedy siê dzia³a na dwa kraje, trzeba wkalkulowaæ i to, ¿e organizatorzy ka¿dego z nich mog¹ o tobie zapomnieæ...
I o tym, kto przyczyni³ siê do skojarzenia ich organizacji twórczych,
w tym do podpisania stosownej umowy wspó³pracy pomiêdzy Zwi¹zkiem Pisarzy Litwy a Zwi¹zkiem Literatów Polskich, która siê rozwinê³a w³anie w taki sposób.
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  15
Jasiñska-Zieliñska Halina. W lXX w. w Wilnie, przy placu Orzeszkowej 3, posiada³a zak³ad fotograficzny; w 1929 wspó³pracowa³a z dr
Jadwig¹ Rzymowsk¹ przy kierowaniu dwuletnimi kursami fotograficznymi przy Pañstwowej ¯eñskiej Szkole Przemys³owej w Warszawie.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 290.

Jaskowski Stefan, ur. 1617 na Podlasiu, zm.?. 8 lipca 1639 wst¹pi³, bêd¹c ju¿ rzebiarzem, do Zakonu Jezuitów w Wilnie, gdzie do
1641 odbywa³ nowicjat przy kociele w. Ignacego. Przebywa³ w
£om¿y w 1641-1647, Niewie¿u 1647-1649 i Warszawie od 1649.

J. Poplatek, J. Paszunda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972; S³ownik
artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 264.

Jastrzêbowski Wojciech, ur. 23 lutego 1885 w Warszawie, zm. 9
marca 1960 tam¿e; malarz, grafik. Studiowa³ w ASP w Krakowie u J.
Mehofera i w Pary¿u; w 1919-1920 by³ formalnie zatrudniony na Wydziale Sztuk Piêknych Piêknych USB w Wilnie, chocia¿, jak twierdzi J.
Poklewski, nie prowadzi³ zajêæ. Dzia³a³ przewa¿nie w Warszawie i Krakowie; zajmowa³ siê sztuk¹ stosowan¹ i architektur¹ wnêtrz.

J. Poklewski, Polskie ¿ycie arystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 159.

Jatkiewicz R. W Muzeum Sztuki Litwy w Wilnie znajduje siê jego
obraz Portret J. I. Kraszewskiego, olej.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 273.

Jawicki Jan, ¿y³ w XVIII w.; snycerz wileñski. W 1765 op³aca³ na
rzecz magistratu tzw. sk³adankê gromniczn¹ w wysokoci 4 z³p.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 273.

Jaworski Henryk Jerzy, syn Stefana i Julii z Wojtaszewskich, ur.
15 kwietnia 1906 w Radomsku, zm. lipca 1944 na Wileñszczynie.
Maturê uzyska³ w Gimnazjum im. T. Rejtana w Warszawie. W 19251931 i 1937/38 studiowa³ w warszawskiej ASP u T. Pruszkowskiego i
W. Skoczylasa. W czasie drugiej wojny wiatowej nale¿a³ do AK; w
koñcu lipca 1944 oddelegowany do Wilna. Poza tym twórczoæ jego
nie by³a zwi¹zana z Wilnem i Wileñszczyzn¹. Prawie ca³y jego dorobek
artystyczny uleg³ zniszczeniu podczas wojny w Warszawie. Znane s¹
m.in. jego obrazy: Jarmark, olej; Go³êbnik, olej; Martwa natura, olej 
wszystkie z 1934; akwarela Józef Pi³sudski, 1933; plakat Ci co pêdz¹
bimber. Nale¿a³ do ilustratorów czasopisma P³omyczek.
M. Zakrzewska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 274-275.

Jelski Jan, syn Karola, ur. w 1780, zm. ? W 1802-1807 studiowa³
na Uniwersytecie Wileñskim, m.in. u Franciszka Smuglewicza i za20
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pewne u Andre Le Bruna. W 1804 pod kierunkiem brata Kazimierza
wykona³ pos¹gi proroków Jeremiasza i Izajasza do o³tarza g³ównego w
kociele w. Piotra i Paw³a na Antokolu. Jako kandydat skulp. Uniw.
Wil. wykona³ dla Dominika Radziwi³³a do jego zamku w Niewie¿u 10
ram ze r¿niêciem do portretów pêdzla J. Peszk.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 278.

Jelski Karol, ¿onaty z Ann¹, ojciec Jana i Kazimierza, ur. ?, zm. w
1824 lub 1825 w Wilnie. W 1778-1782 wspólnie z Karolem Spampanim
dekorowa³ pa³ac Dominika Przedzieckiego w Zas³awiu k. Miñska oraz
dekoracje wnêtrz: nieokrelonej siedziby p³ka artylerii litewskiej Statkiewicza, dworu genera³owej Teofili Morawskiej w Bielicy k. Miñska, kaplicy grobowej Zawiszów w Kuchciczach w d. powiecie ihumeñskim.
W 1783 wykona³ nagrobek z medalionem portretowym Spampaniego w
kociele Bazylianów w Ceprze k. Niewie¿a. W 1788 kupi³ kamienicê
przy ul. Subocz nr 29 w Wilnie. Mia³ te¿ folwark Grabowszczyzna w
okolicach Trok. W 1791-1792 stworzy³ wg rysunku Franciszka Smuglewicza figury drewniane, obite blach¹, ustawione na Katedrze wileñskiej: w. Heleny, w. Kazimierza i w. Stanis³awa, zrzucone z Katedry i
zniszczone przez komunistów w 1953. Jesieni¹ 1794 podpisa³ akt potêpienia powstania na Litwie i z³o¿y³ przysiêgê na wiernoæ Katarzynie II.
Latem 1798 wyjecha³ do Traszkun i tam przez dwa lata wykona³ dla
kocio³a Bernardynów pos¹gi ewangelistów: Marka, Mateusza, £ukasza i Jana, tak¿e geniuszy i anio³ów, ozdoby cyborium, gzymsowanie,
filary i kapitele; namalowa³ tak¿e obraz w. Trójca, zawieszony nad drzwiami zakrystii oraz poz³oci³ i wyrzebi³ ramy do obrazów. By³ chor¹¿ym
bractwa w. Józefa przy kociele w. Teresy w Wilnie.
V. Drëma, Nieznane materia³y do dzia³alnoci Wawrzyñca Gucewicza oraz
Karola i Kazimierza Jelskich. Biuletyn Historii Sztuki, XXVIII, 1966, s. 369; V.
Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 279; Tarybø Lietuvos
enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 117-118.

Jelski Kazimierz, ur. 4 marca 1782 w Ejsymontach ko³o Grodna, zm.
w marcu. 1867 w Wilnie. Uczêszcza³ do gimnazjum w Wilnie w 17961800, ucz¹c siê równoczenie rzeby u ojca, nastêpnie w 1801-1809
studiowa³ rzebê i architekturê w Szkole Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Wileñskiego pod kierunkiem Micha³a Szulca (architektura) i Andre Le Bruna (rzeba), tak¿e malarstwo pod kierunkiem Franciszka Smuglewicza i
Jana Rustema. S³ucha³ tak¿e wyk³adów z literatury, fizyki, chemii, historii
naturalnej, mineralogii, fizjologii, anatomii i wymowy. W 1808 otrzyma³
stopieñ kandydata sztuk piêknych, w 1810  magistra sztuki. Na koszt
Izabeli Broel-Platerowej w 1809 przez trzy miesi¹ce studiowa³ rzebê w
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ASP w Petersburgu u I. Martosa, I. Prokofiewa, F. Szczedrina i W. Demut-Malinowskiego. Po mierci Le Bruna w 1811 przez trzy lata naucza³
bezp³atnie rzeby na Uniwersytecie Wileñskim; w 1814 przyznano mu pensjê 150 rs rocznie za nadzór i uporz¹dkowanie Sali rzeby, modeli szko³y
rysunkowej i udzielanie pocz¹tków rzeby pod ogólnym nadzorem Rustema; w 1815 uposa¿enie podwy¿szono do 300 rs. Po og³oszeniu w 1822
rozprawy O zwi¹zkach architektury, skulptury i malarstwa, otrzyma³ stopieñ adiunkta, w 1829 notowany jako profesor. By³ pierwszym profesorem rzeby, wykszta³conym w kraju; zas³u¿y³ siê w dziedzinie dydaktyki.
Katedrê wyposa¿y³ w pomoce naukowe, do programów studiów wprowadzi³ wyk³ady z anatomii i kompozycji ornamentalnej. W jego pracowni,
otwartej tak¿e dla amatorów, kszta³cili siê m.in. rzebiarze: Klemens Boryczewski, Franciszek Smokowski, Jan Ostrowski, malarze: Tytus Byczkowski, Kazimierz Kowalewski, Kanuty Rusiecki, Feliks Siwicki, Wincenty Smokowski, Wincenty Szurkowski, Rafa³ lizieñ i architekt Feliks Rumbowicz. Po likwidacji katedry rzeby, w 1826, pozosta³ na uczelni, do
1832, jako opiekun gabinetu rzeby i wykonawca ornamentów zdobi¹cych budynki uniwersyteckie. W 1833 bezskutecznie zabiega³ o posadê
profesora rzeby w Szkole Sztuk Piêknych w Krakowie. W 1843 czyni³
starania, by otworzyæ szko³ê rzeby w Wilnie. Pierwsz¹ jego prac¹ by³
udzia³ w dekorowaniu katafalku bpa wileñskiego Ignacego Józefa Massalskiego w 1794. W katedrze wileñskiej w 1796-1800 wykona³ m.in. rozety
sklepieniowe. Przebywaj¹c w 1801-1803 w Kras³awiu k. Dyneburga wykona³ do kaplicy w. Donata przy kociele Misjonarzy czterostronny o³tarz, ze z³oconymi rzebami i dekoracj¹ o motywach girland kwiatowych,
owoców i k³osów. W 1804 ozdobi³ cyborium i wykona³ cztery olbrzymie
pos¹gi proroków do o³tarza g³ównego w kociele w. Piotra i Paw³a w
Wilnie. Z inicjatywy Izabeli Broel-Platerowej rzebi³ w 1807 w Kras³awiu
popiersie jej mê¿a, Kazimierza Konstantego, wg obrazu Antona Graffa, i z
natury samej inicjatorki oraz cz³onków jej rodziny: Ludwika, Konstantego,
Józefiny i Ludwiki Zyberk-Platerówny. W tym¿e roku wykona³ figury
wiêtych do o³tarza g³ównego kocio³a Misjonarzy w Kras³awiu. W 18261832 uczestniczy³ w ozdabianiu pomieszczeñ uniwersyteckich. Stworzy³
wiele rzeb, zw³aszcza popiersi profesorów Uniwersytetu Wileñskiego, m.in.
Ludwika Henryka Bojanusa, Franciszka Smuglewicza, Stefana Stubelewicza, Adama Bielkiewicza, ponadto arystokratów: Joachima Chreptowicza,
Adama Czartoryskiego, Józefa Poniatowskiego; p³askorzeby, np. mieræ
Barbary Radziwi³³ówny; trzy pos¹gi na frontonie kocio³a ewangelickiego
przy ulicy Zawalnej w Wilnie, zrzucone i zniszczone przez komunistów w
1953; nagrobki Józefa Kossakowskiego i Tomasza Wawrzeckiego w Ka22
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tedrze; nagrobek R. Romerowej w kociele w Trokach; w 1837 restaurowa³ ratusz w Kownie; w 1839 wykonywa³ prace rzebiarskie w kociele
w Po¿ajciu pod Kownem. Dla Liceum Krzemienieckiego sporz¹dzi³ modele porz¹dków architektonicznych, a dla Wileñskiego Towarzystwa Lekarskiego wyrzebi³ w drewnie figurê krowy. W tym okresie powsta³a
rzeba Akt restytucji Uniwersytetu Wileñskiego w 1803, z postaciami cara
Aleksandra I, kuratora Adama Czartoryskiego, rektora bpa Hieronima Stroynowskiego i personifikacj¹ uczelni, p³askorzeba Zawarcie pokoju paryskiego w 1813 (obie nie zachowa³y siê), wykona³ figurki z gliny: Morfeusz
i Bachantki, p³askorzeby: Wenera, Adonis, Herkules z hydr¹ lernejsk¹ i
Popiersie Aleksandra Macedoñskiego (niezachowane). Wykona³ wiele
medalionów, m.in. Piotra I, Katarzyny II, Stanis³awa Augusta, Dionizego
Jakutowicza, Justyna Hrebnickiego, Jana niadeckiego. Zajmowa³ siê
wycen¹ i konserwacj¹ rzeby; by³ rzeczoznawc¹ na licytacji krucyfiksów,
pochodz¹cych z kocio³a w. Jana w Wilnie (1827), odnawia³ sztukaterie
w klasztorze i kociele Kamedu³ów w Po¿ajciu k. Kowna (1839). Pod
koniec ¿ycia, bêd¹c w niedostatku, trudni³ siê stawianiem m³ynów parowych i urz¹dzaniem kuchni angielskich w dobrach okolicznych ziemian.
M. Baliñski, Opisanie statystyczne Wilna. Wilno 1835, s. 99; J. Frank, Pamiêtniki,
t.3. Wilno 1913, s. 215; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s.
279-281; T. Adomaitis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 118; L.
Drobau, Encyk³apiedyja litaratury i mastactwa Bie³arusi, t. 2. Minsk 1985, s. 417.

Jermaszewski, Jarmuszewski, Józef, ¿y³ w XVIII w. Wzmiankowany w 1716-1751. Namalowa³ do fary w Trokach obraz o³tarzowy
(skradziony w 1973) w. Jan Nepomucen. Latem 1737 do kocio³a
w. Jana w Wilnie obrazy: w. Ignacy i w. Franciszek Ksawery, a w
1744 dla bractwa przy kociele w. Anny w Wilnie  wielk¹ chor¹giew
za 64 z³ i bli¿ej nieokrelone obrazki za 34 z³ 20 gr. W Muzeum Narodowym w Wilnie znajduje siê jego Portret Micha³a Józefa Górskiego,
1751.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 283.

Jernakiewicz, sztukator. Miêdzy 1798 a 1801 pomaga³ Kazimierzowi Jelskiemu przy wykonywaniu rozet na sklepieniu katedry w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 283.

Jêdrzej, ¿y³ w XVII w.; sztukator wileñski. W 1680 z mistrzem
ciesielskim Hendrysem wykona³ w Ratuszu Wileñskim anio³y nad oknami z ulicy, za co zap³acono mu 11 z³. 10 gr.
S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 291.

Joannes de Monte, ¿y³ w XVI w.; malarz wenecki czynny na
dworze Zygmunta Augusta w Wilnie. Podobno zaproszony z W³och
23

ok. 1530 w czasie przebudowy katedry wileñskiej i zamku. 10 lub 15
marca 1557 uzyska³ od króla pisemn¹ zgodê na powrót do W³och po
d³ugotrwa³ej dzia³alnoci malarskiej na dworze. Przypisuje mu siê portrety biskupów wileñskich: Paw³a Algimunta ksiêcia Holszañskiego (zm.
1539, syna naturalnego Zygmunta Starego).
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 200.

Jodkowski Jerzy, ur. 1862, zm. 1936 w Wilnie; malarz. Studiowa³
w ASP w Petersburgu. Mieszka³ w Wilnie, malowa³ pejza¿e, m.in. okolice Wilna, pejza¿e Kaukazu i W³och.
A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzi po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s. 54.

Jomantas Vilius, ur. 22 lutego 1891 w Lipawie (£otwa), zm. 30
listopada 1960 w Wilnie; litewski malarz, grafik. W 1910-1910 uczy³
siê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie, nastêpnie w 19121914 studiowa³ w Szkole Malarskiej Stieglitza w Petersburgu, od 1914
 w szkole wojskowej w Kijowie. W 1918 powróci³ do Wilna, gdzie
uczy³ rysunków w gimnazjum ¿eñskim, pracowa³ w studium malarskim Adomasa Varnasa. W 1919 by³ cz³onkiem kolegium Komisariatu
Owiaty i Sztuki. W 1922-1924 studiowa³ malarstwo w ASP w Monachium; w 1924-1928 pracowa³ w Kownie i K³ajpedzie; od 1946  w
Instytucie Sztuk Piêknych w Wilnie. Malowa³ portrety, ilustracje ksi¹¿ek pisarzy litewskich, a tak¿e wykonywa³ plakaty i litografie.
V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 125.

Joteyko, Jotejko, Jan, syn Tadeusza ur. 1798 w Rykontach pod Wilnem, zm.? W 1815-1819 uczy³ siê na Uniwersytecie Wileñskim sztycharstwa u J. Saundersa i malarstwa u Jana Rustema. W 1819-1821
studiowa³ u A. Blanka na Oddziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1821 wystawi³ w Warszawie kopiê obrazu Pompeo Battoniego Maria Magdalena. Wystawia³ równie¿ w Wilnie. Malowa³ portrety oraz dekoracje w wêdrownym teatrze. W Muzeum Sztuki w Wilnie
znajduje siê jego Portret Ksawerego Hornowskiego, tempera, 1840.
R. Gerber, Studenci UW 1808-1831. S³ownik biograficzny. Wroc³aw 1977; Wroc³aw. V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 298.

Joteyko, Jotejko, Polikarp, syn Dominika, ur. w 1796 w Szawlach
lub w d. powiecie szawelskim, zm. po 1850; malarz. W 1819-1824
studiowa³ maklarstwo w Szkole Sztuk Piêknych przy Uniwersytecie
Wileñskim u Jana Rustema, tak¿e rzebê i historiê. W 1820 i 1822
uczestniczy³ w wystawach uczniów szko³y; eksponowa³ kopie obrazów Rafaela i F. Fabrea. W 1829 otrzyma³ stopieñ kandydata sztuki.
W 1821 by³ cz³onkiem lo¿y masoñskiej Przyjaciele Ludzkoci w Grod-
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nie. W 1841-1847 by³ nauczycielem w S³ucku, Miñsku. Wykona³ portrety N. Jurgielewicza, W. Getzolda (1827), J. G. Rudominy, Józefa
Korzeniewskiego. W Muzeum Sztuki w Wilnie znajduj¹ siê jego prace:
portret Wincentego Gieco³da, 1827, olej; portrety Józefa Korzeniewskiego, Jana Gwalberta Rudominy, Tomasza ¯yckiego.

Dziennik Wileñski 1820, t. 2, s. 363-364; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 298; V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2.

Józefowicz Micha³, syn Stanis³awa, ur. 1754, zm.? Pochodzi³ z d.
powiatu wiêciañskiego. Malarstwa uczy³ siê w Szkole Sztuk Piêknych u Franciszka Smuglewicza w 1797-1806. Nastêpnie pracowa³
jako nauczyciel rysunku w szko³ach powiatowych: w S³ucku w 18061809, w Borysowie 1809-1817, w Cho³opieniczach 1818-1823. Malowa³ przewa¿nie kopie. Wed³ug Mytariewej, pochodzi³ z Oszmiany; studia malarskie rozpocz¹³ 21 stycznia 1801, w wieku 45 lat. By³ nie tylko
uczniem, ale równie¿ pomocnikiem i s³ug¹ Smuglewicza. W lutym 1800
wyjecha³ z nim do Petersburga, gdzie pomaga³ przy wykonaniu malowide³ w Zamku Michaj³owskim.

K.W. Mytariewa, Franciszek Smuglwicz w Petersburgu. Biuletyn Historii
Sztuki, XXXIV, 1972, s. 81-82; V. Drëma, Prancikus Smuglevièius. Vilnius 1973;
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s.301.

Julius Johann, ur. ?, zm. 12 marca 1744 w Wilnie; rzebiarz. 26
listopada 1736 polubi³ w Wilnie Joannê Ludwikê Freser.
S. Lorentz, Jan Krzysztof Glaubitz architekt wileñski XVIII w. Warszawa 1937,
s. 8; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 302.

Jung Wilne, ¿ydowska grupa, za³o¿ona w Wilnie w 1929. Wesz³o do niej kilku malarzy  Moj¿esz Behelfer, Rafa³ Chwoles, Szejna
Efron, Moj¿esz Lewin, Rachel Suckewer, Moj¿esz Worobiejczyk i Bencion Michton, który projektowa³ ok³adki trzech almanachów grupy, z
lat 1934, 1935 i 1936.

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

Juraaitis Aleksandras, ur. 24 grudnia 1859 w Wilnie, zm. 9 padziernika 1915 tam¿e. W 1902 za³o¿y³ w Wilnie zak³ad fotograficzny i
by³ przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ jedynym w Wilnie fotografem i
cynkografem litewskim; w 1906 za³o¿y³ zak³ad cynkograficzny. Do
Wilna przyjecha³ w 1902, kupi³ zak³ad fotograficzny od A. Buturlina, w
domu Dowoyny-Sylwestrowicza, na rogu ulicy Tatarskiej i wiêtojerskiej. W 1905 otworzy³ równie¿ zak³ad cynkograficzny. Fotografowa³
rodzinê carsk¹ podczas polowania na ¿ubry w Bia³owie¿y. Dla wszystkich wydawanych w Wilnie czasopism wykonywa³ klisze, fotografo-
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wa³ litewskie zjazdy, przedstawienia i inne uroczystoci, posiada³ ogromny zbiór fotografii z ¿ycia kulturalnego Litwinów w Wilnie w pocz¹tku
XX wieku. Dzia³a³ w Towarzystwie Litewskim Rûta. W 1914 zapocz¹tkowa³ w Wilnie produkcjê filmow¹; uczestniczy³ w litewskim ruchu narodowym. Pochowany na cmentarzu na Rossie.

Lietuvikoji enciklopedija, t. 3. Kaunas 1935; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz
2002, s. 131; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 22.

Jurewiczowa A., ¿y³a w XIX-XX w; malarka. Dzia³a³a w Wilnie; w
1905 wystawia³a w lokalu Szko³y Montwi³³owskiej w Wilnie.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 19.

Jurjewicz Franciszek, ur. 9 sierpnia 1849 w Pskowie, zm. 27 czerwca 1924 w Wilnie. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Paryskim (Sorbona); w 1875-1876 studiowa³ malarstwo u L.E. Dardoizea w Pary¿u. W 1882-1914 i od 1920 mieszka³ w Wilnie, tu wspólnie z Romerami otworzy³ pracowniê w ich domu na Bakszcie. W 1906-1914 by³
redaktorem Dziennika Wileñskiego. W 1914-1917 s³u¿y³ w Wojsku
Polskim. Malowa³ g³ównie pejza¿e, wykona³ obrazy: Pochód p¹tników
na Kalwariê, 1894, Ulica w Wilnie, 1896, W Zakrecie pod Wilnem,
1899; Wilenka w Wilnie, 1900; Las w Rybiszkach, 1904; Z okolic Wilna, 1905; Ruiny zamku trockiego, 1911; Pejza¿ wiosenny i inne.
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 159.

Ju¿anin Siergiej, ur.?, zm. po 1920; malarz rosyjski. Uczy³ siê w
Moskiewskiej Szkole Rysunku Technicznego Stroganowa. Póniej pracowa³ jako wyk³adowca rysunku, krelarstwa i kaligrafii w Instytucie
Nauczycielskim. Po mierci I. Trutniewa w 1912 zosta³ kierownikiem
wileñskiej Szko³y Rysunkowej. Z jego nazwiskiem kojarzy siê okres rozkwitu szko³y, zaczêto j¹ popularnie nazywaæ Wileñsk¹ Akademi¹. Ju¿anin odnowi³ jej zaplecze techniczne; przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹
zorganizowa³ w Petersburgu wystawê prac uczniów. W 1913 chcia³ zreformowaæ szko³ê i prosi³ kierownictwo petersburskiej ASP o zwiêkszenie subsydiów do 2000 rubli, jednak¿e wojna udaremni³a te plany. Po
zamkniêciu szko³y Ju¿anin przez pewien czas mieszka³ w Moskwie, zabiegaj¹c w 1915 w petersburskiej Akademii o uzyskanie subsydiów. Póniej
razem ze Szko³¹ Rysunkow¹ ewakuowa³ siê do Samary.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 23;R. B.-P., Kszta³cenie
artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 77.

Kaczmarkiewicz Jan, ur. w 1904 w Rawiczu, zm. ? Studiowa³ w
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1925-1929 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznañskiego,
w 1932-1939 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, dyplom otrzyma³ w 1939. Bra³ udzia³ w wystawach wydzia³u w 1933/1934-1937/
1938. W 1945 zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Plastyków Litewskiej SRR w Wilnie. Do Polski przyjecha³ w 1958 i osiad³ w Bytomiu;
w 1958-1978 pracowa³ jako nauczyciel w liceach. Bra³ udzia³ w wystawie Muzeum Sztuki w Wilnie w 1945; od 1963 uczestniczy³ w wystawach w Polsce. Z okresu wileñskiego znana jest jego praca: Il danzatore balanse (Tancerz)I, 1934, drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 66.

Kaczyñski, ¿y³ w XX w. Dzia³a³ w Wilnie i na Wileñszczynie. W
1928-1930 malowa³ medaliony na suficie kocio³a w Turgielach.
Kultûros paminklø enciklopedija. Rytø Lietuva. I. Vilnius 1996, s. 259.

Kagans Józef, ur. ok. 1900 w Dzinie, zm. w 1942 w Wilnie. By³
cz³onkiem Zrzeszenia ¯ydowskich Artystów Plastyków w Wilnie. Malowa³ olejem i pastelami portrety, m.in. Józefa Sandla i pejza¿e: Stary
dom. Uczestniczy³ w wystawach w Wilnie w 1933-1935.

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

Kairiuktis Vytautas, Kajruksztis Witold, syn Juozasa, pedagoga,
Litwina, i Julii Wichert, poetki i t³umaczki, Polki, ur. 14 listopada 1890 w
Sejnach, zm. 13 czerwca 1961 w Wilnie; litewski malarz, teoretyk sztuki, pedagog. Uczy³ siê w gimnazjum w Mariampolu w 1903-1905 i w
Wilnie w 1905-1912 w I Gimnazjum Mêskim. Kilkakrotnie spêdza³ wakacje letnie w Jêdrzejowie, dok¹d jego ojciec zosta³ pos³any na 5 lat za
udzia³ w zamieszkach 1905; tam malowa³ pierwsze pejza¿e. Od 1910
uczy³ siê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie. Uczestniczy³
w tajnym Kole Artystycznym, którym opiekowa³ siê Ferdynand Ruszczyc. W 1912 rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Moskiewskiego, równoczenie uczêszczaj¹c do prywatnych szkó³ rysunkowych W. N. Mieszkowa, K. F. Juona, S. M. Dudina. W 1917 nawi¹za³
w Moskwie kontakt z grup¹ artystów polskich i malowa³ w zorganizowanej przez nich pracowni. W tym¿e roku zosta³ przyjêty do Moskiewskiej Szko³y Malarstwa, Rzeby i Architektury, do pracowni N. A. Kasatkina; w 1918, jako delegat komitetu tej uczelni uczestniczy³ w przekszta³ceniu jej na Wy¿sze Pracownie Artystyczne (WCHUTEMAS). W 1918
przeniós³ siê do Worone¿a; bra³ tam udzia³ w organizowaniu pracowni
artystycznych, ochrony zabytków i zbiorów. W 1919  zmobilizowany
do wojska, dzia³a³ na Syberii jako kierownik artystyczny przy oddziale
owiaty politycznej. W 1920  zdemobilizowany, przyjecha³ do Moskwy,
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gdzie kontynuowa³ studia u Paw³a Kuzniecowa. Podda³ siê wówczas powszechnemu d¹¿eniu do poszukiwania nowych form dla m³odej sztuki
rewolucyjnej, przeszed³ od futuryzmu poprzez kubizm, konstruktywizm
do suprematyzmu. W maju 1921 powróci³ na Litwê; po nied³ugim pobycie
w Po¿ajciu pod Kownem przeniós³ siê do Wilna. Tu zaprzyjani³ siê z
awangardowymi artystami polskimi W³adys³awem Strzemiñskim, Henrykiem Sta¿ewskim, Teres¹ ¯arnowerówn¹ i Mieczys³awem Szczuk¹. Wraz
z Strzemiñskim zorganizowa³ w 1923 wystawê Nowej Sztuki w Wilnie. W
1924 by³ jednym z za³o¿ycieli grupy Blok. Bra³ udzia³ w Polskim Towarzystwie Myli Wolnej: zorganizowa³ w Wilnie oddzia³ Towarzystwa. W 19241931 odbywa³ podró¿e zagraniczne: do W³och, Niemiec, Belgii, Danii, Francji. W 1921-1926 tworzy³ kubistyczne obrazy i rysunki, m.in. Autoportret,
1922; Autoportret-kompozycja kubistyczna, 1923; Siedz¹ca kobieta, 1924;
silnie zgeometryzowane pejza¿e i martwe natury. Awangardowe d¹¿enia
artysty przejawi³y siê tak¿e w grafice u¿ytkowej. Choæ jako teoretyk pozosta³ wierny konstruktywizmowi do 1930 roku, to ju¿ ok. 1926 porzuci³
abstrakcjê, na korzyæ kubizuj¹cych kompozycji figuralnych i pejza¿u, np.
Sprzedawczyni kwiatów, ok. 1926; Kobiety na pla¿y, olej, 1928. W 1932
przeniós³ siê do Poniewie¿a, a latem 1937 zamieszka³ w Kownie. Tutaj
pracowa³ jako nauczyciel rysunku w szko³ach rednich. W 1940-1944
pracowa³ w Muzeum Sztuki im. M. K. Èiurlionisa. Po drugiej wojnie wiatowej uczy³ w Instytucie Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej w Kownie. W
1952 przeszed³ na emeryturê i powróci³ do Wilna. Od 1937 malowa³ nadal
przede wszystkim pejza¿e; po powrocie do Wilna malowa³ pejza¿e okolic
miasta, a tak¿e Trok, dok¹d wyje¿d¿a³ latem. Uczestniczy³ w wystawach
w Polsce, na Litwie i za granic¹. Jego dorobek teoretyczny i krytyczny
obejmuje artyku³y, dotycz¹ce metodyki nauczania rysunku, polemiczne z
zakresu sztuki, zarówno najnowszej, jak i dawnej oraz recenzje wystaw.
Dorobek artystyczny obejmowa³ ponad 700 obrazów i rysunków. Wiêkszoæ znajduje siê w Muzeum Sztuki w Wilnie. W Polsce jego obrazy
przechowuje Muzeum Sztuki w £odzi: Martwa natura z konfiturami, olej,
ok. 1910; Martwa natura z chlebem i naczyniami, olej, ok. 1910/1911;
Morze Ba³tyckie w dzieñ pochmurny, olej, 1911/1912; Droga, olej, 1911/
1912; Myj¹ca siê kobieta, olej, ok. 1923; Kompozycja czarna (abstrakcyjna), olej, ok. 1922/1923. Ponadto 14 obrazów u Aldony Dymnickiej, siostry, w Kronie. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. 3. Wroc³aw 1979, s. 316-318.

Cdn.
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¯YDZI WILEÑSCY W LITERATURZE  2
Kacyzne Alter, ur. w 1885 w Wilnie, zm. w 1941 w okolicach Tarnopola; prozaik, poeta, dramaturg, tworz¹cy w jidysz; t³umacz, fotografik. Debiutowa³ w 1909 opublikowanym w prasie opowiadaniem w
jêzyku rosyjskim. Przeniós³szy siê do Warszawy, pod wp³ywem I. L.
Pereca, ok. 1915 zacz¹³ tworzyæ w jidysz. Pocz¹tkowo podejmowa³
historyczno-romantyczn¹ tematykê, widoczne by³y w jego twórczoci
wp³ywy Juliusza S³owackiego. Potem publikowa³ utwory o tematyce
wspó³czesnej. Po 1918 prowadzi³ w Warszawie w³asne studium fotograficzne. Po wybuchu II wojny wiatowej, wraz z ¿on¹ i córk¹, wyjecha³ do Lwowa. Pracowa³ jako wydawca i kierownik artystyczny
Pañstwowego Teatru ¯ydowskiego; wspó³pracowa³ z pismem Czerwony Sztandar. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej uciek³ do
Tarnopola. W jego okolicach zosta³ zamordowany przez ukraiñskich
nacjonalistów. ¯ona zginê³a w obozie w Be³¿cu, córka prze¿y³a wojnê
na tzw. aryjskich papierach.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 733.

Kaczergiñski Szmerke (Szemarjahu, Szmer³, Szymon), ur. w 1901
w Wilnie, zm. w 1954 w Argentynie; poeta, dramaturg, prozaik, publicysta, tworz¹cy w jidysz. Z zawodu litograf. W dzieciñstwie odebra³
tradycyjne wychowanie religijne. W 1929 przy³¹czy³ siê do grupy artystycznej Jung Wilne, staj¹c siê jej g³ównym spiritus movens, dziêki
intelektualnej ruchliwoci i talentom organizacyjnym. Jeden z cz³onków grupy, dzia³aj¹cy w nielegalnym ruchu komunistycznym (by³ aresztowany za przynale¿noæ do KPZB). Wspó³pracowa³ z komunistycznym czasopismem nowojorskim Morgn Frajhait (jid. Jutro Wolnoæ). Dwa jego wiersze, opatrzone muzyk¹, zyska³y popularnoæ
wród komunizuj¹cej m³odzie¿y. Natomiast jego dorobek literacki by³
wówczas stosunkowo skromny. Publikowa³ poematy i opowiadania.
Jego debiutem prozatorskim by³o opowiadanie Alc In bestn ordnung
(Wszystko w najlepszym porz¹dku, 1931). W czasie II wojny wiatowej zmuszony przez Niemców do wybrania najcenniejszych zbiorów
JIWO w celu póniejszego ich wywiezienia do Niemiec, zdo³a³ ukryæ
czêæ cennych materia³ów; ocala³y i obecnie znajduj¹ siê w Nowym
Jorku. Przed likwidacj¹ getta wileñskiego uciek³ do oddzia³u partyzanckiego. Po wojnie próbowa³ odbudowaæ ¿ydowskie ¿ycie kulturalne w
Wilnie, ale zosta³ zmuszony przez w³adze rosyjskie do wyjazdu do Polski. Po krótkim pobycie w PRL, emigrowa³ do Francji. Zamieszka³ w
Pary¿u. W 1950 osiad³ w Argentynie, gdzie zosta³ sekretarzem Kongre29

su Kultury ¯ydowskiej. Zgin¹³ w katastrofie lotniczej. By³ kronikarzem
dramatu wileñskiego getta, a nastêpnie walki partyzanckiej. Napisa³ m.in.
Dos Gezang fun wilner geto (piew z wileñskiego getta, 1947), Churbn
Wilne (Zburzenie Wilna, 1947), Ich bin gewen a partizan (By³em partyzantem, 1952), Lider fun etos un lacern (Pieni gett i obozów, 1948).
M. Naimska, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 733-734.

Kalmanowicz Zelig, ur. w 1881 w miejscowoci Gordinga, zm. w
1943 lub 1944; pisarz, t³umacz i filolog jêzyka jidysz. Dzia³alnoæ literack¹ i naukow¹ zaczyna³ w Rosji, na Litwie, £otwie i w Niemczech.
W 1929 osiad³ w Wilnie, gdzie zwi¹za³ siê z JIWO, zostaj¹c wydawc¹
jego g³ównego periodyku JIWO Bleter. W czasie okupacji niemieckiej podczas II wojny wiatowej pracowa³ przy selekcjonowaniu ksi¹¿ek, które Niemcy chcieli wywieæ. Po likwidacji wileñskiego getta
zosta³ deportowany do obozu zag³ady. Prowadzi³ studia nad wp³ywami
jêzyka hebrajskiego na jidysz, na który przet³umaczy³ m. in. Józefa
Flawiusza Wojnê ¿ydowsk¹ (1914) oraz Sz. Dubnowa Historiê ¯ydów.
W getcie prowadzi³ dziennik w jêzyku hebrajskim; ukaza³ siê on w
przek³adzie na jidysz i angielski w 1951.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 747.

Kantor Juda Lejb, ur. w 1849 w Wilnie, zm. w 1915 w Rydze; pisarz, rabin, dzia³acz spo³eczny. Otrzyma³ tradycyjne wykszta³cenie religijne, uzupe³nione nauk¹ w szko³ach rabinów w Wilnie i w ¯ytomierzu.
Póniej studiowa³ medycynê w Berlinie (od 1873; doktorat uzyska³ w
1879). Debiutowa³ og³oszonymi w prasie wierszami w jêzyku hebrajskim (1873). Wspó³redaktor pism Ha-Cefira (od 1874) i Russkij Jewrej (od 1879); wspó³pracowa³ z Jewrejskoj Bibliotiekoj i z Wschodom. W 1886 za³o¿y³ pierwszy hebrajski dziennik w Wilnie Ha-Jom.
Dziêki lekkoci stylu, zdoby³ uznanie jako publicysta, pisz¹cy pocz¹tkowo g³ównie w jêzyku hebrajskim, potem tak¿e w jidysz. W l. 80-tych
XIX w. by³ bliskim wspó³pracownikiem czasopism Ha-Melic, Dos
Jidiszes Fo³ksb³at, a potem Der Frajd. Pe³ni³ tak¿e funkcje rabina od
1890 w Libawie, a od 1905 w Wilnie, w 1909-1915 w Rydze.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 755.

Karlic, Karelitz, Abraham Jeszajahu, zw. Charon Isz, ur. w 1878 w
Kossowie na Grodzieñszczynie, zm. w 1953; rabin, autorytet rabiniczny, uczony talmudysta. Mieszka³ m.in. w Kiejdanach, Miñsku, Sto³pach,
gdzie spêdzi³ okres I wojny wiatowej, od 1920  w Wilnie. By³ zwi¹zany
i przyjani³ siê z rabinem Ch. O. Grodzieñskim. Tytu³ jego pierwszego
wiêkszego dzie³a  Chazon isz (hebr. Wizja cz³owieka), bêd¹cego zbiorem nowel do Szulchan Aruch, a g³ównie do Orach Chajim (1911) 
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sprawi³, ¿e zaczêto go tak nazywaæ. W 1933 wyemigrowa³ do Palestyny
i osiad³ w Bnej Brak. Za³o¿ona przez niego jesziwa cieszy³a siê du¿ym
uznaniem, przyci¹gaj¹c wielu studentów i uczonych z ca³ego wiata.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 759.

Klaczko Julian (Jehuda Lejb), ur. w 1823 w Wilnie, zm. w 1906 w
Krakowie; pisarz, polityk, publicysta, historyk literatury i sztuki. Pochodzi³ z zamo¿nej rodziny wileñskich ¯ydów, zwi¹zanych z haskal¹ (jego
wychowawc¹ by³ m.in. S. J. Finn). Debiutowa³ jako poeta, pisz¹cy w
jêzyku hebrajskim w 1838, a w jêzyku polskim  w 1839. Podczas studiów w Królewcu (1842-1847) uleg³ polonizacji i zwi¹za³ siê z polskim
ruchem niepodleg³ociowym. Chrzest przyj¹³ w 1856, po mierci ojca,
który marzy³, i¿ syn zostanie postêpowym rabinem. Pod koniec ¿ycia by³
gorliwym katolikiem. Nie mog¹c powróciæ do zaboru rosyjskiego, przebywa³ na emigracji  pocz¹tkowo w Niemczech, a nastêpnie we Francji
(1848-1870), gdzie zwi¹za³ siê z polskimi konserwatystami oraz Hotelem
Lambert. Uczestniczy³ z wielkim zaanga¿owaniem w ruchu niepodleg³ociowym. Pisywa³ do czo³owych pism krajowych i francuskich. Rozg³os przynios³a mu publicystyka w jêzyku francuskim. Zwi¹za³ siê z Austria i Galicj¹, w 1870 by³ radc¹ dworu i pracowa³ w austriackim MSZ
oraz by³ pos³em sejmu galicyjskiego (1870-1871), po czym wycofa³ siê
z czynnego uprawiania polityki. Od 1888 stale mieszka³ w Krakowie. By³
czynnym cz³onkiem Akademii Umiejêtnoci od chwili jej powstania i doktorem honoris causa UJ. Wród licznych jego pism, powiêconych dziejom kultury (zw³aszcza literatury i sztuki), szczególny rozg³os zdoby³y
Wieczory florenckie (wydanie polskie 1881). Dla wielu wspó³czesnych
by³ wzorcowym przyk³adem pe³nej asymilacji.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003.
Klausner Josef Gedalia, ur. w 1874 w Olkienikach (Valkininkai) na
Wileñszczynie, zm. w 1958 w Jerozolimie; krytyk literacki, historyk,
syjonista. W 1885 jego rodzina przenios³a siê do Odessy, gdzie uczy³
siê w jesziwie. W 1897-1902 studiowa³ jêzykoznawstwo, historiê i filozofiê w Heidelbergu. W 1903 zamieszka³ w Warszawie. Przyjani³ siê
z wieloma pisarzami, m.in. z I. L. Perecem, Z. Sznurem, I. Kacenelsonem. W 1907 powróci³ do Odessy, gdzie wydawa³ czasopismo HaSziloach. W 1919 przeniós³ siê do Jerozolimy.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 786.

Kon Pinchas, ur.? w £odzi, zm. w 1941 w Wilnie?; historyk, pisarz, publicysta. W 1919 przeniós³ siê do Wilna, gdzie na USB studiowa³ prawo, a potem historiê. W tym czasie dzia³a³ w Zwi¹zku Studentów ¯ydowskich. Prowadzi³ kancelariê adwokack¹ w Wilnie. Publiko31

wa³ wiele szkiców i rozprawek historycznych, recenzji i przyczynków
w prasie polskiej, jidysz, hebrajskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Niemal
wy³¹cznie by³y one powiêcone dziejom ¯ydów w Wilnie i na ziemiach
by³ego WKL w XIX w. Podejmowa³ tak¿e studia historyczno-literackie. Od 1925 by³ zwi¹zany z JIWO. Cz³onek Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ¯ydowskich w Polsce. Po zajêciu Wilna przez Niemców wszed³
w sk³ad Judenratu wileñskiego. Jako zak³adnik zosta³ aresztowany 2
wrzenia 1941 i dalsze jego losy nie s¹ znane.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1. Warszawa 2003, s. 814.

Kowner Abraham Cwi (Uri; Arkadij Grigoriewicz), ur. w 1842 w
Wilnie, zm. w 1909 w £om¿y; pisarz i krytyk literacki, pisz¹cy w jêzyku
hebrajskim i rosyjskim. Pochodzi³ z biednej rodziny. By³ studentem kilku
jesziw litewskich. Pod wp³ywem haskali zaj¹³ siê naukami wieckimi.
Przeniós³szy siê do Kijowa, zacz¹³ studiowaæ literaturê rosyjsk¹. Pod
wp³ywem dzie³ Dmitrija Pisariewa ukszta³towa³ siê jego pogl¹d na wspó³czesn¹ literaturê hebrajsk¹, zw³aszcza haskalistyczn¹. Póniej pisa³ po
rosyjsku, wspó³pracuj¹c z rosyjskimi periodykami, m.in. czasopismem
Go³os. Za przestêpstwo kryminalne zosta³ skazany na czteroletnie zes³anie. Przyj¹³ chrzest i ostatnie lata ¿ycia spêdzi³ w £om¿y, sk¹d prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê z wieloma pisarzami rosyjskimi.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 1, Warszawa 2003, s. 827.

Lebensohn Abram Ber (Dow), zwany tak¿e Adamem ha-Kohenem
oraz Abrahamem Dow Michaliszkerem, ur. w 1794 w Wilnie, zm. w
1879 tam¿e; poeta, tworz¹cy w jêzyku hebrajskim, centralna postaæ
haskali na Litwie; ojciec Michy Jozefa Lebensohna. Otrzyma³ wykszta³cenie religijne, poza tym by³ samoukiem w dziedzinie nauk wieckich.
Interesowa³ siê kaba³¹ i mistyk¹. Zosta³ o¿eniony w wieku 13 lat. W
1848-1864 wyk³ada³ w wileñskiej szkole rabinów. W dzie³ach poetyckich porusza³ problematykê cierpienia i ludzkiej kondycji. Nale¿a³ do
grupy pisarzy, d¹¿¹cych do odnowy jêzyka hebrajskiego poprzez jego
wzbogacenie i uczynienie zeñ sprawnego narzêdzia twórczego. Pod
wzglêdem formalnym znacznie wyprzedza³ innych poetów swej epoki.
Jego g³ównym dzie³em by³o Szarej sfat kodesz (hebr. Wiersze w wiêtym
jêzyku, t. 1. 1842, t. 2. 1856, t. 3 Jeter szarej Adam, 1870). By³ autorem komentarzy biblijnych.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 20.

Lebensohn Micha Josef, ur. w 1828 w Wilnie, zm. w 1852; poeta,
tworz¹cy w jêzyku hebrajskim; syn Abrahama Bera Lebensohna. W
domu rodzinnym styka³ siê z intelektualno-literack¹ elit¹ Wilna. Poza
jêzykami ¿ydowskimi zna³ francuski, niemiecki, polski i rosyjski. W
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m³odoci zapad³ na grulicê, co przyczyni³o siê do pojawienia siê w
jego twórczoci melancholii. Znaczny wp³yw wywiera³a na niego poezja europejska, zw³aszcza Schillera. Prze³o¿y³ na jêzyk hebrajski (na
podstawie wydania niemieckiego) dwie ksiêgi Eneidy Wergiliusza (Harisat Troja 1849). Pisa³ te¿ wiersze, zwi¹zane z uniwersalnymi tematami. Utwory Lebensohna powiêcone tematyce ¿ydowskiej ukaza³y siê
w zbiorach: Szirej bat-Cijon (Pieni córy Syjonu, 1850, 1869) oraz
Kinor bat-Cijon (Lira córy Syjonu, 1870). Jego utwory prze³o¿ono na
francuski, niemiecki i rosyjski.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 21.

Morewski, w³ac. Menaker, Abraham, ur. w 1886 w Wilnie, zm. w
1864 w Warszawie; pisarz, eseista, aktor. Pochodzi³ z rodziny kupieckiej. W 1908 ukoñczy³ farmacjê oraz  z odznaczeniem  Szko³ê Teatraln¹ im. A. S. Suworina w Petersburgu (1910). Pocz¹tkowo zwi¹zany by³ z teatrami rosyjskimi, w 1918 rozpocz¹³ pracê w Teatrze ¯ydowskim w Wilnie. Dzia³a³ tak¿e w teatrach ¿ydowskich na terenie Polski,
m.in. w Warszawie; krêci³ filmy w berliñskiej wytwórni UFA. Ws³awi³
siê rolami cadyka z Miropola w sztuce Sz. Auskiego, a potem w filmie
Dybuk. W czasie II wojny wiatowej przebywa³ w Zwi¹zku Radzieckim, po wojnie przyjecha³ do Polski, gra³ w Teatrze ¯ydowskim w
Warszawie. Od najm³odszych lat pisywa³ eseje, artyku³y polemiczne i
recenzje do prasy ¿ydowskiej. By³ autorem studium o Shyloku i Szekspirze, autorem przek³adów na jidysz sztuk Guzkowa, L. Andrzejewa.
Napisa³ te¿ tom wspomnieñ Ahin un curie. Zichrojnes un rajojnes fun a
Jidn an aktior (Wspomnienia i myli ¯yda-aktora. Tam i z powrotem).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 184.

Perski Joel Dow Baer, ur. w 1816 w Wo³o¿ynie, zm. w 1871 w
Wilnie. Na jêzyk hebrajski prze³o¿y³ kilka dzie³ klasycznych, m.in. Historiê Telemaka Fenelona (1851-1853); napisa³ ksi¹¿kê Chajej Asaf (hebr.
¯ycie Asana  Ezopa), 1858). Autor komentarzy do dzie³ religijnych.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 304.

Przy³ucki, Pri³ucki, Noach, Noe, pseudonim Aleksander C, Iks, ur.
w 1882 w Berdyczowie, zm. w 1941 lub 1942 w Wilnie (?)  publicysta, etnograf, literat, dzia³acz spo³eczny. Pose³ na Sejm RP. Studiowa³
na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu. W 1904-1905 dzia³a³
w organizacjach syjonistycznych. Po I wojnie wiatowej aktywny w
¿ydowskich organizacjach spo³ecznych i kulturalnych. Mieszka³ w
Warszawie, wspó³pracowa³ z ¿ydowskimi czasopismami, w Warszawie redagowa³ dziennik Der Moment. Zbiera³ ¿ydowskie pieni, przys³owia, zajmowa³ siê dialektologi¹, histori¹ literatury, teatru, muzyki,
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bibliografi¹. Publikowa³ tak¿e w jêzyku polskim. Po wybuchu II wojny
wiatowej przyby³ do Wilna, gdzie na uniwersytecie obj¹³ katedrê jêzyka i literatury jidysz. W 1940 w Wilnie wspólnie z I. Rabonem wyda³
almanach literacki Uterwegns (jid. Po drodze). Po napaci Niemiec na
Zwi¹zek Radziecki wszelki lad po nim zagin¹³.
M. Fuks, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 385-386.

Rabon, Rubin, Izrael, ur. w 1900 w Gorwaczowie w Radomskiem,
zm. w 1941 w Wilnie, w Ponarach; pisarz, poeta, t³umacz, publicysta,
krytyk literacki. Tworzy³ w jidysz. Pochodzi³ z ubogiej rodziny o tradycjach rabinackich, która w 1902 przenios³a siê do £odzi, gdzie pisarz
spêdzi³ wiêksz¹ czêæ ¿ycia. Wczenie osierocony, uczêszcza³ jedynie
przez cztery lata do chederu, samouk. Zacz¹³ pisaæ, maj¹c 14 lat. Pocz¹tkowo zamieszcza³ swe poezje w ¿ydowskiej prasie ³ódzkiej. Dorabia³ te¿ malowaniem plakatów. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, jako ¿o³nierz pod rozkazami gen. Lucjana ¯eligowskiego. Pisa³ tak¿e nowele i opowiadania. Publikowa³ w czasopismach ³ódzkich, wileñskich i warszawskich. Pracowa³ m.in. jako dziennikarz i
dyrektor teatru rewiowego. By³ centraln¹ postaci¹ ³ódzkiej cyganerii
literackiej, ekscentrykiem, zarówno w twórczoci, jak i w ¿yciu. W
poezji ³¹czy³ elementy makabryczne z grotesk¹, zaprawiaj¹c cynicznym humorem codzienne sprawy i zjawiska. Za³o¿y³ i redagowa³ pismo literackie Os (jid. Litera, Znak). Przez jaki czas mieszka³ w
Warszawie, gdzie wspó³pracowa³ z pras¹ codzienn¹. Po wybuchu II
wojny wiatowej uciek³ do Wilna. Pisa³ wówczas niewiele. W 1940,
wspólnie z N. Przy³uckim, wyda³ almanach literacki Unterwegns (jid.
Po Drodze). Po zajêciu Wilna przez Sowietów nie waha³ siê wystêpowaæ przeciw doktrynie socrealizmu. Zgin¹³ w Ponarach, zamordowany przez Niemców. Opublikowa³ w formie ksi¹¿kowej trzy tomy
wierszy Untern plojt fun der we³t (Pod p³otem wiata, 1928), Groer
friling (Szara wiosna, 1933) i Lider (Wiersze, 1937) oraz dwie powieci  Di gas (Ulica, 1928, t³um. na jêzyk polski  1991) i Ba³ut, roman
fun a forsztot (Ba³uty, powieæ z przedmiecia, 1934). Przek³ada³ na
jidysz wspó³czesnych poetów polskich, rosyjskich i niemieckich.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 332-333.
Rajzen, Rejzen, Reisen, Zalman, ur. 1887, zm. 1941; ¿ydowski publicysta, redaktor. Ukoñczy³ gimnazjum rosyjskie w Miñsku, od 1915 mieszka³ w Wilnie, zmodernizowa³ ortografiê i u³o¿y³ gramatykê jidysz; w 19191939 redagowa³ dziennik ¿ydowski Der Wilnem Tog; popularyzowa³
kulturê ¿ydowsk¹, przewodniczy³ wileñskiemu oddzia³owi Zwi¹zku Literatów i Dziennikarzy ¯ydowskich oraz by³ przewodnicz¹cym ¿ydowskie34
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go PEN Clubu, nale¿a³ do za³o¿ycieli ¯ydowskiego Instytutu Naukowego
YIWO. 18 wrzenia 1939 aresztowany przez bolszewików, wiêziony i
rozstrzelany w 1941. W Wilnie wyda³ szereg prac z dziedziny ¿ydowskiej
ortografii i gramatyki oraz leksykon literatury.
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 324.

Reicherson Mosze, ur. w 1827 w Wilnie, zm. w 1903 w Nowym
Jorku; pisarz i gramatyk jêzyka hebrajskiego. Pracowa³ jako nauczyciel
jêzyka hebrajskiego i korektor. Debiutowa³ przek³adem bajek I. Kry³owa na hebrajski Tiku maszalin (1860, 1892). Wyda³ kilka dzie³, powiêconych gramatyce jêzyka hebrajskiego. W latach 90. XIX w. osiad³ w
Nowym Jorku, gdzie dokona³ przek³adu na hebrajski przys³ów i opowiadañ G. E. Lessinga  Milszej Lessing we-sipuraw (hebr. Przys³owia
Lessinga i jego opowiadania, 1902).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 412.

Szulman Kalman, ur. w 1819 w Starym Bychowie k. Mohylewa,
zm. w 1899 w Wilnie; pisarz, tworz¹cy w jêzyku hebrajskim, popularyzator historii. Studiowa³ nauki talmudyczne w jesziwie w Wo³o¿ynie, a
potem w Wilnie, gdzie zetkn¹³ siê z tamtejszymi haskilami i sta³ siê gor¹cym ich zwolennikiem, a zw³aszcza literatury hebrajskiej. Przez pewien
czas wyk³adowca w wileñskiej szkole rabinów. Debiutowa³ w 1846.
Znaczn¹ czêæ dzia³alnoci pisarskiej powiêci³ geografii Palestyny i historii, m. in. Toldot chachmej Izrael (Dzieje mêdrców Izraela, t. 1-4,
1872-1878) oraz Diwrej Jemen olam (Historia powszechna, t. 1-9, 18671884). By³y to w wiêkszoci t³umaczenia i kompilacje. Szczególne znaczenie mia³ przek³ad na hebrajski powieci Eugeniusza Sue Tajemnice
Pary¿a (1857). Wspó³pracowa³ z wieloma czasopismami.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 660.

Tajcz Moj¿esz, ur. w 1882 na Wileñszczynie, zm. w 1935; prozaik, poeta, publicysta, pisz¹cy w jidysz. Pod wp³ywem A. Rajzera w
1902 rozpocz¹³ karierê literack¹. W 1904 przeniós³ siê do Warszawy i
zaj¹³ siê prac¹ dziennikarsk¹, jako jeden z grupy literatów litwaków.
Potem osiad³ w Odessie. Pisa³ wiersze liryczne i krótkie opowiadania.
Po rewolucji 1917 tworzy³ wiersze, mieszcz¹ce siê w nurcie liryki rewolucyjnej i opowiadania. Autor dramatu Dowid un Basswe (1920).
Wspó³pracowa³ z wydawanym w Moskwie dziennikiem Emes (jid.
Prawda), by³ moskiewskim korespondentem nowojorskiego dziennika Frajhajt (jid. Wolnoæ). W 1922 by³ fa³szywie oskar¿ony, ale z
oskar¿eñ zosta³ oczyszczony i pod koniec ¿ycia cieszy³ siê znaczn¹
popularnoci¹.
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R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 684.

Weinreich Max, ur. w 1894 w Ku³dydze na £otwie, zm. w 1969 w
Nowym Jorku; t³umacz, literaturoznawca, jêzykoznawca, pedagog.
Jeden z twórców JIWO w Wilnie i jego dyrektor naukowy (od 1925).
Wspó³pracowa³ z czasopismami wileñskimi Unzer Sztyme, Der Tog,
oraz z warszawskim Literarisze Bleter. W 1940 przyby³ do Stanów
Zjednoczonych, gdzie zosta³ pierwszym profesorem jidysz w Nowym
Jorku oraz kierowa³ przeniesionym tu JIWO.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 781-782.

Weiter A. (Abraham), pseud. literacki, w³aciwie Ajszyk (Eisik)
Meir Deweniszski, ur. w 1878 w Bieniakoniach, w d. powiecie lidzkim,
zm. w 1919 w Wilnie; pisarz, dramaturg, publicysta, pisz¹cy w jidysz,
dzia³acz polityczny, wydawca. Syn karczmarza, wychowywa³ siê u
dziadka, który uwa¿a³, ¿e karczma nie jest odpowiednim miejscem do
wychowania dziecka. Do jego nauki zatrudniono prywatnych nauczycieli. Kiedy ukoñczy³ 13 lat, zosta³ wys³any na naukê do rabina w Solecznikach, potem w Smorgoniach, gdzie studiowa³ Talmud. Zwi¹za³
siê z Bundem, by³ wiêziony w 1899 i w 1902-1904. Bra³ udzia³ w rewolucji 1905 w Wilnie, £odzi i póniej znowu w Wilnie, gdzie w ruchu
rewolucyjnym ogrywa³ jedn¹ z kluczowych ról, nazywano go nawet
¿artobliwie wileñskim gubernatorem; wspó³pracowa³ z czasopismem
Siewiero-Zapadnoje S³owo. Po rewolucji znowu w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ Bundu; du¿o publikowa³ w prasie. W 1912 zes³any na Sybir na
trzy lata. W 1917 powróci³ do Petersburga. Podczas rewolucji padziernikowej zmienia³ miejsca zamieszkania. W 1918 powróci³ do Wilna. Razem z S. Nigerem za³o¿y³ tygodnik literacko-kulturalny Do
Woch (jid. Tydzieñ), ukaza³y siê cztery numery. Zgin¹³ z r¹k ¿o³nierzy polskich drugiego dnia po ich wkroczeniu do Wilna w kwietniu
1919 roku. Debiutowa³ w 1898, jego wczesne opowiadania, sztuki i
eseje by³y silnie powi¹zane z ideologi¹ partyjn¹. W drugim okresie twórczoci (od 1906) uwolni³ siê z zale¿noci od polityki. Do najbardziej
znanych dramatów Weitera nale¿¹ Fartog (wit, 1907), w symbolicznej formie ukazuj¹cy nastroje ¿ydowskich intelektualistów w czasie
rewolucji 1905, In fajer (W ogniu, 1910) oraz Der sztumer (Milcz¹cy,
1912). Dzie³a zebrane Weitera ukaza³y siê w 1912 roku.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 784-785.

Wogler, w³ac. Ró¿añski, Eichanan, ur. w 1907 w Wilnie, zm. 1969
w Pary¿u; poeta, tworz¹cy w jidysz. Od ósmego roku ¿ycia wychowywa³ siê w domu sierot w Wi³komierzu. Maj¹c 16 lat powróci³ do
Wilna. Trudni³ siê malowaniem szyldów. Pocz¹tkowo pozostawa³ pod
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wp³ywem M. Kulbaka, lecz wkrótce odnalaz³ swój oryginalny styl.
Debiutowa³ w 1925. Wspó³za³o¿yciel grupy poetyckiej Jung Wilne.
Pierwszy tomik poety, zawieraj¹cy poemat liryczny A blet³ in wind
(Listek na wietrze), ukaza³ siê w 1935 w Wilnie i od razu postawi³ go
wród najoryginalniejszych pisarzy-imaginistów. Drugi jego tom to Cwej
beriozes ojfn szlak (Dwie brzozy na drodze, Wilno 1939). Lata II wojny
wiatowej przetrwa³ w Kazachstanie, sk¹d w 1947 powróci³ do Polski i
zamieszka³ w £odzi. W 1949 wyjecha³ do Francji. W 1954 wyda³ tom
wierszy Friling ojfn trakt (Wiosna na trakcie), zawieraj¹cy elegie, powiêcone ¯ydom wileñskim oraz pesymistyczne obrazy ¿ycia w Pary¿u.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 804.

Wolf, w³ac. Mekler, Lejzorg, ur. w 1910 w Wilnie, zm. w 1943 w
Uzbekistanie; poeta, prozaik, dramaturg, tworz¹cy w jidysz. Wychowa³ siê w biednej rodzinie rzemielniczej. Zacz¹³ pisaæ, korzystaj¹c z
pomocy i opieki Z. Rajzera. W wieku 16 lat debiutowa³ wierszem Di
grane frejd (Zielona radoæ) w warszawskim Literarisze Bleter. Nale¿a³ do grupy literacko-artystycznej Jung Wilne. By³ poet¹ niezwykle p³odnym, lecz publikowa³ ma³o (poemat Ewiginga¸ Wilno 1936;
oraz tom wierszy Szwarce per³ (Czarne per³y, Wilno 1939). Przewodzi³
w grupie bardzo m³odych pisarzy ¿ydowskich, skupionych wokó³ wileñskiego pisemka Jungwa³d (jid. M³ody Las, 1939). W 1939 Wolf
uciek³ z zajêtego przez Litwinów Wilna do Bia³egostoku. W marcu 1940
uda³ siê do Rosji. W 1941 wywieziony do Uzbekistanu. Napisa³ Lirike
un satire (Liryka i satyra, Moskwa 1940), ballady i satyry Di brojne
bestie (Brunatna bestia, Moskwa 1943).
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003, s. 806.

Zeitlin, Cejtlin, Cajtlin, Aron, ur. W 1889 w Uwarowiczach, zm. W
1976 w USA; pisarz, publicysta, pisz¹cy w jêzykach hebrajskim i jidysz. M³odoæ spêdzi³ w Homlu, Wilnie i Warszawie, gdzie ukoñczy³
gimnazjum oraz podj¹³ studia. W jidysz debiutowa³ tomem wierszy i
poematem Metatron (1922). Do 1939 mieszka³ w Warszawie, w 1939
wyjecha³ do Nowego Jorku. Wspó³pracowa³ tam z Jewish Morning
Journal i wyk³ada³ literaturê hebrajsk¹.
R. ¯ebrowski, Polski s³ownik judaistyczny, t. 2. Warszawa 2003
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Dokoñczenie. Pocz¹tek w nr 2/30 2007, patrz równie¿ nr 2/26 2006.
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STANIS£AW CAT MACKIEWICZ.
W KRÊGU S£OWA
Aleksandra Niemczykowa
Dwa nazwiska, najwa¿niejsze dla
naszej rodziny, to Mackiewiczów i
Pietraszkiewiczów, przodków matki
Mackiewicza. Ich przedstawiciele
przez ca³y XIX wiek walczyli o wielkoæ Polski, o któr¹ marzyli przez ca³e
swoje ¿ycie. W 1831 roku Boles³aw
Mackiewicz, który mia³ jaki folwarczyk w Puszczy Rudnickiej i by³ sêdzi¹ grodzkim, zosta³ wyrzucony z
niego karnie i musia³ przejechaæ do
Wilna, gdzie jego rodzina i zapuci³a
Maria z Pietraszkiewiczów Mackie- korzenie.
wiczowa z dzieæmi  Stanis³awem,
Nastêpny nasz przodek, ojciec
Józefem i Seweryn¹. Wilno, 1910
Antoniego Mackiewicza, mój pradziadek, a dziadek mojego ojca, te¿ musia³ odpracowaæ, czy dok³adniej 
odcierpieæ za swoje przekonania. Nie zosta³ z³apany w jakiej akcji zbrojnej w 1863 roku, tylko zajmowa³ siê, tu¿ po klêsce powstania, pomoc¹
dla uciekaj¹cych i ukrywaj¹cych siê powstañców, którzy byli zagro¿eni aresztowaniem i wywiezieniem. Pracowa³ w magistracie i dostarcza³
im dokumentów na inne nazwiska  tak, aby mogli siê ukryæ. Zosta³
aresztowany i umar³ na Syberii.
Wnuk Onufrego Pietraszkiewicza  to przy w¹tku przyjani rodziny z poetami  Ksawery Pietraszkiewicz, za kontakty, zwi¹zane ze spiskiem Konarskiego, zosta³ skazany na karê mierci. Zamieniono j¹ na
do¿ywotni pobyt w so³datach. Na Krymie, gdzie przebywa³ jako ¿o³nierz, uratowa³ i wyci¹gn¹³ z topieli syna dowódcy swojej jednostki. W
nagrodê zwolniono go z tego so³datowstwa i pozwolono wyjechaæ bardzo daleko, bo do Krakowa.
Tak siê zaczyna zwi¹zek miast  Krakowa i Wilna, w osobach rodziny Mackiewiczów. Ksawery Pietraszkiewicz o¿eni³ siê z Teofili¹
Górsk¹. Pochodzi³a ona z bardzo wiat³ej rodziny krakowskiej, prekursorskiej w stosunku do przysz³ej M³odej Polski. Panie Górskie prowa38
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dzi³y pensjonat dla tzw. dobrze urodzonych panienek.
Teofil Pietraszkiewicz mia³ szecioro dzieci, w tym cztery córki.
Jedna z nich  Maria Pietraszkiewiczówna, wysz³a za m¹¿ za wilnianina Antoniego Mackiewicza. Co prawda, zajmowa³ siê on wtedy jakim
wiêkszym handlem w Petersburgu. Pierwsze lata swego ma³¿eñstwa
spêdzili w tym miecie i tam w³anie siê urodzi³y ich dzieci  Stanis³aw
(1896), Seweryna, póniejsza Or³osiowa (1900) i Józef (1902).
W 1907 roku rodzina Mackiewiczów z dzieæmi przenios³a siê do
Wilna i zamieszka³a w ma³ym domku ko³o Rossy, który dot¹d istnieje.
W tym miejscu chcê powiedzieæ o rzeczy, bo jestem starym belfrem,
która mi siê wydaje ze wzglêdów wychowawczych bardzo istotna 
otó¿ moja babka, Maria Mackiewiczowa z Pietraszkiewiczów, wychowywa³a swoje dzieci w nies³ychanym patriotyzmie. Tak, jak wówczas
by³ on kultywowany  w zapatrzeniu na Rzeczpospolit¹ Obojga Narodów. Wychowywa³a je w sposób doæ oryginalny, jak go omielam siê
okreliæ, a mianowicie zamiast bajek opowiada³a dzieciom historiê Polski. Mackiewicze wiêc z domu wynieli wiedzê, która prowadzi³a do
wielkich têsknot o niepodleg³oci.
Nasza rodzina jest g³êboko spokrewniona z Litwinami. Lozoraitisowie, na przyk³ad, to byli cioteczni bracia Mackiewiczów. Dwie siostry
Antoniego Mackiewicza wysz³y za m¹¿ za Litwinów. Ten zwi¹zek pokrewieñstwa w rodzinie by³ pokojowy i bardzo serdeczny. W szerszym aspekcie równie¿, bo ojciec mia³ wielki szacunek dla Wielkiego
Ksiêstwa Litewskiego. Podkrela³ miêdzy innymi w swoich pismach,
¿e Witold by³ tym wodzem, który nigdy by nie dopuci³ do sytuacji,
jaka wynik³a w 1939 roku, gdy Polska znalaz³a siê w stanie wojny z
dwóch stron. Potrafi³ zawsze jako pogodziæ siê z jedn¹ atakuj¹c¹ stron¹
i walczyæ przeciw drugiej.
Mia³ te¿ Stanis³aw Mackiewicz kult do
Jagiellonów, w has³o Rzeczpospolitej Obojga Narodów wk³ada³ g³êboki sens. Kierowa³
siê nim w swojej dzia³alnoci. Za³o¿one póniej S³owo zdecydowanie sta³o na stanowisku szacunku dla mniejszoci narodowych.
W 1914 roku umar³ Antoni Mackiewicz.
Jego syn Stanis³aw w tym czasie wyda³ sw¹
pierwsz¹ ksi¹¿kê o Henryku Sienkiewiczu
(1916). Chodzi³ jeszcze do szko³y, pocz¹tkowo do gimnazjum rz¹dowego im. Aleksandra I, nastêpnie  do prywatnego gimnazjum Przysz³y redaktor S³owa
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To m³odzieñcze zdjêcie Stanis³awa Mackiewicza nosi lady dramatycznych czasów

rosyjskiego N. Winogradowa. Potem
przez nauczycieli Polaków w Wilnie
zosta³a zorganizowana szko³a polska.
Nauka w niej by³a bardzo wa¿nym
okresem w jego ¿yciu. Mianowicie, na
terenie tej szko³y, w obrêbie rodzin
polskich, istnia³y organizacje niepodleg³ociowe. G³ówne miejsce stanowi³y warszawskie uniwersyteckie krêgi,
m³ody Mackiewicz nale¿a³ w Wilnie do
tajnej organizacji uczniowskiej PET.
T¹ organizacj¹ kierowa³ na terenie
Wilna Mieczys³aw Niedzia³kowski.
Poniewa¿ w ¿yciu póniejszym ich
pogl¹dy bardzo siê ró¿ni³y, chcia³abym
powiedzieæ, ¿e by³ to okres, w którym obaj bardzo siê przyjanili, a
Niedzia³kowski by³ w jakim stopniu

mistrzem dla Mackiewicza.
Kiedy mój ojciec by³ jeszcze m³odzieñcem, szuka³ ró¿nych dróg
walki dla odzyskania niepodleg³oci Polski i ju¿ wtedy  dla Polski wielkiej, mocarstwowej. Stara³ siê przedostaæ do Legionów, w okresie,
kiedy one siê tworzy³y. Niestety, to mu siê nie uda³o, poniewa¿ nale¿a³
do POW, wyl¹dowa³ w Cytadeli w Warszawie. Przenieli go do Szpitala Ujazdowskiego, bo zachorowa³, sk¹d uciek³. Odt¹d by³ niew¹tpliwie
pi³sudczykiem ca³ym sercem.
Pojecha³ do Krakowa i zaczyna³ swoje rzemios³o dziennikarskie w
Czasie, który by³ pismem konserwatywnym, u redaktora Noskowskiego. I tak, pomiêdzy Wilnem, Krakowem i Warszaw¹ kursowa³, bior¹c udzia³ w rozmaitych organizacjach patriotycznych, zawsze w kontakcie z Niedzia³kowskim, zawsze staraj¹c siê co pisaæ. W czasie wojny
polsko-bolszewickiej Stanis³aw, tak samo, jak i jego brat Józef, znaleli
siê jako ochotnicy w 13 Pu³ku U³anów. Z pocz¹tku by³ to oddzia³ jazdy
braci W³adys³awa i Jerzego D¹browskich. Walczyli z bolszewikami w
okolicach Baranowicz i Miñska Litewskiego. Dwutygodniowy urlop
wtedy wykorzysta³ na wyjazd do Warszawy, gdzie siê o¿eni³ z Wand¹
Krahelsk¹. lub odby³ siê w katedrze w. Jana. Z Kahelskimi Mackiewiczowie byli zaprzyjanieni jeszcze w czasach petersburskich, kiedy
razem chodzili do polskiego kocio³a, a dzieci by³y zupe³nie ma³e.
Po demobilizacji Stanis³aw Mackiewicz pracuje jaki czas w Krako40
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wie, w Czasie, wspó³pracuje te¿ z konserwatywnym Dziennikiem
Poznañskim, nabiera  ¿e tak powiem  umiejêtnoci dziennikarskich.
Studiowa³ te¿ prawo  w rozmaitych okresach, na rozmaitych uniwersytetach. Zacz¹³ na Uniwersytecie Warszawskim, potem studiowa³ na
Uniwersytecie Jagielloñskim, dyplom zdoby³ w 1924 na USB w Wilnie.
A teraz przejdê do interesuj¹cego okresu w ¿yciu Stanis³awa Mackiewicza, mianowicie, kiedy zak³ada³ pismo konserwatywne w Wilnie,
pod okiem Aleksandra Meysztowicza, który potrafi³ poruszaæ dusze
konserwatystów, i Czes³awa Jankowskiego, znanego krajowca, który
by³ redaktorem Gazety Litewskiej i mia³ bardzo okrelone opinie, jeli
chodzi o sprawy stosunków polsko-litewskich i polsko-bia³oruskich.
Tych, które w Wilnie siê zarysowa³y.
1 sierpnia 1922 roku ukazuje siê pierwszy numer S³owa wileñskiego. Idea, która przywieca³a pismu  znowu¿ mocarstwowa, konserwatywna. Co to oznacza³o wed³ug Mackiewicza?
Mocarstwo wed³ug Mackiewicza to takie pañstwo, jak niegdy
Rzeczypospolita Obojga Narodów, w którym mieszka wiele narodowoci i mog¹ one nie szkodziæ mu, tylko mu s³u¿yæ, je¿eli rz¹dy szanuj¹ wszystkie te narodowoci. Szacunek dla innych narodowoci by³
bardzo istotny w dzia³alnoci Stanis³awa Mackiewicza i w tym, co pisa³.
Mówi¹c o S³owie, chcia³abym podaæ zestawienia, które zebra³am
na podstawie materia³ów, zgromadzonych w Bibliotece Narodowej w
Warszawie. Otó¿ od 1920 do 1939 roku ukazywa³o siê w Wilnie oko³o
900 tytu³ów czasopism. Wród nich siê mieszcz¹ takie, które ukazywa³y siê przez tydzieñ albo parê dni, rozmaite uniwersyteckie pisma.

Zachowane pamiêtniki pisarza z lat m³odoci wci¹¿ czekaj¹ na opracowanie;
telegramy (z lewa) Stanis³awa Mackiewicza do Marii Mackiewiczowej z Petrogradu. Pierwszy: Jestem niespodziewanie ranny. Przylijcie szeædziesi¹t rubli. Sta
i Niebezpieczeñstwa nie ma. Niepokoimy siê. Krahelska. Obydwa  z piecz¹tk¹
Razreszeno wojennoj cenzuroj. 1916
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Pozwala³y one wyra¿aæ ró¿ne pogl¹dy, mia³y te¿ znaczenie dla mniejszoci narodowych.
W jêzyku polskim na przestrzeni tych lat ukaza³o siê razem 620 tytu³ów. Na drugim
miejscu jest 108 tytu³ów
pism, wydawanych po bia³orusku. To jest bardzo charak- W redakcji S³owa, od lewej: Boles³aw Witterystyczne. Tutaj siêgnê od wiêcicki, Witold Tatarzyñski, Józef Macrazu do spraw wrzenia 1939, kiewicz, Kazimierz Luboñski i Hartung. Lata
poniewa¿ mój ojciec by³ bar- dwudzieste
dzo blisko ze rodowiskiem Bia³orusinów, przyjani³ siê z nimi. W³anie
w Wilnie by³a ich centrala  intelektualna, umys³owa, kierownicza. Kiedy bolszewicy weszli do Wilna, to nie by³o jeszcze wywózek wieloosobowych, jakie mia³y miejsce póniej. Wywieli oni wtedy prezydenta
Maliszewskiego  i co charakterystyczne  ca³e intelektualne rodowisko Bia³orusinów, z Ludwikiem Chomiñskim na czele.
35 czasopism ukazywa³o siê w Wilnie w jêzyku litewskim, wydawanych w ró¿nych latach, przez ró¿ne ugrupowania. Dopiero do czwartej grupy wesz³y pisma w jêzyku jidisz i hebrajskim  tylko z 26 tytu³ami, choæ ¯ydzi stanowili tutaj du¿¹ grupê narodowociow¹, ich tytu³y
by³y wydawane przez d³u¿szy czas. Nastêpna grupa jêzykowa to pisma rosyjskie  22 tytu³y. Dalej, proszê siê nie zdziwiæ, ukaza³o siê 19
tytu³ów w jêzyku ³aciñskim, w tym pismo akademickie Alma Mater
Vilnensis. 14 pism wydawano w innych jêzykach  francuskim, angielskim, niemieckim.
Podajê ten wykaz, poniewa¿ chcê zaznaczyæ, ¿e S³owo nale¿a³o
do tych pism, które przetrwa³y ca³y okres miêdzywojenny, bo ostatni
numer ukaza³ siê 18 wrzenia 1839 roku, kiedy do Wilna weszli bolszewicy.
Jeli chodzi o pisma konserwatywne, S³owo, obok krakowskiego Czasu i Dziennika Poznañskiego, by³o najbardziej znanym tytu³em w Polsce. Polemiki, jakie w nim by³y zamieszczane, stawa³y siê
dopingiem do tego, ¿eby ró¿ne pisma z nim korespondowa³y. Wspomnia³am o wielkiej przyjani ojca z Mieczys³awem Niedzia³kowskim.
Zgin¹³ on w pierwszym miesi¹cu okupacji niemieckiej. By³ redaktorem
Robotnika, reprezentowa³ zupe³nie inne pogl¹dy ni¿ S³owo, bo kierunek socjalistyczny. Przegl¹daj¹c kiedy rocznik Robotnika, naty42
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Ostatni numer S³owa. 18 wrzenia 1939
43

KAWIARNIA LITERACKA

©Repr. Romuald Mieczkowski

ka³am siê nieustannie na takie zdania: Znowu Mackiewicz napisa³
jakie g³upstwo w S³owie; Znowu Mackiewicz napisa³, jak zwykle, bez sensu... Pewnego razu,
ku w³asnej radoci, przeczyta³am:
Mackiewicz wyj¹tkowo mia³ racjê.
To by³a polemika, która trwa³a pomiêdzy wybitnymi dziennikarzami, jakimi byli i Niedzia³kowski i
Mackiewicz. Mimo ich sympatii, ta polemika odbywa³a siê w ostrej
formie, co by³o charakterystyczne dla wypowiedzi tamtych czasów.
Kiedy mój ojciec w Londynie dowiedzia³ siê o tragicznej mierci Niedzia³kowskiego, napisa³ jeden z najpiêkniejszych swych artyku³ów 
wspomnienie, które ukaza³o siê w londyñskim pimie.
Redakcja S³owa z pocz¹tku mieci³a siê na ówczesnej ulicy Mickiewicza 5, potem przenios³a siê na róg Królewskiej i Zamkowej, tam
by³a do koñca. Aleksander Meysztowicz i Czes³aw Jankowski byli
tymi, którzy m³odego Mackiewicza, bo 26-letniego, kiedy za³o¿y³ nowe
pismo, w jaki sposób podtrzymywali. Pamiêtam ze swego wczesnego dzieciñstwa, ¿e wychodzilimy nieraz do Meysztowicza, który
mieszka³ na tej samej, co i my  Zygmuntowskiej ulicy, bo on czuwa³,
¿eby S³owo trzyma³o siê konserwatyzmu i swojego w³aciwego
kierunku. Mackiewicz bardzo by³ zaprzyjaniony z Czes³awem Jankowskim, krajowcem. By³ on przez jaki czas redaktorem Kuriera
Litewskiego, który przesta³ siê ukazywaæ w³anie wtedy, kiedy powsta³o S³owo.
Proszê pañstwa, mo¿e krótko
o najwa¿niejszych
punktach w istnieniu pisma. W czasie zamachu majowego mój ojciec i
S³owo ca³kowicie stanêli po stronie Józefa Pi³sudskiego. Wtedy odby³o siê kilka rozmów pomiêdzy Jeden z numerów Lwów i Wilno
44

Aleksandra Niemczykowa

Marsza³kiem a Mackiewiczem. Nie powiem, ¿e w wyniku
tych rozmów, choæ
na pewno w jaki
sposób by³o to jako
zwi¹zane, w padzierniku 1926 roku
odby³ siê znany zjazd
w Niewie¿u u Albrechta Radziwi³³a.
Chodzi³o o zbli¿enie
Pi³sudskiego do gru- Jako premier, podczas wrêczania odznaczeñ przedstawicielom Polonii Amerykañskiej
py konserwatystów.
Wtedy to nast¹pi³a pomiertna dekoracja Z³otym Krzy¿em Zas³ugi Stanis³awa Radziwi³³a, który by³ adiutantem Pi³sudskiego i zgin¹³ w czasie
wojny bolszewickiej. Organizatorem i inspiratorem zjazdu by³ Stanis³aw Mackiewicz.
To by³ pocz¹tek wiêkszego udzia³u w ¿yciu spo³ecznym i politycznym cz³owieka, o którym mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e dla niego, jako
szczyt mo¿liwoci i szczêcia, by³a Polska mocarstwowa. Polska na
osi Kraków  Wilno, któr¹ niegdy przekracza³ Zygmunt August i która
wtedy, kiedy istnia³a Rzeczpospolita Obojga Narodów, stanowi³a o,
³¹cz¹c¹ te dwa niezale¿ne miasta, odrêbne od siebie, a jednoczenie tak
bardzo wa¿ne dla ówczesnego organizmu pañstwowego. Kraków i
Wilno  jak wspomina³am  to by³y te¿ miasta, które wychowywa³y
Mackiewiczów. Do Krakowa jedzi³o siê z Wilna nieustannie. Z kolei
rodzina krakowska mojej babki, Pietraszkiewiczonej z domu, przyje¿d¿a³a do Wilna, tak¿e ze swoimi przekonaniami i umiejêtnociami. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ta o Kraków  Wilno i wp³ynê³a na przekonania polityczne m³odych Mackiewiczów. Spraw¹, jak¹ ma byæ Polska i jak ma
odbywaæ siê jej odnowa, byli zajêci w pierwszej kolejnoci. Na prze³omie lat 20-tych i 30-tych dwukrotnie Stanis³aw Mackiewicz by³ pos³em na Sejm.
W 1931 roku Mackiewicz z grup¹ dziennikarzy z ró¿nych stron
Polski jedzie na trzytygodniow¹ wycieczkê do Zwi¹zku Radzieckiego, zwiedza Moskwê, Ni¿ni Nowgorod, ówczesny Leningrad. Ta
podró¿ jest dla niego o wiele ³atwiejsza ni¿ dla innych osób, poniewa¿ pierwsze lata dzieciñstwa Mackiewicze spêdzili w Petersburgu. Zna³ doskonale jêzyk rosyjski, a poza tym umia³ rozmawiaæ z
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ludmi. Po powrocie pisze Myl w obcêgach. Ksi¹¿ka odegra³a ogromn¹ rolê
 by³am wtedy dziewczynk¹ i pamiêtam, jakimi z tego tytu³u darzono go
komplementami. Ksi¹¿ka ta nie mog³a
przypaæ do gustu w Zwi¹zku Radzieckim, bowiem opowiada o tym, jak siê
t³amsi i utrudnia wszystko ludziom, którzy tam mieszkaj¹.
Wielk¹ rolê w ¿yciu Wilna odgrywa³
Uniwersytet Stefana Batorego. Pracowa³am przez wiele lat na Uniwersytecie Warszawskim i kiedy zada³am sobie trud, ¿eby porównaæ dzia³alnoæ jego
m³odzie¿y w latach 50-tych i 70-tych z dzia³alnoci¹ studentów w latach miêdzywojennych na USB, który  jak wiadomo  by³ reaktywowany na pocz¹tku niepodleg³oci. Na Wszechnicê Wileñsk¹ przybywali ludzie z bardzo ró¿nych zak¹tków Polski. Tworzyli oni odpowiednie ko³a  ³odzian, grodnian, nowogródczan. Ponadto istnia³y inne ko³a
 katolicka sodalicja mariañska Odrodzenie; po drugie  lewicowe,
po trzecie  o ró¿nych innych pogl¹dach politycznych w wiêkszym
wymiarze. Wszystko to by³o akceptowane przez profesurê, zgodne z
charakterem USB. Bardzo istotna by³a, na przyk³ad, dzia³alnoæ Ko³a
W³óczêgów, o którym wiemy niema³o, poniewa¿ niektórzy W³óczêdzy
czym wyj¹tkowo niezwyk³ym siê odznaczyli. I jest rzecz znamienna 
te rozmaite ko³a jednoczy³y siê w jednej sprawie  w wydawaniu pisma
Alma Mater Vilensis, wspólnymi si³ami reprezentantów ró¿nych ideowo i programowo organizacji. Nie mog¹c wydawaæ odrêbnych pism
dla ka¿dego ko³a, umieli siê zdobyæ na wydawanie wspólnego tytu³u.
Mackiewicza fascynowa³y ró¿norodne oblicza, talenty, jakie wykazywali m³odzi ludzie z krêgu akademickiego. Na tyle, ¿e postanowi³ zorganizowaæ dodatek do S³owa dla m³odzie¿y szczególnie uzdolnionej z
Ko³a Polonistów. W ten sposób powsta³y s³ynne ¯agary, w których
wydawaniu brali udzia³ ludzie o rozmaitych przekonaniach, nawet takich
nieodpowiednich dla Mackiewicza, jak socjalistycznych. Do ¯agarów
pisali: Jerzy Zagórski, Jerzy Putrament, Czes³aw Mi³osz, Teodor Bujnicki, Aleksander Go³ubiew, Henryk Dembiñski, Stefan Jêdrychowski, Aleksander Rymkiewicz. Ka¿dy z nich reprezentowa³ jaki w³asny kierunek
mylowy. Po roku dzia³alnoci ¯agarów Stanis³aw Mackiewicz zlikwidowa³ je ze wzglêdu na artyku³ Dembiñskiego, bardzo lewicowy i wychwalaj¹cy Zwi¹zek Radziecki. ¯agary zosta³y przejête przez Kurier
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Wileñski i wychodzi³y pod tytu³em Piony.
Na tamte lata przypada moje dzieciñstwo, które up³ywa³o nie tylko
pomiêdzy mieszkaniem i redakcj¹, ale i w spacerach po Wilnie. Towarzyszy³ mi w nich ojciec, który równie¿ t³umaczy³, gdzie s¹ jakie kocio³y, kto w nich siê modli. Ten obraz Wilna w sobie zachowa³am,
by³y to lekcje tolerancji. Zabytki i ludzi ojciec zacz¹³ fotografowaæ póno, dopiero pod koniec lat 30-tych, chyba w roku 1937. Tworzy³ co
w rodzaju pamiêtnika fotograficznego, który mia³ charakter czysto rodzinny  to nie by³o robione pod k¹tem potrzeb druku w gazecie. Natomiast jako rodzina chodzilimy fotografowaæ siê do Bu³haka. Ale w
tamtych zdjêciach Mackiewicza  jak mówi¹ znawcy  co jest. Co
to jest, mo¿na przekonaæ siê, ogl¹daj¹c dwie wystawy jego autorstwa,
jakie podczas tegorocznego Maja nad Wili¹ zosta³y pokazane w Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii i w Instytucie Polskim  pt. Pejza¿ polski 1939 i Archiwum Londyñskie.
Bardziej rozmylne jego fotografowanie by³o po wojnie. Po powrocie do Warszawy rzeczywicie objechalimy ca³¹ Polskê  chcia³ zobaczyæ, jak ona wygl¹da i wtedy rzeczywicie robi³ wiele zdjêæ. Tak po
prostu, dla siebie.
Ale powróæmy do spraw prasy. W latach 30-tych w Wilnie by³y
trzy wybijaj¹ce siê gazety  prorz¹dowy Kurier Wileñski, endecki
Dziennik i konserwatywne S³owo. Bardzo wiele specjalistów, pisz¹cych o pimiennictwie polskim tego okresu podkrela, ¿e S³owo
dociera³o wszêdzie, sta³o siê pismem ogólnopolskim. To by³a
jego wielka wygrana, ¿e by³o
czytane w Krakowie, Poznaniu
i innych miastach, ¿e by³o jednym z trzech najwa¿niejszych
czasopism konserwatywnych
w Polsce.
Przegl¹daj¹c czasopisma z
tamtego czasu, mo¿na znaleæ
w nich wielkie polemiki, jakie
mia³y miejsce ze strony S³owa. Stanis³aw Mackiewicz
mia³ mnóstwo wrogów, bardzo ³atwo wchodzi³ w konflikty, krytykowa³, by³ wiêc cz³o- Podczas podpisywania swoich ksi¹¿ek.
wiekiem atakowanym silnie. Warszawa, pocz¹tek lat 60.
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Tym niemniej S³owo dzia³a³o, na pewno by³o pozycj¹ znaczn¹ dla
Wilna i w ¿yciu wilnian. Dlatego poruszy³a ich bardzo jedna sprawa,
jak i szerokie krêgi polskiego spo³eczeñstwa. Otó¿ w roku 1938
rz¹dowi polskiemu, z którym Mackiewicz by³ zreszt¹ w wielkiej
niezgodzie, przysz³o do g³owy zlikwidowaæ na terenie Polski wschodniej  jeli siê nie mylê  bodaj¿e 125 cerkwi prawos³awnych. Zosta³y one zburzone rêkami ¿o³nierzy Wojska Polskiego, miêdzy innymi na Polesiu. Oddwiêk by³ na ca³ym wiecie, w³adze prawos³awne protestowa³y i pisa³y do ró¿nych instytucji zagranicznych
skargi na Polskê. S³owo wyst¹pi³o w obronie cerkwi szalenie
ostrym artyku³em Stanis³awa Mackiewicza, dyskwalifikuj¹cym
orodki rz¹dowe, bo  jak mówi³am  jego mocarstwowoæ Polski
polega³a na tym, a¿eby mniejszociom narodowym by³o w niej dobrze. Poprzez ten druzgoc¹cy artyku³ popad³ w konflikt z MSZ. Po
latach dowiedzia³am siê, ¿e dowódca tych wojsk, które likwidowa³y cerkwie, zgin¹³ w Katyniu. Jak o tym przeczyta³am, to jako znamiennie to zabola³o.
W 1939 roku, kiedy ja by³am w szkole, piewalimy piosenkê
Marsza³ek mig³y-Rydz,/ nasz wielki dzielny wódz,/ gdzie ka¿e, pójdziemy najedców t³uc,/ nikt nam nie zabierze nic,/ bo z nami jest
Marsza³ek mig³y-Rydz Temu entuzjazmowi znowu¿ siê przeciwstawi³ Mackiewicz, pisz¹c, ¿e wcale nie jestemy tak wspaniale przygotowani do wojny, wytyka³ ró¿ne s³aboci. W koñcu na polecenie premiera
Sk³adkowskiego zosta³
aresztowany i osadzony w
Berezie Kartuskiej, gdzie
siedzia³ w kwietniu 1939
dwa tygodnie, w towarzystwie komunistów, ewentualnie daleko posuniêtych
endeków.
Dlaczego o tym mówiê?
Oto ci¹g dalszy historii, co
brzmi jak anegdota, ale nas
historia ta uratowa³a. Jak bolszewicy weszli do Polski we
wrzeniu 1939, to ch³opom Aleksandra Niemczykowa w Instytucie Polna Bia³orusi, którzy byli nie- skim w Wilnie. Obok  Wanda Mieczkowska
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kiedy bardzo skomunizowani, pozwolili zrobiæ porz¹dek ze swymi w³acicielami ziemskimi. Akurat moja matka, siostra i ja, no, i
moja ciotka, która nas przyjê³a w U³asowszczynie  powiat wo³kowyski, w maj¹tku rodowym Krahelskich, by³ymy przetrzymywane przez ch³opów. Trzymali nas pod stra¿¹,
nie pozwalali wyjechaæ. Po trzech dniach przyjecha³ enkawudzista. Do najwiêkszego pokoju wezwana zosta³a ca³a s³u¿ba  parobkowie,
s³u¿¹ce. Enkawudzista przeprowadza³ ledztwo, jak mymy, jako pomieszcziki, traktowali
ch³opów. Na ogó³ lubiani bylimy, za mój wuj Jedno z ostatnich zdjêæ
najbardziej, bo  jak ka¿dy z tych ch³opów 
pracowa³ razem z nimi na ziemi ledztwo sz³o jako niemrawo. W
pewnym momencie jeden z parobków, który nale¿a³ do tej sitwy, bêd¹cej pod wp³ywami, id¹cymi z Miñska, powiedzia³: A m¹¿ pani Wandzi
to siedzia³ w Berezie. Na to enkawudzista rozpromieni³ siê  dla niego
to by³o miejsce, gdzie przeladowano komunistów i zezwoli³ na wyjazd.
Proszê pañstwa, ogl¹dam teraz telewizjê i mylê: Bo¿e, zmi³uj siê,
mówimy ci¹gle o czym z³ym. Na mi³oæ bosk¹, tyle by³o dobrego
wród ludzi i jest, dlaczego o tym siê nie mówi?
W tym miejscu wspomnienie o doro¿karzu wileñskim, który to
moj¹ matkê, siostrê i mnie wióz³ do domu. W pewnej chwili odwróci³
siê do nas  widaæ nas zna³  i powiedzia³: A jak oni (bolszewicy)
przyszli, to wszystko zabrali i ze S³owa wywieli, a ten ichni redaktor to niewiadomo gdzie wyjecha³. W tej sytuacji pojechalimy do
przyjació³, a jak potem dowiedzielimy siê  NKWD zajê³o nasze mieszkanie.
Teraz co ordynarnego, jeli chodzi o sprawy zajmowania przez
bolszewików ró¿nych miejsc, bibliotek, redakcji itd. Weszlimy do redakcji S³owa i zastalimy taki obraz: wszystkie maszyny poza linotypem, którego nie mogli wywieæ, by³y ukradzione, mnóstwo gazet by³o
rozsypanych po pod³odze i co parê metrów ludzkie odchody... To samo
robili w Ossolineum we Lwowie, jak napisa³a w swoich wspomnieniach pani Lanckoroñska.
Mój ojciec 18 wrzenia, na dwie godziny przed wst¹pieniem bolszewików, pojecha³ do Waki pod Wilnem i zabra³ ze sob¹ rodzinê
swojego przyjaciela  Tyszkiewicza, z którym by³ w wojsku, wy49
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wióz³ j¹ do Kowna, a
st¹d wydosta³ siê do
Francji i pozosta³ na
emigracji.
Aczkolwiek poruszamy wileñski
okres w ¿yciu Stanis³awa Cata Mackiewicza, to kilka s³ów
i o ¿yciu na obczynie, tym bardziej, ¿e
emigracja ta w jaki
sposób jeszcze funkAleksandra Niemczykowa przy dawnej redakcji S³ocjonuje i niekiedy
wa w Wilnie udziela wywiadu
uz³oliwia siê wobec
jego osoby. Na emigracji, tak jak niegdy w Polsce, mój ojciec ci¹gle
z kim walczy³, a przede wszystkim o wschodnie granice Polski. Oto
kserokopia czasopisma Lwów i Wilno (s. 44), które wydawa³ w
okresie poja³tañskim. Jego wydawanie, jak szeregu broszur, by³o wyrazem owej walki, nie tylko z zaborcami, ale równie¿ z emigrantami 
z powodu wyjazdu mojego ojca do Polski w 1956 roku, który to
wyjazd strasznie zdenerwowa³ emigrantów, do dzisiaj zdarzaj¹ nieuzasadnione zarzuty.
A by³ on zdania, ¿e Polak powinien byæ w Polsce. Jego têsknota do
kraju by³a powodem sta³ych niesnasek na emigracji. Po powrocie te¿
mia³ bardzo trudn¹ sytuacjê, ale wydawa³ ksi¹¿ki, które trzymaj¹ siê
jednej idei  porozumienia miêdzy narodami.
Obecnie, kiedy w Polsce panuje nastrój rozliczeñ i na tej fali jest
mowa równie¿ i o Stanis³awie Mackiewiczu, informujê pañstwa, ¿e
ostatni dokument, znajduj¹cy siê w Instytucie Pamiêci Narodowej,
który widzia³em, to protokó³ s¹dowy z dnia 18 lutego 1966 roku.
Informuje on, ¿e tego dnia mia³a byæ rozprawa przeciwko Stanis³awowi Mackiewiczowi, który zosta³ oskar¿ony o dostarczanie artyku³ów do paryskiej Kultury. Sprawa z powodu mierci pods¹dnego
siê nie od by³a.
Powrót z emigracji nie by³ prosty. Ojciec bra³ udzia³ w ¿yciu opozycyjnym w Polsce Ludowej, mia³ kontakty z takimi ludmi, jak Pawe³
Jasienica czy Zofia Kossak.
Na zakoñczenie warto przytoczyæ list, jaki w czerwcu 1956 roku
wystosowa³ do wydawców polskich pism emigracyjnych Stanis³aw
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Cat Mackiewicz przed swym powrotem do Polski:
Proszê o zamieszczenie nastêpuj¹cej mej deklaracji osobistej, a to
celem dania mi samemu mo¿noci umotywowania mego wyjazdu,
maj¹cego charakter decyzji politycznej jednego z polskich emigracyjnych dziennikarzy.
Urodzi³em siê jako Polak, szlachcic litewski i mi³oci Wilna nikt
nie wyrwie z mego serca.
Urodzi³em siê jako katolik i umrê jako katolik.
Wiele lat prowadzi³em walkê z Rosj¹ i z komunizmem rosyjskim
i polskim. Zw³aszcza intensywnie walczy³em w tym kierunku podczas ostatniej wojny, wydaj¹c tu, na emigracji, przesz³o 40 broszur,
wymierzonych przeciwko polityce gen. Sikorskiego i premiera Miko³ajczyka.
Ale dzi nie mo¿emy liczyæ na chêæ pañstw zachodnich wy³¹czenia kraju polskiego z systemu pañstw prosowieckich. O tym daleko lepiej i realniej wiemy my, emigranci, ni¿ naród polski w kraju.
Pozostaj¹c na emigracji, przemawiaj¹c przez radio do kraju, stykaj¹c siê z ludmi, którzy stworzyli Berg i nadal ten Berg rehabilituj¹,
dezorientujemy tylko kraj, wytwarzaj¹c tam fa³szywe przekonanie o
rzeczywistoci.
Nie mo¿emy nara¿aæ bytu narodu polskiego dla polityki mira¿owej. Chcê tak¿e wierzyæ, i¿ zapowiadana w kraju liberalizacja stosunków bêdzie trwa³a i przyniesie naszemu narodowi ulgê, o ile nie
bêdzie zerwana przez jak¹ nieobliczaln¹ prowokacjê.
O tych warunkach zdecydowa³em siê na powrót do kraju.
Aleksandra Niemczykowa
Tekst przygotowany na podstawie wyst¹pienia Aleksandry Niemczykowej, wyg³oszonego 29 maja 2007, podczas konferencji w Instytucie Polskim, zorganizowanej w
ramach XIV Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ (R.M.). Dawne
zdjêcia pochodz¹ z Archiwum rodziny Mackiewiczów i Or³osiów.
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Pawe³ Jasienica
Stanis³aw Cat Mackiewicz umar³, jak ¿y³  w konflikcie i w walce.
Nie wolno zapomnieæ, ¿e oddajemy ostatni¹ pos³ugê wielkiemu pisarzowi, który z³o¿y³ kiedy znamienne wyznanie. By³o to wiêcej ni¿ przed
trzema dziesi¹tkami lat. W wileñskim dzienniku S³owo, w prowincjonalnej gazecie, postawionej na europejskim poziomie, ukaza³ siê artyku³ naczelnego redaktora, Stanis³awa Mackiewicza. Mowa tam by³a,
¿e komu na nagrobku napisano: Nie mia³ wrogów. I pad³y s³owa, które
wry³y siê w pamiêæ, jakby diamentem na szkle napisa³.
Nie mia³ wrogów? To ma byæ pochwa³a? To zniewaga. Ja bym
chcia³, ¿eby mi na mogile napisano: Mia³ samych wrogów.
Hiperbola? Pewnie. Ale najbardziej zuchwa³a przesadnia literacka
celowo wyolbrzymia tylko zjawiska prawdziwe, nie tworzy fikcji. Ten
cz³owiek nigdy nie wzbudza³ uczuæ letnich i wzbudzaæ ich nie chcia³.
Ma siê w uszach pog³os naszych zebrañ literackich, podczas których
Jego wspania³ym oracjom odpowiada³y fale oklasków, lecz i okrzyki
protestów, potêpienia i wrogoci. Tak jest dobrze i tak byæ powinno.
¯yczenia Stanis³awa Mackiewicza zosta³y wys³uchane. ¯y³ w konflikcie. Autor Myli w obcêgach pozosta³ wierny sobie. Walczy³ o wolnoæ myli i s³owa. Ostatnie lata, czas od chwili podpisania Listu Trzydziestu Czterech*, spêdzi³ w nieustannym zatargu.
Jeszcze jednej ³aski dozna³ Stanis³aw Mackiewicz. £aski wielkiej,
lecz bardzo okrutnej. Odszed³ w pe³ni si³ twórczych. Nie doczeka³ rzeczy dla pisarza najstraszniejszej: nie prze¿y³ w³asnego talentu. Ksi¹¿ki
Jego ludzie bêd¹ kochaæ lub nienawidzieæ, nikt siê nad nimi z politowaniem nie umiechnie. Nikt nie powie, ¿e to ju¿ marne echa wielkoci.
Stanis³aw Mackiewicz nie poszed³ na pisarsk¹ emeryturê.
¯y³ w walce i p³aci³ za to. On, premier rz¹du emigracyjnego, który
przyjecha³ do nas w roku 1956, aby wesprzeæ front tych, co walczyli o
wolnoæ. Kraj zna te tylko Jego ksi¹¿ki, które zosta³y napisane w przeci¹gu
lat ostatnich  Londyniszcze, Stanis³aw August, Dostojewski, Muchy chodz¹
po mózgu, Zielone oczy, By³ bal i ostatni¹  Europa in fligranti. Innych
Jego ksi¹¿ek ogó³ krajowy nie zna. Nawet w antykwariatach nie widaæ
wcale Myli w obcêgach ani Ksi¹¿ki moich rozczarowañ. Na emigracji samych broszur napisa³ Stanis³aw Mackiewicz czterdzieci.
*List Trzydziestu Czterech przeciw cenzurze, podpisany przez 34 pisarzy i profesorów
w 1964 roku, uznaæ mo¿na za pocz¹tek wielkiego protestu przeciwko zniewoleniu s³owa.
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Broszura... Nie³adne s³owo, ale to przecie¿ by³y rozprawy publicystyczne, napisane z ogniem i talentem. Dokumenty walki. Kraj ich nie
zna. Ale nie przepadn¹. Drogê na Ksiê¿yc ju¿ wynaleziono, nikt nie
wynalaz³ i nigdy nie wynajdzie umiercania s³owa drukowanego.
Los p³ata czasem dziwne niespodzianki, urz¹dza zasadzki. Dos³ownie w ostatnich dniach krakowskie Wydawnictwo Literackie rzuci³o
na rynek wybór publicystyki Ksawerego Prószyñskiego, który by³ przyjacielem Stanis³awa Mackiewicza. Pod artyku³ami widniej¹ informacje
o czasie i miejscu pierwodruku. W pierwszym tomie co chwila niemal
czytamy: S³owo, S³owo w Wilnie.
Otwórzmy pierwszy tom na artykule Kraków nowych ludzi. Czytamy
s³owa, wiadcz¹ce o radoci Autora, ¿e w Krakowie przestaj¹ dominowaæ stare hrabiny i wykwintni ludzie, ¿e coraz bardziej tam przewa¿aj¹ synowie przedwczorajszych ch³opów, a nie przedwczorajszych ziemian. I któ¿ takie rzeczy drukowa³? Redaktor naczelny S³owa  Stanis³aw Cat Mackiewicz, g³ówny polski konserwatysta i monarchista.
wiat jest o wiele bardziej skomplikowany ni¿ siê wydaje amatorom
panoram czarno-bia³ych.
Praca i talent gustuj¹ w swym towarzystwie, lubi¹ chadzaæ razem.
Stanis³aw Mackiewicz pracowa³ do koñca. Zmar³ 18 lutego. 12 lutego,
w sobotê, goci³ u siebie przyjaciela z ³awy szkolnej i z wojska, pana
Wac³awa Paca-Pomarnackiego oraz jednego z literatów. Opowiada³ o
ksi¹¿ce, któr¹ zamierza³ napisaæ. Mia³a to byæ rzecz o Zofii To³stoj,
¿onie Lwa. Zdoby³ materia³y, zg³êbia³ je. Mówi³ pasjonuj¹co, z przejêciem, polotem. I dziwna rzecz  tak, jak to siê mówi zazwyczaj, o

P. Jasienica wyg³asza po¿egnalne przemówienie na Pow¹zkach. 22 lutego 1966
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sprawach ojczystych. Nie by³o w Jego wywodach ani cienia poczucia
obcoci, wrogoci.
Tak mówi³ o rzeczach rosyjskich cz³owiek, który w Zielonych oczach
opowiada³, jak m³ody kawalerzysta  partyzant  po raz pierwszy w
¿yciu us³ysza³ obok g³owy wist kuli. A by³ to pocisk, wystrzelony z
karabinu rosyjskiego.
Kim by³ ten cz³owiek?
Stanis³aw Cat Mackiewicz  pisarz polski. Pisarz polski... i có¿ wiêcej.
On sam przecie¿ siebie okreli³ s³owami, które wymówiæ trudno, tak
bardzo wzruszaj¹:
Urodzi³em siê jako Polak, szlachcic litewski, i mi³oci Wilna nikt
nie wyrwie z mego serca.
To by³ moralny pogrobowiec  spadkobierca Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pierwszego w dziejach pañstwa dla wielu narodowoci. To Jego ukochane Wilno w roku
1655, w chwili swej wielkoci i katastrofy, liczy³o 23 kocio³y katolickie, 9 cerkwi unickich, 2 prawos³awne, wi¹tynie ewangelickie  luterañsk¹ i kalwiñsk¹, bo¿nice Starego Zakonu, meczet tatarski.
Ju¿ wtedy, w XVII wieku, mawiano, ¿e nigdzie na wiecie nie czci
siê Boga w sposób tak rozmaity, jak w Wilnie.
Prawdziwi dziedzice tych tradycji s¹ odporni na ksenofobiê, na odruchy wrogoci wobec narodów, z którymi s¹siadowaæ nam przysz³o
o miedzê lub na kontynencie.
Wielkie Ksiêstwo Litewskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, nie istniej¹ w polityce, nie ma ich na ¿adnej mapie. ¯yj¹ w innym wymiarze 
w literaturze polskiej. ¯yj¹ w utworach Stanis³awa Mackiewicza  Cata.
Zakoñczyæ wypadnie cytatem z dzie³ S³owackiego, ucznia Uniwersytetu Wileñskiego. Dwaj bohaterowie dramatu gawêdz¹ o pewnym
wiekowym zamczysku:
Stary dom.
Jeszcze potrwa.
D³u¿ej ni¿ nas wielu.

Pawe³ Jasienica

Przemówienie, wyg³oszone 22 lutego 1966 roku w Warszawie, na Pow¹zkach,
podczas pogrzebu Stanis³awa Cata Mackiewicza. Jego tekst Aleksandrze Niemczykowej, córce redaktora naczelnego S³owa, Jasienica ofiarowa³ ku pamiêci. Po raz
pierwszy w ca³oci wydrukowany zosta³ w dwutygodniku Znad Wilii w 1998
roku  w 100. rocznicê urodzin i 30. rocznicê mierci pisarza.
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W GRONIE S£AWNYCH MACKIEWICZÓW
Rozmowa z Kazimierzem Or³osiem

©Maciej Mieczkowski

 Panie Kazimierzu, proszê
powiedzieæ, kiedy Pan uwiadomi³ sobie istnienie wujów
Mackiewiczów, a  byæ mo¿e 
zafascynowa³ siê ich twórczoci¹, chcia³ naladowaæ którego z braci-pisarzy?
 Dopiero podczas studiów.
Wtedy te¿ zacz¹³em ich rozró¿niaæ. Przedtem byli oni obecni w
rodzinnych relacjach. Moja Kazimierz Or³o w Wilnie
mama  a ich siostra  wiele opowiada³a o swych braciach. Istotnym
momentem by³ powrót wuja Stanis³awa z emigracji do Polski, wiosn¹
1956 roku. By³em na lotnisku wród witaj¹cych. Nie orientowa³em siê
jednak, jak dramatyczna dla niego to by³a decyzja, nie zna³em okolicznoci powrotu. Odt¹d wuj Stanis³aw zaistnia³ dla mnie jako pisarz. Doæ
pochlebnie oceni³ te¿ moje pierwsze próby literackie.
 A w przypadku Józefa Mackiewicza?
 Pozna³em go dopiero w 1972 roku. Pod koniec lat 60-tych przeczyta³em jego Drogê donik¹d, Nie trzeba g³ono mówiæ i Kontrê. W przypadku wuja Józefa to by³a dalsza droga, bo wuj Stanis³aw by³ na miejscu
i ci¹gle go widywa³em. Ale ¿adnego z wujów nie chcia³em naladowaæ,
choæ ich twórczoæ by³a z pewnoci¹ jednym z bodców do pisania.
 Jak Pan odbiera³ ich ksi¹¿ki? Reprezentowali nurty, które
oddala³y siê od siebie, choæ obydwaj poruszali tematy, jakie w czasach powojennych w obozie komunistycznym  jak wiemy  starano siê wymazaæ.
 Pozna³em na pocz¹tku to, co napisa³ wuj Stanis³aw w Polsce
Ludowej  a chodzi o takie ksi¹¿ki, jak Dostojewski czy Stanis³aw August, albo zbiory felietonów. By³o to pisarstwo niezwyk³e  ze wzglêdu
na formê, swadê jêzykow¹, ekspresjê. To by³ zupe³nie inny sposób
pisania od tego, który znalimy z PRL-owskiej literatury czy publicystyki. To by³ wie¿y oddech w tamtych czasach. Prawda, tematyka
historyczna Stanis³awa Mackiewicza by³a w jaki sposób akceptowana
przez cenzurê.
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 Inna atmosfera w tamtych latach panowa³a wokó³ twórczoci
Pañskiego wuja Józefa.
 Jego ksi¹¿ki by³y dla mnie wstrz¹sem. Chodzi g³ównie o obraz
okupacji niemieckiej i szczególnie sowieckiej, o czym wtedy w kraju
zupe³nie nie pisano. Zreszt¹ jako ch³opak widzia³em Powstanie Warszawskie, pamiêta³em, jak z Ochoty wyrzucali nasz¹ rodzinê ludzie z
oddzia³ów Brygady Kamiñskiego. Ale czytaj¹c Kontrê zrozumia³em te¿
walcz¹cych po stronie niemieckiej Kozaków. Ta ksi¹¿ka prze³amywa³a
g³êboko zakorzenione wród Polaków stereotypy.
 Czy te ksi¹¿ki zainspirowa³y Pana do rozwiniêcia we w³asnej twórczoci w¹tków spo³ecznych, czy nawet politycznych?
 Bardziej zmieni³a moje ¿ycie historia Cudownej meliny. Tê ksi¹¿kê,
napisan¹ w 1971 roku, zatrzyma³a cenzura. Przewioz³em wiêc maszynopis powieci na Zachód, kiedy jecha³em do Genewy, po odbiór Nagrody Fundacji Kocielskich za tom opowiadañ Ciemne drzewa. Napisana
po prze³omie grudniowym ksi¹¿ka by³a dla mnie wa¿na. Do w³adzy doszed³ Edward Gierek  wydawa³o siê, ¿e nasta³a odwil¿. Naiwnie s¹dzi³em, ¿e uda siê wydaæ rzecz krytyczn¹ o rzeczywistoci PRL-u. Sta³o siê
to niemo¿liwe ze wzglêdu na negatywn¹ postaæ powiatowego sekretarza
partii. Negatywnym bohaterem  powiedziano mi  móg³by byæ, na przyk³ad, przewodnicz¹cy rady narodowej, ale nie sekretarz. Partia pozostawa³a nietykalna. To wtedy postanowi³em wydaæ ksi¹¿kê u Jerzego Giedroycia. Na znak protestu. O konsekwencjach nie myla³em. Zreszt¹ nie
by³y one takie, jak na przyk³ad w Zwi¹zku Sowieckim  ani do wiêzienia
mnie nie wsadzono, ani nie wywieziono do ³agru.
 Po odbiorze nagrody pojecha³ Pan z sw¹ Cudown¹ melin¹ prosto do Maisons-Laffitte.
 Maszynopis zostawi³em w Szwajcarii, u prof. Zygmunta Kallenbacha, przewodnicz¹cego
kapitu³y tej Nagrody, jednego z tych wspania³ych
i nieska¿onych komunizmem ludzi, których pozna³em. W Maisons-Laffitte, na dworcu kolejki
podmiejskiej, czeka³ na
mnie Zygmunt Hertz.
Spêdzi³em parê godzin w
domu Kultury. By³ Gustaw Herling-Grudziñski, W Zwi¹zku Pisarzy Litwy. 30 maja 2007
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inni wspó³pracownicy. Wyczu³em, ¿e
chcieli wybadaæ, kim
jestem. To naturalne,
zwa¿ywszy na to,
sk¹d przyby³em, a i
autorem  z trzema
tomami opowiadañ 
nie by³em znanym.
Chcieli te¿ uwiadoJózef, Stanis³aw i Seweryna Mackiewiczowie; Przysz³y
miæ mi konsekwenpisarz w 13. Pu³ku U³anów
cje wydania ksi¹¿ki
na Zachodzie. Uzgodnilimy, ¿e jeszcze bêdê próbowa³ wydaæ j¹ w kraju.
Po powrocie próbowa³em interweniowaæ przez PEN Club i Komisjê Interwencyjn¹ ds. Cenzury przy Zwi¹zku Literatów, trochê fikcyjn¹ zreszt¹.
Nic nie pomog³o. Wys³a³em wiêc kartkê  jak umówilimy siê  do prof.
Kallenbacha, a ten przekaza³ maszynopis dla Giedroycia. W ci¹gu dwóch
miesiêcy ksi¹¿ka zosta³a wydana, co dla mnie by³o zaskoczeniem, bo tzw.
proces wydawniczy trwa³ w PRL latami.
 Wracaj¹c wtedy  przez Francjê do Polski  zatrzyma³ siê
Pan w Monachium.
 Wujostwo Józef i Barbara, uciekaj¹c przed Sowietami z Wilna, przebywali jaki czas w Warszawie, jeszcze przed powstaniem. Zapamiêtali
mnie jako ma³ego ch³opca, a ja ich  zupe³nie nie. Zadzwoni³em z drogi i
na dworzec w Monachium przyszed³ wuj Józef. By³ to starszy pan, podobny do mojej mamy, wiêc nie by³o problemów z poznaniem siê. Wynajêli dla mnie tani hotelik nieopodal ich ma³ego mieszkanka. Warunki mieli
ciê¿kie, ¿yli bardzo skromnie  mo¿na powiedzieæ  biednie. Wtedy nie
orientowa³em siê, ¿e s¹ w konflikcie z Woln¹ Europ¹. Nie rozumia³em,
dlaczego wuj by³ tak zwalczany przez rodowiska AK.
 Zaci¹¿y³y na tym mocno sprawy wileñskie z czasów wojny.
 A g³ównie parê tekstów, które zamieci³ od lipca do padziernika
1941 roku w wydawanym przez Niemców w Wilnie Goñcu Codziennym. Zarzucano mu, ¿e by³ jednym z redaktorów pisma. Jak dzisiaj
wiemy  to by³a nieprawda. Ale taki stereotyp funkcjonowa³ przez wiele lat. Potrzeba by³o d³ugiej polemiki, jaka rozgorza³a po roku 1990, ju¿
po jego mierci, aby przywróciæ mu dobre imiê.
 Jakim cz³owiekiem by³ Józef Mackiewicz? ¯y³ w ciê¿kich
warunkach  jak Pan mówi. Czy nie by³ w zwi¹zku z tym, na przyk³ad, zgorzknia³y?
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 Nie zauwa¿y³em, aby by³ cz³owiekiem przygnêbionym. Bardzo
¿yczliwie zosta³em przyjêty. Pamiêtam, ¿e mia³ albumy, w których zbiera³
recenzje i wszelkie informacje na temat swoich ksi¹¿ek, wydanych po
polsku, jak te¿ przek³adów.
 Trudno jednak¿e w takich warunkach by³o mu zapewne funkcjonowaæ jako pisarzowi.
 Niew¹tpliwie. Pracowa³ dziêki warunkom, jakie stworzy³a ciotka
Barbara Toporska  ¿ona i opiekunka. By³a te¿ pewna forma pomocy
stypendialnej ze strony ¿yczliwych mu osób. Wspó³pracowa³ z londyñskimi Wiadomociami, drukowa³ w paryskiej Kulturze, Kontra
i Nie trzeba g³ono mówiæ ukaza³y siê Bibliotece Kultury. Dziêki tym
kontraktom trochê zarabia³ na ¿ycie.
 O czym rozmawia³ Pan z wujem?
 Choæby o mo¿liwoci zawalenia siê systemu komunistycznego w
Rosji i Europie Wschodniej. A pamiêtajmy  by³y to czasy Bre¿niewa, jeszcze przed Konferencj¹ w Helsinkach, która stawia³a na wspó³istnienie dwóch
obozów, akceptuj¹c taki stan rzeczy. W moim odczuciu imperium sowieckie wydawa³o siê byæ monolitem nienaruszalnym. Zaskoczy³y wiêc mnie
s³owa wuja, ¿e sytuacja mo¿e siê zmieniæ i system upadnie. Ku zaskoczeniu przybysza zza ¿elaznej kurtyny, wuj przysz³oæ ocenia³ optymistycznie, nie widzia³ jej w tak czarnych barwach, jak ja.
 Autor Drogi donik¹d nale¿a³ do tej grupy na emigracji, która
do Sowietów mia³a stosunek jednoznaczny i nieprzejednany, nie
bra³a pod uwagê ¿adnych kompromisów, rozmów i rokowañ.
 Co wiêcej  do grona tych, którzy uwa¿ali, ¿e z komunizmem
nale¿y walczyæ z broni¹ w rêku, a wszelka uleg³oæ jest niewybaczalna. Te w¹tki przewijaj¹ siê w jego ksi¹¿kach i publicystyce. Pisa³, ¿e
system totalitarny parali¿owa³ opór, czyni³ ludzi niezdolnymi do przeciwstawienia siê. W Drodze donik¹d mamy opis takich zachowañ po
wejciu Sowietów do Wilna.

Józef Mackiewicz (pierwszy z lewa) w Katyniu; Widzia³ to
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 O tym, jakie stosowaæ postawy wobec re¿imu  jak wiemy 
zastanawiano siê na emigracji. Ró¿ne punkty widzenia sprawi³y,
¿e drogi braci Mackiewiczów coraz bardziej siê rozchodzi³y. Józef
krytycznie i le oceni³ powrót Stanis³awa do Polski Ludowej.
 Tak. Zerwali ze sob¹ zupe³nie. Jedynie moja matka próbowa³a
godziæ braci, ale nic z tego nie wysz³o.
 Czy zachowa³ Pan po tej wizycie w 1972 roku kontakt z wujem w Niemczech?
 Utrzymywany by³ nadal przez moj¹ matkê, która korespondowa³a
od padziernika 1956 roku przede wszystkim z ciotk¹ Barbar¹ Toporsk¹.
Znalaz³em te¿ kilka listów od wuja Józefa. Niestety, ja ju¿ siê wiêcej z
nim nie spotka³em.
 W tamtych czasach kontakty by³y utrudniane. Jak mi opowiada³a Pani Halina, córka Józefa Mackiewicza, z powodu rozmowy telefonicznej z ojcem mia³a wiele przykroci, by³a wyrzucona z pracy.
 To by³o w latach stalinowskich. Wuj Józef, jako wiadek zbrodni
katyñskiej, zeznawa³ przed Komisj¹ Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Jako autor ksi¹¿ek na temat Katynia, by³ na pewno uznawany za jednego z g³ównych wrogów Zwi¹zku Sowieckiego.
 W pewnym momencie jego ¿ycie w Monachium siê odmieni³o. Jak to wp³ynê³o na twórczoæ?
 Sta³o siê to odejciu z Radia Wolna Europa Jana Nowak-Jeziorañskiego, który by³ jednym z wrogów wuja Józefa. Chodzi³o, oczywicie, o czasy wojenne, druk w Goñcu Codziennym i z³¹ ocenê roli
Armii Krajowej na Kresach. Teraz móg³ wspó³pracowaæ z rozg³oni¹,
ale czas zrobi³ swoje. Z listów widaæ, ¿e jego stan zdrowia ci¹gle siê
pogarsza³. Traci³ wzrok, by³y k³opoty z pisaniem. A mia³ zamiar napisaæ sagê rodzinn¹ Mackiewiczów, prosi³, ¿eby mu wys³aæ rodzinne
dokumenty. Do tego nie dosz³o  po mierci wuja Stanis³awa papiery
znalaz³y siê w rêkach jego wnuka, syna starszej córki, Barbary Mackiewiczównej-Repeckiej. Zachowa³ siê list z pretensj¹ od ciotki Toporskiej do mamy, ¿e nie pomoglimy w z za³atwieniu tej sprawy.
 Nie uwieñczy³ wiêc swojej twórczoci histori¹ rodziny Mackiewiczów.
 By³a ona doæ typowa, podobna do historii wielu rodzin na Kresach. Mieli maj¹tek, który zosta³ skonfiskowany po Powstaniu Listopadowym. Po Powstaniu Styczniowym zes³ano pradziada Boles³awa
na Sybir. Podobno wuj Józef napisa³ kilkadziesi¹t stron sagi, a maszynopis znajduje siê w archiwum w Rappersvilu, gdzie zosta³y z³o¿one
wszystkie papiery Józefa Mackiewicza.
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 Dzisiaj s¹ problemy z wydawaniem
jego ksi¹¿ek. Dlaczego?
 To bardzo bolesna
i wlok¹ca siê od lat sprawa. Dotyczy ona praw
spadkowych do twórczoci. Uzurpuje wy³¹cznie prawa Nina Karsov, mieszkaj¹ca w
W mieszkaniu w Monachium; Barbara Toporska.
Londynie. W latach 70- Z archiwum Kazimierza Or³osia
tych za³o¿y³a tam wydawnictwo KONTRA. Wraz z Szymonem Szechterem nawi¹zali kontakt
z wujem Józefem, który zgodzi³ siê na wspó³pracê. Do momentu mierci
autora i póniej, do upadku komunizmu, to ma³e wydawnictwo spe³nia³o
pozytywn¹ rolê. Wydawane i wznawiane ksi¹¿ki Józefa Mackiewicza
trafia³y w niewielkich ilociach do Polski i do ksiêgarñ polskich na Zachodzie.
 Wszystko siê zmieni³o po upadku komunizmu. Okaza³o siê,
¿e córki pisarza takich praw nie posiada³y?
 Prawo do wydawania ksi¹¿ek mia³a jego córka Halina  na podstawie listu, który przekaza³ do Warszawy. Zg³aszali siê do niej przedstawiciele wydawnictw podziemnych. Po upadku komunizmu Halina Mackiewicz napisa³a do pani Karsov, ¿e chce nadal wydawaæ ksi¹¿ki swego
ojca. Zainteresowanie twórczoci¹ Józefa Mackiewicza by³o ogromne.
Zg³asza³o siê mnóstwo wydawców, nawet do mnie, bo wiedzieli, ¿e jestem krewnym pisarza. Tymczasem pani Karsov powiedzia³a: nie!
 Chodzi o powody finansowe?
 Nie wiem, jakie wp³ywy s¹ z tych ksi¹¿ek. Wiem tylko, ¿e pani
Karsov ma pieni¹dze na procesowanie siê i adwokatów. Uzna³a siebie
za jedyn¹ spadkobierczyniê. Rzeczywicie, ciotka Barbara w testamencie
przekaza³a jej te prawa. Wuj Józef zmar³ 31 stycznia 1985 roku, ciotka
Barbara  kilka miesiêcy póniej, w czerwcu. By³y i stare testamenty
wuja  z lat 60-tych, w których przekaza³ prawa Barbarze Toporskiej.
Ona z kolei przekaza³a je pani Karsov. Nie wziêto pod uwagê faktu, ¿e
wuj czêæ tych praw przekaza³ córce we wspomnianym licie, ani tego,
¿e kiedy pisa³ testamenty, nikomu do g³owy nie przychodzi³o, ¿e komunizm mo¿e siê zawaliæ, ¿e mo¿na bêdzie bez przeszkód wydawaæ jego
ksi¹¿ki w Polsce. Pani Karsov uzna³a, ¿e sytuacja u nas jest nadal nie60
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opowiednia, ¿e Józef Mackiewicz nie ¿yczy³by sobie
wydawania swoich ksi¹¿ek
w Kraju! W czasie, gdy na
wniosek córek rozpocz¹³ siê
przewód s¹dowy (równie¿
¿yj¹cej wtedy w Wilnie drugiej córki, Idalii ¯y³owskiej),
pani Karsov zaczê³a przesy³aæ do Polski niewielkie iloci jego ksi¹¿ek. Od 1993 Polski koció³ pod wezwaniem w. Andrzeja
roku ka¿da z nich jest opa- Boboli w Londynie, zakupiony i powiêcony
trzona kuriozalnym nadru- w 1962. Na terenie przykocielnym  niewielkiem. Warto przytoczyæ ten ki cmentarz z kolumbarium, a w nim urny z
prochami Józefa Mackiewicza i Barbary Tonadruk w ca³oci:
Decydujê siê na sprzeda- porskiej. Epitafium drugie od do³u w pierwwanie w Polsce publikowa- szym rzêdzie od lewej g³osi: Jego prochy mog¹
byæ przeniesione tylko do Wilna na Rossê
nych przez londyñskie wydawnictwo KONTRA dzie³ Józefa Mackiewicza, wbrew woli zmar³ego
Pisarza i wbrew w³asnym przekonaniom. Józef Mackiewicz wierzy³, ¿e
nigdy nie zrobiê niczego, co by by³o niezgodne z Jego wol¹  dlatego
zosta³am jedyn¹ spadkobierczyni¹ praw autorskich.
Dzi podejmujê tak¹ decyzjê, bo nie mam innych mo¿liwoci chronienia
tych praw, a zachowanie ich uwa¿am za swój najwa¿niejszy obowi¹zek.
Londyn, kwiecieñ 1993. Nina Karsov
 Wbrew woli zmar³ego pisarza? Zostawmy jednak rozwa¿ania na tematy pozagrobowe. Trudno uwierzyæ, ¿e jakikolwiek pisarz nie chcia³by, aby jego twórczoæ by³a upowszechniana w ojczystym, wolnym kraju.
 W³anie, jak mo¿na decydowaæ za pisarza, który umar³? Zmieni³ siê
ustrój, znik³a cenzura. Jakie bymy nie mieli zastrze¿enia do naszych
przemian, do udzia³u w nich postkomunistów, to decyduj¹ o tym przecie¿ demokratyczne wybory. Istnieje wolna prasa, dzi wszystko mo¿na
drukowaæ. Jest to dzia³anie nie tylko wbrew interesom pisarza, ale i szkodliwe spo³ecznie. Pani Karsov wyst¹pi³a s¹downie przeciwko dziennikowi ¯ycie, w którym ukaza³ siê fragment Drogi donik¹d z moim komentarzem  przeciwko Halinie Mackiewicz, która wyrazi³a na to zgodê.
Wyst¹pi³a przeciwko wydawnictwu Antyk, które wyda³o ksi¹¿kê Katyñ. Zbrodnia bez s¹du i kary, opracowan¹ przez prof. Jacka Trznadla.
Wydanie wspomog³a Fundacja Katyñska, za dochód mia³ byæ przezna61
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czony na budowê cmentarzy polskich w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Pani Karsov doprowadzi³a do tego, ¿e polski s¹d wstrzyma³ rozpowszechnianie tej ksi¹¿ki. Jest to dzia³anie nawet wbrew racji stanu Polski  wiedza o Katyniu wci¹¿ potrzebuje nag³onienia. W ksi¹¿ce zosta³y zebrane
przez prof. Trznadla teksty Mackiewicza, które powiêci³ sprawie Katynia, w tym  stenogram zeznañ przed Komisj¹ Kongresu USA. Wytoczony zosta³ ten proces z ¿¹daniem ogromnych odszkodowañ. W tej chwili
 ¿eby zamkn¹æ przykry temat  sprawa jest w s¹dzie apelacyjnym, za
ksi¹¿ki KONTRY docieraj¹ w znikomych nak³adach do poszczególnych
elitarnych ksiêgarñ polskich.
 Cierpi na tym twórczoæ pisarza.
 To paradoks, ale znaj¹ j¹ krytycy i jej entuzjaci. G³ównie z polemik po roku 1989. Trochê sytuacjê poprawia Nagroda im. Józefa Mackiewicza. Robi³em sonda¿, pytaj¹c o jego ksi¹¿ki. W zwyk³ych ksiêgarniach nie s³yszeli o takim autorze, bardziej znany jest Stanis³aw
Mackiewicz.
 Czy zgodzi siê Pan ze stwierdzeniem, ¿e Józef Mackiewicz
jest w gronie pisarzy wileñskich?
 Wileñszczyzna by³a istotnym t³em w jego twórczoci. Akcje
wszystkich jego ksi¹¿ek osadzane s¹ na Kresach, na Wschodzie. Jest
to pisarz bardzo g³êboko zwi¹zany ze swoim miejscem urodzenia. Tak
samo w publicystyce powojennej. A przed wojn¹  jak wiadomo  by³
reporterem w wileñskim S³owie. Swoj¹ rolê odegra³o i to, ¿e podró¿owa³ wiele po Kresach. Nie mogê w³aciwie przypomnieæ sobie niczego z jego twórczoci, co by nie mia³o powi¹zania z dawnymi ziemiami Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
 Czy to zainteresowanie Wschodem by³o zgodne z pogl¹dami
jego brata, Stanis³awa Cata?
 Wuj Stanis³aw by³ pi³sudczykiem, wuj Józef pozostawa³ bardziej
krytyczny w stosunku do Marsza³ka. Potem obaj byli bardzo krytyczni,
co dla wuja Stanis³awa skoñczy³o siê Berez¹ Kartusk¹. Wuj Józef krytycznie pisa³ o sytuacji politycznej w Polsce lat 30-tych a¿ do rozpoczêcia wojny. Trzeba przyznaæ, ¿e obaj ostro widzieli narastaj¹ce zagro¿enie
 nie tylko ze strony niemieckiej, ale i sowieckiej. Ju¿ po wojnie, kiedy
ró¿nice pomiêdzy nimi by³y coraz wiêksze, obydwaj zachowali wielki
sentyment do Wilna. Choæ wuj Józef tego tak nie podkrela³.
 W epitafium w miejscu pochówku pisarza w Londynie czytamy: Jego prochy mog¹ byæ przeniesione tylko do Wilna na Rossê.
Rodzinê Mackiewiczów ³¹cz¹ wiêzy pokrewieñstwa z Litwinami.
 Tak. W Wilnie s¹ kuzynki  Litwinki, wnuczki sióstr Antoniego Mac62
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kiewicza, ojca Stanis³awa, Józefa i Seweryny. Dwie siostry dziadka wysz³y za m¹¿ za Litwinów  Matulaitisów, ¿adnych krewnych, to tylko
zbie¿noæ nazwiska. Jeden by³ pogl¹dów lewicowych, drugi  narodowych. Córka tego drugiego, ciocia Wincunia, która po wojnie znalaz³a siê
w Rzymie, wysz³a przed wojn¹ za Lozoraitisa, dyplomatê Litwy Kowieñskiej, który na emigracji by³ ambasadorem przy Watykanie. Mieli dwóch
synów  jeden z nich niedawno kandydowa³ na prezydenta Litwy. Jego
brat  Jerzy (Jurgis) Matulaitis, znalaz³ siê w Stanach Zjednoczonych. Ale
podczas wojny by³ w Wilnie. I to jest ów kuzyn z litewskich huzarów 
jest takie opowiadanie Józefa Mackiewicza. Kiedy w 1919 roku Wilno by³o
w rêkach Litwinów, wuj trafi³ do niewoli litewskiej i ten kuzyn go wyratowa³ z opresji. Mama przez d³ugie lata korespondowa³a ze swoimi siostrami
ciotecznymi: Wincent¹ w Rzymie, Gra¿yn¹ w Nowym Jorku, Aldon¹ i
Laim¹ w Wilnie, córkami tych lewicowych Matulaitisów. My teraz mamy
kontakty z córk¹ Aldony  Ad¹, i Laimy  Danguole.
 A czy te zwi¹zki z Wileñszczyzn¹ i Litw¹ jako wp³ynê³y na
kszta³towanie Pañskiego pisarstwa?
 Urodzi³em siê w Warszawie, tu spêdzi³em dzieciñstwo podczas
wojny, potem by³em wychowankiem Polski Ludowej. Maturê zrobi³em w 1953 roku, w Liceum im. Tadeusza Reytana, maj¹cym tradycje
przedwojenne, dziêki czemu ominê³a mnie atmosfera stalinowska. Po
studiach, jako prawnik pracowa³em na wielkich budowlach, ¿eby poznaæ ró¿ne rodowiska  trochê ju¿ pod k¹tem pisania. A pisaæ zacz¹³em
jeszcze w czasie studiów. Spotyka³em ludzi raczej z Polski Centralnej.
Jak przebywalimy w Bieszczadach, to by³a Galicja. Potem zwi¹za³em
siê z Mazurami, tylko ze wzglêdu na przyrodê bliskimi Wileñszczynie.
Rodzina mojego ojca pochodzi³a z Wo³ynia i Podola. Stamt¹d uciekli przed
rewolucj¹. Mama by³a w Wilnie, a ojciec  przez jaki czas w Kijowie.
Dopiero w 1918 roku ze starszym bratem przeszli granicê. Kresy zawsze
by³y obecne w moim ¿yciu, ale to dla mnie ju¿ inny wiat.
 Pañska twórczoæ jest oddzielnym tematem-rzek¹.
 W dawnych latach w moich ksi¹¿kach bardziej by³a obecna polityka. Dlatego wydawa³em je na Zachodzie, u Giedroycia, w londyñskim Pulsie, u Jana Chodakowskiego. Natomiast po 1990 roku ksi¹¿ki
 Niebieski szklarz czy Drewniane mosty, czy teraz  Dziewczyna z
ganku, zawieraj¹ inn¹ problematykê, mo¿e bardziej egzystencjaln¹.
Mylê, ¿e nale¿ê do pokolenia, naznaczonego piêtnem komunizmu, dlatego czêsto wracam do tamtych lat, do PRL-u.
 Pañska rodzina, a mówiê i o Mackiewiczach, i Or³osiach, ma
bardzo mocne geny pisarskie  Pañski syn, Maciej Or³o, jest
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nie tylko prezenterem telewizyjnym, ale
te¿ pisarzem.
 Wyda³ ksi¹¿kê na podstawie cyklu
swoich audycji telewizyjnych Oko w oko.
To by³y wywiady z ludmi kultury  aktorami, pisarzami, re¿yserami z Polski i z
zagranicy. Druga jego ksi¹¿ka, to opowiadania dla dzieci. Dziwne przygody Kubusia. By³a pisana trochê dla jego synka, a
mojego wnuka. Zw³aszcza jedno z nich 
o Kubusiu w szpitalu  ceniê, poniewa¿ W Instytucie Polskim w Wilg³ówny bohater zwraca uwagê na problem nie. Obok Kazimierza Or³osia
dziecka opuszczonego. W tej chwili Ma-  autor wywiadu, prowadz¹cy
ciej pisze kolejn¹ ksi¹¿kê, o swojej córeczce konferencjê, powiêcon¹ Mackiewiczom
Meli, a naszej wnuczce. W tej pierwszej
wystêpowa³a babcia, w tej drugiej  dziadek, czyli ja. Do grona pisz¹cych w naszej rodzinie trzeba dodaæ mojego ojca, który w grubych
zeszytach opisa³ swoje ¿ycie, poczynaj¹c od dzieciñstwa na Ukrainie.
Mam te¿ Kronikê Rodzinn¹ mamy. Podj¹³em próbê jej wydania, niestety, bez powodzenia, choæ zastanawiano siê nad tym w krakowskim
Wydawnictwie Literackim.
 U Pani Aleksandry Niemczykowej widzia³em pamiêtniki Stanis³awa Mackiewicza, jej ojca, bardzo ciekawe i godne opracowania. Chcê podziêkowaæ, ¿e znalaz³ Pan mo¿liwoæ przybycia do
Wilna, uczestniczyæ w spotkaniach literackich polskich poetów
tego miasta.
 To by³ niezwyk³y pobyt, z bardzo po¿yteczn¹ konferencj¹, powiêcon¹ Mackiewiczom. W pamiêci pozostan¹ wzruszaj¹ce wycieczki
ladami S³owa w Wilnie, wyjazd do Czarnego Boru, gdzie mieszkali
Józef Mackiewicz i Barbara Toporska.
To poznanie historii, umiejêtnie zwi¹zane z dniem dzisiejszym, wydaje siê bardzo cenne. Dobrze, ¿e podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj
nad Wili¹ dyskutuje siê i mówi siê o
roli poezji i literatury w naszym ¿yciu.
 Dziêkujê za rozmowê.
Pisarz przegl¹da ostatni numer
Znad Wilii
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W OCZEKIWANIU NA WYWIAD
Z HALIN¥ MACKIEWICZ
 Naj³atwiej do mnie trafiæ, na Szczêliwick¹,
od strony Dworca Zachodniego  powiedzia³a
mi pani Halina, córka Józefa Mackiewicza, kiedy umawia³em siê telefonicznie na pierwsze z
ni¹ spotkanie wiosn¹ tego roku. Zna³a Znad
Wilii, ucieszy³a siê z przyniesionych numerów
kwartalnika, powiedzia³a, ¿e je wyle zaraz po
przeczytaniu znajomej wilniance do Krakowa.
Ucieszy³a siê, kiedy powiedzia³em, ¿e jednym z
bohaterów konferencji, towarzysz¹cej tegoroczHalina Mackiewicz z oj- nym Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich
Maj nad Wili¹, bêdzie jej ojciec.
cem przy Ostrej Bramie
Halina Mackiewicz, archeolog z zawodu, przy
ciastkach i herbacie, opowiedzia³a trochê o sobie, o tym, jak w latach
m³odoci, podczas archeologicznej pracy w Krakowie mia³a przykre konsekwencje z powodu zadzwonienia do ojca do Monachium. Ze wzruszeniem wspomina³a spotkanie z nim po latach roz³¹ki w Niemczech. Ju¿
wtedy chcia³em utrwaliæ z ni¹ tê rozmowê, ale jako osoba niezwykle
skromna, pani Halina by³a przeciw jej nagraniu, nawet jej notowaniu czy
zrobieniu zdjêcia.  Muszê siê do tego przygotowaæ  powtarza³a.
Podczas spotkania nastêpnego, ju¿ po Maju nad Wili¹, po tym, jak
opowiedzia³em o przebiegu przedsiêwziêcia, o pobycie poetów w Czarnym Borze,
gdzie minê³o jej dzieciñstwo, znowu¿ nie
uda³o siê mi namówiæ pani¹ Halinê na krótk¹
rozmowê dla Znad Wilii. Jak i póniej,
kiedy kilkakrotnie do niej dzwoni³em z tak¹
propozycj¹  bardzo gocinna i serdeczna
pani Halina Mackiewicz, proponowa³a tak¹
rozmowê od³o¿yæ na póniej.
Mam nadziejê, ¿e do niej dojdzie, a piszê o tym po to, gdy¿ bez wypowiedzi córki Po latach roz³¹ki z ojcem pod
Józefa Mackiewicza mówienie o dzia³alno- Monachium
ci pisarza, którego twórczoæ jest tak
mocno osadzona w realiach wileñskich, wydaje mi siê niepe³ne. Niech
postaæ córki pisarza przybli¿¹ przynajmniej te archiwalne zdjêcia.
R.M.
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Wraca³em z Francji przez Niemcy, by³a godzina 12 i wuj Józef wyszed³ po mnie na stacjê.
Widzia³em go wtedy po raz pierwszy. Wynaj¹³
dla mnie pokoik w ma³ym hoteliku, niedaleko
swego mieszkania. Zorientowa³em siê wtedy, w
jakich warunkach oni ¿yli. A ¿yli bardzo biednie.
Powiedzia³bym, na skraju ubóstwa. Wynika³o to
z osamotnienia i niechêci rodowisk emigracyjnych do Józefa Mackiewicza. Z ró¿nych powodów. Nie bêdê szeroko o tym mówi³, ale  jak
wiadomo  by³ on w konflikcie ze rodowiskami AK, chodzi³o o pewne historie z czasów wojny w Wilnie, o wyrok
mierci, który potem zosta³ odwo³any. O krytykê polityki wschodniej
w³adz politycznych rz¹du londyñskiego i politykê AK na ziemiach
wschodnich, akcji Wachlarz przede wszystkim, polityki wschodniej
Watykanu Jana XXIII i potem Paw³a VI.
Wyda³ dwie ksi¹¿ki Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy i W cieniu
krzy¿a, krytyczne bardzo. Tak¿e ze wszystkich stron by³ on krytykowany, a wp³ywa³o to w jaki sposób i na ich sytuacjê materialn¹. Cho-

Kazimierz Or³o przy domu swojego wuja  Józefa Mackiewicza w Czarnym Borze
podczas Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹. 30 maja 2007;
W tym domu w Czarnym Borze Mackiewiczowie spêdzili wojnê
66

Kazimierz Or³o

©Romuald Mieczkowski

cia¿ w Monachium
dzia³a³a rozg³onia
Polska Wolna Europa, Józef Mackiewicz
by³ na indeksie, nie
móg³ z ni¹ wspó³pracowaæ. W³aciwie
dopiero, gdy odszed³
Jan Nowak Jeziorañski, a dzia³em literackim kierowa³ W³odzimierz Odojewski,
który zaprzyjani³ siê Przed spotkaniem w Wilnie odby³a siê niejedna rozz Józefem Mackiewi- mowa w mieszkaniu Pani Aleksandry Niemczykoczem, wtedy dopiero wej. To zdjêcie wykona³ organizator Maja nad
zaczê³y na antenie Wili¹ w jej mieszkaniu, dok¹d przyby³ Kazimierz
Or³o. Pocz¹tek maja 2007
byæ nadawane fragmenty jego ksi¹¿ek i publicystyka.
To samo, niestety, by³o równie¿ w Polsce. Józef Mackiewicz przez
rodowiska, zw³aszcza lewicowe, zwi¹zane z opozycj¹ demokratyczn¹,
w latach 70-tych i 80-tych by³ równie¿ krytykowany. Pamiêtam, a
by³em wtedy w redakcji Zapisu, to takie polskie pismo poza cenzur¹,
by³ ogromny problem z wydrukowaniem recenzji jego ksi¹¿ek. By³ sprzeciw, tak¿e wynikaj¹cy z jego krytyki w stosunku do komunizmu. On
przecie¿ nie uznawa³ ¿adnych pertraktacji z komunistami i nie uznawa³
ulepszania komunizmu, socjalizmu z ludzk¹ twarz¹. Powtarzane s¹
jego lapidarne, krótkie s¹dy, ¿e miejsce uczciwych ludzi w obozie komunistycznym jest tylko w wiêzieniu.
Po raz pierwszy wzi¹³em udzia³ w takiej sesji, powiêconej Józefowi Mackiewiczowi na pocz¹tku lat 90-tych, w Krakowie, któr¹ zwo³a³o Ko³o Historyków. Wyg³osi³em wówczas referat Józef Mackiewicz 
sylwetka pisarza, który po latach chcia³bym pañstwu odczytaæ. Bêdê
mówi³ przede wszystkim o jego prozie. Jest te¿ i wybitnym publicyst¹.
Jego pogl¹dy, które wywo³ywa³y ze wszystkich stron krytykê i polemiki, s¹ znane. Ale dla mnie, zreszt¹ jako dla prozaika, cz³owieka, który
te¿ próbowa³ i pisa³ powieci czy opowiadania, to zetkniêcie siê z jego
proz¹ by³o wielkim prze¿yciem.
Kazimierz Or³o
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Ludzie, interesuj¹cy siê literatur¹, maj¹ swoich pisarzy.
Ja mam swoich Mackiewiczów. Mo¿e s¹ oni mniej znani, ale jeli kto uczy siê literatury polskiej, jej okresu miêdzywojennego, to si³¹ rzeczy
bêdzie tam Stanis³aw Cat Mackiewicz. Jako ten, który pozwoli³ na ¯agary, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do
ujawnienia i wylansowania Danuta Piotrowicz  od prawej, w towawietnych nazwisk w literatu- rzystwie Aleksandry Niemczykowej i Marze polskiej. To jego zas³uga. riusza Gaszto³a w bibliotece Instytutu
Abstrahuj¹c jego dzia³alnoæ Polskiego w Wilnie
jako redaktora S³owa  jako wydawca by³ tym, który zauwa¿y³ doskona³e pióra i przyzwoli³ na rozwój talentów.
W 1985 roku pojawi³a siê  tak mi siê wydaje  pierwsza monografia
o Stanis³awie Cacie Mackiewiczu autorstwa Jerzego Jaruzelskiego. W
Zwi¹zku Radzieckim zaczyna³a siê ju¿ pierestrojka  przebudowa, ale
by³o jeszcze spokojnie. Nie pamiêtam, jak¹ drog¹ otrzyma³em tê ksi¹¿kê,
prawdopodobnie j¹ w Polsce kupilimy. W tamtym czasie, pracuj¹c w
redakcji dziennika Czerwony Sztandar napisa³am co w rodzaju poszerzonego anonsu o tej ksi¹¿ce. Wydawa³o siê, dobrze robiê, wci¹gaj¹c

Józef Mackiewicz na podwórku przy ul. Witoldowej  1929 i nieco póniej
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nowe nazwisko na
³amy gazety, tymczasem
redaktor naczelny mi
mówi: A czy pani wie,
kto to by³?
Skoro przeczyta³am
tê ksi¹¿kê, si³¹ rzeczy
musia³am wiedzieæ
Taka oto by³a, wtedy ju¿
wewnêtrzna cenzura, ale Podczas konferencji. Na pierwszym planie  ks.
parê s³ów mi zdjêto i ar- Vaclovas Aliulis, z prawa  Juozas Marcinkevièius,
tyku³ poszed³ do druku. dyrektor Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk,
Pani Oleñka Niemczy- pierwszy w drugim rzêdzie  Ryszard Maciejkianiec, redaktor naczelny czasopisma Nasz Czas
kowa by³a uprzejma tê
wzmiankê przes³aæ autorowi monografii, a ten z kolei przys³a³ mi podziêkowanie. W ten sposób mój Mackiewicz prawdopodobnie po raz
pierwszy po wojnie trafi³ na ³amy naszej prasy.
Ksi¹¿ki Mackiewiczów, jak w ogóle pozycje, pochodz¹ce niekiedy
z drugiego obiegu, zdobywalimy w póniejszych latach. By³a taka akcja po 1989 roku, w ramach której Biblioteka Polska z POSKu w Londynie masowo przysy³a³a dla nas tego typu wydawnictwa. A wiêc by³a
mo¿liwoæ  o ile kto chcia³  do uzupe³nienia swej wiedzy.
Wiem, ¿e z dostêpem do ksi¹¿ek Józefa Mackiewicza s¹ problemy,
poniewa¿ prawa autorskie nale¿¹ do Niny Karsov, a ona nie zezwala na
ich wznawianie. Ale tak siê znów z³o¿y³o, ¿e w jakim momencie w
Wilnie pozna³am córkê Józefa  .p. Idaliê ¯y³owsk¹. Poprosi³am j¹,
aby wypo¿yczy³a mi listy, jakie otrzymywa³a z Monachium od ojca.
By³o to w roku 1994. W ten sposób otrzyma³am szeæ listów, wybranych wed³ug jej uznania. Przyszykowa³am je do druku w dwóch odcinkach, robi¹c szerszy wstêp o Józefie Mackiewiczu, a przy okazji 
i o Stanis³awie Cacie. A w listach mowa by³a nie o politycznych sprawach, tylko o bycie pisarza, o stronie materialnej jego ¿ycia, czym jest
Monachium, jak mieszkanie wygl¹da, jakie s¹ w nim ksi¹¿ki itp.
Póniej, kiedy zmar³ Józef Mackiewicz, kto przys³a³ mi wycinek
gazetowy z nekrologiem, w którym by³y imiona Barbary Topolskiej oraz
córek  Haliny i Idalii. A co do ksi¹¿ek Mackiewiczów, to dziêki dobrym
ludziom zebralimy je. Mówiê to po to, aby podkreliæ, ¿e kto chcia³
poznaæ ich twórczoæ, mia³ tak¹ szansê.
Danuta Piotrowiczowa
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Czes³awowi Mi³oszowi w Werkach

jak ¿ywy
cieñ ga³¹zki klonu
os³ania mi twarz
jego postaæ z wysoka

Ten tekst zanotowa³am w
czerwcu 2006 roku w Werkach. Rzeczywicie, siedz¹c na
³awce z panoram¹ na rzekê WiAutorka wspomnieñ w Werkach
liê i Wilno, zauwa¿y³am, ¿e w
pe³nym s³oñca przedpo³udniu, cieñ ga³¹zki stoj¹cego z boku klonu co
jaki czas natarczywie wpada mi na twarz, jakby zaczepiaj¹c. Inne
ga³êzie by³y du¿o spokojniejsze. Tu, do Werek, trafi³am ju¿ du¿o
wczeniej, po wyjciu od Mi³oszów, po tamtej wizycie jesieni¹ 2001.
Wst¹pi³am wtedy do ksiêgarni, gdzie jedno z pism literackich otworzy³o mi siê na wierszu Poety  Werki:
nawet zdarzaj¹ siê pomy³ki na przyk³ad wêdrujesz
A
I nie wiesz, ¿e ju¿ jeste po drugiej stronie.
Tak i ja, mo¿e tylko niê te rudoz³ote lasy,
B³ysk rzeki, w której p³ywa³em za m³odu,
Padziernik moich wierszy z powietrzem jak wino.
Werki  trudno powiedzieæ  las, czy swobodnie rozrastaj¹cy siê
park? I zespó³ obiektów zabytkowych, w których dzi mieci siê Instytut Biologii. Obecnie znajduj¹ siê w granicach Wilna. Z wysokiego wzgórza widaæ gêst¹ falê lasów nad Wili¹, przes³aniaj¹c¹ budowle miasta. Tu
w dzieciñstwie i m³odoci lubi³ bywaæ Mi³osz. Podobno na staroæ wraca siê z fotograficzn¹ dok³adnoci¹ do lat pierwszych. Ten wiersz Stary
Poeta napisa³ w 2000 roku, kiedy rzeczywicie powróci³ na chwilê do
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miejsca swej
m³odoci, zdziwiony, ¿e po tylu
latach jest ten
sam, ¿e jeszcze
nie przeszed³ do
nieznajomej krainy, któr¹ zamieszkuj¹ bliscy
umarli. A przecie¿
poczucie szczêcia i spokoju, tak
rzadkie na ziemi, Z urwistej skarpy rozpociera siê modra wstêga Wilii. 2006
wskazywa³oby na to, ¿e to ju¿ inna strona snu, na któr¹ mo¿na przejæ
bezbolenie, czuj¹c na ramieniu rêkê Przewodnika. Co jest realne  m³odoæ, czy póna staroæ z widokiem na rudoz³ote lasy? wiat po tej, czy
tamtej stronie? Lektura wiersza Werki uspokoi³a mnie, na chwilê znios³a
lêk przed mierci¹, kiedy tak sta³am, czytaj¹c go w ksiêgarni przy Krakowskim Rynku. Podobne odczucia ogarnia³y mnie podczas tamtej wizyty u Mi³osza  zapewnienia o wzajemnej serdecznoci gdziekolwiek
jestemy  wzbudzi³y moje przekonanie o nieprzerwanej ci¹g³oci czasu
miêdzy tu i Tam. Wiersz Werki znalaz³ siê w szeroko omawianym na
³amach wszystkich wa¿nych i mniej znacz¹cych czasopism tomie Druga przestrzeñ (Znak 2002). Przez okienko w zielonej, papierowej koszulce ok³adki, widaæ drug¹ przestrzeñ tomu  krajobraz z drzewami
(mo¿e rudoz³otymi?), przewietlony s³oñcem, jasnociami promienistymi z poprzedniego zbioru To. Raj utracony, czy mo¿e czekaj¹cy? Ju¿
pierwszy, tytu³owy tekst, to wo³anie o ow¹ drug¹ przestrzeñ, o duchowy, teologiczny wymiar rzeczywistoci.
Je¿eli Boga nie ma
to nie wszystko cz³owiekowi wolno
jest stró¿em brata swego
i nie wolno mu brata swego zasmucaæ
opowiadaj¹c, ¿e Boga nie ma.
Autor paradoksalnie parafrazuje Dostojewskiego. W Pónej dojrza³oci wyjania: Dopiero pod dziewiêædziesi¹tkê, otworzy³y siê drzwi we
mnie i wszed³em w klarownoæ poranka. Owe drzwi poznania, znane
z poezji Williama Blakea, otwieraj¹ siê na wiat, w którym wszystko
ma cel i sens: cios miecza, malowanie rzês, ziemia, na której jestemy
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biblijnymi robotnikami w winnicy  wiadomi tego, czy nie wiadomi.
Wreszcie wiat porz¹dkowany przez mylenie teologiczne, jak wyjania we wstêpie do Traktatu teologicznego:
Dlaczego teologia? Bo pierwsze ma byæ pierwsze.(...) Oby do naszej mowy wróci³a rzeczywistoæ. /To znaczy sens, niemo¿liwy bez absolutnego punktu odniesienia.
(Wczeniej w Piesku przydro¿nym notowa³: Poezja dwudziestego
wieku, w tym co w niej najbardziej istotne, jest zbieraniem danych o
rzeczach ostatecznych w kondycji ludzkiej i wypracowuje jêzyk, który
mo¿e wykorzystaæ teologia. I w³anie jego poezja to udana próba odnowienia jêzyka teologii).
Traktat teologiczny Mi³osza przeczyta³am ze wzruszeniem, jakby
Poeta zaprosi³ mnie do ogl¹dania rodzinnego albumu albo dziennika, nie
pokazuj¹c wszystkich zdjêæ i zapisków, tylko te najwa¿niejsze. A wiêc
moment decyzji o napisaniu dzie³a, któr¹ podj¹³ na obwodnicy miêdzy
miastami o mówi¹cych nazwach  San Francisco i Sacramento.
Póniej pokaza³ siebie  puco³owatego kustosza Ko³a Mi³oników Przyrody, licz¹cego jaskrawo malowane ptaki w atlasach. Urzeczonego
przyrod¹, która jednak, po bli¿szym przyjrzeniu siê, g³osi tryumf silniejszych. Dlatego musia³ uciec do sztuki, czyli przeciw-natury, tym
samym, z powodu grzechu pychy, skazuj¹c siê na piek³o artystów. A
przecie¿ ju¿ na wstêpie zaznaczy³, ¿e podj¹³ siê tego dzie³a, ¿eby odkupiæ swój grzech pychy, poetyckiego skupiania siê na sobie  w³asnych odczuciach, wyobra¿eniach. Czytelnik jednak odbiera to inaczej. Mi³osz, w tej  wed³ug niego  ws³uchuj¹cej siê w siebie twórczoci, utrwali³
tylu innych, spotkanych mo¿e tylko raz w ¿yciu. Powo³a³ ich do
wiecznego istnienia, ¿eby nie
przepadli wród
odchodz¹cych.
Ocali³ ich niepowtarzalnoæ i  jak
nikt inny  wspó³odczuwa³ z nimi,
ogarnia³ ich czu³o- Dawny Pa³ac Biskupi w Werkach wy³ania siê spoci¹. Jednoczenie ród sêdziwych drzew starego parku
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za martwi³ siê o kres ich przeznaczeñ, ostateczne Bo¿e plany wobec
ka¿dego, nawet najkrótszego ¿ycia:
Zamiast wiecznoci, zieleñ i ruch ob³oków
Wstaje tysi¹c za tysi¹cem Zo, Katarzyn, Bart³omiejów,
Mary, Agat, Bronis³awów
¯eby wreszcie wiedzieli,
Dlaczego to by³o i po co
(W parafii)
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Traktat teologiczny Mi³osza to mo¿e jednak przede wszystkim rzecz
o w¹tpieniu, rozbieranie religii na czynniki pierwsze, racjonalne szukanie
logiki dogmatów,
bezowocne próby
wyt³umaczenia
sk¹d z³o, i dlaczego Bóg-Stwórca
wyra¿a na nie zgodê. To nieustanny
dyskurs ze sob¹, z
poprzednikami w
podobnych docie- Zabudowania pa³acowej stajni w oczekiwaniu na lepsze czasy
kaniach. Z Bogiem?
Brak w nim momentu pewnoci i ciszy, stanu ³aski, jak¹ jest ufna wiara,
darowana, nie zadaj¹ca pytañ. Dopiero pointa przynosi uspokojenie 
piêkna Pani z Lourdes i Fatimy zobowi¹zuje poetê, by by³ jak dzieci,
którym siê ukazywa³a, by odkry³ radoæ i ukojenie charakterystyczne dla
dzieciêcej wiary. Traktat, napisany przez dot¹d w¹tpi¹cego i czasem prowokuj¹cego do zupe³nie innych odczuæ poetê, pora¿a szczeroci¹, przypomina publiczn¹ spowied. Jego autentyzm i prostota chwilami ka¿¹ siê
zastanawiaæ, czy to utwór literacki, czy mo¿e bardzo osobisty pamiêtnik
mêdrca. W tekstach, pomieszczonych w Drugiej przestrzeni, du¿o jest
snu  w snach powracaj¹ do Poety lata spêdzone na obczynie, odwiedza go Anio³ Stró¿, studentka Piórewiczówna, gdzie tam z Wilna... Mi³osz wyznaje, ¿e najczêciej wiersze przychodz¹ do niego w nocy, jakby
ze snu, wtedy wstaje i zapisuje je w zeszytach. Có¿ wiêc jest rzeczywiste  przesz³oæ, przysz³oæ, teraniejszoæ, czy mo¿e poezja  czwarty
wymiar czasu? Mam wra¿enie, ¿e ta poezja, jedynie rzeczywista, na pograniczu nieustannej jawy i snu, najlepiej wprowadza w drug¹ przestrzeñ. Wielu, po opublikowaniu przez Profesora Traktatu teologicznego, interpretowa³o go, polemizowa³o z nim na ³amach pism, szczególnie
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Tygodnika Powszechnego. Sama napisa³am mini-poemacik, który
wys³a³am Mi³oszowi razem z listem. Potem przez kilka miesiêcy nie bardzo siê do mnie odzywa³, a przy nastêpnym spotkaniu z przek¹sem zauwa¿y³, ¿e czasem mam zbyt du¿¹ ³atwoæ pisania.
Fragmenty tekstu, który napisa³am po lekturze Traktatu teologicznego Czes³awa Mi³osza:
1.

Przypisek

mój syn chce siê zwolniæ ze szko³y
¿eby nieæ krzy¿ przed trumn¹
w pogrzebowym kondukcie
za to p³ac¹ dwadziecia z³otych a on
cierpi na brak pieniêdzy
jeszcze nic nie bola³o go tak powa¿nie
mo¿e tylko m³odzieñcze krosty na twarzy
dlatego chodzenie w orszaku cudzego nieszczêcia
nie wydaje mu siê pomna¿aniem boleci
w nieskazitelnie bia³ej kom¿y odcina³by siê
od czerni ¿a³obników cz³owiek z obs³ugi
jak my na co dzieñ przebrani za pielêgniarzy
cudzych spraw wynajêci do ¿ycia
(...)
3.

Przeczyta³am Poetê

przeczyta³am Poetê wspominaj¹cego swoj¹ jazdê
autostrad¹ z Berkeley gdzie miêdzy San Francisco i Sacramento
kiedy postanowi³ napisaæ traktat teologiczny
same wiête nazwy w demokratycznej Ameryce
gdzie ka¿dy wybiera jak najlepiej dla siebie i innych
i tamta decyzja o oddaniu siê w opiekê wiêtego Franciszka
b¹d w¹tpi¹cego w realnoæ wiata mistrza Berkeleya
przypominanie ich w ka¿dej chwili kiedy
podaje siê swój adres
jak odmawianie litanii albo ró¿añca
nawet jeli Biedaczyna z Asy¿u
ma niewiele wspólnego z bogactwem metropolii
to przecie¿ bieda zapominaj¹cych o Bogu
jest zbyt widoczna
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4. Przeczyta³am Poetê ze wzruszeniem
przeczyta³am Poetê ze wzruszeniem
jakby zaprosi³ mnie do ogl¹dania rodzinnego albumu albo notatnika
nie pokaza³ wszystkich zdjêæ i zapisków
ale te najwa¿niejsze ledwie odkrywa³ niektóre kartki
puco³owaty kustosz Ko³a Mi³oników Przyrody
licz¹cy jaskrawo malowane ptaki w atlasach
nie wiedzia³ ¿e jednym z nich by³ ptak domowy
kogutek Larabi z bajki mojego taty
a przecie¿ on móg³by byæ antydowodem na to
¿e wszystko co biega, pe³za, lata i umiera jest
argumentem przeciwko boskoci cz³owieka
pomaga³ mi odfrun¹æ poza rzeczywistoæ
bez niego nie uda³aby siê ¿adna moja lekcja astronomii i filozofii
có¿ ¿e sztucznie hodowany z plastyku
ale na wzór kogutów z mojego podwórka
próbuj¹cych dziobaæ chleb z rêki zanim podros³y
za szybko podros³e Poeto
dobrze ¿e Matka Bo¿a na co zwracasz uwagê
ukazywa³a siê dzieciom
ilekroæ J¹ widzimy mo¿emy mieæ pewnoæ
¿e nie dorolimy
5. Pe³na pychy piszê z nadziej¹
wiem Twoje rozwa¿ania zbyt powa¿ne
¿eby pl¹taæ w nie dziecinne bajki
zaj¹³e siê udowadnianiem ¿e pocz¹tkiem z³a
i niedoskona³oci samolubna pycha
¿e od³¹czenie od ca³oci zapocz¹tkowa³ zbuntowany anio³
póniej Adam ¿e Grzech Pierworodny to prometejskie marzenie
o cz³owieku
istocie tak uzdolnionej, ¿e si³¹ swego umys³u
stworzy cywilizacjê i wynajdzie lekarstwo przeciw mierci
¿e samemu ci grozi Piek³o artystów
z powodu pychy dzie³a
mnie te¿ w dzieciñstwie nie spe³ni³y siê trzy ¿yczenia
¿eby ludzie nie umierali nie starzeli siê nie chorowali
pope³ni³am grzech zestarza³am siê
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chcia³am dowiadczaæ doros³ego ¿ycia
pyszna ¿e dam w nim sobie radê
a mo¿e niekiedy ludzka pycha to nadzieja
dlatego pe³na pychy piszê z nadziej¹ ¿e odczyta to poeta
w¹tpi¹cy ale nie wystraszony tak jak ja
mo¿e dlatego ¿e jest mê¿czyzn¹ i uczyli go
¿eby nie pokazywaæ jak siê jest zlêknionym
6. Pieczêæ na spokojnej karcie
bia³y lak niegu pieczêtuje ziemiê na kilka nocy
¿eby nikt nie zd¹¿y³ z³amaæ szyfrów jego ciszy
przychodz¹cej do nas przed zaniêciem
za póno ¿eby uspokoiæ
w dzieñ ten sam niepokój pytañ
wprowadzaj¹cy zamieszanie w najbli¿szym krajobrazie
miêdzy linijki zeszytów na twarze przyjació³
nawet najg³êbiej skrywany wymyka siê w Traktacie teologicznym
na spokojnie krelon¹ kartê wielkiego dzie³a
7. Cnota mêstwa
i to mê¿ne przyznawanie siê do miertelnoci
pozbywanie pychy ³udz¹cej
¿e nas mieræ nie dotyczy
¿e zapisuj¹cy a wiêc ¿yj¹cy podwójnie
maj¹ wiêksze prawo by zostaæ tu d³u¿ej
ni¿ na jedno niezwyk³e ¿ycie
(...)
O mi³oci w rodê popielcow¹
 Bêdê w Krakowie na reporta¿u  powiedzia³am do s³uchawki.
 Dobrze, niech pani zadzwoni za godzinê, przyjdzie moja sekretarka, ustalimy czas spotkania  poprosi³ Profesor. Ostatecznie umówilimy siê na rodê popielcow¹, 5 marca 2003 roku. Przedtem spêdzi³am
ca³y dzieñ w Ogrodzie Botanicznym (w szpitalu nieopodal leczy³a siê
na serce Halina Powiatowska), przy bliskiej Bogus³awskiego ulicy Kopernika. Potem na chwilê bar wegetariañski i kawa sojowa. Pi³am, parz¹c wargi, bo zosta³o mi nieca³e dziesiêæ minut. S³ychaæ by³o muzykê
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z filmu Amelia. Jaka têga
Amerykanka w prochowcu wypytywa³a, co to za
³adne dwiêki. Zaczê³o biæ
mi mocniej serce. Zwyczajowo. Ta wizyta by³a
nieco inna, bez Carol. Rok
wczeniej Profesor narzeka³, ¿e lekarze zabraniaj¹
mu lataæ samolotami, bo
mog¹ zdarzyæ siê niespodziewane skoki cinienia, Czes³aw Mi³osz z Carol w Wilnie. 1992
grone w jego wieku. Ale polecia³, ¿eby siê z ni¹ po¿egnaæ, kiedy umiera³a w San Francisco. Liczy³a, ¿e pomog¹ jej tamtejsi lekarze w szpitalu
uniwersyteckim. Niespodziewana choroba przysz³a nagle, ju¿ w maju
zesz³ego roku czu³a siê nienajlepiej. Rozpoznanie po szczegó³owych
badaniach brzmia³o jak wyrok. M¹¿ pojecha³ do niej do szpitala taksówk¹ wziêt¹ prosto z lotniska. Jakby wiedzia³, ¿e liczy siê ka¿da minuta. Zd¹¿y³  Carol czeka³a na niego. Jeszcze mogli na siebie popatrzeæ. Tu¿ po jego wizycie straci³a przytomnoæ, której wiêcej nie odzyska³a. Zmar³a 16 sierpnia 2002 roku. To o niej pisa³ Mi³osz w wierszu
T³umacz¹c Annê wirszczyñsk¹ na wyspie Morza Karaibskiego:
Ko³o bananowców, na le¿aku pod basenem,
W którym Carol robi nago swoje pêtle
Crawlem i klasycznym, przerywam jej,
Pytaj¹c o synonim. I znowu pogr¹¿am siê
W mrucz¹c¹ polszczyznê, rozpamiêtywanie.
Zwykle to ona  energiczna, bezporednia, niezwykle taktowna,
jako pierwsza wychodzi³a mi na spotkanie w ich mieszkaniu.
Ba³am siê, w jakiej kondycji jest Mi³osz. W domofonie us³ysza³am
nieznajomy g³os. Te same schody, uchylone drzwi. W pokoju nie by³o
Profesora. Przywita³a mnie jaka umiechniêta pani w fartuszku, za³o¿onym na spódnicê. Jak siê okaza³o  pani W³adzia Jurga³a, gospodyni i
pielêgniarka. Zaprosi³a do salonu. Przez szklany blat stolika widaæ by³o
zawieszone nad pod³og¹ wnêtrznoci ksi¹¿ek. £adnie wydane tytu³y
Gospodarza. Na wierzchu, jak otwarte serce, le¿a³ w p³óciennej oprawie
Orfeusz i Eurydyka. Rzecz o mi³oci. O wstêpowaniu do piekie³ po Eurydykê. O karko³omnym locie przez ocean starego cz³owieka, który chcia³
ocaliæ ostatnie chwile z ukochan¹. Mo¿e te¿ o mi³oci Mi³osza i jego
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pierwszej ¿ony Janki. Mo¿e w ogóle  mi³oci Mi³osza .
 Dzi Profesora zmêczyli ci, z telewizji, d³ugo siedzieli  t³umaczy³a gospodyni.
 Mo¿e przeszkadzam?  zapyta³am wprost.
 Nie, Profesor jest zadowolony z wizyty, ale le¿y. Le¿y  powtórzy³a z naciskiem.
Wysz³a. Us³ysza³am z s¹siedniego pokoju (tam siadywa³a Carol, to
ich sypialnia), jak Mi³osz spyta³ g³ono: To ona ju¿ przysz³a?. Ciche
potwierdzenie i kroki. Ta sama twarz, króciutka broda, rozemiane oczy.
 Cieszê siê, ¿e pani¹ widzê.
 To ja siê cieszê  wymiana ucisków. Jego mocna rêka, trzymaj¹ca na dystans. Usiedlimy. Tradycyjnie  ja na fotelu z prawej, to
lepsze ucho Poety, on  na wy¿szym drewnianym krzele. Poda³am
mu beherovkê. Zamia³ siê:
 Nie mogê ju¿ piæ. Nawet tego.
 A ja zaczê³am piæ po czterdziestce, najwy¿szy czas  s³ucha³ mnie
zdziwiony, a potem siê mia³. mialimy siê razem. Zamówi³ u gospodyni cappuccino, zapyta³ mnie: A co pani?. Te¿ cappuccino.
 Pani wyda³a te reporta¿e  wspomnia³ o ksi¹¿eczce Ma³o obstawiony wiêty. Cztery reporta¿e z Bratem Albertem w tle. A z poetami, z
Zagajewskim i innymi, te rozmowy? Kiedy siê uka¿¹?  wypytywa³.
 Wci¹¿ ich jeszcze nie zebra³am...  wyjani³am.
 Pani chcia³a ze mn¹ rozmowê, ale ja nie mogê. Trafi³a pani na z³y
czas, to najgorszy okres w moim ¿yciu. Mo¿e póniej... By³ u mnie syn
z synow¹ z Ameryki, ale pojechali. Teraz znów to samo.
Wyjê³am ksi¹¿ki. Opowiedzia³am o Bracie Albercie. O moich ksi¹¿kowych bohaterach. Umiecha³ siê, kiedy wspomnia³am, ¿e by³am z t¹
ksi¹¿k¹ u Papie¿a, ¿e Jan Pawe³ II pewnie jej nie przeczyta³, ale siê
ucieszy³, bo to jego ulubiony wiêty. Zwierzy³am siê, ¿e Brat Albert by³
mi obcy, a teraz dzia³a w moim ¿yciu.
 A to wiersze  wyjê³am chud¹ broszurkê, ostatni tomik Podró¿
drug¹ klas¹.
 lepnê, tracê wzrok  otwar³ ksi¹¿kê.  Na przyk³ad, tu nic nie
widzê...
Twarz mia³ smutn¹, k¹ciki ust opada³y na brodê. Br¹zowa, sztruksowa marynarka, nieznajoma koszula. Czysta, elegancka. Zbyt elegancka, jak na dom. Ale przecie¿ by³a telewizja. Milczelimy.
 Mo¿e Panu przeczytam jaki wiersz  zaproponowa³am, ¿eby przerwaæ ciszê.
 Dobrze  przysta³ z umiechem. Wybra³am babciê. Po przeczyta78
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niu spojrza³am pytaj¹co. Nachyli³ siê.
 Bene, bene. Ja dok³adnie ledzê ewolucjê pani twórczoci. Najpierw pani pisa³a wiersze krótkie. Potem, mo¿e pod moim wp³ywem,
d³ugie, bardzo d³ugie.
 Mo¿e jeszcze jeden?  zapyta³am. I ¿eby go wprowadziæ w tekst,
opowiedzia³am o Winfriedzie z Kolonii. Emerytowanym ministrze finansów Niemiec, który urodzi³ siê na Opolszczynie i po latach, ¿eby
t³umaczyæ moje wiersze, powróci³ do polskiego jêzyka. Przeczyta³am:
wiersze dzi nie do przet³umaczenia tn¹ mu wargi jak trawy w dzieciñstwie. Profesor rozjani³ siê na chwilê: Molto bene, bene, tres interessant. Ocenia³ mnie, jak Mistrz w jakiej renesansowej, w³oskiej szkole
uczennicê, która z przejêciem popisuje siê swoimi umiejêtnociami.
 I co Pan o tym s¹dzi?  usi³owa³am wci¹gn¹æ go w rozmowê.
Milczenie. Ramiona opuszczone. Ten smutek, jak obrêcz jego zaciniêtej ¿uchwy. Twarz z profilu. Jak niepotrzebna papierowa torba, z której
wypad³y produkty. W uchu, tym zdrowszym, aparat s³uchowy. Plastykowy korek, w³o¿ony przed nurkowaniem dla zabezpieczenia. Dzi
Poeta nurkowa³ w zniechêcenie.
 Nie mogê wypowiadaæ s¹dów.
 Dlaczego?  zdziwi³am siê.  Pan jest moim Poet¹. Bardzo podoba
mi siê Pana wiersz Cz³owiek wielopiêtrowy, wywiesi³am go na drzwiach
mojego pokoju. Ludzie stale wydaj¹ s¹dy i czekaj¹ na nie, to normalne.
Jestem tym cz³owiekiem z kawiarni, który czeka na Pana s¹d.
Zamyli³ siê.
 To nie jest tak, to nie jest niechêæ...  ucieka³ od odpowiedzi. Nie
patrza³ mi w oczy. Pochylony, z profilu, o jakich nagle pogrubionych,
zniekszta³conych rysach twarzy. Jakby sportretowany w karykaturze.
 Bo ja codziennie próbujê siebie os¹dziæ, i nie mogê wydaæ o sobie
s¹du, wiêc jakie mam prawo s¹dziæ innych?
 Wszyscy z tym siê zmagaj¹  odpowiedzia³am spokojnie.
 Co?  jakby niedos³ysza³.
 Wszyscy tak siê mêczymy, tylko czasem mamy nadziejê, ¿e innym, z wiêkszym dowiadczeniem, przychodzi to ³atwiej. Ale to nieprawda. Ca³kowicie Pana rozumiem.
 Proszê siê na mnie nie gniewaæ  mówi³, patrz¹c mi w oczy z
trosk¹, jak na córkê.  Ja bardzo pani¹ lubiê, ale mam depresjê, i nic z
tego. A jak tam synowie, ile ju¿ maj¹ lat?
Odpowiedzia³am, ¿e 17 i 14 , ¿e  na szczêcie  maj¹ ochotê do
nauki. Opowiada³am o mojej pracy dziennikarskiej, ¿e zabiera mi wiele
czasu, ale stale wa¿ne s¹ wiersze.
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 Najwa¿niejsze s¹ wiersze
 powtórzy³ za mn¹.  Ale dobrze, ¿e ma pani tê dziennikarkê.
Potwierdzi³am. Wspomnielimy
znajom¹ parê, która siê rozsta³a.
 By³a mi³oæ i nie ma ju¿ mi³oci. Najtragiczniejsze w ¿yciu
to, ¿e mi³oæ znika, gdzie siê
koñczy  powiedzia³ powoli powa¿nym g³osem.
 Mi³oæ jest najwa¿niejsza
 wyg³osi³am oczywistoæ.
Poeta z Carol podczas szczytu nobli Mi³oæ jest najwa¿niejsza
stów w Wilnie, na który przybyli Wi-  powtórzy³ z zadum¹. Popros³awa Szymborska oraz Günter Grass si³am go o podpis na Drugiej
(stoi ty³em). 2 padziernika 2000
przestrzeni w zielonej ok³adce.
 I pisaæ ju¿ za bardzo nie mogê  zacz¹³ siê denerwowaæ.  Jak
bazgrzê, to nie mogê siebie odczytaæ. Rêka mi sztywnieje, chwyta mnie
przykurcz.
Wyci¹gn¹³ z marynarki pióro, przedar³ nim papier, bo rzeczywicie
rêka nie nad¹¿a³a za zawijasami liter. Podnielimy siê z miejsc. Nagle
zaskoczy³ mnie ³obuzerskim umiechem:
 Ale ten tytu³ Zapinaj¹c kolczyki siê nam uda³  umiechn¹³ siê jak
dawniej. Ucisn¹³ mi d³oñ. Razem z tym gestem sta³ siê ch³odniejszy,
oddali³ siê. Jak by mia³ siê zapaæ w smutek. Dzi roda popielcowa. W
kociele po drugiej stronie Plantów sypali popio³em. Z prochu powsta³e,
w proch siê obrócisz. Profesor puci³ mnie przodem. cisn¹³ za ³okieæ.
 Tak, tak  mówi³ do siebie, mo¿e do mnie. Jeszcze zanim zd¹¿y³am
w³o¿yæ p³aszcz, odszed³ do sypialni. Nie czeka³ a¿ wyjdê. ¯egna³a mnie pani
W³adzia, gospodyni. Nie Carol i Czes³aw. Nie ich umiechy. Nie ciep³o. Maska tlenowa ich dawnej obecnoci podtrzymywa³a w przedpokoju ¿ycie.
Na schodach spotka³am czarnow³os¹, rozemian¹ sekretarkê Profesora, Agnieszkê Kosiñsk¹. Bucha³a z niej energia i jakie ciep³o. Wraca³a z biblioteki z potrzebnymi Profesorowi ksi¹¿kami. (Po latach telefonicznej znajomoci przesz³ymy wtedy, na tych schodach, na ty).
 Teraz jest ciê¿ki czas, zaczyna siê wiosna, a Profesorowi wci¹¿
siê przypomina ¿ona. Karolina tu, Karolina tam  opowiada³a.  Ale
co dzieñ konsekwentnie siadamy do pracy, bardzo du¿o pracujemy.
Profesor formê fizyczn¹ ma niez³¹, ten smutek bierze siê z g³owy...
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Trzeba mu przypominaæ o ¿yciu, stawiaæ wyzwania...
Potem w tej samej kawiarni, przy Plantach, zanotowa³am wierszyk 
¿arcik o tym naszym innym spotkaniu, dot¹d niepublikowany:
Czes³awowi Mi³oszowi po odwiedzinach
nie usi¹dziemy razem w barze
to dla mnie jedna fili¿anka
jeszcze gor¹ca tak jak wargi
ty le¿ysz trzysta metrów dalej
na pierwszym piêtrze
w ciep³ej sypialni
nie chc¹ otwieraæ szeroko drzwi
bo grypa wpada jak wilk z³y
k¹sa starych i niemowlêta
masz przesz³o dziewiêædziesi¹t lat
ja o dwie trzecie mniej wiêc wiat
twój siê nie zachwieje
piæ kawê w twym muzeum chcê
nie bacz¹c ¿e w gablocie mnie
chcieliby zamkn¹æ historycy
pod lup¹ trzymaj¹cy ciê
wiersze poema s³owa z³e
i moje odwiedziny
czyste pokoje ksi¹¿ki ³zy
progi tarasuj¹ce sny
o wyjciu na ulicê
krótkie ucieczki w zeszyt w kratkê
spódniczkê panny b¹d ukradkiem
wzniesiony kielich raz dwa trzy
nie wolno piæ nie wolno marzyæ
s³oñce ca³uje ciê po twarzy
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jak pierwsza albo druga ¿ona
mi³oci jeli kiedy by³y
dzi fotografii bia³e plecy
brak si³ b³yskow¹ lampê wieciæ
nie porozmawiam z tob¹ dzi
mo¿e gdzie kiedy krótki list
przemknie miêdzy ustami
w kopercie czarnej jak ta kawa
od myli do ust o³ów s³ów
¿o³nierzykami zabawa
ustawiam armie przeciw armii
ty salutujesz mi jak pani
mieszam ³y¿eczk¹ bezmiar lat
rozpuszczaj¹ siê daty godziny
na dnie zostaj¹ mieræ i urodziny
cukru skulony kwiat
Obecny na premierze poematu Papie¿a
6 marca 2003 roku wiatowa premiera Tryptyku rzymskiego Jana
Paw³a II. Dom Arcybiskupów Krakowskich, s³ynna Franciszkañska 3
(tam znajduje siê miejsce po, niestety, wymienionym na nowe oknie, z
którego Jan Pawe³ II rozmawia³ z m³odzie¿¹). Do dzi tekst utworu,
napisanego we wrzeniu poprzedniego roku przez Papie¿a, by³ utrzymywany w tajemnicy. Wszyscy poznaj¹ go za chwilê. Sala pe³na ludzi
w sutannach. Czerñ i purpura, bo przyszli tu odwiêtnie. Z tych kolorów wystaj¹ m³ode, radosne, ale te¿ pomarszczone, suche, nakrapiane
piegami, narolami twarze. Niektórych nie powinno siê wynosiæ z domu.
Zwykle u m¹drych starców to nie razi. Ale taka kondensacja brzydkiej,
nieujarzmionej zabiegami, kosmetyk¹ staroci zniechêca tak, ¿e chcia³oby
siê wyjæ. Gocie cywilni te¿ starzy. Jedna trzecia kobiet równie¿ posuniêta w latach. Profesorowie, biskupi, naukowcy. Z lewej strony
centrum, którym jest piêkna Matka Bo¿a Czêstochowska, siedzi Marek
Skwarnicki (ju¿ w listopadzie 2002 roku wiedzia³, ¿e Jan Pawe³ II napisa³ nowe wiersze, Papie¿ listownie zaprosi³ go do Watykanu: Jeli
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Panu zdrowie pozwala, to z chêci¹ bym porozmawia³ z Panem w Rzymie o poezji.) i kardyna³ Franciszek Macharski. Z prawej  poeta Czes³aw Mi³osz  tak go przedstawi³ metropolita. Obok niego  ordynariusz lwowski Marian Jaworski. Duszno. Mi³osz dostaje wypieków na
policzkach. Przypominaj¹ bia³e piwonie z kroplami czerwieni na p³atkach. Ubrany w garnitur i bia³¹ koszulê z krawatem. Tak samo Marek
Skwarnicki. Panowie wy³adnieli, sporz¹dnieli, jak uczniowie w liceum
podczas matury. Skwarnicki przyjacielsko przesy³a mi ca³usa. I w tym
t³oku, zaduchu, dodatkowo potêgowanym przez zbitych w gromadkê
fotoreporterów, zaczyna siê misterium. Kardyna³ Macharski mówi, ¿e
wraca tu Jan Pawe³ II  Karol Wojty³a ze swoimi wierszami. Jak za
dawnych lat to jego dom. Skwarnicki opowiada o pisaniu poematu
przez Ojca wiêtego o tym, jak czyta³ utwór w Watykanie. To wtedy
Papie¿ wpad³ na pomys³ uzupe³nienia tekstu polskim akcentem  cytatem umieszczonym nad wejciem do wadowickiego gimnazjum. Potem Krzysztof Globisz czyta jakby dialog toczy³ z sob¹. Rêce mu
dr¿¹, sam sobie co t³umaczy. Wzruszony, jakby chcia³ siê rozp³akaæ.
Po wszystkim Mi³osz zostaje otoczony kilkunastoma dziennikarzami:
 Tu ka¿de s³owo wa¿y. To wyk³ad teologiczny  dzieli siê pierwszymi spostrze¿eniami.  Zauwa¿y³em zwi¹zki jego poezji z Norwidem. On te¿ chce odpowiednie daæ rzeczy s³owo.
Agnieszka Kosiñska robi mi miejsce, ¿ebym popilnowa³a Profesora. Sama znika, ¿eby przynieæ mu kawê i ciasteczka. Inni gocie
patrz¹ na Noblistê, podchodz¹ z szacunkiem.
 Pani mi jeszcze nie zada³a pytania  Profesor prowokuje mnie do
rozmowy.  S³ucha³em czytania z olbrzymi¹ uwag¹, bo za ka¿dym
s³owem czuje siê g³êbok¹ treæ, s³owa s¹ tylko pow³ok¹. To skrótowe
ujêcie dogmatyki katolickiej. Mnie siê zdaje, ¿e tak, jak Papie¿ przemawia, nikt z nas by siê nie omieli³. Trzeba byæ cz³owiekiem g³êbokiej
wiary, ¿eby mówiæ tak bezporednio. Od po³owy XIX wieku historia
poezji polega na bezustannych eksperymentach formalnych. Papie¿ siê
o to nie troszczy, jemu chodzi o nasycenie utworu treci¹. Dzisiaj bardzo rozmywaj¹ siê granice pomiêdzy poezj¹, medytacj¹ filozoficzn¹ i
esejem. Po wys³uchaniu Tryptyku rzymskiego mniej mylê o jego formie, jestem pod du¿ym wra¿eniem samej jego treci. Jakie wa¿ne jest
w nim to zwrócenie uwagi na cz³owieka.
 Tylko cz³owiek próbuje walczyæ z przemijaniem  wtr¹cam.
 Tylko on mo¿e przezwyciê¿yæ przemijanie poprzez wspomniany w
tekcie moment zdumienia. Staro¿ytni mówili, ¿e jest ono matk¹ filozofii. To tekst antropocentryczny. Cz³owiek zajmuje w nim centralne miejsce
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we wszechwiecie, poprzez swoj¹ wiadomoæ wznosi siê ponad czas...
Rozwa¿ania Poety przerywa Agnieszka przynosz¹c krzepi¹c¹ kawê
i kilka ciasteczek. Kardyna³ Macharski  tutejszy gospodarz podchodzi
do ka¿dego z uczestników spotkania i dziêkuje za obecnoæ.
W kilkanacie dni póniej, ju¿ zupe³nie w innym, ¿artobliwym nastroju przes³a³am pod adres czeslaw@onet.pl wie¿o powsta³y wierszyk do oceny Profesora i Agnieszki Kosiñskiej. By³ zapisem mojego
spotkania z pewnym poet¹ w Jamie Michalikowej:
Basiu, dziêki za pamiêæ, mialimy siê bardzo z tego wierszyka, jest
zgrabny i jako taki prawdziwy, ¿e od razu wzbudza umiech. Serdecznoci dla Ciebie (i twoich ch³opaków) Agnieszka.
Wiersz, który rozmieszy³ Mi³osza:
***
w jamie michalika
p¹czki kosztuj¹ zbyt drogo
profesor filozofii ma policzki jak p¹czki
ale nie zamierzam go ca³owaæ
opisa³ siê przed spotkaniem jakby nadawa³ na siebie list goñczy
moje oczy wyszkolone organy cigania rozpozna³y go
po pierwszym spojrzeniu
tyle cia³a trudnego do zakucia w kajdany i osadzenia w wiêzieniu
jakichkolwiek uczuæ
za to duch przystojny szczup³e wiersze w tomiku zamiast wizytówki
filozoficzne dywagacje o tym czym jest prawda
prawd¹ jest ¿e siadaj¹c bli¿ej mnie
zniszczy³ puderniczkê szminkê cienie
ca³¹ moj¹ twarz w torebce
jak teraz mo¿e chcieæ zobaczyæ mnie po raz drugi
rozmin¹³ siê gdzie z prawd¹ o kobiecie
Cdn.
Barbara Gruszka-Zych
Pocz¹tek  Znad Wilii, nr 1/29 i 2/30, 2007. Wspomnienia ukaza³y siê w
postaci ksi¹¿ki pt. Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ z Czes³awem Mi³oszem,
nak³adem Wydawnictwa Videograf II w Katowicach i s¹ do nabycia w ksiêgarniach.
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WILNO, WILEÑSZCZYZNA I KOWIEÑSZCZYZNA
W PÓNEJ TWÓRCZOCI CZES£AWA MI£OSZA1
Marek Bernacki
W rejestrze plemion by³ Polak litewski,
Mieszkaniec bani pogañskich i mitu.
W dzieciñstwie s³ysza³ starodawne pieni,
Nie wiedz¹c o tym uczy³ siê sanskrytu.
Czes³aw Mi³osz, ¯ywotnik, z tomu Wiersze ostatnie

I. Wilno jest wszêdzie
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W nostalgicznym wierszu Jechaæ do Lwowa  zapisie podró¿y do
utraconej, ale odzyskiwanej wci¹¿ na nowo przestrzeni mitycznej
rodzinnego miasta  Adam Zagajewski skreli³ znamienne s³owa:
Lwów jest wszêdzie. Ta poetycka fraza o bardzo du¿ym ³adunku
symbolicznych treci jak ula³ pasuje do roli, jak¹ odgrywa³y: Wilno,
Wileñszczyzna i Kowieñszczyzna w ca³ej  jak¿e bogatej i wewnêtrznie ró¿norodnej, rozwijaj¹cej siê przez d³ugie dziesiêciolecia  twórczoci Czes³awa Mi³osza. Zw³aszcza Wilno by³o dla niego wszystkim i by³o wszêdzie, a raczej zawsze by³o obecne w jego poetyckiej wiadomoci2 . Dowody mo¿na by mno¿yæ: wiersze przedwojenne i okupacyjne, krypto-autobiograficzna Dolina Issy, Toast, Miasto
bez imienia, poemat Gdzie wschodzi s³oñce i kêdy zapada (z Laud),
Osobny zeszyt, wiersze z Nieobjêtej ziemi i Kronik, tomy esejów (choæby Rodzinna Europa czy
Zaczynaj¹c od moich
ulic), eseistyczne Szukanie ojczyzny, wa¿ne
fragmenty przemówienia noblowskiego z 1980
roku i wiele innych jeszcze utworów 3 . Wystarczy przypomnieæ pocz¹tkowy fragment elegijnego wiersza, napisanego w Berkley w 1963,
by zrozumieæ, jaka wiê Ostra Brama w Wilnie
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³¹czy³a Czes³awa Mi³osza z ukochanym miastem m³odoci:
Nigdy od ciebie, miasto, nie mog³em odjechaæ.
D³uga by³a mila, ale cofa³o mnie jak figurê w szachach.
Ucieka³em po ziemi obracaj¹cej siê coraz prêdzej
A zawsze by³em tam: z ksi¹¿kami w p³óciennej torbie,
Gapi¹cy siê na br¹zowe pagórki z wie¿ami wiêtego Jakuba,
Gdzie rusza siê drobny koñ i drobny cz³owiek za p³ugiem,
Najoczywiciej od dawna nie¿ywi (...).
Najpierw  miasto nad Wili¹ i Wilejk¹ (Wilenk¹), do którego Mi³osz
przyby³ jako m³ody ch³opak, by przekroczyæ progi I Gimnazjum Powszechnego im. Króla Zygmunta Augusta4  sta³o siê dlañ przestrzeni¹
realn¹, dowiadczan¹ w sposób bardzo sensualny, tak ¿e nawet po
latach opisy zapamiêtanych miejsc nic nie trac¹ ze swej konkretnoci.
Oto dwa przyk³ady takiego retrospektywnego obrazowania (notabene
przewrotnie skontrastowanego, pisanego  jak to czêsto u Mi³osza bywa
 z dwóch ró¿nych punktów widzenia):
Twoja nieszczêliwa m³odoæ.
Twoje przybycie z prowincji do miasta.
Zapotnia³e szyby tramwajów, ruchliwa nêdza w t³umie.
Przera¿enie kiedy wszed³e do lokalu, który dla ciebie za drogi.
Ale wszystko za drogie. Za wysokie.
Ci tutaj musz¹ spostrzec twoje nieobycie
I niemodne ubranie i niezgrabnoæ (...)
M³odoæ, DO, s. 30

W garnizonowym miecie z têsknot¹ za stolicami.
Aparat kinematografu szumia³ i wywietla³ marzenie
o Grecie Garbo, Rudolfie Valentino.
A tutaj tylko turkot ch³opskich furmanek
w dzieñ targowy, nuda, muchy w cukierni
(...)
Drogi by³y pylne, kury rozbiega³y siê w pop³ochu.
Salcia, Zuzia, Rebeka nuci³y tango i przymierza³y kapelusze
przerobione wed³ug ostatniej mody.
I ja tam by³em, tamtejsze piwo pi³em,
w moim dawnym ¿yciu eleganta i snoba.
W garnizonowym miecie, WO, s. 14
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Z Wilnem okresu m³odoci, Mi³osz nierzadko siê wadzi³, krytykowa³ je a nawet oskar¿a³, czego wyrazem s¹ zaanga¿owane artyku³y
publikowane na ³amach pisma ¯agary5 , a póniej  pisane u schy³ku
¿ycia  demaskatorskie eseje, zawarte w tomie Wyprawa w Dwudziestolecie6 , czy niektóre póne jego wiersze, jak choæby ten, zaczynaj¹cy siê od incipitu ... W Wilnie kwitn¹ bzy:
Na Uniwersytecie burdy M³odzie¿y Wszechpolskiej, która domaga
siê ¿eby dostarczano do sekcji równie¿ trupy ¿ydowskie, a nie jak
dotychczas tylko chrzecijañskie (...)
... W Wilnie kwitn¹ bzy, WO, s. 15
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Mocne s³owa pod adresem miasta m³odoci wypowiedzia³ tak¿e
Mi³osz w przemówieniu Do moich przyjació³ Litwinów, wyg³oszonym
podczas literackiego szczytu noblistów, zorganizowanego w Wilnie
na pocz¹tku padziernika 2000 roku:
Mam osiemdziesi¹t dziewiêæ lat, wyros³em tutaj, w tym miecie i
przyznajê siê, ¿e Wilno jest dla mnie ciê¿arem. Oczekuje siê tu ode mnie,
¿e bêdê mówiæ same mi³e rzeczy, nie ura¿aj¹c nikogo. Ja natomiast nie
jestem dyplomat¹, choæ oczywicie zale¿y mi na dobrych stosunkach
pomiêdzy Polsk¹ i Litw¹. Niestety, przyje¿d¿aj¹c do Wilna zawsze mam
wra¿enie, ¿e trzeba tu chodziæ jak po cienkim lodzie i
¿e nie wystarcza tutaj byæ
cz³owiekiem, bo ka¿dego
natychmiast zapytaj¹, czy
jest Litwinem, czy Polakiem,
¯ydem, czy Niemcem, jakby
ponury wiek dwudziesty, wiek
etnicznych podzia³ów, trwa³
tu nadal w najlepsze7 .
Kiedy  ze wzglêdu na
splot osobistych i historycznych uwarunkowañ  Mi³osz
musia³ Wilno opuciæ, miasto to zaczê³o pe³niæ w jego
twórczoci rolê przestrzeni
mitycznej, tworzonej trochê
na wzór romantycznej, wzorowanej na Mickiewiczu ar- Wilno. Widok z Góry Trzykrzyskiej
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kadii, z któr¹ ju¿ na zawsze trzeba by³o siê po¿egnaæ. Wyrazem takiej postawy jest znany
wiersz W mojej ojczynie, napisany przez poetê w 1937
roku, o którym to utworze napisa³ Aleksander Fiut, ¿e okaza³ siê z³owrog¹ przepowiedni¹,
która omal siê nie wype³ni³a.
Autor Momentu wiecznego
konkludowa³: Podobnie jak u
Mickiewicza ojczyzna-Litwa
staje siê figur¹ utraconego na
zawsze raju (...), a dalej: ów
wiersz ustanowi³ rodzaj paradygmatu Mi³oszowskich powrotów na Litwê, dokonywanych w nieustannym dialogu z Alumnat w Wilnie
romantyczn¹ tradycj¹. Paradygmatu, który poeta nieustannie wzbogaca³ o nowe elementy8 .
W latach emigracyjnych wêdrówek po Europie i Ameryce Wilno
mityczne sta³o siê dla Mi³osza miastem bez imienia, funkcjonuj¹cym w pamiêci i wyobrani jako figura przesz³oci, której nigdy
jednak nie bêdzie dane przyoblec na powrót swych realnych kszta³tów.
U schy³ku XX stulecia, chyba nieoczekiwanie dla samego poetywygnañca, Wilno sta³o siê dlañ miastem odzyskanym, a Wileñszczyna i Kowieñszczyzna  przywrócon¹ krain¹ m³odoci i to w najzupe³niej realnym, namacalnym wymiarze! Po roku 1989 autor Doliny
Issy odwiedzi³ przecie¿ rodzinne strony kilka razy: w 1990, 1992, 1995,
1997, 1999 i 2000 roku9 , a ka¿dy pobyt w rodzinnych stronach owocowa³ nowymi przemyleniami, pomys³ami10 i utworami, w których
zarówno Miasto jak i jego Okolice powracaj¹ w rozmaitych konstelacjach.
Czytaj¹c kolejne tomy pónych Mi³oszowych poezji, pocz¹wszy od
Dalszych okolic (1991) przez tom Na brzegu rzeki (1994), To (2000),
Drug¹ przestrzeñ (2002) a¿ po teksty zebrane w pomiertnym zbiorze
Wiersze ostatnie (2006) pisane w dwóch ostatnich latach ¿ycia poety 
uwa¿ny czytelnik napotka kilkadziesi¹t utworów, w których  na ró¿ny sposób  powracaj¹ motywy wileñskie i kowieñskie11 .
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II. Poetycka topografia Miasta i Okolic
Eksploatuj¹c tematykê wileñsko-kowieñsk¹, Mi³osz przywo³uje najczêciej albo jakie zapamiêtane z przesz³oci miejsca, albo kreli sylwetki ludzi, którzy byli mu niegdy bliscy lub znajomi. Z wierszy, w
których dominuje motyw topograficzny, warto przywo³aæ te, w których Mi³osz daje opis  utrwalony na kliszach pamiêci i przetworzony
przez twórcz¹ wyobraniê  miejsc szczególnie mu bliskich i dla niego
wa¿nych, mo¿na rzec: archetypicznych. I tak, w tomie Na brzegu rzeki poeta w kilku utworach (sk³adaj¹cych siê na cykl Litwa, po piêædziesiêciu dwóch latach i w wierszu W Szetejniach) przywo³uje atmosferê rodzinnego dworu w Szetejniach, który po ponad pó³wieczu dane
by³o mu zobaczyæ.
W wierszu Dwór, otwieraj¹cym cykl litewski, Mi³osz eksploruje
motyw powrotu do utraconej (jak u Mickiewicza!) krainy dzieciñstwa,
któr¹ niemal czterdzieci lat wczeniej opisa³ w powieci Dolina Issy12 .
Intensywnemu wpatrywaniu siê w elementy wiata, który zachowa³
tylko resztki dawnej wietnoci (Nie ma domu, jest park, choæ stare
drzewa wyciêto / I g¹szcz porasta lady dawnych cie¿ek.) towarzyszy
bolesna refleksja o przemijaniu wszystkiego:
Przeminê³a lipowa aleja, niegdy droga pszczo³om,
I sady, kraina os i szerszeni opitych s³odycz¹,
Zmursza³y i zapad³y siê w oset i pokrzywy.
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W koñcówce Dworu pojawia siê jednak nuta optymizmu, przezwyciê¿aj¹ca wiadomoæ biologicznych i
historycznych determinant, którym podlega³a nie tylko kraina
sielskiej m³odoci
poety, ale tak¿e on
sam: cierpi¹cy, dowiadczany przez los
i ludzi, nieuchronnie
starzej¹cy siê i zmierzaj¹cy ku kresowi
w³asnego istnienia. W Zbudowany na miejscu spichlerza Mi³oszów Orofinalnej strofie wier- dek Pracy Twórczej w Szetejniach
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sza pada wyznanie,
bêd¹ce pochwa³¹ istnienia mimo wszystko: Chwa³a ¿yciu, za
to, ¿e trwa, ubogo,
byle jak13.
Warto wspomnieæ,
¿e ju¿ w tomie Dalsze
okolice poeta zamieci³ fragment napisany proz¹ pt. Kazia,
zbli¿ony tematycznie Mityczna Niewia¿a  Issa raz ods³ania swe brzegi,
do póniejszego, jed- to je kryje w zarolach
nego z najlepszych
jego pónych wierszy W Szetejniach.
Oba utwory ³¹czy ten
sam motyw odtwarzanej w pamiêci podró¿y, odbytej w towarzystwie matki, zaprzê¿on¹ w konie
bryczk¹, podczas
której ma³y ch³opiec
odkrywa uroki prowincjonalnego wiata na pograniczu polsko-bia³orusko-litewskim:
Parokonny wóz by³ kryty p³ótnem rozpiêtym na leszczynowych ³êkach
i tak podró¿owalimy kilka dni, a mnie oczy wy³azi³y z ciekawoci.
(...) Mnie ten kraj objawi³ co, co zupe³nie nie mia³o nazwy, a co
dzisiaj nazwa³bym mo¿e spokojnym gospodarzeniem cz³owieka na ziemi: dymy wiosek, byd³o wracaj¹ce z pastwisk, kosiarze siek¹cy owsy
i otawy, tu i ówdzie ³ódka u brzegu ko³ysana lekk¹ fal¹ (Kazia, DO,
s. 61).
W obu utworach pojawia siê refleksja historiozoficzna  narrator,
obdarzony gorzk¹ wiedz¹ o demonicznych wyrokach Ducha Dziejów,
który dawn¹ nadniemeñsk¹ arkadiê przemieni³ w pustyniê ziemi ja³owej, dokonuje bolesnej konfrontacji tego, co zapamiêtane i oczyszczone, z tym, co faktyczne, przepuszczone przez tryby XX-wiecznej Historii...
W tomie To temat powrotu do archetypicznych róde³ ¿ycia i
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w³asnej biografii powraca w piêknym wierszu Do leszczyny14 , gdzie
liryka apelu (rozmowa z drzewem, kompanem zabaw z dzieciñstwa)
przeplata siê z tak czêst¹ u Mi³osza topik¹ heraklitejskiej rzeki czasu:
Nie poznajesz mnie, ale to ja, ten sam,
Który wycina³ na ³uki twoje brunatne prêty,
Takie proste i mig³e w biegniêciu do s³oñca.
Rozros³a siê, ogromny twój cieñ, hodujesz prêty nowe.
(...)
Jest co z heraklitejskiej zadumy, kiedy tutaj stojê,
Pamiêtaj¹cy siebie minionego
I ¿ycie, jakie by³o, a te¿ jakie byæ mog³o.
(...)
Do leszczyny, To, s. 9

W tym samym zbiorze na uwagê zas³uguje wiersz Po, przypominaj¹cy swym klimatem £¹kê z cyklu Litwa, po piêædziesiêciu dwóch latach. Powraca w nim w¹tek rozliczenia siê poety z ca³ym dotychczasowym ¿yciem zwieñczony obrazem ewokuj¹cym topikê lozañsk¹:
(...) Rzeka p³ynê³a dalej przez dêbowe i sosnowe lasy.
Sta³em w trawach po pas, wdychaj¹c dziki zapach
¯ó³tych kwiatów.
I ob³oki. Jak zawsze w tamtych stronach,
du¿o ob³oków15 .
Po, To, s. 98

Obrazy przywo³ywanej z g³êbi pamiêci krainy lat dziecinnych, niekoniecznie niewinnej i czystej, jak pierwsze kochanie, bo obci¹¿onej
przecie¿ ró¿nymi skazami i kompleksami, z których ten o niedostosowaniu i alienacji ja lirycznego wród ludzi mu bliskich wydaje siê
najwa¿niejszy, powróc¹ jeszcze w wierszu Werki (z tomu Druga przestrzeñ), który czytaæ mo¿na jako poetyckie dope³nienie utworu Przesz³oæ (z tomu Na brzegu rzeki)16 :
Ro¿ek, bêben i viola, muzykowanie
W domu na górze, miêdzy lasami, jesieni¹.
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Widok stamt¹d szeroki na zakola rzeki (...)
Tak i ja, mo¿e tylko niê te rudoz³ote lasy,
B³ysk rzeki, w której p³ywa³em za m³odu,
Padziernik moich wierszy z powietrzem jak wino.
Werki, DP, s. 13

Motyw arkadyjskich ogrodów nad Niewia¿¹  obecny jeszcze w
ekstatycznych, epifanicznych wierszach takich, jak Kunia (z tomu
Dalsze okolice) czy Capri i £¹ka (z tomu Na brzegu rzeki17 )  po raz
ostatni powraca z ogromn¹ si³¹ i natê¿eniem w wierszu Obecnoæ, napisanym przez Mi³osza we wtorek 23 VII 2002 r., opublikowanym ju¿
pomiertnie na ³amach Tygodnika Powszechnego i umieszczonym
póniej w tomie Wiersze ostatnie. Poeta  powodowany najwidoczniej
jakim epifanicznym olnieniem  odtwarza stan pierwotnej, przedustawnej wiêtoci, której dowiadcza³ w okresie wczesnego dzieciñstwa
wszystkimi zmys³ami: s³uchem, dotykiem, powonieniem, wzrokiem i
intuicj¹:
Kiedy biega³em boso w ogrodach nad Niewia¿¹
By³o tam co, czego wtedy nie próbowa³em nazywaæ:
Wszêdzie miêdzy pniami lip, na s³onecznej stronie gazonu,
na cie¿ce wzd³u¿ sadu,
Przebywa³a Obecnoæ, nie wiadomo czyja.
Pe³no jej by³o w powietrzu, dotyka³a, obejmowa³a mnie.
Przemawia³a do mnie zapachami trawy, fletowym g³osem
Wilgi, æwirem jaskó³ek.
Obecnoæ, WO, s. 8

Jest w tym wierszu co z klimatu Centurii Thomasa Trahernea,
XVII-wiecznego angielskiego poety metafizycznego, o którym Mi³osz
napisa³ niegdy piêkny esej pt. Ziemia jako raj18 ; ale bardziej chyba
uderza mia³e (i nieortodoksyjne!) uto¿samienie si³y boskiej z si³¹ absolutnie pierwotn¹, w obrêbie której zniesiony zostaje podzia³ na to, co w
naszym ludzkim rozumieniu dobre i z³e:
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Co prawda czu³em Obecnoæ ich wszystkich, bogów i demonów,
Jakby unosz¹cych siê wewn¹trz jednej ogromnej
niepoznawalnej Istoty.
Obecnoæ, WO, s. 8
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W pónych wierszach Mi³osza pojawia siê te¿ liczna grupa wierszy powiêconych Wilnu. Co
najmniej dwa z nich
urastaj¹ do rangi kluczowych utworów
w tym okresie twórczoci autora Miasta
bez imienia.
W wierszu Miasto (z tomu To)  któ- Wilia, widziana z urwistego brzegu w Werkach
ry mo¿na odczytaæ jako trawestacjê i przewrotne dope³nienie Zimy miejskiej m³odego Mickiewicza  Mi³osz daje poetyck¹ wyk³adniê prawdopodobnego, choæ niezrealizowanego scenariusza w³asnej biografii.
Utwór, napisany w konwencji literary fiction, jest w gruncie rzeczy
utworem elegijnym, w którym poeta opiewa to, co bezpowrotnie utracone. P³acz nad w³asnym losem mo¿liwym, lecz  z bezwzglêdnych
wyroków Historii  niezrealizowanym, spe³nionym inaczej  staje siê
zarazem lamentem wspólnotowym. W Miecie podmiot liryczny wypowiada siê niejako w imieniu wszystkich tych, z którymi czuje powinowactwo dowiadczeñ generacyjnych i historycznych, napiêtnowanych traum¹ wygnañczego losu, bólem po utracie dziedzictwa i p³aczem egzystencjalnego niespe³nienia:
Narzeczeñstwo i lub u wiêtego Jerzego.
A póniej konfraternia ucztuje u mnie na chrzcinach.
Ciesz¹ mnie turnieje muzyków, krasomówców, poetów,
Brawa t³umu, kiedy ulic¹ przeci¹ga Pochód Smoka.
Co niedziela zasiada³em w kolatorskiej ³awce.
Nosi³em togê i z³oty ³añcuch, dar wspó³obywateli.
Starza³em siê, wiedz¹c, ¿e moje wnuki zostan¹ miastu wierne.
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Gdyby tak by³o naprawdê. Ale wywia³o mnie
Za morza i oceany. ¯egnaj, utracony losie.
¯egnaj, miasto mojego bólu. ¯egnajcie, ¿egnajcie.
W miecie, To, s. 20

W innym wierszu pt. Miasto m³odoci (z cyklu Litwa, po piêædziesiêciu dwóch latach, z tomu Na brzegu rzeki) Mi³osz wykorzystuje
motyw topografii, by przemieniæ go w niezwyk³¹ figurê poetyck¹ 
wielk¹ metaforê, bêd¹c¹ znakiem rzeczywistoci eschatologicznej. Zapis przechadzki po Wilnie, miecie m³odoci, zaczyna siê od gorzkiej
konstatacji, ¿e po piêædziesiêciu latach: Nie by³o nikogo / Z tych, którzy
kiedy chodzili tymi ulicami. Tej elegijnej refleksji towarzyszy rozbudowana koncepcja poetyckiej soteriologii. Tak mia³a w swej wymowie, ¿e autor wiersza konstruuje ja liryczne (bêd¹ce przecie¿ porteparole autora) w trzeciej osobie liczby pojedynczej:
(...) W ciele teraz bieg³a
Ich krew, jego arterie ¿ywi³y ich tlenem.
W sobie czu³ ich w¹troby, trzustki i jelita.
Mêskoæ i ¿eñskoæ, minione, w nim siê spotyka³y,
I ka¿dy wstyd, ka¿dy smutek, ka¿da mi³oæ.
Miasto m³odoci, NBRz, s. 20

Postaæ woja¿era, spaceruj¹cego po miecie m³odoci, przemienia
siê zatem na oczach czytelnika jakby w obraz zmartwychwsta³ego
Chrystusa, który  jak pisze w Licie do Rzymian w. Pawe³  stanie
siê u kresu czasów wszystkim we wszystkich. To w Chrystusie, Synu
Bo¿ym i Synu Cz³owieczym zarazem, ka¿dy cz³owiek znajduje swe
ostateczne spe³nienie. Jest on bowiem prefiguracj¹ cz³owieczeñstwa,
stworzonego na obraz i podobieñstwo Boga. A zatem, podstawowym
zadaniem ocalaj¹cej funkcji poezji i jej podstawowym wyznacznikiem
jest dla Czes³awa Mi³osza rozumienie dostêpne w jednej wspó³czuj¹cej
chwili. To co wiêcej ni¿ zwyk³a umiejêtnoæ empatii, wczuwania siê
w wiat prze¿yæ i doznañ innych ludzi. Wyranie s³ychaæ tu pog³os
chrzecijañskiej koncepcji mi³oci bliniego, której istot¹ jest powiêcanie siê dla innych i za innych. Innymi s³owy, Miasto m³odoci jest
wyrazem takiej postawy, w której poetyck¹ aktywnoæ uzasadnia siê
nie poprzez funkcjê czysto estetyczn¹, poznawcz¹ czy jak¹kolwiek inn¹,
ale soteriologiczn¹, czyli ocalaj¹c¹, zbawcz¹...19
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III. Poetycka soteriologia  galeria ocalonych
Warto przypomnieæ najwa¿niejsze wiersze pónego Mi³osza, których bohaterami s¹ bliskie poecie osoby zwi¹zane, podobnie jak on, z
Wilnem, Wileñszczyzn¹ i Kowieñszczyzn¹. I tak, w wierszu Filologija
(z Dalszych okolic) Mi³osz sk³ada ho³d Konstantemu Szyrwidowi, jezuicie, profesorowi Akademii Jezuickiej w Wilnie i litewskiemu kaznodziei, który w 1612 roku wyda³ pierwszy s³ownik litewsko-³aciñskopolski  symbol pisma i dzie³a, które przetrwa pojedyncze ludzkie istnienie:
Otwieram s³ownik jakbym przywo³ywa³ dusze
Zaklête w nieme dwiêki na stronicach
I próbujê zobaczyæ jego, mi³onika,
¯eby mniej przygnêbia³a mnie moja miertelnoæ.
Filologija, DO, s. 14
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W Rozbieraniu Justyny Mi³osz przywo³uje postaæ bohaterki powieci Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem  z któr¹, jak szczerze wyznaje 
wstêpuje w zwi¹zek prawie mi³osny, by zaraz póniej, powodowany
jak¹ niezwyk³¹ wspólnot¹ myli, wyprorokowaæ  jak siê mia³o okazaæ, rzeczywiste losy odpowiedników powieciowych bohaterów po
roku 1939, kiedy dawne polskie Kresy dosta³y siê we w³adanie Rosji
sowieckiej20 . W tomie To Mi³osz przypomina z kolei sylwetki swoich
litewskich antenatów i krewnych  najpierw dziadka Zygmunta Kunata

M¹¿ dla najlepszey ¯ony, Eufrozyny z hrabiów Kossakowskich Szymonowey
Syruciowej. U. 3 wrzenia 1815, z. 2 czerwca 1845 ten pomnik powiêca  g³osz¹
s³owa na grobowcu na cmentarzu w wiêtobroci, nieopodal kocio³a
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ze szlachty kalwiñskiej, pozytywistê, wykszta³conego w warszawskiej
Szkole G³ównej i zapalonego litwomana, nastêpnie (w tym samym
wierszu) postaæ stryja Oskara Mi³osza, znanego poety i dyplomaty litewskiego w Pary¿u21, by na koñcu oddaæ ho³d swoim przodkom, spoczywaj¹cym w wiêtobroci:
Kalifornijski wêdrowiec, przechowujê talizman, zdjêcia pagórka
w wiêtobroci, gdzie pod dêbami le¿¹ dziadek Zygmunt Kunat,
pradziadek Szymon Syruæ i jego ¿ona, Eufrozyna.
Mój dziadek Zygmunt Kunat, To, s. 15

Postaæ innego krewnego  pana (Szymona) Syrucia  przywo³ana
zosta³a przez poetê w pozornie ¿artobliwym, niedokoñczonym wierszu
z 2003 roku (z tomu Wiersze ostatnie), w którym tematyka eschatologiczna pobrzmiewa w obrazie poetyckiej apokatastasis  nadziei na
przywrócenie wszystkich rzeczy tego wiata w ich odmienionej, doskona³ej formie:
Powróci na ziemiê pan Szymon Syruæ
sêdzia kowieñski, miecznik litewski,
z tytu³em witebskiego kasztelana.
Ale nie na tê odmienion¹ okolicê,
bo to pewnie by³oby niesprawiedliwe
Poczuje pod stop¹ drogê wzd³u¿ Niewia¿y
Przywita wioskê Ginejty i prom w Wi³ajniach.
Za tysi¹c lat wezwany na S¹d Ostateczny bêdzie
Pan Szymon Syruæ
Poród ludzi co ¿yli po nim. (...)
Pan Syruæ, WO, s. 12

W innym wa¿nym wierszu z tomu To Mi³osz przypomina postaæ Mariana Zdziechowskiego, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
autora fundamentalnej pracy Pesymizm, romantyzm a podstawy chrzecijañstwa (1915), wielkiej apologii modernizmu katolickiego, odrzuconego
przez Koció³ przedpoborowy, ale bliskiego Mi³oszowi, który mia³ siebie za
heretyka i sekretnego zjadacza trucizn manichejskich22 :
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Zachowa³em
dotychczas jego s³owa: I w miarê lat,
im dalej w ¿ycie i
wiat szed³em, tym
wyraniej i boleniej
uwiadamia³em sobie, ¿e wiat ten, gdy
go myl¹, jako ca³oæ, obj¹æ, bez³adem jest i bezrozumem, nie za, jak
nas ucz¹, dzie³em Podwórko wileñskie, zatopione w lipcowym s³oñcu
rozumu: nie z rêki
Boga on wyszed³(Zdziechowski, To, s. 62-63).
Szczególn¹ grupê wierszy stanowi¹ te, w których stary poeta przywo³uje z nostalgi¹, mi³oci¹ i niek³amanym podziwem swoje dawne
znajome, sympatie i kochanki z czasów buñczucznej wileñskiej m³odoci. Dzieje siê tak m.in. w wierszach: Pewna okolica i To lubiê (oba
powiêcone tajemniczej pannie X23 ), w Sukni w groszki z tomu Na
brzegu rzeki; w Przyk³adzie i Jeziorze (z tomu To) czy Kole¿ance (z
Drugiej przestrzeni). W ostatnim z przywo³anych wierszy poeta, kontrapunktuj¹c elegijny ton autoironi¹, wzmacnian¹ pozorn¹ ³atwoci¹
czêstochowskich rymów  oddaje ho³d niejakiej Piórewiczównie, w
czasach studenckich niespe³nionej poetce-grafomance, prawdopodobnie wywiezionej póniej przez Sowietów w g³¹b Rosji, by jej udzia³em
sta³o siê Jakie dantejskie w ciemne do³y zstêpowanie / Gdzie pod
Archangielskiem albo w Kazachstanie?
Podsumowuj¹c, w grupie kilkudziesiêciu utworów o Wilnie, Wileñszczynie i Kowieñszczynie, jakie spotykamy w pónej twórczoci
Czes³awa Mi³osza, najciekawsze pod wzglêdem artystycznym i ideowym wydaj¹ siê te, w których stary poeta podejmuje problematykê
eschatologiczn¹, po³¹czon¹ z chêci¹ zbudowania przez niego oryginalnej poetyckiej soteriologii. Jej nadrzêdnym celem jest próba ocalenia
miejsc i osób przed popadniêciem w niebyt, pró¿niê niepamiêci i mierci24. W jêzyku poetyckim Mi³osz wyrazi³ tê prawdê w zakoñczeniu
wiersza Powrót (z tomu Dalsze okolice):
(...) a jednak dalej mylê, ¿e dusza ludzka nale¿y
do anty-wiata.
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Który jest prawdziwy, tak jak ten tutaj jest prawdziwy, i straszny,
i mieszny, i bezsensowny.
Trudzi³em siê i wybiera³em jego przeciwieñstwo: naturê doskona³¹,
wyniesion¹ ponad chaos i przemijanie, ogród niezmienny po drugiej
stronie czasu.
Powrót, DO, s. 54

©Romuald Mieczkowski

Przyjrzyjmy siê na
koniec trzem ró¿nym
wierszom autora Traktatu teologicznego, realizuj¹cym takie za³o¿enie. Wiersz Dawno i
daleko (z tomu Dalsze okolice) otwiera
motto, zaczerpniête z
pism Piotra Skargi, jezuickiego kaznodziei,
który przyczyni³ siê do
odrodzenia katolicy- Wilia w dzisiejszych granicach Wilna. Widok z
zmu na Wileñszczy- ulicy Tadeusza Kociuszki
nie: Wielka mi³oæ czyni wielk¹ ¿a³oæ. Ten piêkny poemat, napisany jeszcze z perspektywy kalifornijskiej, w którym dominuje tonacja elegijna,
spuentowany zostaje gorzk¹ historiozoficzn¹ refleksj¹ o totalitarnym pañstwie doskona³ym, które  inaczej ni¿ znane z tolerancji Wilno (dla Mi³osza stolica mitycznego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, znanego ze
swej wieloetnicznoci i wielowyznaniowoci):
(...) odejmuje
Ka¿demu jego imiê, p³eæ, strój, obyczaj
I nieprzytomnych ze strachu uwozi o wicie
Dok¹d, nie wiadomo, na stepy, pustynie,
Po to, ¿eby objawiona by³a jego moc
I w nieczystociach w³asnych umazani,
G³odni, pokorni, wyrzekli siê jego prawa.
Dawno i daleko, DO, s. 48

Temu, co historyczne i bezduszne, Mi³osz przeciwstawia w anali98
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zowanym poemacie niezniszczalne piêkno, zastyg³e w architektonicznej tkance Wilna  miasta niezliczonych wi¹tyñ:
(...) które by³o jak oratorium
Strzelaj¹ce strojnymi wie¿ami ku niebu
W ob³oki, sporód zielonych pagórków.
Dawno i daleko, DO, s. 45

Temu, co spustoszone przez Ducha Dziejów, poeta przeciwstawia
(podobnie, jak uczyni³ to Zbigniew Herbert w wierszu Do Marka Aurelego) ciep³o ludzkiego uczucia, empatiê i pamiêæ, które ocalaj¹, wydobywaj¹  dla siebie i dla innych  to, co niezniszczalne, znak transcendencji:
A chc¹c j¹ obdarowaæ, wybra³bym to jedno:
Wróci³bym j¹ pomiêdzy sny architektury,
Tam gdzie wiêta Anna i Bernardyni,
wiêty Jan i Misjonarze spotykaj¹ niebo.
Dawno i daleko, DO, s. 46

W póniejszym chronologicznie wierszu Wy, pokonani (z tomu
To) pojawia siê po raz kolejny tematyka rozliczenia siê z m³odzieñczym kompleksem: skaz¹ wyalienowania i innoci w krêgu bliskich
osób, co jednak  po latach  paradoksalnie staje siê zalet¹, gdy¿
pozwala poecie odprawiaæ (jak pisze Aleksander Fiut25 ) prywatny
obrzêd dziadów, zawiadywaæ teatrem cieni, dziêki czemu ci, którzy
przeminêli, zostaj¹ teraz  moc¹ pamiêci i poetyckiego s³owa-zaklêcia  przywo³ani i wezwani na potwierdzenie dogmatu o wiêtych
obcowaniu:
Ksiê¿ycowe ja³owizny, samotnoæ i gniew
Okazuj¹ siê jednak potrzebne
Po to, ¿ebym móg³ podnieæ do drugiej potêgi
Mój powiat i was, moje cienie,
Którzy przybywacie na moje wezwanie,
Dlatego tylko, ¿e by³em cz³owiekiem ze skaz¹,
Wy³¹czonym z ojców obyczaju,
I znaczona mnie by³a inna wiernoæ.
Wy, pokonani, To, s. 44
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Podobn¹ strategi¹ pos³u¿y³ siê Mi³osz w wierszu W parafii (z tego
samego tomu), gdzie poetyckie wspomnienie kulminuje w eschatologicznym obrazie ocalonych i wezwanych, z nadziej¹ na wieczne gody
w Królestwie Baranka:
Schodzimy tedy w ziemiê, parafianie.
Z nadziej¹, ¿e tr¹by S¹du wywo³aj¹ nas po imieniu.
Zamiast wiecznoci, zieleñ i ruch ob³oków,
Wstaje tysi¹c za tysi¹cem Zo, Katarzyn, Bart³omiejów,
Mary, Agat, Bronis³awów,
¯eby wreszcie wiedzieli,
Dlaczego to by³o i po co.
W parafii, To, s. 91-92

Tematyka eschatologiczna powróci jeszcze w intryguj¹cym wierszu Przewaga (z tomu Druga przestrzeñ). Obok znanego z wczeniejszych utworów motywu usprawiedliwienia dawnej w³asnej pychy (hybris) szesnastolatka aroganta, który wola³ czytaæ pisma Schopenhauera ni¿ wdawaæ siê w ja³owe rozmowy w rodzinnym gronie, pojawia
siê tutaj przewrotna polemika z w³asnym dzie³em, które nie mo¿e  jak
wyznaje poeta  pretendowaæ do rangi si³y prawdziwie uniemiertelniaj¹cej cz³owieka. Trawestuj¹c horacjañsk¹ maksymê exegi monumentum, podmiot liryczny wyznaje z gorycz¹:
I co mi z tego, ¿e nie ca³y zginê?
¯e pozostawiê dzie³o, je¿eli rachunek
Niepewny. Nie wiem, mo¿e by³o warto.
Ale naprawdê nie tego ja chcia³em.
Przewaga, DP, s. 14

Przytoczone s³owa s¹ znamienne: stary poeta, próbuj¹c przenikn¹æ i wyraziæ tajemnicê drugiej przestrzeni w poetyckim s³owie,
jest zarazem wiadomy znikomoci wszelkich poetyckich wysi³ków i
d¹¿eñ. Non omnis moriar  rozwa¿ane z perspektywy czysto artystycznej  ju¿ mu nie wystarcza! Triumfalistyczna wizja poetyckiego
wawrzynu poety laureata ustêpuje miejsca wanitatywnej Omnia
pelea w. Tomasza... St¹d mo¿e tak czêste u pónego Mi³osza  szczególnie w jego wierszach, powiêconych Wilnu i krainom m³odoci 
próby poetyckiej soteriologii otwieraj¹ce siê coraz wyraniej i odwa¿niej na horyzont chrzecijañskiej nadziei paschalnej. Pisz¹c te s³o100
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wa, pamiêtam o wyznaniu poety, zamykaj¹cym tom Wierszy ostatnich:
Zbawiony dóbr i honorów,
Zbawiony szczêcia i troski,
Zbawiony ¿ycia i trwania,
Zbawiony26 .
O zbawieniu, WO, s. 80

Autor publikacji w mieszkaniu poety przy ul. Bogus³awskiego w Krakowie

Te cztery krótkie wersy, koñcz¹ce wielkie
dzie³o ¿ycia  absolutnie nieprzypadkowe, precyzyjnie i z zamys³em wykute w s³owach, jak
w spi¿u  stanowi¹, jak mo¿na s¹dziæ, punkt
dojcia Czes³awa Mi³osza. Poeta mêdrzec,
mieszkaniec królewskich miast Wilna i Krakowa, ju¿ za ¿ycia stan¹³ przed bram¹ wiêtego
Miasta: nowej Jeruzalem zstêpuj¹cej z nieba od
Boga, przygotowanej jak narzeczona, która
przystroi³a siê dla swego oblubieñca27 .

Bielsko-Bia³a, 22 kwietnia 2007

Marek Bernacki

Przypisy
W artykule koncentrujê siê na wierszach Czes³awa Mi³osza, zamieszczonych
w jego piêciu ostatnich tomach (czterech wydanych za ¿ycia poety i jednym wydanym pomiertnie), czyli napisanych ju¿ po pierwszej, odbytej po 52 latach, podró¿y noblisty do jego stron rodzinnych. Uwaga: na u¿ytek niniejszego artyku³u wprowadzam nastêpuj¹ce skróty, dotycz¹ce tytu³ów piêciu ostatnich tomików poetyckich Mi³osza, którymi pos³ugujê siê przy opisie cytowanych fragmentów wierszy:
Dalsze okolice, Kraków 1991 [DO]; Na brzegu rzeki, Kraków 1994 [NBRz]; To,
Kraków 2000 [To]; Druga przestrzeñ, Kraków 2002 [DP]; Wiersze ostatnie, Kraków 2006 [WO].
2
Z licznych publikacji, powiêconych tematyce wileñskiej w twórczoci
Czes³awa Mi³osza, warto przypomnieæ m.in. artyku³y Zofii Zarêbianki (np.
Krajobrazy pamiêci. Wilno i ziemia wileñska w pónych wierszach Czes³awa
Mi³osza, Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2/30, s. 25-33) oraz ma³o znan¹
ksi¹¿kê Beaty Tarnowskiej pt. Geografia poetycka w powojennej twórczoci
Czes³awa Mi³osza (tu zw³aszcza: r. II Litwa: Mi³osz w poszukiwaniu ojczyzny),
Olsztyn 1996.
3
Podsumowaniem mi³osnego wrêcz zauroczenia Mi³osza Wileñszczyzn¹ jest
autobiograficzny album Wilno, serce Litwy, przygotowany przez poetê wespó³ z
1
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Adamem Bujakiem, zawieraj¹cy fotograficzny zapis ostatniej podró¿y do miasta
m³odoci (Wyd. Bia³y Kruk, Kraków 2002).
4
W wierszu Wysokie tarasy Mi³osz napisa³: W gimnazjum Zygmunta Augusta
dzieñ zaczynalimy pieni¹ Kiedy ranne wstaj¹ zorze: Ledwie oczy przetrzeæ
zdo³am, / Wnet do Pana mego wo³am, / Do mego Boga na niebie, / I szukam go ko³o
siebie [DP, s. 31].
5
W artykule Wilno czeka m³ody Mi³osz, komentuj¹c pretensje Litwinów do
Wilna, pisa³ bez ogródek: Wilno, piêkne i ponure miasto pó³nocne. Przez okno widaæ
bruk wyboisty, ka³u¿e i kupy nawozu. Dalej  poszczerbiony mur i drewniane p³oty.
W centrum miasta psy gryz¹ siê na rodku ulicy i ¿adne auto ich nie sp³oszy. Biedna
stolica! Czy¿ nie jest mieszny spór o te spl¹tane uliczki ¿ydowskiego ghetta? O
ruiny ksi¹¿êcego pa³acu? O kilka ubogich powiatów, w których ludnoæ hoduje len
na ja³owych piaskach i zamiast machorki pali winiowe licie, a zamiast zapa³ek ma
krzesiwo? (Cz. Mi³osz, Wilno czeka, ¯agary, listopad 1993, [w:] tego¿, Przygody
m³odego umys³u. Publicystyka i proza 1931-1939, Kraków 2003, s. 78).
6
Cz. Mi³osz, Wyprawa w dwudziestolecie, Kraków 2000 (tu zob. dwa rozdzia³y: Wilno, Na Wileñszczynie).
7
Cz. Mi³osz, Wilno, Znad Wilii nr 2/4 z 2000 r., s. 60. Cytowane s³owa
pochodz¹ z wyst¹pienia Cz. Mi³osza podczas konferencji Wspomnienia pisarzy 
Wschód i Zachód literackiej Europy, która odby³a siê w wileñskim Ratuszu przy
udziale tak¿e Wis³awy Szymborskiej, Güntera Grassa i Tomasa Venclovy.
8
Obie wypowiedzi cytujê za: A. Fiut, Powroty nie-nostalgiczne, [w:] tego¿, W
stronê Mi³osza, Kraków 2003, s. 171-172.
9
Przywo³uj¹c te daty, korzystam z artyku³u Romualda Mieczkowskiego, In
memoriam. Ostatni Obywatel Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, Znad Wilii nr 3/19
z 2004 r. oraz szkicu litewskiej poetki Birutë Jonuðkaitë Ulubieniec losu, Znad
Wilii, nr 4/24 2005, s. 44-52.
10
Jednym z nich by³ pomys³ powo³ania Fundacji Miejsc Rodzinnych Czes³awa Mi³osza, zarejestrowanej ostatecznie 30 lipca 1997 roku. Jej celem jest m.in.
odbudowa posiad³oci rodzinnej Mi³oszów w Szetejniach, rozpowszechnianie wiedzy o myli i twórczoci Cz. Mi³osza oraz rozwijanie kontaktów twórczych pomiêdzy pisarzami, naukowcami oraz studentami Litwy i krajów s¹siedzkich.
11
W tomie Dalsze okolice: Kunia, Filologija, M³odoæ, Dawno i daleko, Powrót, Kazia; w tomie Na brzegu rzeki: Capri, cykl Litwa, po piêædziesiêciu dwóch
latach, Pierson College, Przesz³oæ, Platoñskie dialogi, Rozbieranie Justyny wraz z
Uzupe³nieniem do wiersza, a ponadto: Suknia w groszki i W Szetejniach; w tomie
To: Do leszczyny, Post-scriptum, Nie rozumiem, Mój dziadek Zygmunt Kunat, Jezioro, G³owa, W miecie, Przyk³ad, Vipera berus, Wy, pokonani, Zdziechowski, W
parafii, Po; w tomie Druga przestrzeñ: Werki, Przewaga, Pobyt, Kole¿anka, Lokator, Wysokie tarasy, motywy wileñskie pojawiaj¹ siê tak¿e w osobnych poematach
w³¹czonych do tomu  w Traktacie teologicznym i Czeladniku; w tomie Wiersze
ostatnie: Obecnoæ, ...Przybywam z innej planety, Pan Syruæ, W garnizonowym
miecie, ...W Wilnie kwitn¹ bzy, ¯ywotnik, Ksiê¿niczka.
12
Wiêcej o tej powieci piszê w osobnym szkicu  pierwodruk [w:] M. Bernacki,
M. D¹browski, Leksykon powieci polskich XX wieku, Bielsko-Bia³a 2002, s. 219-233.
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Wiêcej nt. tego wiersza zob. M. Bernacki, Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro.
Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, Bielsko-Bia³a 2005, s. 50-51.
14
Jak podaje Birutë Jonuðkaitë, opisana przez poetê leszczyna zosta³a
wyciêta podczas porz¹dkowania terenu wokó³ dawnego maj¹tku w Szetejniach,
zob. Ulubieniec losu, Znad Wilii, nr 4/24 2005, s. 48.
15
Ob³okom, wystêpuj¹cym nad Wilnem, powiêci³ Mi³osz krótki passus w
przywo³anym wczeniej albumie Wilno, serce Litwy: Wilno jest dla mnie miastem
ob³oków. Mo¿e dlatego, ¿e niektóre ulice wspinaj¹ siê na okoliczne wzgórza, co
zmusza id¹cego pod górê przechodnia do gapienia siê w niebo (...). Nie ¿artujê,
niebo nad Wilnem jest naprawdê scen¹ ci¹gle zmieniaj¹cego siê ob³ocznego teatru,
który harmonizuje z barokow¹ architektur¹ miasta (tam¿e, s. 47). Prof. Tadeusz
Bujnicki przypomnia³, ¿e miêdzywojenny poeta Witold Hulewicz, zafascynowany Wilnem, wyda³ tomik pt. Miasto pod chmurami (zob. T. Bujnicki, Regionalny
pejza¿ ¿agarystów, Znad Wilii nr 2/6 2001, s. 117).
16
Wiersz ten analizujê i interpretujê szczegó³owo w szkicu Archeologia pamiêci (O wierszu Przesz³oæ Cz. Mi³osza), który uka¿e siê w tomie pokonferencyjnym w Kaliszu (2007).
17
O tym piêknym i wa¿nym epifanicznym wierszu £¹ka piszê wiêcej w
ksi¹¿ce Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro..., dz. cyt., s. 54-55, 97-98.
18
Zob. Ziemia jako raj, [w:] Cz. Mi³osz, Ogród nauk, Lublin 1986, s. 39-44.
19
Wiêcej nt. tego wiersza zob. M. Bernacki, Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro...,
dz. cyt., s. 53-54.
20
Zob. Cz. Mi³osz, Uzupe³nienie do wiersza, NBRz, s. 40-43.
21
Oskarowi Mi³oszowi w ca³oci powiêcony jest poemat Czeladnik, w tomie
Druga przestrzeñ.
22
Wiêcej nt. tego wiersza i samego Mariana Zdziechowskiego piszê w artykule
pt. Mariana Zdziechowskiego mylenie troski ostatecznej, Bielsko-¯ywieckie Studia Teologiczne tom 7/2006, s. 9-29.
23
O obu wierszach piszê wiêcej w ksi¹¿ce Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro...,
dz. cyt., s. 51-52.
24
Warto w tym kontekcie przywo³aæ trafn¹ konstatacjê Aleksandra Fiuta:
Poeta zbli¿a siê do niedaj¹cej siê osi¹gn¹æ syntezy nie poprzez diachroniê dziejowych wydarzeñ, lecz poprzez przekraczaj¹c¹ granice czasu i przestrzeni synchroniê
pojedynczych postaci i przedmiotów, które ocala b³ysk pamiêciowej iluminacji (A.
Fiut, Powroty nie-nostalgiczne, dz. cyt., s. 191).
25
A. Fiut, Powroty nie-nostalgiczne, dz. cyt. s. 195-196.
26
Szczegó³owa analiza i interpretacja wiersza O zbawieniu stanie siê tematem
osobnego szkicu.
27
Fragment Apokalipsy w. Jana [za]: Ewangelia w. Marka, Apokalipsa, t³um.
z greckiego Cz. Mi³osz, Paris 1984, s. 147.
13
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Lwów  gdzie s¹ teraz te miasta odleg³e, jak zaginiona Atlantyda?
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POWROTY NA ATLANTYDÊ
Rozmowa z Adamem Zagajewskim

©Jerzy Stemplewski

 Kiedy Pan pisze?
 Mam takie okienko w ci¹gu dnia  czas
od rana do po³udnia.
Zorientowa³em siê, ¿e w
tych godzinach najlepiej
mi siê pracuje. Codziennie próbujê co
napisaæ  choæby jedn¹
stroniczkê. Wiersz zdarza mi siê rzadko. Po
obiedzie ju¿ mi siê to nie Autorka podczas spotkania autorskiego z Adaudaje, to nie ta pora. Ale mem Zagajewskim w jednej ze szkó³ Opola
przecie¿ nie ca³y jestem zanurzony w literaturze. Mam te¿ swoje ¿ycie
w³anie po obiedzie...
 Kiedy samo otoczenie inspirowa³o. Dzi wszystko jest jednorazowe, takie niedopieszczone rêk¹ rzemielnika  kubki,
talerzyki, obrusy jednorazowego u¿ytku.
 Tak jest w 90 procentach, ale zawsze pozostaje tych 10 procent.
Na przyk³ad, od wielu lat na Zachodzie ludzie uwielbiaj¹ wietnie wykonane wieczne pióra. Mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta³a elita wiecznych piór. Widzia³em biznesmenów, którzy kiedy maj¹ zapisaæ numer
telefonu, wyci¹gaj¹ piêkne wieczne pióro, a nie ohydny jednorazowy
d³ugopis. To jeden z najpiêkniejszych przedmiotów naszej cywilizacji,
bardzo przemylnie zrobiony, zw³aszcza jak nie cieknie. Sam mam kilka wiecznych piór. Dawne przedmioty nie znikaj¹, ale istniej¹ zepchniête
na margines. W zapomnienie odchodz¹ maszyny do pisania. Nikt ju¿
prawie na nich nie pisze poza Wis³aw¹ Szymborsk¹...
 W czerwcu odwiedzi³ Pan rodzinny Lwów.
 By³em tam po raz czwarty, je¿eli uznaæ, ¿e pierwszy raz by³ wtedy, kiedy siê urodzi³em. Wtedy moja wizyta trwa³a cztery miesi¹ce.
Teraz, po szeciu latach od ostatniej bytnoci, pojecha³em tylko na dwa
dni. Urodzi³em siê w czerwcu i, dziwnym trafem, zawsze wracam tam
w czerwcu. Wybra³em siê z ¿on¹ i moim przyjacielem  amerykañskim
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poet¹ C. K. Williamsem. On odkry³, ¿e jego babcia pochodzi ze Lwowa. Zawsze mu mówi³a, ¿e urodzi³a siê w Austrii, w miecie Lemberg.
Dopiero ode mnie dowiedzia³ siê, ¿e Lemberg to po niemiecku Lwów i
¿e by³o to miasto nie do koñca austriackie. Poznalimy tam historyka
ukraiñskiego  Jaros³awa Chrycaka, który nas oprowadza³. Jak zawsze, odwiedzi³em te¿ dom, gdzie siê urodzi³em. Stoi przy niedu¿ej
ulicy Piaskowej, w pobli¿u £yczakowskiej. To bardzo skromna willa,
schowana za innym budynkiem. A ¿e w czerwcu wszystko przes³aniaj¹ ogrody, przechodzi siê do niej korytarzem zieleni. Trzeba byæ
wtajemniczonym, ¿eby siê tam dostaæ.
 Kto tam dzi mieszka?
 Lekarz dermatolog, Ukrainiec, mówi¹cy po polsku, bardzo sympatyczny. Kiedy poprzednim razem omieli³em siê nacisn¹æ dzwonek
tego domu, przyjê³a mnie jego mama, która dzi ju¿ nie ¿yje. Wprowadzi³a mnie do saloniku, bo nie chcia³em chodziæ po pokojach, gdzie
panowa³ normalny, codzienny ba³agan. To by³ dzieñ pracy, syn by³ w
szpitalu. Teraz trafilimy tu w niedzielê. Powiedzia³em doktorowi, ¿e
przyszed³em tu na wiat. Zaprasza³, ¿ebym w przysz³oci te¿ go odwiedzi³ i zanocowa³ u niego. Zobaczy³em ten dom po raz trzeci. Cz³owieka zawsze fascynuje miejsce, gdzie wy³oni³ siê z kosmosu.
 Dla Pana to bardzo wa¿ne.
 Wa¿ne metafizycznie... Lwów istnieje poza nurtem mojego ¿ycia
zawodowego i prywatnego. Nic tam nie za³atwiam, nikogo tam w³aciwie nie mam. To jest tak, jakbym lecia³ na Marsa. Ale poniewa¿ mam
wyobraniê, mylê, ¿e s¹ tam moi przodkowie, ich ca³e pokolenia. Oni
tam na mnie czekaj¹, kr¹¿¹ z sokiem drzew... To jest moment eschatologiczny.
 Co Panu da³y
te dwa dni pobytu
na Marsie?
 Nie chodzi³o mi
o to, ¿eby napisaæ
wiersz. W³aciwie nie
chcia³em tam jechaæ,
bo siê bojê, ¿eby te
wizyty nie spowszednia³y. One s¹ za ka¿dym razem wiêtem.
Licz¹ siê konkrety z przesz³oci  stara klamka, bra- Jestem przekonany,
ma kamienicy
¿e kto, kto tak, jak
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ja, urodzi³ siê w miecie, takim,
jak Lwów, nie interesuje siê zanadto jego teraniejszoci¹, tylko
tym, co siê kryje pod warstw¹ aktualnoci. Licz¹ siê konkrety z
przesz³oci  stara klamka, brama kamienicy. Jeszcze mam ciotkê, siostrê ojca, która dobrze pamiêta minione czasy. Muszê od
niej wzi¹æ spis ulic, przy których Miasta, które nie dozna³y kataklizmu
zmiany mieszkañców, mniej s¹ zagromieszkali moi wujkowie i ciotki. ¿one niepamiêci¹
 ¯eby chodziæ tymi ulicami
wród nich? To jakby wiêtych
obcowanie. Co oni przynosz¹
Panu z drugiej strony?
 Szczegó³ow¹ to¿samoæ. A
na ni¹ sk³ada siê historia ka¿dej
rodziny. S¹ takie miasta jak Lwów,
Wilno, Wroc³aw i Gdañsk, gdzie
mieszka³y pokolenia Polaków, czy
Niemców. Byli tam zasiedziali,
znali ka¿dy zau³ek, ale nagle przyszed³ kataklizm i czêæ z nich zginê³a, a czêæ musia³a wyjechaæ.
Na ich miejsce przysz³y nowe
pokolenia. Gdzie s¹ teraz te miasta odleg³e, jak zaginiona Atlantyda? Taki polski Lwów, niemiecki Wroc³aw? To dzia³a na moj¹ wyobraniê jak waleriana na kota.
 Trwaj¹ w pamiêci i sztuce.
 Tak, choæ nie mo¿na powiedzieæ, ¿e sztuka wy³¹cznie sprowadza
siê do zapisów pamiêci i przesz³oci. Ale to wa¿na czêæ jej zadania.
Miasta, które nie dozna³y kataklizmu zmiany mieszkañców, mniej s¹
zagro¿one niepamiêci¹. W Pary¿u kawiarenki, bistra wygl¹daj¹ tak samo,
jak sto lat temu. W Gdañsku, Wroc³awiu, Wilnie  tego brak. Choæ to
jest bardzo poetyckie, bo nie ma nic bardziej poetyckiego ni¿ nieistnienie.
 Podczas swoich wizyt we Lwowie, jak w Pompejach, odkrywa
Pan przesz³oæ spod lawy.
 Pierwszy raz by³em we Lwowie, kiedy jeszcze ¿y³a daleka kuzyn107
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ka mojej mamy. Przywioz³em w
prezencie butelkê wódki z Polski,
a gospodarze j¹ otworzyli. Pamiêtam, to by³ zachód s³oñca, a ja z
okna zobaczy³em Lwów, jak niesamowicie zielon¹ puszczê. Pod
wp³ywem kieliszka wódki dozna³em olnienia. To by³ 69 rok, miasto przypomina³o wielkie koszary.
Ale dla mnie otworzy³o siê znienacka.
 We Lwowie i podobnych mu
miastach musieli siê urodziæ
tacy, jak Pan, ¿eby pozwoliæ im
przetrwaæ.
 Widzê to jako jedno z moich We Lwowie, jak w Pompejach, przezadañ. Jest co porywaj¹cego w sz³oæ wydobywa siê spod lawy
tym, ¿eby choæ w czêci uratowaæ co z tego, co kompletnie zginê³o. S³abo znam Lwów, zaledwie
kilka ulic, ale lubiê ten stan mglistoci, niewiedzy. Czerwiec, ten najwspanialszy miesi¹c w naszej czêci wiata, we Lwowie jest pora¿aj¹co piêkny. Widzia³em tam tyle starych drzew, które pamiêtaj¹ dawne
czasy, choæ nie powiedzia³bym, ¿e s¹ polskie, czy ukraiñskie. W miejscu Ogrodu Jezuickiego, teraz nazywanego parkiem Szewczenki, rosn¹
piêkne drzewa. Mamy tak¹ rodzinn¹ legendê, dotycz¹c¹ kuzyna, m³odego prawnika, który mieszka³ w pobli¿u tego ogrodu. Przeziêbi³ siê i
umar³, bo zbyt wczenie po k¹pieli poszed³ tam w³anie na spacer.
 Tak, jak Jagie³³o, który w ogrodzie s³ucha³ s³owika, przeziêbi³ siê i umar³.
 Ale Jagie³³o dokona³ wiêcej, mój kuzyn  niewiele. Zosta³ jego
³adny nagrobek na Cmentarzu £yczakowskim. Mo¿e to mieszne, ale
Ogród Jezuicki ma dla mnie ogromne znaczenie, bo kuzyn siê tam przeziêbi³.
 Zwraca Pan uwagê na szczegó³y.
 One s¹ bardzo wa¿ne. Ca³a wspó³czesna poezja jest na nich budowana. W tej konkretnoci jest arystotelesowska, nie platoñska. Mówi o
stole, a nie o idei sto³u. To rewolucja konkretu. Kiedy podczas lektury
wierszy Elzenberga, filozofa, który korespondowa³ z Herbertem, uderzy³o mnie, ¿e miêdzy nimi nie chodzi³o tylko o ró¿nicê talentu. U Elzenberga brakuje konkretu, u Herberta  on jest. Kiedy czytamy wiersz
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Herberta, to widzimy stolik, na którym pisze, kamyk, o który siê potyka. Przeszywa nas wtedy dreszcz konkretu, ¿e co jest opisane tak, jak
naprawdê istnieje.
 W ksi¹¿ce Dwa miasta napisa³ Pan, ¿e dzisiejsza poezja jest
przenikliwa, ale zimna.
 Poezja to w ogóle przedziwny stop wielkich emocji i wielkiego
ch³odu. Poeta, który kierowa³by siê w pisaniu wy³¹cznie emocjami,
by³by grafomanem. Poeta, który prze¿ywa co bardzo mocno, musi to
w sobie obserwowaæ i zapisywaæ z ch³odnego kawa³ka swojej duszy.
W³anie w Dwóch miastach znalaz³ siê szkic o dziwnym Francuzie,
pisarzu Leautaud. Kiedy umiera³ jego znajomy czy przyjaciel, on zagl¹da³ do niego, ¿eby zobaczyæ trupa.To taka metafora ka¿dego pisania. Z
jednej strony w pisz¹cym jest ¿al, ¿e kto bliski umar³, a z drugiej 
zimna ciekawoæ wiata. Emocje przes³aniaj¹ oczy, ciekawoæ je otwiera.
 Nazywa siê Pan bezdomnym, a Europa staje siê wspóln¹ ojczyzn¹ bez granic.
 Je¿d¿ê du¿o po Europie i wszêdzie spotykam ludzi niezwykle przywi¹zanych do swojego miejsca urodzenia. Mieszkañcy Pampeluny, gdzie
co roku puszczaj¹ na ulice byki w dniu w. Firmina, bardzo siê szczyc¹
miejscem swojego urodzenia. We Francji pochodz¹cy z Normandii,
albo Prowansji, te¿ s¹ z tego dumni. Kiedy przeprowadzaj¹ siê do Pary¿a, robi¹ zakupy g³ównie w sklepach z produktami regionalnymi. Im
bardziej zjednoczona jest Europa, tym bardziej dla jej mieszkañców licz¹
siê ma³e ojczyzny. By³em niedawno w Siedlcach, pozna³em tam ludzi
dumnych, ¿e s¹ stamt¹d. Mylê, ¿e w Polsce to poczucie posiadania
korzeni bêdzie siê nasila³o. Jestem bezdomny, bo nie mogê powiedzieæ
o l¹sku ani Lwowie,
¿e s¹ naprawdê moje.
Szaleñczo lubiê Kraków, ale nie nale¿ê do
niego a¿ do szpiku
koci. Napisa³em wiêcej wierszy o Gliwicach ni¿ o Lwowie. O
Lwowie cztery, a o
Gliwicach  kilkanacie. A to dlatego, ¿e
w Gliwicach spêdzi³em dzieciñstwo.
Dzieciñstwo dla ka¿- Europa staje siê wspóln¹ ojczyzn¹ bez granic
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dego z pisz¹cych to wielka migawka w aparacie. Nasze oczy siê otwieraj¹ i prze¿ywamy jakie wspania³e albo straszne olnienie.
 Zajmuje siê Pan kultur¹ wysok¹  pisze poezje. A dzi naprawdê mocne oddzia³ywanie ma kultura masowa.
 Sztuka w modernizmie sta³a siê bardziej wyrafinowana, dlatego
straci³a czêæ swojej publicznoci. Koncerty wspó³czesnej muzyki powa¿nej ci¹gaj¹ 20 osób. Wieczory autorskie  kilka. Nie mo¿na gardziæ kultur¹ masow¹. Te czysto komercyjne, hollywoodzkie filmy, s¹
te¿ wa¿ne w sensie moralnym, bo ogl¹daj¹c je widzimy walkê dobra i
z³a. One maj¹ w sobie co biblijnego, jest w nich wiadomoæ moralna.
Westernami, krymina³ami rz¹dzi silne poczucie sprawiedliwoci. Po
ich obejrzeniu na ogó³ wychodzi siê z kina z podwy¿szonym poczuciem moralnym, ¿e z³o zosta³o ukarane, albo przynajmniej dobrze zdefiniowane. To ogromna dydaktyka spo³eczna kultury masowej, która
robi to dzi lepiej ni¿ ta wy¿sza  wyrafinowana. To wielki paradoks
naszych czasów. Kultura wysoka ma tendencjê, ¿eby zacieraæ granice
miêdzy dobrem a z³em. A ja uwa¿am, ¿e rozró¿nienie miêdzy dobrem a
z³em jest fundamentalne. Je¿eli kultura przestanie je dostrzegaæ i afirmowaæ, to znaczy, ¿e dzieje siê z ni¹ co z³ego. Jest taki aforyzm Simon Weil, ¿e w sztuce z³o wydaje siê czym poci¹gaj¹cym, a dobro 
czym banalnym. W rzeczywistoci jest odwrotnie  z³o jest banalne i
nudne, a dobro  wspania³e. Kiedy spotyka siê dobrego cz³owieka,
który czyni dobro, a jednoczenie jest skromny, nie kreuje siê  to jest
niesamowite prze¿ycie. Wtedy zapomina siê nawet o sztuce, o kulturze, o tylu rzeczach, którymi ¿yje siê na co dzieñ.
 By³o g³ono, ¿e w tym roku obchodzi Pan jubileusz 40-lecia
pracy twórczej.
 Nie mam najmniejszego zamiaru, ¿eby obchodziæ jubileusze. Moim
idea³em jest poeta niemiecki Gotfried Benn. Kiedy Akademia Berliñska
napisa³a, ¿e przygotowuje jubileusz z okazji jego 70-lecia, napisa³ kartkê pocztow¹, ¿e nie ¿yczy sobie ¿adnego wiêtowania. Pisanie wierszy
jest czynnoci¹ prywatn¹ i nikomu nic do tego.
Rozmawia³a: Barbara Gruszka-Zych
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

***
patrzê z okna na czubki wini
i delikatny kordonek powoi
i mylê: kiedy to siê skoñczy
moje stopy dotykaj¹ desek
z ¿y³kami s³ojów ³askocz¹cymi w piêty
mo¿na siê miaæ ze szczêcia
¿e ch³odna pod³oga
a nad ni¹ gor¹ce powietrze
ale zamiast tego mylê: kiedy to siê skoñczy
wchodzi mama
¿eby mi przypomnieæ
¿e jestem córk¹
rozsypuje zapachy kuchni
zamiast prosiæ o dok³adkê
mylê: kiedy to siê skoñczy
s³oñce wychodzi po deszczu
mielsze ni¿ przedtem
choæ tyle siê nawieci³o
parzy mnie w czo³o i nie pozwala myleæ
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10 LAT W S£U¯BIE SPO£ECZEÑSTW POLSKI I LITWY.
PODZIÊKOWANIA
Edmund Pawlak
I czas od czynów ludzkich nie ucieka.
Juliusz S³owacki1

Minê³o dziesiêæ lat od powo³ania Fundacji Wspierania Wspó³pracy
Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza. Nie wszyscy jestemy wiadomi drogi, któr¹ przeby³a i zmian, które siê w tym czasie dokona³y.
Rok 1996, kolejny rozdzia³ okresu prezydentury Algirdasa Brazauskasa, jest pocz¹tkiem nowego otwarcia w stosunkach polsko-litewskich, wielop³aszczyznowej wspó³pracy  intensywnej i dwustronnej,
to czas praktycznej realizacji umów, przyjêtych programów i ustaleñ.
Czas nowych idei i solidarnych dzia³añ. Ich architektami byli prezydenci Litwy  Algirdas Brazauskas i Valdas Adamkus oraz Polski  Aleksander Kwaniewski. To oni odczytali znaki czasu, a wyobrania podpowiada³a im przysz³oæ Polski i Litwy w Unii, tym razem europejskiej.
W rodowiskach politycznych obydwu stolic dojrzewa³o przekonanie, ¿e o pojednaniu Polaków i Litwinów, ich wspólnej przysz³oci,
zadecyduj¹ spo³eczeñstwa, bliskie kontakty miêdzyludzkie, wspólne
interesy.
Ruch spo³eczny dobrego s¹siedztwa nabiera³ coraz wiêkszego znaczenia. 5 marca 1996 roku, w Wilnie, we wspólnej Deklaracji2 programowej, ale i zawieraj¹cej zestaw konkretnych zadañ, prezydenci wyrazili miêdzy innymi wolê utworzenia, pod ich patronatem, polsko-litewskiego funduszu, który mia³ wspieraæ wspó³pracê w dziedzinach kultury, nauki i wymiany m³odzie¿y.
Jednak nie taki fundusz, ale dwie siostrzane fundacje (wspólnego
imienia Adama Mickiewicza) powo³ane zosta³y w Warszawie i Wilnie.
Juliusz S³owacki, Dzie³a, t. IV, Król Duch, Rapsod V. 0.188a w. 31, wyd. Zak³ad
Narodowy im. Ossoliñskich Wroc³aw 1949, s. 478.
2
Wspólna deklaracja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki
Litewskiej w sprawie intensyfikacji wspó³pracy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polska a
Republika Litewsk¹, Wilno, 5 marca 1996, Zbiór Dokumentów, Warszawa 1996, nr
1, s. 32-35.
1
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Brazauskas i Kwaniewski (19 wrzenia 1996 w Gdyni 3 poparli to rozwi¹zanie i wyrazili
przekonanie, ¿e fundacje te dobrze s³u¿yæ bêd¹ zbli¿aniu
obu narodów oraz
zacienianiu wspó³pracy w dziedzinie
kultury, owiaty, polityki, gospodarki i Z Fundacj¹ wspó³pracowa³a Rada Konsultacyjna. Od
wymiany m³odzie¿y. prawej: Ma³gorzata Sporek-Czy¿ewska, Edmund PawObszar dzia³ania zo- lak, prezes Zarz¹du Fundacji, prof. Wojciech Lamentosta³ rozszerzony w wicz, prowadz¹cy zebranie  ówczesny Przewodnicz¹cy
stosunku do zadañ, Rady Fundacji, Jan Król (zas³oniêty) pose³ na Sejm RP,
Janusz Onyszkiewicz, pose³ na Sejm RP, prof. Andrzej
wczeniej przewiStrumi³³o, artysta malarz i rzebiarz z Maækowej Rudy,
dzianych dla fundu- dr Leon Brodowski (ty³em), prezes Ogólnopolskiego Toszu. Ta  wydawa- warzystwa Mi³oników Litwy. 30 padziernika 1996
³oby siê  tak niewielka zmiana mia³a doæ istotne znaczenie.
Fundacja powstawa³a od podstaw i jej mo¿liwoci organizacyjne,
przynajmniej w pierwszym okresie, by³y ograniczone. Wspó³pracê z
istniej¹cymi instytucjami i organizacjami uznalimy za wa¿ny sk³adnik
jej dzia³ania. Istotne znaczenie mia³o wspó³dzia³anie z elitami twórczymi, rodowiskami naukowymi i politycznymi.
W Polsce lituanici skupiali siê wokó³ kwartalnika Lithuania i
Ogólnopolskiego Klubu Mi³oników Litwy Leona Brodowskiego. Na
Litwie za orodkami takimi by³y prê¿nie rozwijaj¹ce siê i zyskuj¹ce na
znaczeniu: Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii i pismo o tym samym tytule (wtedy dwutygodnik) poety Romualda Mieczkowskiego,
wokó³ których skupia³y siê wielonarodowe krêgi inteligencji Wilna.
rodowiska gospodarcze i handlowe z powodzeniem organizowa³a
Polsko-Litewska Izba Gospodarcza w Suwa³kach i Mariampolu, kierowana przez Bo¿enê Wróblewsk¹ i Augustinasa Majauskasa.
3
Wspólna Deklaracja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezydenta Republiki
Litewskiej, Gdynia 19 wrzenia 1996, Zbiór Dokumentów, 1996, nr 2, s. 75-78,
Warszawa.
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Wród wielu innych organizacji i instytucji, orodków kultury i
wydawnictw, z którymi Fundacja wspó³pracowa³a, znalaz³y siê miêdzy innymi:
Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego
im. Wita Stwosza; Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego S¹siedztwa i Wydawnictwo Dylematy S¹siedztwa Wies³awa Klimczaka; Fundacja Pogranicze i Orodek Pogranicze. Sztuk. Kultur. Narodów w
Sejnach Krzysztofa Czy¿ewskiego, oraz cenione w Polsce i zagranic¹
Wydawnictwo Kurpisz S.A. w Poznaniu, kierowane przez Kazimierza
Grzesiaka, a sporód podmiotów gospodarczych  Zwi¹zek Banków
Polskich, z prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem i Zarz¹dy Kredyt Bank S.A. w latach 1997-2007.
Dziêkujemy wszystkim za wspó³dzia³anie, partnerstwo i pomoc.
Na znaczeniu zyskiwa³a rola elit intelektualnych i politycznych obu
krajów. Konferencja w Wilnie pt. Wspó³istnienia narodów i dobros¹siedzkie stosunki  gwarancj¹ stabilnoci i bezpieczeñstwa w Europie
pod patronatem prezydentów Litwy i Polski, organizowana z udzia³em
Fundacji, by³a adresowana w³anie do szerokich krêgów opiniotwórczych, do organizatorów ¿ycia publicznego; promowa³a Wilno jako
rodz¹cy siê wa¿ny orodek polityczny w Europie i  jak mówi³ Valdas
Adamkus  by³a wyrazem rozwijanego przez nas ducha zgody4.
W Polsce rozpoczyna siê cykl konferencji wigierskich, organizowanych przez kwartalnik Lithuania i wspieranych przez Fundacjê,
Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz inne
instytucje.
Uczestnicy pierwszej z nich w czerwcu 1997 roku wystosowali
pos³anie do intelektualistów Europy, w którym podkrelaj¹ wk³ad kultury litewskiej w dorobek cywilizacji zachodniej.
Dziêki inspiracji i pomocy Fundacji liczne instytucje i organizacje
kultury, nauki i gospodarki nawi¹zuj¹ wzajemne kontakty, organizuj¹
seminaria i konferencje. Wzrasta liczba organizowanych w Polsce imprez kulturalnych z udzia³em artystów litewskich, maj¹ miejsca pocz¹tki wymiany m³odzie¿y na praktyki i sta¿e studenckie oraz pocz¹tki
wspó³pracy szkó³ rednich.
Ponadto Forum Gospodarcze Polska-Litwa w Augustowie w czerwcu 2003 roku przyjê³o merytoryczne i organizacyjne zasady wspó³pracy transgranicznej samorz¹dów Regionu Polski i Litwy.
Valdas Adamkus, przemówienie na Uniwersytecie Warszawskim 2 kwietnia 1998,
Pozostawione Historii, wyd. Znak, Kraków 1999, s. 172-178.
4
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Dziêkujemy za wspó³organizacjê, wspó³dzia³anie i udzia³:
Dyrektorowi Markowi Starczewskiemu, artycie rzebiarzowi Stefanowi Wierzbickiemu,
prezesom  Andrzejowi ¯orowi,
Januszowi Owsianemu i Waldemarowi Rudnikowi.
Wspierane by³o przez Fundacjê wydawanie ksi¹¿ek i publikacji. Pierwsza z nich, pt.
Pozostawione historii, ukaza³a Edmund Pawlak z Jerzym Surwi³¹, autosiê w 1999, a ostatnimi  Poda- rem opracowania Zostali tu z nami na
j¹c rêce, zbli¿amy narody (2006) dobre i z³e w Polskiej Galerii Artystyczoraz Litwin wród spadkobier- nej Znad Wilii. 3 maja 2005
ców Króla Ducha (2007)  stanowi³y przyczynek do najnowszej historii obu pañstw.
Dziêkujemy za wspó³dzia³anie i pomoc:
Katarzynie Korzeniewskiej, Algimantasowi Degutisowi, Bronysowi Savûkynasowi  redaktorowi naczelnemu kwartalnika Kultûros
barai w Wilnie oraz Kazimierzowi Bidakowskiemu i Jackowi Komarowi.
Staraniem Fundacji, w dziesi¹t¹ rocznicê wznowienia stosunków
dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Litw¹, zosta³y wrêczone przez prezydentów polsko-litewskie nagrody im. Jerzego Giedroycia. Honorowe wyró¿nienia otrzyma³y Uniwersytety Wileñski i Jagielloñski5.
Dziêkujemy Cz³onkom Kapitu³  Polskiej i Litewskiej tej nagrody w
latach 2001-2005, za ich zaanga¿owanie i wk³ad pracy.
Dziêkujemy Cz³onkom Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej w latach 1997-2005  za
ich zrozumienie i pomoc.
A tak¿e ambasadorom  Republiki Litewskiej w Warszawie  Antanasowi Valionisowi, Algimantasowi Degutisowi i Egidijusowi Meilunasowi oraz Polski w Wilnie  Eufemii Teichmann, Jerzemu Bahrowi i
Januszowi Skolimowskiemu, a tak¿e dyrektorowi Instytutu Polskiego
w Wilnie  Ma³gorzacie Kasner, za ich przychylnoæ, na któr¹ zawsze
moglimy liczyæ.
Edmund Pawlak, Jerzy Giedroyc  patron polsko-litewskiej nagrody (2001 
2005), Znad Wilii, nr 4/28 Wilno 2006, s. 9-15.

5
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Wyrazy szacunku i podziêkowania kierujemy pod adresem prezydentów Litwy:
Algirdasa Brazauskasa i Valdasa Adamkusa, a tak¿e Rolandasa Paksasa i Polski  Aleksandra Kwaniewskiego, za ich zaufanie, a tak¿e i
uznanie za nasz¹ dziesiêcioletni¹ pracê.
Przykro nam z powodu niespe³nienia wszystkich naszych zamierzeñ  nie wszystkie projekty uda³o siê zrealizowaæ, nie wszystkie obietnice spe³niæ.
Nie uda³o siê zorganizowaæ na miarê czasów wymiany i wspó³pracy m³odzie¿y (chocia¿by na wzór polsko-niemieckiej). Nie uda³o siê
przywróciæ Celi Konrada, jako miejsca spotkañ elit intelektualnych i
politycznych nie tylko Litwy i Polski. Wielokulturowa tradycja Wilna
zas³uguje na kontynuowanie w³anie w stolicy Litwy dobrej tradycji,
jakimi by³y rody Literackie. Przepraszamy tych, którzy poczuli siê
zawiedzeni.
Jest naszym pragnieniem i spe³nieniem mi³ego obowi¹zku podziêkowaæ wszystkim, którzy byli z nami i maj¹ satysfakcjê z osobistego
wk³adu w dziesiêcioletni dorobek Fundacji. Tym, którzy znajduj¹ cz¹stkê
siebie w jej dokonaniach.
Dziêkujemy siostrzanej Fundacji Rozwoju Stosunków LitewskoPolskich im. Adama Mickiewicza w Wilnie i jej prezesom: Czes³awowi
Okiñczycowi, Nidzie Nekroðienë, Graþinie Dremaitë za wspólnotê
idei, owocn¹ wspó³pracê, za przyjañ.
Jestemy wdziêczni wszystkim naszym Przyjacio³om i Wspó³pracownikom w Polsce i na Litwie.
Dziêkujemy polskim Fundatorom i Sponsorom, którzy nam zaufali
i powierzyli realizacjê trudnego zadania  Wspó³twórcom Fundacji. Do
nich nale¿¹ tak¿e kolejni przewodnicz¹cy Rady Fundacji:
prof. Wojciech Lamentowicz, prezes Stanis³aw Pacuk, prof. Zbigniew K³os, dyrektor Centrum Badañ Kosmicznych Polskiej Akademii
Nauk.
Osobicie serdecznie dziêkujê dr Andrzejowi Konowa³owi, wiceprezesowi Zarz¹du Fundacji od pocz¹tku jej powo³ania, jednemu z dyrektorów Instytutu Chemii Organicznej PAN  za jego wk³ad pracy i
¿yczliwoæ.
Wyrazy wdziêcznoci kierujemy do tych, którzy swoj¹ spo³eczn¹
aktywnoæ lokowali w organizacjach, dzia³aj¹cych w interesie i na
rzecz Polaków litewskich i ich organizacji, do tych, którzy udzielali im
w trudnych chwilach wsparcia i czêsto uzupe³niali nasz¹ dzia³alnoæ.
Rok Jubileuszowy Fundacji jest jednoczenie 15-t¹ rocznic¹ wzno116
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Pa³ac Paców, w którym rozlokuj¹ siê placówki dyplomatyczne i konsularne RP, a
tak¿e Instytut Polski; Okno budowli wraz ze sztukateriami

wienia stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Litw¹. Obchody
tej rocznicy odbywa³y siê w Wilnie i Warszawie. Zorganizowane w
Polsce Dni Litwy by³y najwiêksz¹ prezentacj¹ osi¹gniêæ artystycznych,
kulturalnych, gospodarczych i turystycznych wspó³czesnej Litwy na
Ziemi Polskiej. Fundacja uczestniczy³a zarówno w obchodach w Warszawie, jak i w Wilnie. Te ostatnie odbywa³y siê pod patronatem Valdasa Adamkusa i Lecha Kaczyñskiego. Jako prezes fundacji polskiej by³em zaproszony do grona osób, towarzysz¹cych prezydentowi Polski.
Nie sposób pomin¹æ jeszcze jednego wydarzenia. Pa³ac Komorowskich w Alejach Ujazdowskich (Trakt Królewski) w Warszawie jest
now¹ siedzib¹ Ambasady naszego s¹siada znad Niemna. Ambasada
Polska wkrótce znajdzie swoje miejsce w Pa³acu Paca na Wileñskiej
Starówce, przy ulicy wiêtojañskiej. Ta okolicznoæ  byæ mo¿e formalna  jest jednak wyrazem wzajemnego uznania, szacunku i rangi,
jak¹ pañstwa nadaj¹ wzajemnym stosunkom dwustronnym.
Bliskie i intensywne kontakty na wszystkich szczeblach stanowi¹
dobr¹ podstawê do dalszej owocnej wspó³pracy Obojga Narodów w
XXI wieku. Jest dla nas wielk¹ satysfakcj¹, ¿e skromny jubileusz Fundacji wypada w wa¿nym okresie polsko-litewskiej historii. Jest to i dla
nas nowe wyzwanie i zobowi¹zanie.
Edmund Pawlak

117

OD FUNDACJI DO WSPÓLNEGO FUNDUSZU?
Rozmowa z Edmundem Pawlakiem,
prezesem Fundacji Wspierania
Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza
 Gratulujê jubileuszu. W
minionym 10-leciu Fundacja
utrwali³a jako swój wizerunek
w wiadomoci pewnej czêci Polaków i Litwinów, o jej dzia³alnoci m.in. czytamy w publikacji wileñskiej Litwa  zarys wiedzy o kraju. Ciep³o wypowiada siê
Pan o prezydenturze Algirdasa
Brazauskasa i jego roli w kszta³towaniu stosunków polsko-liAlgirdas Brazauskas w rozmowie z
tewskich.
 Dziêkuje za s³owa uznania, s¹ Edmundem Pawlakiem. 9 marca 2005
one cenne dla naszych wspó³pracowników i dzia³aczy, fundatorów i
sponsorów. Moja przygoda z Litw¹ zaczê³a siê w³anie za prezydentury Brazauskasa. W tym czasie powsta³a Fundacja, zosta³em cz³onkiem
Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Republiki Litewskiej,
Komitetu, który zosta³ powo³any w³anie z inicjatywy Brazauskasa. Nie
ulega w¹tpliwoci, ¿e odegra³ on konstruktywn¹ rolê w normalizacji
stosunków Litwy z Polsk¹. Pocz¹tek jego prezydentury wypada na
czas kryzysu w relacjach miêdzy naszymi pañstwami. By³ to czas wzajemnych pretensji, konfliktów, prowokacyjnych wypowiedzi polityków
obu stron. W niepamiêæ posz³y deklaracje i zobowi¹zania, sk³adane
wzajemnie w minionych dwóch latach. Przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej, Vytautas Landsbergis, wykorzysta³ nieodpowiedzialne wypowiedzi czêci dzia³aczy litewskich Polaków, dotycz¹ce autonomii rejonów
wileñskiego oraz solecznickiego i zamiast rozwi¹zaæ konflikt metodami
politycznymi, rozwi¹za³ rady samorz¹dowe tych rejonów. Rozpoczyna
siê represyjny kurs wobec Polaków litewskich, zastosowano wobec
nich zbiorow¹ odpowiedzialnoæ. Powsta³a sytuacja by³a niezrêczn¹
dla obydwu stron  tak polskiej, jak i litewskiej. Wybrany w lutym
1993 roku prezydent Algirdas Brazauskas podj¹³ wysi³ek odwrócenia
tego kierunku mylenia. Litwa, jego zdaniem, nie powinna traciæ czasu
na ja³owe spory, wiêc podpisuje z Lechem Wa³ês¹ Traktat o przyja118
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znych stosunkach i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, ratyfikowany w listopadzie 1994, przedstawia rzeczowe propozycje wspó³pracy w Sejmie
Polskim, a z nowo wybranym prezydentem Polski, Aleksandrem Kwaniewskim, podpisuje w Wilnie 5 marca 1996 roku Deklaracjê, zawieraj¹c¹ konkretny plan wspólnych dzia³añ. W po³owie listopada 1997, a
wiêc ju¿ na koniec prezydentury Brazauskasa, w stosunkach Polski i
Litwy zacz¹³ siê nowy etap wspó³pracy w imiê partnerstwa strategicznego, które z powodzeniem w tym zakresie kontynuuje rozwija jego
nastêpca, Valdas Adamkus. W takich w³anie warunkach politycznych
rozpoczyna pracê Fundacja. Nie ujmuj¹c zas³ug innym politykom,
wszystko, co wydarzy³o siê w latach 1993-1997, historia zapisze prezydenturze Brazauskasa. Ten m¹¿ stanu rozumia³ z³o¿on¹ sytuacjê w
pañstwach pokomunistycznych, w tym przypadku podwójnie z³o¿on¹,
bo obejmuj¹c¹ tak¿e historyczne zasz³oci polsko-litewskie, rozumia³
powik³ania historii i pogl¹dów ludzkich. Przysz³oæ Litwy widzia³ w
strukturach europejskich i euroatlantyckich, a drogê do nich  przez
Polskê. Zyska³ nawet poparcie Landsbergisa, wtedy przewodnicz¹cego parlamentu litewskiego, w sprawie cis³ej wspó³pracy naszych krajów w drodze do NATO.
 Innej drogi nie by³o i to doprowadzi³o nareszcie do zwyciêstwa zdrowego rozs¹dku. Choæ co prawda  jak to czêsto zdarza³o siê i potem  zostawa³o ono w du¿ym stopniu na górze, w
kontaktach rz¹dowych i parlamentarnych. Ale to partnerstwo
sprzyja³o rozwojowi wspó³pracy na arenie miêdzynarodowej, wa¿ne by³o  jak Pan wspomnia³  w aspekcie wejcia naszych krajów,
a przede wszystkim mniejszej Litwy, do wspomnianych struktur.
 Zwyciêzcami byli i Polacy, i Litwini. Powrót do minionej epoki
by³ nie do przyjêcia dla obydwu pañstw w Europie koñca XX wieku.
Polska nie szykowa³a nowego ¯eligowskiego, uzna³a granice Litwy.
Bylimy zgodni, ¿e Europa nauczy³a siê i swoim przyk³adem uczy³a
innych, ¿e przesz³oæ nie powinna przeszkadzaæ przysz³oci, jedna epoka drugiej, jak to uj¹³ Algirdas Brazauskas (Spojrzenie na Polskê, Xlecie odnowienia stosunków dyplomatycznych Polski i Litwy, czêæ I,
Polska  Litwa XX w., Lithuania, Warszawa nr 1/2001), ¿e historiê
nale¿y pozostawiæ historykom. Pora¿kê ponieli politycy, dla których
motywem dzia³ania by³a zaostrzona retoryka wobec Polaków litewskich. Niestety, echa tych pogl¹dów rzeczywicie powraca³y, dobieg³y
nas jeszcze w tym roku. I nie by³ to g³os Litwina, spadkobiercy Króla
Ducha, ale znowu¿ g³os Landsbergisa, i to tym razem z Brukseli, jakby chcia³ zamkn¹æ obchody 15-lecia wznowienia stosunków dyploma119
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tycznych. Wynik tej akcji wszyscy znamy. Mo¿na wyraziæ uznanie
politykom w Wilnie, którzy od¿egnali siê od jego najnowszych pomys³ów.
 A wiêc powsta³a Fundacja. Czy s¹dzi Pan, ¿e wtedy nie by³o
zgody politycznej na utworzenie wspólnego Polsko-Litewskiego
Funduszu?
 Prezydent Aleksander Kwaniewski w Sejmie Litewskim 5 marca
1996 roku mówi³, ¿e by³oby warte rozwa¿enia, aby pod patronatem
obu prezydentów mog³a powstaæ fundacja, która wspiera³aby dzia³ania, s³u¿¹ce naszemu wzajemnemu poznaniu i zrozumieniu, sprzyja³a
wymianie kulturalnej, m³odzie¿owej i sportowej, umo¿liwi³a zwiêkszenie liczby studentów z Litwy, ucz¹cych siê w Polsce, i studentów z Polski, ucz¹cych siê na Litwie (Aleksander Kwaniewski, Przemówienia,
Listy, Wywiady. Wybór 1996, Wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 1999, s. 59-61). Mowa jest o jednej fundacji. Jednak¿e we wspólnej Deklaracji mówi siê, ¿e prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej deklaruj¹ wolê utworzenia pod ich patronatem Polsko-Litewskiego Funduszu. Nie mogê wiêc powiedzieæ, ¿e nie by³o
woli politycznej dla powo³ania funduszu (lub jednej fundacji). O przyjêtym rozwi¹zaniu decydowa³y raczej wzglêdy prawno-administracyjne.
Utworzenie dwóch fundacji  w Warszawie i w Wilnie, by³o zabiegiem
³atwiejszym. Ka¿da z nich dzia³a³a w ramach prawa swojego kraju.
Jednak¿e na ówczesne czasy i ówczesne potrzeby, wspólny kapita³  i
to ze rodków publicznych  by³by rozwi¹zaniem korzystniejszym.
Fundacje, nawet dobrze wspó³pracuj¹ce, s¹ luniejsz¹ form¹ tej wspó³pracy. Ka¿da dzia³a³a w innych warunkach, mia³a inne mo¿liwoci organizacyjno-finansowe i ró¿ne mo¿liwoci pozyskiwania fundatorów i
sponsorów. Jeden fundusz oznacza³by wiêksz¹ dzia³alnoæ integracyjn¹,
realizacje wspólnych zadañ.
 Czy oznacza to, ¿e Fundacja w Wilnie mia³a inne warunki do
rozwoju dzia³alnoci, ani¿eli jej odpowiedniczka w Warszawie?
Jeszcze parê lat temu nic nie by³o s³ychaæ o takiej placówce w
Wilnie, miecie Mickiewicza, miecie s³yn¹cego przecie¿ z wielu
dzia³añ na polu kultury, dzia³a³a ona jakby w zamkniêciu, w bardzo w¹skim krêgu...
 Fundacja w Wilnie ma swoje osi¹gniêcia i  podobnie jak warszawska  swe braki. Ró¿nice miêdzy nami by³y i s¹. Ró¿nilimy siê
nie celem dzia³ania, ale programem zadañ. Fundacja w Warszawie  jak
s¹dzê  mia³a wiêksze szanse na pozyskanie fundatorów i sponsorów.
Fundacja w Wilnie w pierwszych latach dzia³ania i wed³ug mojej oceny,
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upatrywa³a swój sukces w reprezentacji (jako Fundacja Prezydencka),
mniej za zabiega³a o warunki funkcjonowania.
 Jak Pan widzi przysz³oæ tych Fundacji?
 W minionym 15-leciu Polacy i Litwini uczestniczyli w przypieszonym kursie historii. Stosunki miêdzy naszymi pañstwami s¹ przyjacielskie, wspó³praca  normalna, interesy polityczne i gospodarcze 
coraz cilejsze. Jestemy w jednej Unii, tym razem Europejskiej. Fundacja jest symbolem rozwoju wspó³pracy tego czasu, prze³omu XX i
XXI wieku, ale jest i symbolem przyjani Polsko-Litewskiej. Nale¿y
uwzglêdniaæ te okolicznoci. Bardziej powinnimy byæ rzecznikami
wspó³pracy, a nawet jej recenzentami, mniej za  wykonawcami. Nie
powinnimy zastêpowaæ lub uzupe³niaæ rozwiniêtej ju¿ infrastruktury
wspó³pracy. Nie wykluczam, ¿e wraz z Fundacj¹ w Wilnie wyst¹pimy
o utworzenie Polsko-Litewskiego Instytutu (mo¿e bêdzie to nazwa
Wspólny Fundusz), który zajmie siê monitorowaniem wspó³pracy, ocen¹
jej efektywnoci. A tak¿e wa¿n¹ dla obu stron, wspólnych zamierzeñ,
kiedy niezrealizowanych. Instytucja ta zadba o realizacjê dorocznego
Polsko-Litewskiego Forum, o wspó³pracê m³odzie¿y, wymianê na studia oraz o zwiêkszenie informacji i stanu wiedzy spo³eczeñstwa polskiego o Litwie i litewskiego o Polsce. Nie mo¿e miêdzy nami rozwijaæ
siê bariera ,,ciszy.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Romuald Mieczkowski
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MIASTO-BOHATER MIÑSK
Maciej Mieczkowski
Granica
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Nie mia³em innej mo¿liwoci wybraæ siê z Wilna na Bia³oru, jak
pójæ do biura podró¿y, zap³aciæ za voucher i wizê bia³orusk¹. Ju¿ nastêpnego dnia sprawa by³a za³atwiona. Wybra³em autobus. Bia³oruski
kierowca wszystkim obcokrajowcom da³ do wype³nienia deklaracje
celne. Po 40 minutach jazdy z Wilna dotarlimy do granicy. Jeli jej
przekroczenie z Litwy do Polski odbywa siê na bie¿¹co, a dla pasa¿erów
autobusu zajmuje 10 minut, to litewsko-bia³oruskim celnikom odprawa
zajmuje oko³o godziny. Wiadomo  jest to granica Unii Europejskiej.
Przejcie Kamienny £og, które przekracza³em, mocno rozbudowane, a i ruch tu du¿y  Bia³orusini trudni¹ siê sprowadzaniem u¿ywanych
samochodów z Zachodu. Przy okazji by³em wiadkiem zabawnego obrazka: oto na drugi poziom przyczepy, za³adowanej autami, wspi¹³ siê
celnik, otworzy³ baga¿nik bia³ego mercedesa, wyci¹gn¹³ z niego ksi¹¿kê i zacz¹³ j¹ wertowaæ. By³a w czarnej oprawie, mo¿e Biblia, bo po
chwili od³o¿y³. Nie uda³o mu siê domkn¹æ baga¿nika, ci¹gle odskakiwa³.
Wreszcie z pomoc¹ przyszed³ mu kierowca ciê¿arówki. Wokó³ by³o du¿o
tirów rosyjskich. Byli równie¿ przewonicy bia³oruscy i z UE.
W oddali od przejcia, na wzgórzu,
wzniesiono drewnian¹ wie¿ê obserwacyjn¹, po której przechadzali siê urzêdnicy stra¿y granicznej. Mia³em wra¿enie, ¿e nie ka¿dy z nich ma zajêcie, czêæ
 zabija czas. Ale tym razem nic nadzwyczajnego siê nie dzieje, nasz kierowca jest tu bywalcem, szeroko umiecha
siê, witaj¹c ze znajomymi celnikami.
Po chwili w moim paszporcie, na
wizie pojawi³a siê piecz¹tka z nazw¹
miejscowoci: Smargoñ  Smorgonie.
Jeden z pasa¿erów zapomnia³ dokument podró¿y i przy litewskim pograniczniku dzwoni³ do kolegi, aby ten mu Pomnik Lenina w Oszmianie
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Centrum miasta jest zadbane i czyste, du¿o kwiatów

przywióz³, zanim bêdzie trwaæ odprawa. Po drugiej stronie granicy
widzê równie d³ugi sznur tirów, czekaj¹cych na wjazd na Litwê.
Przystanek w miasteczku Aszmiany  Oszmiana. To zaledwie 49 km
od Wilna, a ju¿ inny wiat! Na dworcu autobusowym m³odzi wojskowi
pal¹ papierosy, dzieci z ciekawoci¹ przygl¹daj¹ siê podró¿nym. Niektórzy udaj¹ siê do pobliskiego kiosku, ale wybór  mizerny. Na placyku
przed budynkiem, wygl¹daj¹cym na siedzibê w³adz lokalnych  pomnik
Lenina. Litwini z autobusu uwieczniaj¹ wodza. Ludzie ubrani skromnie, a miasteczko  czyste, domki i ulice schludne, trawniki zadbane.
Gorod-gieroj wita!
Autobus ok. 200 kilometrów drogi z Wilna do Miñska pokonuje w
ci¹gu czterech godzin. Miñsk wita plakatami goroda-gieroja  miastabohatera wojny, o której tu siê ci¹gle wspomina, i szerok¹, raczej
dobrej jakoci nawierzchni¹. Po obu stronach ulicy, któr¹ doje¿d¿amy do dworca autobusowego  wysokie budynki  tu nie ma budownictwa prywatnego, widaæ, ¿e wielokondygnacyjnymi blokami rozbudowuje siê nowe dzielnice. Na koszt pañstwa. Problemy komunikacji w ponad 2,5-milionowym miecie pomaga rozwi¹zaæ metro,
jego stacje s¹ widoczne z daleka. Socrealizm kwitnie, nie sposób nie
zauwa¿yæ wytyczonych przez radzieckich architektów niewspó³miernie szerokich prospektów. By³yby one bardzo nieprzytulne, gdyby nie
ludzie, nastawieni przyjanie, co nieraz potwierdzê w ci¹gu piêciodniowego pobytu.
Ostoro¿no, dzwieri zaczyniajutsa
Metro miñskie to dwie przecinaj¹ce siê z sob¹ nitki. Przyjemny mêski
g³os z g³oników oznajmia po bia³orusku, ¿e drzwi siê zamykaj¹, jaki
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nastêpny jest przystanek. Moi znajomi miêdzy sob¹ mówi¹ po rosyjsku, który jest tutaj wszechobecny. Zastanawiam siê, jakie s¹ jego relacje z jêzykiem bia³oruskim, jak siê przestawia mentalnie z jednego
jêzyka na drugi.
Oficjalne napisy w miecie s¹ w jêzyku bia³oruskim, a mieszkañcy
mówi¹ w³anie nagminnie po rosyjsku. Aby pos³uchaæ sobie bia³oruskiego w stolicy Bia³orusi, trzeba mieæ wielkie szczêcie. Na moj¹ probê
wielu zaczyna po bia³orusku i po paru s³owach wraca do rosyjskiego...
Jêzyk bia³oruskim ¿yje w pieniach ludowych, trwaj¹ przy nim uporczywie poeci i pisarze, no i na prowincji proci ludzie.
Nie jest to jedyny paradoks tego kraju, spadkobiercy Zwi¹zku Radzieckiego. Polega on nie tylko na zabudowie miasta, które  jak siê
mówi  w 2/3 czêci by³o zniszczone w czasie drugiej wojny wiatowej, przechodzi³y tu bowiem zaciek³e walki. Na ca³e szczêcie, gdzieniegdzie zachowa³y siê fragmenty starego budownictwa  domki z czasów przedwojennych. Nale¿y odnotowaæ, ¿e buduj¹ siê te¿ nowe cerkwie, odnawiane s¹ kocio³y, co nie do pomylenia by³o podczas nawet najbardziej rozwiniêtego socjalizmu. To jeszcze jeden kontrast dzisiejszej Bia³orusi, jak te¿ dobry znak na przysz³oæ.
£ukaszenkowski ³ad
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W centrum miasta  Pa³ac Republiki. Niektórzy ¿artuj¹, ¿e £ukaszenko wybudowa³ sobie tu mauzoleum. W miejscu, gdzie kiedy by³o
kilka ulic ze starymi zabudowaniami, dzi wznosi siê olbrzymia i zimna
budowla, na ogromnym i pustym placu, po którym wiatr hula... Turyci

Miñsk nazywany jest Miastem-Bohaterem. Szacunkiem cieszy siê tu monumentalna architektura socrealistyczna. Nazwy te¿ nawi¹zuj¹ do bohaterskiej przesz³oci. Komunarka to znany tu producent cukierków
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robi¹ sobie zdjêcia, mo¿na
pos³uchaæ piosenek z telebimu, dowiedzieæ siê z niego, jaka jest temperatura.
¯ycie toczy siê pe³n¹
par¹ gdzieindziej. M³odzie¿ wieczorami s¹czy
piwo wprost z butelek, siedz¹c na ³aweczkach wokó³
pa³acu. Podobnie, jak i inni
 o czym powszechnie siê
mówi  czujê siê w tym Gmachy zdobi¹ monumentalne p³askorzeby
miecie bezpiecznie, nie ma bowiem chuligañstwa. Obok nas  a jest
przed pó³noc¹  krz¹taj¹ siê dozorcy, zamiataj¹ ulice, opró¿niaj¹ kosze
na miecie, specjalne samochody podlewaj¹ ulice. Miasto jest dobrze
owietlone  ka¿dy wa¿niejszy budynek odrestaurowany. £ukaszenko ca³¹ kasê wpuszcza w pucowanie stolicy, ¿eby choæ jedno miasto
na Bia³orusi jako wygl¹da³o  stwierdza znajoma. To widaæ i czuæ.
Pracownicy s³u¿b miejskich sadz¹ i pielêgnuj¹ kwiaty. Dziwne wra¿enie robi ich mozaika z wizerunkiem hokeistów. Czêsto spotykam
mozaikê kwiatow¹ z cyfr¹ 940  tyle lat temu odby³a siê bitwa nad
Niemig¹, dzi dzielnic¹ Miñska  o czym wspomina najstarsza wzmianka
o miecie.
Na ulicy Lenina (tu mieszka³em), reprezentacyjnej, dzia³a system
ma³ych fontann. Wybudowano tu piêciogwiazdkowy hotel. Marmury i
wysoki po³ysk. Ale jako nikt siê nie pieszy³ z otwarciem hotelu. Ulicê
Lenina przecina Prospekt Niezale¿nosti. Nie rozumiem, o jak¹ niezale¿noæ tu chodzi. Pytani ludzie te¿ nie znali odpowiedzi
Sklepy i supermarkety
Przywódca kraju zdecydowanie stawia na rodzim¹ produkcjê. Dziêki
temu jest praca. Z drugiej strony  odczuwa siê zamkniêcie na wiat.
Trudno odpowiedzieæ na pytanie, gdzie m³odzie¿, dorodna i ³adnie ubrana, zaopatruje siê modne ciuchy  w sklepach ich nie ma. Panuje tandeta, niektóre magazyny przypominaj¹ pierwsze i krótkie dni transformacji w tym zakresie u nas.
Niema³o sklepów jest z udzia³em kapita³u rosyjskiego. S¹ to przewa¿nie supermarkety, dobrze zaopatrzone w produkty. Ach, te sprzedawczynie! Mi³e, z poczuciem humoru, ale wa¿niejsze od klienta. Zda125
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rzy³o siê i mnie byæ ofukanym, poniewa¿ zbyt
d³ugo szuka³em odpowiedniego banknotu. Ruble bia³oruskie przy wymianie dostaje siê w tysi¹cach, ale ju¿
po paru dniach da siê przyzwyczaiæ do waluty bez bilonu. Na dworcach  kolejowym i autobusowym,
kantory dzia³aj¹ po 15 minut ka¿dy. Dworce s¹ du¿e, Sprzedawcy miêsa nie maj¹ za du¿o klientów
wiêc zajê³o mi dobry kwadrans znalezienie dzia³aj¹cego...
Miejscowa ludnoæ wiêkszoæ zakupów dokonuje na rynku. Produkty s¹ tu lepszej jakoci i tañsze. Po³acie miêsa roz³o¿one s¹ na metalowych blatach. Sprzedawcy przeciguj¹ siê w zachêtach, niektórzy
wrêcz b³agalnym wzrokiem zapewniaj¹, ¿e tu najlepiej, choæ znaczna
ich czêæ jest zniechêcona  o klienta jest trudno. Spotkasz tu nabia³,
dziêki prywatnym rolnikom niele zaopatrzone s¹ warzywniaki  ko³chozy troszcz¹ siê o produkcjê globaln¹.
McDonaldy, restauracje i mentalnoæ

Bia³oru na swój sposób siê otwiera. wiadcz¹ o tym McDonaldy.
W McDrive podszed³ do nas ch³opak z bezprzewodowym czytnikiem
(co jak kalkulator) i przyj¹³ zamówienie. Chcia³em ma³¹ colê, ale sprzedawca wyprzedzi³ stwierdzeniem: Ja ju¿ wybi³em du¿¹, mo¿e byæ?.
Innego razu poszlimy do restauracji na obiad. Jedzenie  smaczne,
obs³uga  nawet dobra i szybka. Znajoma z USA postanowi³a zap³aciæ
kart¹. Odpowiedziano, owszem  mamy aparat do obs³ugi kart. Przez
d³u¿szy czas pani mened¿er usi³owa³a dokonaæ operacji, w jej oczach
malowa³o siê przera¿enie. W koñcu uda³o siê! Po jakim czasie okaza³o
siê, ¿e zabrak³o 750 rubli (dolar kosztowa³ ok. 2000 rubli). Na propozycjê dop³acenia gotówk¹ pani mened¿er siê nie zgodzi³a. Zaczêlimy
ca³¹ procedurê od nowa. W powietrzu, jak na w³osku, wisia³ konflikt
Jednodniowy maraton lubów
W sobotê obserwowa³em w Miñsku istny maraton lubów. G³ównymi arteriami przemyka³y orszaki weselnych samochodów. Wiek no126
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wo¿eñców, zreszt¹ jak i w du¿ej czêci by³ego imperium radzieckiego
 m³ody. Na standardy europejskie, zdecydowanie za m³ody  20 kilka
lat i nawet mniej.
Niektóre pary weselne wychodzi³y z kina. By³ ju¿ wieczór,
doæ póno, oko³o 22, wiêc ¿artowano, ¿e ogl¹da³y film. Omal siê
nie nabra³em na ten ¿art. Do dzi nie mogê poj¹æ, czego szuka³y tam
pary nowo¿eñców. Zreszt¹, w wielu innych miejscach da³o siê zaobserwowaæ pielgrzymuj¹ce do ró¿nych miejsc orszaki weselne
 do parków, przed pomniki, ale równie¿ w kierunku cerkwi i kocio³ów. W miecie, w którym nie ma klasycznych zabytków,
ludzie szukaj¹ swoich niezwyk³ych miejsc w tym dniu. Z czasem
ich odwiedzanie staje siê to tradycj¹, tutaj  najwy¿ej ponad piêædziesiêcioletni¹.
Refleksje na po¿egnanie
¯egnaj¹c siê z mi³ymi ludmi, myla³em o ich ¿yciu. Jak wszêdzie 
pracuj¹, aby prze¿yæ. Nie da siê nie zauwa¿yæ biedy, s³abego rozwoju
cywilizacyjnego, w tej czêci Europy nie zauwa¿y siê tylu rozklekotanych, starych samochodów made in USSR. Raz zauwa¿y³em mkn¹ce ulic¹ stare ¿iguli (wersja ³ady, na rynek wewnêtrzny), na starych
numerach radzieckich, choæ wprowadza siê teraz tablice bia³e, z czerwonymi literami i z ³ukaszenkowsk¹ czerwono-zielon¹ flag¹. Du¿o samochodów na rejestracji rosyjskiej.
Kiedy wyje¿d¿a³em, pod¹¿aj¹c tê sam¹ drog¹ do Wilna i ogl¹da³em
zacofanie znacznie wiêksze ni¿ w stolicy, zastanawia³em siê: dok¹d zmierza
ten kraj, bêd¹cy przecie¿ niegdy na rubie¿ach kultury zachodniej?
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Pomnik handlarce pestek  siemieczek; rzeba dekoracyjna Tañcz¹cy
127

©Romuald Mieczkowski

Fryderyk Chopin  muzyczny trolejbus na ulicach Wilna,
w ramach projektu popularyzacji muzyki klasycznej
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WODAMI UKRAINY
GÓRNA PRYPEÆ  POLESIE WO£YÑSKIE
Janusz Michalski
0 km  Ratno. Spore
miasteczko, oko³o 9 tys.
mieszkañców, siedziba
w³adz powiatu. Sklepy,
bar, bank, szpital. Pocz¹tek p³yniêcia przy mocie
na drodze, 3 kilometry od
centrum Ratna. Na tym
odcinku do Komarowa
Ekipa gotowa do wyjazdu z Lublina
rzeka jest sztucznie wyprostowana, pog³êbiona i czêciowo obwa³owana.
7 km  Komarowo. Za wsi¹ rzeka przybiera bardziej naturaln¹ postaæ: meandruje w szerokiej dolinie, rozga³êzia siê. Brzegi poroniête
trzcin¹. Na krawêdziach doliny  las.
14 km  uroczysko Berece. Piaszczysta wydma osypuje siê
wprost do wody, sosnowy las, z ty³u  bagienne uroczysko. Z wierzcho³ka  piêkny widok na szerok¹ dolinê rzeki. Wspania³e miejsce biwakowe, drewna na ognisko  pod dostatkiem.
17 km  Piaski Rzeczyckie, Rzeczyca. Most, na prawym brzegu
 cerkiewka w Rzeczycy. Typowy dla poleskiej wiosny krajobraz:
ogromne po³acie zalanych wod¹ ³¹k, pokryte ¿ó³tym dywanem kwitn¹cych kaczeñców. Pod mur cerkwi niemal mo¿na dop³yn¹æ. Dalej rzeka
rozdziela siê na kilka ramion i wp³ywa w gêsty las trzcin. G³ównym
ramieniem wydaje siê byæ najbardziej lewe. Decyduj¹c siê na wp³yniêcie w wê¿sze odnogi, nale¿y dok³adnie ledziæ przep³yw wody.
22 km  jezioro Strybu¿. Po wyp³yniêciu z trzcin, a przed jeziorem  piêkne miejsce na biwak na lewym brzegu, z drewnian¹, zielon¹
altank¹. Jeziorko Strybu¿ to niewielkie rozlewisko, bardzo leniwie p³yn¹cej w tym miejscu rzeki. Z daleka, zza trzcin, widoczny wysoki krzy¿,
ustawiony w miejscu tragicznego forsowania Prypeci przez czêæ 27
Wo³yñskiej Dywizji AK 27 maja 1944 roku. Oko³o 700-osobowy oddzia³ przebija³ siê przez zajêty przez Niemców lewy brzeg rzeki, by
dostaæ siê na prawy  zajêty przez Rosjan. W trakcie przekraczania
rzeki oddzia³ zosta³ ostrzelany z obu stron, a prawy brzeg okaza³ siê
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byæ zaminowany. Zginê³o oko³o 200 ludzi.
Dalej  znów rozga³êzienia i trzciny.
29 km  Szczodrochoszcze. W centrum wsi  ³adnie
utrzymany pomnik
pamiêci zmobilizowanych w 1944 mê¿Prypeæ ko³o Ratna sztucznie wyprostowana i obwa³oczyzn  mieszkañców
wana nie przypomina wielkiej i dzikiej rzeki
miejscowoci, którzy
nie wrócili z frontów wojny. Pomniki takie, budowane za radzieckich
czasów, to bardzo czêsty element ukraiñskich wsi. Inne tragiczne wydarzenie z czasu wojny upamiêtnia tablica na budynku szko³y: jej dyrektor, Polak zosta³ zamordowany razem z rodzin¹. Obok pomnika 
dobrze zaopatrzony sklep i bar. Dalej  ci¹g dalszy labiryntu rzeki, w
trzcinach, z t¹ ró¿nic¹, ¿e g³ówny kana³ zosta³ poszerzony i pog³êbiony.
Jest przez to ³atwo rozró¿nialny. Dalej rzeka wyp³ywa z trzcin, boczne
odnogi schodz¹ siê do jednego koryta, za to szeroko rozlewa siê po
³¹kach w dolinie. Po lewej  niedu¿y las sosnowy, do którego niemal
mo¿na dop³yn¹æ podtopion¹ ³¹k¹, wród morza kaczeñców. Piêkne
miejsce na biwak.
34 km  Szczytyñ, ujcie Turii. Sosnowo-brzozowe laski ci¹gn¹
siê na lewym brzegu. Prypeæ nadal p³ynie jednym korytem, ujcie Turii
jest wyranie widoczne. Tu¿ obok  zabudowania wsi Szczytyñ, most.
38 km  Poczapy, ujcie Kana³u Wolañskiego. Przed wsi¹  kilka meandrów. Na lewym brzegu, na
piaszczystym
wzgórku  cmentarz
z kêp¹ drzew, widocznych z daleka w
pustej okolicy. Za
wsi¹, wród starych
lip, zielony domek
opiekuna zastawki,
Nocny biwak nad Prypeci¹, od lewej Witold Tkaczyk  zamykaj¹cej wejcie
szef lubelskiego Towarzystwa Kajakowego Fala i do Kana³u WolañJanusz Michalski  komandor sp³ywu Prypeæ 2006 skiego. Kana³ ten,
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zwany tak¿e Wy¿ewskim, zabiera latem niemal ca³¹ wodê Prypeci i
kieruje j¹ na jeziora  Wolañskie i Bia³e. To ostatnie, przeciête granic¹ z
Bia³orusi¹, jest po³¹czone Kana³em Bia³ojezierskim z Kana³em Królewskim. Ca³y system, budowany w po³owie XIX wieku, ³¹czy górn¹ Prypeæ z Brzeciem i Piñskiem. A miasta te do dzi na tym terenie s¹ traktowane jako metropolie, mimo ukraiñsko-bia³oruskiej granicy pañstwowej. Niewielkie Poczapy robi¹ wra¿enie wsi na koñcu wiata: ¿urawie
przy studniach, drewniane cha³upy, chlewiki i stodó³ki pod strzechami
z siana, piaszczysta gruntowa droga. M³odych prawie nie ma, za ze
starszymi bez trudu mo¿na porozumieæ siê po polsku. Ukraiñski jêzyk
m³odych jest taki jaki znacznie trudniejszy w zrozumieniu. Dalej 
kolejny odcinek trzcinowych labiryntów, za nim na lewym brzegu zachêca do postoju lub biwaku sosnowo-brzozowy las.
47 km  Niewierz. Wie: cerkiew, dwa sklepy, most. Warto st¹d
wybraæ siê na piesz¹ wycieczkê nad wspomniane wczeniej, bardzo
malownicze Jezioro Bia³e  3 km w kierunku pó³nocnym.
57 km  Wiet³y. D³uga, bo ci¹gn¹ca siê prawie przez 10 km wzd³u¿
rzeki wie. Rzeka trzy razy podchodzi zakolami pod same zabudowania, za trzecim razem  przy samym centrum. Dobre miejsce na biwak
znajduje siê przy drugim zakolu. Mieszkañcy nadzwyczaj gocinni, ciekawi wiata. W niedzielê  niewielki jarmark, ale niestety króluje chiñszczyzna. Dalej rzeka znów rozga³êzia siê w trzcinach, tym razem  bez
wyranego g³ównego koryta.
Liczne zastawki, budowane w
celu po³owu ryb: rzeka jest przegrodzona na ca³ej szerokoci
drewnian¹ konstrukcj¹ zapory, z
pozostawieniem przep³awki, na
szczêcie, dostatecznie szerokiej,
nawet dla naszych kanu. W przep³awce tej umieszcza siê wiklinowe wiêcierze. Na brzegu zobaczyæ mo¿na rybackie kurenie  Na kamiennej tablicy napis: 27 maja
1944 r. na tych polach i wodach Prypeci
sza³asy zbudowane tradycyjnym
podczas próby przekraczania na rzece
sposobem z trzciny.
linii frontu poleg³o ponad 200 polskich
73 km  Lubotyñ. Piêkna, ¿o³nierzy  partyzantów z 27 Wo³yñskiej
wielka piaszczysta wydma, wy- Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Ten
niesiona kilka metrów nad poziom Krzy¿ jest upamiêtnieniem tych wydarzeñ
rzeki. Czysty ¿ó³ty piasek, sosno- i symbolem naszej wdziêcznoci i pamiêci.
wy las, dêby i w wilgotniejszych Rodacy. 01.11.2001 r.
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miejscach brzozy. W
odleg³oci oko³o 2 kilometrów  niewielka
wie Lubotyñ. Sklep w
odleg³ej o 4 km od Lubotynia wsi Horki. Doskona³e miejsce, warte
nawet kilkudniowego
biwaku. W okolicach
Horek, na pó³noc od
wsi, rozegra³a siê jedna
z najwiêkszych bitew
Powstania Styczniowe- L¹dowanie na podmok³ych ³¹kach
go na Polesiu, w której
oddzia³ powstañców,
pod dowództwem Romualda
Traugutta,
dzielnie stawia³ opór
znacznie liczniejszym
si³om rosyjskim. Ci¹g
dalszy labiryntu rozga³êzieñ rzeki w trzcinach
 tym razem radzimy
trzymaæ siê blisko sieNa wodach Prypeci
bie, bo mo¿liwoci wyboru kierunku p³yniêcia jest bardzo du¿o. Co prawda, niebezpieczeñstwo zab³¹dzenia jest nieznaczne, bo kierunek przep³ywu wody jest
wyrany, ale w przypadku rozdzielenia siê mo¿emy d³ugo siê nie zobaczyæ.
89 km  jezioro Lubia. Po wyp³yniêciu z trzcin wkraczamy na
teren Regionalnego Parku Krajobrazowego Prypeæ-Stochód. Dolina rzeki
jest tu wyranie szersza i bardziej p³aska ni¿ wczeniej. Wokó³ pe³ne
³agodnego piêkna, rozleg³e widoki na ³¹kowe, pokryte hektarami kaczeñców. Rzeka zaczyna p³yn¹æ wyranym korytem, doæ w¹skim,
ale g³êbokim. Na obu brzegach niedu¿e sosnowo-brzozowe laski, rosn¹ce na niewielkich piaszczystych wzniesieniach. W oddali teren nieco siê podnosi. Przed mostem, na szosie z Lubiazi do Dolska  ogromne rozlewiska, siêgaj¹ce pomiêdzy p³atami sosnowego lasu na wyniesieniach brzegu do le¿¹cego przed nami jeziora Lubia. Do Lubieszowa
(siedziba w³adz rejonowych, oko³o 6 tys. mieszkañców) jest st¹d 10
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km w kierunku po³udniowym. Miasto s³ynie z dawnego kolegium pijarów, do którego w latach 1756-1759 uczêszcza³ Tadeusz Kociuszko.
Zachowa³ siê budynek klasztoru z wmurowan¹ pami¹tkow¹ tablic¹.
Nad rzek¹ Stochód park miejski  dawny park pa³acowy przy rezydencji Dolskich, Winiowieckich, a potem Czarnieckich. Z zabudowañ rezydencji pozosta³a jedynie potê¿na brama pa³acowa, ozdobiona falistym
frontonem, obecnie w bardzo z³ym stanie. Naprzeciwko pa³acu znajduje siê by³y koció³ kapucynów, odnowiony i czynny. W klasztorze
pokapucyñskim rezyduje milicja  bez zmian od czasów radzieckich.
Przy wyjedzie z miasta w kierunku Maniewicz jest po³o¿ony polski
cmentarz: resztki przewróconych nagrobków, najczêciej XIX-wiecznych, gêsto obroniête bujn¹ zieleni¹, wokó³  stare drzewa. Tragediê
ludnoci polskiej, wymordowanej w listopadzie 1943 roku przez UPA,
upamiêtnia niedu¿y kopiec i krzy¿ Stra¿y Mogi³ Polskich. W bocznej,
od g³ównego miejskiego placu uliczce, w ma³ym zielonym domku, znajduje siê dyrekcja i biuro Parku Krajobrazowego. Za przy g³ównym
placu miejskim, na piêtrze, jest regionalna, w starym stylu restauracja,
godna polecenia na miejsce uczczenia zakoñczenia sp³ywu.
W tym miejscu zakoñczylimy nasz sp³yw w maju 2006 roku obiecuj¹c sobie, ¿e dokoñczymy go wiosn¹ roku przysz³ego.
Odleg³oci. 103 km  Swa³owicze, ujcie Stochodu; 116 km 
Nobel, jezioro Nobel; 125 km  most ko³o Sieñczyc; 133 km  granica
ukraiñsko-bia³oruska do rzeki; 135 km  Komory, 1 km od rzeki.
Dojazdy (z Lublina). Do granicy w Dorohusku  110 km; do Kowla
 60; do Ratna  60; razem  230 km.
Przejazd wzd³u¿ rzeki (z Ratna): do Kamienia Koszyrskiego  30
km; do Lubieszowa  40; do mostu k. Sieñczyc  40; razem  110 km.
Powrót (od mostu ko³o Sieñczyc): do Lubieszowa  40 km; do
Kamienia Koszyrskiego  40 km; do Kowla
 60; do granicy w
Dorohusku  60; do
Lublina  110; razem
- 310 km.
Lokalizacja rzeki. Prypeæ w swym
górnym biegu p³ynie
przez Polesie Wo³yñskie  po³udniow¹
czêæ Polesia, po³o- Autor z synem Krzesimirem na rozlewiskach Prypeci
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¿on¹ na pograniczu ukraiñsko-bia³oruskim, na terenie województwa
(na Ukrainie  ob³ast) ³uckiego i czêciowo rówieñskiego. Rzeka wyp³ywa z leno-bagiennych obszarów, na po³udnie od Jezior Szackich,
le¿¹cych nad Bugiem, na wysokoci W³odawy. Jej dolina ma pocz¹tkowo kierunek pó³nocno-wschodni, póniej wschodni. Najwiêksz¹
ukraiñsk¹ miejscowoci¹, le¿¹c¹ nad Prypeci¹, jest miasto powiatowe
(rejonowe) Ratno, po³o¿one 60 km na pó³noc od Kowla, poza tym
wsie: Kraska i Zdomyszel  powy¿ej Ratna oraz Rzeczyca, Szczodrochoszcze, Szczytyñ, Wiet³y, Lubia, Nobel i Sieñczyce  poni¿ej Ratna.
Od 133 kilometra swego biegu staje siê rzek¹ graniczn¹, ukraiñskobia³orusk¹, a na 140 wp³ywa na terytorium Bia³orusi.
Ogólny charakter Prypeci. Na skutek intensywnej melioracji rzeka ma na swym pocz¹tkowym odcinku charakter wyprostowanego
kana³u. Od Ratna stopniowo zaczyna przybieraæ naturaln¹ postaæ. Czasem p³ynie jednym korytem, a czasem rozdziela siê na wiele odnóg,
meandruje. Od po³¹czenia ze Stochodem, na odcinku przesz³o 30 kilometrów, ramiona rzeki tworz¹ prawdziwy labirynt. Pó³nocne ramiona
nazywane s¹ Stochodem, po³udniowe Prypeci¹. Rzeka p³ynie na przemian wród wysokich trzcin i ³¹k, na których rozlewa siê szeroko,
wród niedu¿ych lasów sosnowo-brzozowych. Wiosenne rozlewiska
s¹ ¿ó³te od kaczeñców. Szybkoæ pr¹du jest niewielka, nieco wzrasta
na sztucznie poszerzonych i pog³êbionych odcinkach. P³yniêcie pod
pr¹d nie stanowi problemu.
Woda i brzegi s¹ czyste, dno na ogó³  twarde i piaszczyste. Szerokoæ doliny waha siê od kilkunastu do kilkudziesiêciu kilometrów. Dolinê zalegaj¹ naniesione przez wodê bagna, krawêdzie doliny s¹ nieco
wyniesione, poza nimi widaæ wiêksze kompleksy lene. Krajobraz urozmaicony jest pojawiaj¹cymi siê co pewien czas piaszczystymi wydmami, z których niejednokrotnie ¿ó³ty piach osuwa siê wprost do wody.
Na odcinku od Ratna
do granicy bia³oruskiej rzeka przep³ywa
przez trzy jeziora: maleñkie Strybu¿ ko³o
Szczodrochoszczy,
Lubia (pow. 520 ha)
i Nobel (pow. 500 ha).
Na odcinku doliny
rzeki od Lubiazi do
granicy z Bia³orusi¹ Jezioro Lubia potrafi byæ grone...
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utworzony zosta³ Regionalny
Park Krajobrazowy PrypeæStochód. Biuro Parku znajduje
siê w Lubieszowie, ul. Bondarenki 47, tel. (0-3362) 22245, e-mail: rlp1@rambler.ru.
Tu zasiêgn¹æ mo¿na informacji na temat rzeki i jej rodowiska, ustaliæ marszrutê, wynaj¹æ przewodnika oraz za³atwiæ wszelkie niezbêdne for- Brama pa³acowa w Lubieszowie
malnoci, zwi¹zane z pobytem
na terenie Parku. Planuj¹c sp³yw rzek¹ na terenie Parku, wskazane jest
skontaktowaæ siê z biurem jeszcze na 2-3 tygodnie przed przyjazdem.
Do przysz³ego roku Park ma zmieniæ status na Park Narodowy.
Najlepszy okres p³yniêcia. To wiosna, od maja do po³owy czerwca. Szeroko rozlana woda, wie¿a zieleñ, ogromne stada wszelkiego
ptactwa czyni¹ tê porê roku najatrakcyjniejsz¹. Wiedzieæ tylko nale¿y,
¿e im póniej siê wybierzemy, tym bardziej bêdziemy musieli liczyæ siê
z komarami i innymi owadami, które latem s¹ tu prawdziw¹ plag¹. Pod
wzglêdem malowniczoci piêkna jest te¿ jesieñ, szczególnie, gdy trafimy na jej z³ot¹ porê. Okres jesienny ma tê zaletê, ¿e jest ju¿ wolny od
owadów, ale o tej porze roku poziom wody jest najni¿szy.
Walory. Najwiêkszym walorem turystycznym Doliny Górnej Prypeci jest zupe³ny brak jakiegokolwiek zagospodarowania turystycznego. Jak wygl¹da dzi ten wypiewany kiedy i tak piêknie odmalowany
w ksi¹¿kach, choæby Antoniego Ossendowskiego czy Józefa Weyssenhoffa Polesia czar? Co z opisanych tam wspania³oci natury zosta³o po latach ko³chozowej gospodarki radzieckiej i potê¿nej melioracji?
Jeziora Szackie, ze wspania³¹ witazi¹ Wo³yñsk¹, s¹ piêkne, ale jak
wygl¹da Prypeæ, dawna arteria Polesia, która przecie¿ zaczyna siê nieco na po³udnie od Pojezierza i toczy swe wody, stopniowo potê¿niej¹c,
do dalekiego Dniepru? Jeszcze przed wojn¹ miasta Polesia po³¹czone
by³y komunikacj¹ wodn¹  na trasie z Lubieszowa do Piñska kursowa³y pasa¿erskie statki.
Poszukiwania w internecie nie daj¹ ¿adnych informacji. Wiêc co
obecnie mo¿na zobaczyæ tam z kajaka?
W¹ski ciek wodny, zwany kana³em Prypeci, który przekraczalimy, jad¹c nad wita, nie wygl¹da³ zachêcaj¹co, ale relacje z corocznych wizyt kombatantów 27 Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK nad rzek¹,
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w miejscu jej forsowania
ko³o Szczodrochoszczy,
mówi¹ nam o piêknej,
szerokiej wodzie, doskona³ej dla wêdrówki kajakiem. Ostatecznie sprawa
rozstrzyga siê na spotkaniu z Grzegorzem R¹kowskim, autorem licznych przewodników krajoznawczych, promuj¹- Spotkanie w Dyrekcji Regionalnego Parku Kracym jego przewodnik po jobrazowego Prypeæ-Stochód. Od lewej: Witold
Wo³yniu. A wiêc jedziemy, Tkaczyk, Jurij Olesiuk  dyrektor Parku, Barbazebra³o siê nas osiem ra Wilk, Maria Wilkus i Janusz Michalski
osób, chêtnych spróbowania poleskiej egzotyki zza siedmiu gór..., a przecie¿ po³o¿onej tylko 240 km od Lublina.
Górna Prypeæ, Polesie Wo³yñskie, po³udniowa czêæ legendarnego
Polesia, po³o¿one s¹ na pograniczu ukraiñsko-bia³oruskim. Sk¹d pomys³ na wêdrówkê t¹ rzek¹, p³yn¹c¹ w miejscach, okrelanych nawet
przez znajomych Ukraiñców jako dzikie wsie, a po³o¿enia których
znajomym Polakom
bez mapy wyjaniæ
by³o niepodobna?
Pierwsze zetkniêcie z Polesiem Wo³yñskim nast¹pi³o za
spraw¹ szasz³yków,
na które wybralimy
siê z wujkiem Kol¹ z
£owienie ryb, od wieków tradycyjne zajêcie Poleszuków W³odzimierza
w
pierwsze dni maja w 2004 roku, by nad jeziorami Szackimi: Piasecznym i Wo³yñsk¹ witazi¹ spêdziæ dzieñ akcesji Polski do UE.
Polesie czeka na odwa¿nych, kochaj¹cych naturê i przygodê!
Janusz Michalski
Zdjêcia  z archiwum domowego Michalskich. Notatki, udostêpnione po przedwczesnej mierci Autora, niedokoñczone. O sp³ywie wodami tego¿ Autora patrz 
Znad Wilii, nr 2/22 2005  R.M.
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MAGNUS DUCATUS POESIS
Romuald Mieczkowski
Trudno pisaæ o przedsiêwziêciu, którego jest siê
uczestnikiem, o wydaniu, w którym mia³o siê udzia³
w³asny. Ju¿ na starcie, kiedy powstawa³o Wielkie
Ksiêstwo Poezji, 4 lipca zesz³ego roku, przed symboliczn¹ rocznic¹ koronacji Mendoga, upamiêtnian¹
na Litwie wiêtem Pañstwowoci, podczas pierwszego spotkania na Bia³orusi, na terenie Ambasady
Litwy w Miñsku, czulimy wszyscy, ¿e jestemy
wiadkami wydarzenia niezwyk³ego  narodzin unikalnego Stowarzyszenia Poetów i Muzyków. Mo¿e
nast¹pi³o to wtedy, gdy splot³y siê ze sob¹ jêzyki,
którymi mówili wystêpuj¹cy  litewski, polski, bia³oruski, ukraiñski i
rosyjski, gdy muzyka wytworzy³a wspólny dla potomków dawnego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego kontekst.
Pad³a wtedy propozycja, abymy co roku spotykali w innym kraju,
w przesz³oci nale¿¹cym do wspólnego organizmu pañstwowego. Dalimy wtedy s³owo sobie, ¿e zadbamy o jego pamiêæ konkretn¹ wspó³prac¹ na niwie literatury, jaka mo¿liwa jest w dzisiejszych realiach.
Min¹³ rok, a zdobylimy sprzymierzeñców, jest namacalne pok³osie inicjatywy. W postaci artyku³ów i esejów, przek³adów, jakie wydrukowane zosta³y w czasopismach krajów regionu. Wreszcie w postaci
bibliofilskiego wydania. Jest nim solidny tom Magnus Ducatus Poesis
 pokonywanie granic (podtytu³ w siedmiu jêzykach, tak¿e po ³otewsku i po angielsku, obecnym w czêci informacyjnej).
Trzymaj¹c w rêkach tê ksiêgê, ogl¹daj¹c i czytaj¹c j¹, trudno sobie
wyobraziæ, ¿e powsta³a ona w wyniku zaanga¿owania spo³ecznego.
Vladas Braziûnas  poeta litewski i postaæ czo³owa przedsiêwziêcia,
jego spiritus movens, potrafi³ tak zjednaæ sobie, zorganizowaæ i zmobilizowaæ kolegów, ¿e przet³umaczyli oni znaczn¹ czêæ wierszy. Osobicie przek³ada³em z litewskiego, bia³oruskiego, ukraiñskiego i rosyjskiego. Natomiast moje wiersze przet³umaczyli koledzy-poeci na swe
jêzyki ojczyste. W ten sposób powsta³ ten swoisty, poetycki barter.
Pod wieloma wzglêdami jest to wydanie oryginalne i unikalne  opracowania, szaty graficznej, wyszukanego papieru czerpanego, ok³adki i
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obwoluty. Ale przede wszystkim  po wzglêdem treci.
Antologia sk³ada siê z trzech czêci. W pierwszej  res  wydrukowano tekst powitalny Prezydenta Litwy, który sprawowa³ patronat nad
przedsiêwziêciem, datowany dniem, w którym otrzymalimy to wydanie  5 lipca 2007! Valdas Adamkus m.in. stwierdza:
Jestem pewien, ¿e Wielkie Ksiêstwo Poezji przejmie i twórczo rozwinie najwa¿niejsze tradycje ludzi, zwi¹zanych wspóln¹ przesz³oci¹, wspólnymi zobowi¹zaniami wobec teraniejszoci i przysz³oci. Nie patrz¹c
bowiem na to, jak bymy siê nie ró¿nili, istnieje wspólna historia, ugruntowana wiekami wspólnota duchowa. I kto, jeli nie ludzie sztuki, pierwsi
maj¹ doceniæ, jak wa¿na jest to podstawa dla twórczoci na przysz³oæ?
Jestem pewien, ¿e kieruj¹c siê tymi wartociami, w gronie Magnus
Ducatus Poesis wspaniale czuliby siê Franciszek Skoryna i Adam Mickiewicz, Czes³aw Mi³osz i Jerzy Giedroyc  wybitne talenty, co WKL
uwa¿ali za swoj¹ prawdziw¹ b¹d duchow¹ ojczyznê.
Natomiast Petras Vaitiekûnas, minister spraw zagranicznych, przed
rokiem ambasador Litwy w Miñsku, ojciec chrzestny MDP, pisze:
Wszystkich uczestników tego wielog³osowego zgromadzenia ³¹czy wspólna przestrzeñ duchowa, przekraczaj¹ca granice pañstw, wspólne reminiscencje historii, wspólna spucizna intelektualna i kulturalna. Dzisiaj przejawia siê ona czasami w trudnych warunkach, jednak¿e uwidacznia siê
rozpoznawalnym piêtnem wspólnego ¿ycia. W wiadomoci ludzi, szczególnie twórczych, pozwala ona poczuæ i duchow¹ spójnoæ regionu. Jest to
taka spójnoæ, w której nikt nie zagra¿a odrêbnoci innego, odwrotnie  ta
odrêbnoæ jest uwypuklana, chroniona jako wartoæ ogólnoludzka, w ¿ywej
polifonii to¿samoci rozpowszechniana w ca³ym regionie.
Vaitiekûnas wyrazi³ nadziejê, ¿e sztandar Magnus Ducatus Poesis
za³opocze w Kijowie lub Krakowie, w Rydze lub Nowogrodzie  na tych
magicznych ziemiach, gdzie nawet w epoce technologii cyfrowych pisane s¹ i deklamowane wiersze, nie tylko przez znakomitych poetów, gdzie
proci rolnicy i mieszkañcy miast piewaj¹ mi³e i znane nam wszystkim
pieni, tworz¹ w³asne legendy i obdarowuj¹ nimi swoich wnuków.
W tej czêci znalaz³ siê jeden z pierwszych wywiadów, który przeprowadzi³ Eugenijus Alianka, poeta i redaktor naczelny czasopisma
literackiego Vilnius (ukazuje siê w jêzykach angielskim i rosyjskim),
z Vladasem Baziûnasem, a tak¿e mój esej (Znad Wilii, nr 3/27 2007,
s. 39, przedrukowany w tygodniku litewskim Literatûra ir menas).
Na czêæ drug¹  facta  z³o¿y³y siê wiersze. Vladasa Braziûnasa,
Antanasa J. Jonynasa i Kornelijusa Platelisa. Mnie przypad³a rola bycia
na styku Litwy i Polski, jestem wiêc bogatszy o jedn¹ ojczyznê. Polskê
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reprezentuje Barbara
Gruszka-Zych; Bia³oru
 U³adzimer Ar³ou, Andrej Chadanowicz i Maryja Martysiewicz,
Ukrainê  Jurij Andruchowycz, Andryj
Bondarew, Oleh Kacarew i Dmitro
£azutkin; Rosjê i Litwê  Georgij Jefre- Przyda³o siê bardzo zadaszenie, które pozwoli³o poetom
mow. Wiersze niektó- i muzykom ukryæ siê od deszczu podczas tegorocznego
rych poetów, w koncertu poetycko-muzycznego MDP w Wilnie
moim przek³adzie na
polski, po drodze zamieci³em w ostatnich numerach kwartalnika.
Poetom przeznaczono zbli¿on¹ iloæ stron w wydaniu, co w moim
przypadku przek³ada siê na siedem wierszy w czterech wersjach jêzykowych (wykorzystano te¿ przek³ady Alicji Ryba³ko, Leszka Engelkinga, Jacka Podsiad³y, Bohdana Zadury, Vytautasa Deknysa, Birutë Jonuðkaitë)  Zbudowaæ ³ód; Optymizm dziadka; ***(Dziewczyny przestaj¹ kochaæ poetów...); ***(Nie ma domu ); Kolory kobiety; Samotny cz³owiek i Mój Anio³ Stró¿. Równie¿ siedem wierszy zamieszczono
Barbary Gruszki-Zych. Twórczoæ poszczególnych autorów nie jest
przedstawiona alfabetycznie  prezentacjê otwiera w³anie moja twórczoæ, za zamykaj¹ j¹ wiersze Andryja Bondara.
Z twórczoci¹ wymienionych poetów bia³oruskich i ukraiñskich
dopiero siê zapoznawa³em, oczywicie zna³em twórczoæ kolegów litewskich. Z przyjemnoci¹ t³umaczy³em wielow¹tkowe i nasycone filozofi¹ wiersze Platelisa, poety i przewodnicz¹cego litewskiego PEN
Clubu, od lat utrzymujê kontakty z Braziûnasem, który t³umaczy³ niewraz moje wiersze na litewski, wysoce ceniê sobie liryzm Jonynasa.
W dziale est zawarta zosta³a bibliografia, podaj¹ca ród³a wykorzystanych tekstów, opis dzia³añ uczestników MDP, a tak¿e notki towarzysz¹cych poetom muzyków. Zagrali oni na rzadkich, dzi niemal¿e
nieu¿ywanych instrumentach. Na pierwszym etapie byli to: Algirdas
Klova z Litwy, Todar Kaszkurewicz z Biaùorusi, Rûta Muktupâvele
(vocal) i Valdis Muktupâvels z £otwy. S¹ to pasjonaci, znani badacze
etnografii i ludowej spucizny muzycznej. Do ksi¹¿ki zosta³o za³¹czone
DVD z 40-minutowym zapisem ubieg³orocznego koncertu w Miñsku.
Tyle o ksi¹¿ce. Pojawi³a siê ona kilka godzin przed tegorocznym spo139
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tkaniem. Uroczysty koncert MDP
natomiast odby³ siê na Placu Simonasa Daukantasa (Szymona
Dowkonta), przed Pa³acem Prezydenckim w Wilnie. By³ on preludium do wiêta Pieni na Litwie, które w³anie siê rozpoczyna³o i które to odbywa siê co trzy
lata. Mimo deszczowej pogody
zgromadzi³o siê sporo widzów.
W imieniu Valdasa Adamkusa poetów powitaùa Halina Kobeckaitë, doradca prezydenta. W
uroczystociach udzia³ wziàù Zebrani s³uchali poezji i muzyki pod kolominister Petras Vaitiekûnas.
rowymi parasolkami, a deszcz im wtórowa³
Nasz Klub, elitarny, bo wymagaj¹cy spe³nienia wielu warunków, z kole¿eñskoci¹ na pierwszym
miejscu, pozyska³ nowych cz³onków  poetów litewskich zasili³ Alianka,
który spotkanie rozpocz¹³, za muzyków  Mieczys³aw Eligiusz Litwiñski, wspania³y multiinstrumentalista z Warszawy.
Jeszcze nie zapad³a decyzja, w jakim kraju odbêdzie siê kolejne spotkanie. Wiadomo tylko, ¿e trzeba w tym kierunku rozpocz¹æ pracê ju¿
teraz, pozyskaæ strategicznych sprzymierzeñców dla inicjatywy. O tym
mówilimy, ju¿ na luzie, w piêknym zak¹tku niedaleko Dukszt nad Wili¹,
dok¹d Eugenijus Alianka zaprosi³ ksiê¿ne i ksi¹¿¹t Wielkiego Ksiêstwa
Poezji w gocinê na swoje w³oci. Rozpada³o siê na dobre, w ogrodzie
by³o mokro, wiêc uczta, nie tylko duchowa, odbywa³a siê w starym
drewnianym zacianku... W drodze powrotnej do Wilna, o pónej porze
i w w¹skim gronie przyjació³, których wióz³ us³u¿ny Vladas swoim autem, doszlimy raz jeszcze do przekonania, ¿e MDP to wspania³a rzecz!
Romuald Mieczkowski
Magnus Ducatus Poesis. Ribø áveika / robeþu pârvarçðana / ïåðààäîëåíüå ìåæày
/ pokonywanie granic / ïîäîëàííÿ ìåæ / ïðåîäîëåíèå ãðàíåé / surmounting boundaries. 2006 – 2007 (pisane w piêciu jêzykach i po angielsku). Wybór i opracowanie 
Vladas Braziûnas. Opracowanie graficzne  Sigutë Chlebinskaitë. Wyd. Petro ofsetas,
Vilnius 2007, s. 277.

Wydanie zrealizowano pod patronatem Prezydenta Litwy, dziêki rodkom
Ministerstwa Kultury, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej
oraz Ambasady RL w Miñsku.
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ILE KOSZTUJE £¥KA
A ile kosztuje niebo? Jezioro, las... Odpowied bywa jedna  ³¹ka i niebo, jezioro i las,
a mo¿e deszcz i wiatr, tak¿e radoæ i smutek
 wszystko, co nas otacza i czym ¿yjemy 
kosztuje nas tyle, na ile prze¿ywany wiat i ile
za to prze¿ycie p³acimy. Pytanie to, retoryczne sk¹din¹d, jest pretekstem  potraktowanym tudzie¿ z subtelnym humorem  do snucia przez autorkê poetyckich opowieci, jakie
rodz¹ siê w jej pokoju, czy podczas przemierzania uliczek ma³ego miasta i dalszych wêdrówek  w ka¿dym miejscu, gdzie przebywa. Przemyleñ o jakoci naszych odczuæ, o cenie wyobrani.
Kolejny tomik Barbary Gruszki-Zych nie zaskakuje czytelnika, znaj¹cego jej dotychczasow¹ twórczoæ. Znajdujemy tu du¿o wie¿ych
metafor, ogromne pok³ady zmys³owych w¹tków, ale i wyrafinowan¹
oszczêdnoæ s³owa, dyscyplinê w prowadzeniu narracji poetyckiej. I
to bez wzglêdu na to, czy podziwiamy jej krótkie, skondensowane,
wrêcz aforystyczne utwory, czy zag³êbiamy siê w lekturze wierszy
d³u¿szych, o charakterze opisowym.
Jej wiersze b³yszcz¹ niczym klejnoty w potopie poezji, tak bardzo
dzi sil¹cej siê na oryginalnoæ, szukaj¹cej oparcia w m¹drym be³kocie, uciekaj¹cej do obrazów, które maj¹ szokowaæ i bulwersowaæ... A
przecie¿ tak wiele mo¿na wypowiedzieæ przy pomocy zaledwie paru
s³ów, które olniewaj¹ sw¹ prostot¹, ujmuj¹ prawdziwoci¹ prze¿ywania zdarzeñ. Choæ s¹ to wydarzenia ma³e, ale to przecie¿ z nich sk³ada siê ¿ycie. Ilustracj¹ tego jest choæby wiersz: zmartwienie fotografa:
Wywo³a³ smutek
Tam gdzie mia³y byæ jej oczy
Albo strofy, subtelnie maluj¹ce nastrój powrotu:
***
wracam do domu
bior¹ mnie w ramiona coraz wê¿sze uliczki
ma³ego miasta
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Nie brakuje w tych szkicowych na pozór opisach, wychwyconych w ró¿nych sytuacjach i zawieraj¹cych kwintesencjê obserwacji
autorki, nierzadko wielkich ¿yciowych dramatów. Ka¿dy szczegó³ w
tych wierszach jest wa¿ny, odkrywamy, ¿e odnosi nas do sytuacji ponadczasowych:
***
w lampie nad drzwiami jego dom
znowu zmienili ¿arówkê
a on sam wieci pod ziemi¹ jak próchno
W tej poezji czuæ wielk¹ wagê s³owa, które umiejêtnie ods³ania r¹bek prywatnoci autorki  tej ma³ej, z któr¹ koresponduje wielki,
otaczaj¹cy nas wiat, ze sw¹ mnogoci¹ zdarzeñ, klimatów prze¿ywania, nieobliczalnoci¹ zmys³ów. To poezja dla tych, którzy potrafi¹ kochaæ ¿ycie w jego codziennych i na pozór nieistotnych przejawach. To
w³anie z nich Gruszka-Zych wydobywa sens i wielkoæ naszego trwania.
O tej ksi¹¿ce Marian Kisiel napisa³:
Bez tych wierszy bylibymy ubo¿si. S¹ w nich obecne nasze twarze,
namiêtnoci, marzenia. Czegokolwiek pragnêlimy, to w nich zosta³o
wyra¿one. Czegokolwiek doznalimy, to w nich zamkniête zosta³o w
metaforycznym obrazie. Liryka Barbary Gruszki-Zych zniewala i niepokoi. Czytam j¹ z przejêciem od tylu lat, ¿e ju¿ nie wiem, czy ona we
mnie siê zagoci³a, czy te¿ ja zosta³em do niej zaproszony na intymne
spotkanie.
W twórczoci Gruszki-Zych najwa¿niejsi s¹ ludzie. Na pierwszym
miejscu  rodzice i jej dzieci, którym ksi¹¿kê dedykuje. To przez pryzmat kontaktów z najbli¿szymi spogl¹da na wiat, na tej podstawie
konstruuje swoj¹ opowieæ poetyck¹. Niekiedy czyni to stopniowo,
wówczas jej wiersze przypominaj¹ wielowarstwowe malarstwo, wydobywaj¹ce mnóstwo tonów, cieni i pó³cieni. Zreszt¹ nie brakuje wierszy, bezporednio inspirowanych malarstwem  konkretnymi obrazami Pabla Picassa, Marca Chagalla, rzebami Alfonsa Karnego. Odbiera
sztukê w swój w³asny, odwa¿ny sposób  do projektowania ok³adki
ksi¹¿ki nie zaprosi³a znanego artysty, ale uczennicê liceum plastycznego w Katowicach  Paulinê Starga³ê, umo¿liwiaj¹c jej ciekawy debiut
plastyczny...
W³anie w sposób wielow¹tkowy, malarski, a mo¿e i trochê filmowy  widzimy porann¹ ulicê w Krakowie (karmelicka). Podobn¹
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atmosferê, obserwowan¹ z perspektywy baru rybnego mo¿emy spotkaæ w ka¿dym innym miecie, ale ta jest szczególna pe³na odniesieñ do
transcendencji, kiedy autorka zatrzymuje swoj¹ uwagê na rzebie Chrystusa w pobliskim kociele. W podobnych opisowych wierszach
poznajemy mê¿czyznê na inwalidzkim wózku, dla którego na chwilê
straci³a nogi, smakujemy sierpieñ w Kolonii w towarzystwie jej synów, wigiliê samotniej¹cego cz³owieka.
Ta poezja stawia wiele znaków zapytania, choæ czêsto bywa zawarta w niej nieoczekiwana pointa, pozostaj¹ca nie tyle odpowiedzi¹,
co poetyck¹ podpowiedzi¹, pomagaj¹c¹ snuæ swoje rozwa¿ania.
Ile wiêc kosztuje ³¹ka?
Odpowied na to pytanie daje wiersz bez tytu³u, jaki napisa³a dla
syna, ucz¹cego siê malarstwa. I to jest klucz to odczytywania wierszy,
zawartych w dziewi¹tej ju¿ ksi¹¿ce poetyckiej Barbary Gruszki-Zych
(napisa³a ponadto trzy ksi¹¿ki prozy, ostatnio w Wydawnictwie Videograf II w Katowicach ukaza³a siê kolejna, pt. Mój Poeta, zawieraj¹ca
wspomnienia o Czes³awie Mi³oszu, z którym utrzymywa³a kontakt w
ci¹gu ostatnich 14 lat jego ¿ycia):
B³a¿ej maluje to co widaæ
 potrzebny jest jaki konkret  mówi
i konkretnie pyta ile mu dam pieniêdzy na farby
odt¹d bêdê wiedzieæ ile kosztuje ³¹ka
Romuald Mieczkowski

Barbara Gruszka-Zych, ile kosztuje ³¹ka, Wyd. Biblioteka l¹ska, Katowice 2007
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KALENDARIUM
Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Lipiec
l Od 1 lipca o 100 litów  do 700 wzros³o minimalne wynagrodzenie pracowników na Litwie.
l 2 lipca w Genewie rozpoczê³o siê spotkanie Rady Gospodarczej i
Spo³ecznej NZ (ECOSOC), któremu przewodniczy³a Litwa.
l 2 lipca 1927, przed 80 laty, Matkê Bo¿¹ Ostrobramsk¹ w cudownym Obrazie ukoronowano jako Królow¹ Korony Polskiej.
l 3 lipca, mimo protestów organizacji pozarz¹dowych, parlamentarzyci litewscy przyjêli ustawê, ustanawiaj¹c¹ rentê dla pos³ów po
wyganiêciu mandatu.
l 9 na 10 Litwinów chcia³oby posiadaæ podwójne obywatelstwo.
l Stolica Litwy do³¹czy³a do europejskiej sieci miast Miasta dla dzieci. Decyzja ta oznacza zobowi¹zanie polepszania sytuacji rodzin, dzieci.
l 4 lipca Sejm RL ratyfikowa³ porozumienie krajów ba³tyckich w
sprawie rozszerzenia systemu wspólnej kontroli i obserwacji przestrzeni
powietrznej na Litwie, £otwie i w Estonii.
l 5 lipca prezydent Valdas Adamkus podpisa³ poprawki do ustawy,
legalizuj¹cej ograniczenie reklamy alkoholu.
l 7 lipca z okazji rocznicy operacji wyzwolenia Wilna Ostra Brama
na Rossie, przy p³ycie Marsza³ka Pi³sudskiego, zosta³y z³o¿one kwiaty.
l W I pó³roczu br. na Litwie kupiono o 30 proc. wiêcej nowych
samochodów w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.
l 8 sierpnia pseudokibice warszawskiej Legii sprowokowali w
Wilnie starcia z policj¹ i zerwali mecz pucharu Intertoto. Po pierwszej
po³owie Legia przegrywa³a 0:2.
l Na polsko-litewskim przejciu kolejowym w Mockawie w lipcu odby³a siê uroczystoæ symbolicznej inauguracji budowy pierwszego etapu drogi kolejowej Rail Baltica, ³¹cz¹cej Warszawê z Tallinem.
l 15 lipca minister spraw zagranicznych Litwy Petras Vaitiekûnas
uda³ siê z wizyt¹ do Myliborza  w miejsce tragicznego wypadku
litewskich pilotów Steponasa Dariusa oraz Statysa Girenasa.
l Sejmowi prawnicy stwierdzili, ¿e projekt ustawy, zezwalaj¹cy na
pisanie imion i nazwisk Polaków na Litwie w wersji oryginalnej, jest
sprzeczny z Konstytucj¹.
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Na Litwie maleje iloæ wydawanych ksi¹¿ek, wzrasta z kolei 
gazet i czasopism.
l Na dnie jeziora Plotele litewscy archeolodzy odnaleli kamieñ z boskim symbolem ptaka wodnego, prawdopodobnie wyryty rêk¹ ludzk¹.
l 18 lipca na Litwie zosta³a przeprowadzona pierwsza operacja transplantacji p³uc.
l Ponad po³owa mieszkañców Litwy, jak wynika z sonda¿u, obawia siê zbrojnej interwencji Rosji.
l 29 lipca rozpocz¹³ siê XIX Zlot Turystyczny Polaków na Litwie.
l W porównaniu z rokiem ubieg³ym na Litwie o 25,9 proc. wzros³a
iloæ osób, lataj¹cych samolotami.
l Na terenie odbudowywanego Zamku Dolnego w Wilnie archeolodzy odkryli resztki 15 unikalnych drewnianych obiektów.
l Norweski politolog, po roku pobytu na Litwie, demokracjê w tym
kraju scharakteryzowa³ jako chwiejn¹.
l

Sierpieñ
l 2 sierpnia Krajowy Rejestr Podmiotów Prawnych wyda³ filii w
Wilnie Uniwersytetu w Bia³ymstoku zawiadczenie o rejestracji.
l S¹d Administracyjny Powiatu Wileñskiego zadecydowa³, ¿e Szko³a
rednia w £awaryszkach nie mo¿e nosiæ w nazwie polskiej wersji nazwiska swej patronki  Emilii Plater.
l Samorz¹d m. Wilna oraz Instytut Stosunków Miêdzynarodowych
i Nauk Politycznych podpisali porozumienie o wspó³pracy w dziedzinie
doskonalenia pracowników samorz¹dowych.
l Ambasada Polski ma zostaæ przeniesiona na wileñsk¹ starówkê,
do by³ego Pa³acu Paców.
l Prognozuje siê, ¿e do 2050 Litwa straci oko³o pó³ miliona mieszkañców.
l Publiczna telewizja litewska ma w swoich planach nadawanie programów dla s¹siedniej Bia³orusi.
l Obiekty sakralne, które w 1993 zwiedzi³ podczas swojej pielgrzymki
na Litwê Jan Pawe³ II, maj¹ zostaæ po³¹czone w jedn¹ trasê pielgrzymkow¹.
l Przedstawiciele litewskiego wychodstwa le ocenili pracê Departamentu Mniejszoci Narodowych i Wychodstwa, jako ¿e ³¹czy
dwie ca³kowicie odmienne funkcje.
l 8 sierpnia w Kownie, przy Muzeum £¹cznoci, zosta³a ods³oniêta
tablica pami¹tkowa, powiêcona W³adys³awowi Starewiczowi, pionierowi animacji filmowej. Matka Starewicza pochodzi³a z Kowna.
l W ci¹gu ostatniego roku liczba uczniów na Litwie zmala³a o 25 tysiêcy.
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Joseph Tyszkiewicz, zamieszka³y w USA potomek rodu Tyszkiewiczów, chce odzyskaæ pa³ac w Zatroczu. Negatywn¹ odpowied
Ministerstwa Kultury zaskar¿y³ w s¹dzie.
l Sportowcy z Litwy w ogólnej klasyfikacji zajêli drugie miejsce na
XIII Polonijnych Igrzyskach Sportowych w S³upsku.
l W II kwartale br. zysk Maþeikiø nafta wzród³ o 28 proc.
l 15 sierpnia na Rossie zosta³ uczczony Dzieñ Wojska Polskiego.
l 16 sierpnia w Wilnie uczczono 20. rocznicê wiecu, który po raz
pierwszy potêpi³ pakt Ribbentrop-Mo³otow.
l 22 sierpnia Rz¹d rozpatrzy³ nowelizacjê ustawy o przed³u¿enie
urlopu macierzyñskiego lub ojcowskiego do 1,5 roku.
l 22 sierpnia grupa Klubu Bractwo Motocyklowe Fire Ghost dotar³a do Wilna, gdzie u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej zosta³a odprawiona msza.
l W dniach 27-28 sierpnia prezydent Valdas Adamkus uda³ siê z
wizyt¹ do Polski. Na Helu z prezydentem Polski zosta³y omówione
kwestie m. in. budowy elektrowni atomowej, mostu energetycznego.
l Litwa sfinansuje budowê 84 nowych szkó³ w Afganistanie.
l W kociele Nawiedzenia NMP w Trokach, w prezbiterium, które
jest autentyczn¹ pozosta³oci¹ pierwotnego kocio³a, zbudowanego w
1409 roku, natrafiono na unikalne freski, pochodz¹ce z XV wieku.
l

Wrzesieñ
l 1 wrzenia na Litwie zosta³ wprowadzony ca³kowity jednodniowy zakaz sprzeda¿y alkoholu.
l 12 wrzenia na Litwê przyby³ prezydent Azerbejd¿anu Ilham Alijew.
l 13 wrzenia odby³o siê posiedzenie Zarz¹du Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich Macierz Szkolna, na którym omówiono projekt dokumentu, dotycz¹cego sprawdzianu wiadomoci podstawowego
wykszta³cenia i kierunków zmiany egzaminów maturalnych na lata 20082012. Zdaniem Macierzy, projekt nie uwzglêdnia specyfiki szkolnictwa
polskiego czy w ogóle mniejszoci narodowych.
l 14 wrzenia w rejonie kowieñskim rozpoczê³y siê 54 wiatowe
zawody oraczy, z udzia³em ekip z 29 pañstw, oko³o 100 sêdziów oraz
blisko 300 goci.
l Jak wynika z sonda¿u, mieszkañcy du¿ych miast rozczarowali siê w³adz¹,
dlatego prawie co drugi respondent nie wzi¹³by udzia³u w wyborach.
l Litwa przegra³a w Europejskim Trybunale Praw Cz³owieka w
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Strasburgu proces z kobiet¹, która chcia³a zmieniæ p³eæ i uzyskaæ prawo do ujawnienia nowej p³ci w dokumentach to¿samoci.
l 22 wrzenia na Litwie jest Dniem bez samochodu.
l We wrzeniu w Wilnie odby³o siê spotkanie krzewicieli i opiekunów kocio³ów, nale¿¹cych do europejskiej sieci sanktuariów maryjnych, powsta³ej w 2003 roku.
l 18-19 wrzenia w Szawlach i w Rydze odby³o siê spotkanie attache obrony, akredytowanych na Litwie i £otwie, z udzia³em attache
obrony 20 krajów.
l Mieszkañcy Litwy w najmniejszym stopniu, w porównaniu z innymi krajami UE, interesuj¹ siê nowociami w medycynie i ochronie
zdrowia. Pod wzglêdem zainteresowania nauk¹ i technologiami plasuj¹
siê na przedostatnim miejscu.
l 21 wrzenia Valdas Adamkus Krzy¿em Ratowania Gin¹cych udekorowa³ 62 osoby, które w latach drugiej wojny wiatowej ratowa³y
¯ydów. 23 wrzenia na Litwie jest obchodzony Dzieñ Pamiêci Holokaustu Litewskich ¯ydów. W 1943 roku w tym dniu nast¹pi³a zag³ada
Wileñskiego Getta.
l Przebywaj¹cy 23 wrzenia na Litwie przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy Rene van der Linden zaapelowa³ do krajów
ba³tyckich i UE, aby wiêcej inwestowaæ w stosunki z Rosj¹ i Bia³orusi¹.
l Rz¹d Litwy zaaprobowa³ program zakupu trzech statków patrolowych i dwóch tra³owców, których wartoæ wstêpnie szacowana jest
na 120 mln Lt.
l Od 22 wrzenia w rafinerii w Mo¿ejkach prowadzony jest remont
oraz zosta³a wstrzymana produkcja.
l Mieszkañcy Litwy na razie nie maj¹ wyranych faworytów, którzy
by mogli w 2009 zast¹piã prezydenta Valdasa Adamkusa. Najwiækszà
sympatià cieszà siæ premier socjaldemokrata Gediminas Kirkilas i
eurokomisarz, byùa minister finansów Dalia Grybauskaitë.
l 25 wrzenia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³a siê zorganizowana przez Katedrê Prawa Miêdzynarodowego i Prawa Europejskiego WSPiZ, Studenckie Ko³o Naukowe Lege Artis przy wspó³pracy z Domem Polskim w Wilnie oraz Klubem Studentów Polskich na
Litwie, miêdzynarodowa konferencja pt. Ochrona mniejszoci narodowych w Unii Europejskiej.
l W Wilnie znaleziono setki hektarów wolnej ziemi, któr¹ bêdzie
mo¿na zwróciæ by³ym w³acicielom. Sto³eczny samorz¹d przekaza³
administracji powiatu wileñskiego mapy ze wskazanymi na nich 855 ha
ziemi, która jest wolna, niezabudowana.
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W KULTURZE  KRONIKA POLSKA
Wystawy
l W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w lipcu zosta³a zorganizowana
wystawa zdjêæ Józefa Ambrozowicza, polskiego fotografa i wydawcy.
l Od 20 lipca w Muzeum Ofiar Ludobójstwa mo¿na by³o ogl¹daæ wystawê bia³ostockiego oddzia³u IPN pt. Zagubieni w ob³awie augustowskiej.
l 6 wrzenia w Centrum Wielokulturowoci w Kiejdanach odby³o siê
otwarcie wystawy Drogi do wolnoci  przez solidarnoæ do Europy.
l 26 sierpnia w Wileñskiej Galerii Obrazów otwarto wystawê Jan
Bu³hak. Fotograf.

Muzyka, film, teatr
l W dniach 1-2 lipca w G³ogowie odby³ siê Festiwal Kultury Kresowej, z udzia³em m. in. zespo³ów z Litwy.
l Polski Zespó³ Ludowy Pieni i Tañca Wilia w lipcu wzi¹³ udzia³
w Tygodniu Kultury Beskidzkiej.
l W sierpniu w Domu Kultury Polskiej przez Polski Teatr w Wilnie
Studio oraz Polski Klub Sztuki Teatralnej zosta³y zorganizowane warsztaty teatralne.
l W lipcu w Filharmonii Narodowej w Wilnie odby³ siê koncert
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcj¹ Antoniego Wita i skrzypka Mariusza Patyry.
l 2 sierpnia na podwórku Domu-Muzeum Adama Mickiewicza w
ramach Koncertów Letnich wyst¹pi³ zespó³ Frank Prus Trio.
l 16 sierpnia na podwórku Domu-Muzeum Adama Mickiewicza w
ramach Koncertów Letnich wyst¹pi³ kwartet smyczkowy The Strings.
l 15 sierpnia w Domu Kultury Polskiej wyst¹pi³ tenor wiatowej
s³awy Bernard £adysz, urodzony w 1922 w Wilnie.
l 26 sierpnia w Wilnie odby³ siê Koncert Lata z Radiem, z udzia³em
m. in. takich zespo³ów polskich jak Leszcze, Blue Cafe, Perfect.
l 30 wrzenia w Pa³acu Kongresów w Wilnie wyst¹pi³a Orkiestra
Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Opracowa³a: Teresa Dalecka
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KREWNA W. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
W Toruniu ¿yje niezwyk³ej urody, mimo 83 lat, Pani Jadwiga z Pietraszewskich (trzech herbów!), której ciotk¹ by³a w. Urszula Ledóchowska  ta sama, której imieniem nazwano Polsk¹ Szko³ê redni¹ w
Czarnym Borze i która to goci³a w tym roku uczestników XIV Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹ 2007.
W mieszkaniu Pani Jadwigi, jej mê¿a i córki  malarki, znajduje siê
wiele pami¹tek  fotografii, obrazów i portretów rodzinnych, w tym
wspomnianej w. Urszuli Ledóchowskiej.
Wyj¹tkowo cennym ród³em informacji o Kresach jest pamiêtnik
Pani Jadwigi. Czynione s¹ starania, aby go opublikowaæ w ca³oci, o
ile znajd¹ siê rodki finansowe. Ja natomiast rozwa¿am, aby napisaæ
ksi¹¿kê, opart¹ na jego kanwie pt. Panna m³oda trzech herbów.
Ella Hyciek
Toruñ, Polska
POLECAM SALON KSI¥¯KI POLONIJNEJ!
Przypadek  prawdê mówi¹c  sprawi³, ¿e poznalimy siê, choæby
tylko telefonicznie. Choæ nie ca³kiem. Losy Polaków z dawnych Kresów Rzeczypospolitej zawsze mnie interesowa³y, moi przodkowie wywodz¹ siê z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, ród Kochowiczów jest
spokrewniony z sienkiewiczowskimi Billewiczami, przez 30 lat w pokoju wisia³a ikona Matki Boskiej Ostrobramskiej (ku memu ¿alowi 
zaginê³a mi podczas mego 9-letniego pobytu w Kanadzie), któr¹ przywióz³ z Wilna mój p. Ojciec Radomir, kiedy by³ tam na uroczystociach pogrzebu serca Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego na Rosssie i w³anie wtedy zrobi³ zdjêcia, które obejrzy Pan w za³¹czonym do tej wiadomoci moim artykule Czeæ Wielkiemu Sercu.
Tak wiêc, kiedy ujrza³em w kiosku Znad Wilii  nie zastanawia³em siê ani chwili i  po przejrzeniu zawartoci, kupi³em to czasopismo.
Uwa¿am pismo za pozycjê bardzo wartociow¹ na polonijnym rynku
wydawniczym, dlatego nie mog³em nie zadzwoniæ i nie zaproponowaæ Panu udzia³u w Salonie Ksi¹¿ki Polonijnej w Budapeszcie, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie, z siedzib¹ w Pary¿u. Udzia³ w tym Salonie mo¿e
przynieæ tylko bardzo du¿e korzyci Znad Wilii, wiele kontaktów,
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wietn¹ promocjê kwartalnika etc. W³anie korygujê na probê Pani
Prezes Agaty Kalinowskiej-Bouvy artyku³ o tym Salonie, który pójdzie
do druku. Je¿eli jest Pan zainteresowany udzia³em w tym wa¿nym dla
prasy polonijnej spotkaniu  proszê o jednoznaczn¹ decyzjê. Zachêcam
bardzo!
Jestem zainteresowany wspó³prac¹ z Pañstwa Znad Wilii. Z serdecznymi pozdrowieniami,
Marek Kochowicz
Leszno, Polska
SZUKAJ¥C ZNAD WILII
Dzi znów szuka³am Znad Wilii w wielu rzeszowskich kioskach
Ruch-u. Wci¹¿ nie ma.
Powinny dotrzeæ póniej. Obieca³am pismo daæ teciowi, który jest
z Wilna rodem oraz prof. Nowakowskiemu, literaturoznawcy.
Gratulujê festiwalu Maj nad Wili¹ i identyfikujê z Redaktorem,
jako organizatorem-poet¹. Ciê¿ka sprawa. Rzeczywicie, ciekawe nazwiska i wystawy towarzysz¹ce; imponuj¹ce kraje w jednym miejscu.
To smutne, co siê sta³o z Cel¹ Konrada. By³am tam kiedy, mam nawet
dowód fotograficzny.
Pozdrawiam
Krystyna Lenkowska
Rzeszów, Polska
...NA OKÊCIU
Wracaj¹c z Wenecji, jak zwykle, w kiosku lotniska na Okêciu w
Warszawie kupi³em Znad Willi, a tak¿e wys³a³em pocztówkê na wileñski adres redakcji.
Mam dla Was du¿y katalog (140 stron) ze swojej wystawy.
Pozdrawiam
Marek Sobczak
Warszawa, Polska
TÊSKNIÊ ZA LITW¥
Niedawno s³ysza³em i widzia³em Pana Redaktora w Telewizji, w
relacji z corocznych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad
Wili¹ i nasz³a mnie chêæ wys³aæ Redakcji pierwsz¹ swoj¹ wydruko150

wan¹ ksi¹¿kê pt. Z³amana lira. Napisa³am ich 11 (jak te¿ piszê wiersze
i opowiadania, niektóre z nich by³y drukowane w Znad Wilii), a wszystkie s¹ zwi¹zane z ¿yciem na Litwie i w Polsce.
Ostatni raz by³am w Wilnie przed laty, kiedy to odwiedzi³am Polsk¹
Galeriê Artystyczn¹ Znad Wilii. Od tej pory moje zdrowie bardzo siê
pogorszy³o, szczególnie wzrok. Zosta³a jednak przeogromna têsknota
za miastem nad Wili¹, a w³aciwie za ca³¹ Litw¹, bo krewnych mia³am
i w Kownie, i w Mariampolu, i w Werszunianach, i jeszcze mam ich w
Rumszyszkach  95-letni¹ siostrê mego ojca. Trzy lata temu zmar³a
ostatnia moja wileñska Przyjació³ka, która by³a czytelniczk¹ moich opowieci, które pisa³am jeszcze podczas okupacji, w latach 1942-1945.
Z mê¿em uwa¿nie ledzimy za tym wszystkim, co dzieje siê w Wilnie, a szczególnie ogl¹daj¹c programy telewizyjne £¹czy nas Polska,
czêsto te¿ s³uchamy relacji w jêzyku litewskim z Puñska, lubimy pieni, wykonywane przez litewskie zespo³y. Jêzyk ten jest mi tak bliski,
jak i mój ojczysty, choæ wiele moich przyjació³ tego nie mo¿e zrozumieæ...
£¹czê gor¹ce pozdrowienia.
Genowefa Rakszewicz-Chyczyñska
£om¿a, Polska
***
Jestem zainteresowany losami Polaków w krajach ba³tyckich. Dlatego mam probê o udostêpnienie mi informacji o ciekawych miejscach na Litwie, zwi¹zanych z Polakami.
Planujê w nied³ugim czasie odwiedziæ ten kraj i chcia³bym wiedzieæ,
gdzie siê udaæ, a¿eby efektywnie spêdziæ czas i pog³êbiæ wiedzê o nim,
tym bardziej, ¿e prawdopodobnie moja rodzina pochodzi z Litwy. Pozdrawiam
Pawe³ Cywiñski
cywiñskipawel@gmail.com
JECHAÆ DO LWOWA I DALEJ
Pod koniec sierpnia wrócilimy z wyprawy na dawne po³udniowe
Kresy. By³ Lwów, Stanis³awów (Iwano-Frankowsk) i ...Ko³omyja. Przejechalimy szlakiem Ogniem i Mieczem ponad 2600 kilometrów. Na
gor¹co spisa³am wra¿enia dla siebie i moich bliskich. Ludzie s¹ tam
sympatyczni, ale problemów wiele. Zaskoczy³a mile Huculszczyzna,
gdzie mieszkañcy za pieni¹dze, zarobione na przyk³ad w Niemczech,
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buduj¹ wygodne domy i wynajmuj¹ pokoje turystom. Tam wszystko
kwitnie i jest idealnie czysto!
Uwa¿am ten wyjazd za wielce pouczaj¹cy i poleca³abym tak¹ wyprawê ka¿demu Polakowi. Mo¿e kiedy wyprawimy siê bardziej w g³¹b
dawnych Kresów.
Anna Laddy-Widajewicz
Warszawa, Polska
PROPOZYCJA WSPÓ£PRACY
Z POLONI¥ I POLAKAMI ZA GRANIC¥
Chcia³bym wyjæ do Rodaków za granic¹ z inicjatyw¹ wspó³pracy
na rzecz utrzymywania i pog³êbiania kontaktów. Zawsze uwa¿a³em, ¿e
Polonii i Polakom za granic¹, ¿yj¹cym zarówno na Wschodzie, jak i na
Zachodzie, nale¿y siê szczególne wsparcie w kraju. Dlatego te¿ chcia³bym dzia³aæ i pracowaæ spo³ecznie w tym zakresie. Mylê, ¿e mam w
sobie du¿o energii, aby realizowaæ taki wspólny i wa¿ny cel.
W padzierniku skoñczê 19 lat. Mieszkam w miejscowoci
Gac, w powiecie o³awskim, w województwie dolnol¹skim. W tym
roku ukoñczy³em Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Jana III Sobieskiego
w O³awie, rozpoczynam studia dzienne na Uniwersytecie Wroc³awskim, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, kierunek  administracja.
W swoim rodowisku jestem postrzegany, jako osoba aktywna spo³ecznie. By³em w Samorz¹dzie Uczniowskim, a obecnie staram siê dzia³aæ w M³odzie¿owej Radzie m. O³awa. Zosta³em te¿ wybrany na cz³onka Rady So³eckiej w Gaci, w której dzia³amy spo³ecznie na rzecz naszej
miejscowoci. Jestem tak¿e cz³onkiem kilku organizacji pozarz¹dowych.
W sierpniu br. uczestniczy³em jako wolontariusz w miêdzynarodowym projekcie m³odzie¿owym Od przesz³oci ku przysz³oci: miêdzynarodowy wolontariat na rzecz Obwodu Kaliningradzkiego, zorganizowanym przez Fundacjê Borussia w Olsztynie i Centrum M³odzie¿
na Rzecz Wolnoci S³owa w Kaliningradzie. W projekcie tym wykonywalimy spo³ecznie prace konserwatorskie, remontowe i inwentaryzacyjne na terenie ruin kocio³ów oraz pomników i cmentarzy I wojny wiatowej w Obwodzie Kaliningradzkim Rosji, gdzie mia³em kontakt z ¿yj¹cymi tam Polakami.
Drodzy Rodacy, bardzo proszê, napiszcie, jakie s¹ Wasze propozycje i potrzeby, jeli chodzi o wspó³pracê z Polakami w kraju. Mam
wielk¹ nadziejê, ¿e moja inicjatywa spotka siê z Waszym zainteresowa152

niem. Jeli takich projektów wspó³pracy jeszcze nie ma, to uwa¿am, ¿e
warto pomyleæ na temat ich stworzenia. W razie potrzeby jestem te¿
gotowy zorganizowaæ grupê m³odzie¿y z Polski, która zaanga¿uje siê
do takiej wspó³pracy. £¹czy nas przecie¿ niemal wszystko: jêzyk, historia, kultura i patriotyzm. Najwa¿niejsze jest to, ¿e mimo dziel¹cych
nas granic i odleg³oci, jestemy jednym Narodem. Uwa¿am, ¿e musimy trzymaæ siê razem, aby nie zatraciæ naszej to¿samoci narodowej.
Raz jeszcze proszê o wskazanie mi, w jaki sposób móg³bym siê
powiêciæ takiej dzia³alnoci. Za wszelkie propozycje bêdê bardzo
wdziêczny.
B³a¿ej Zaj¹c
Gac 53/1, 55-200 O³awa, Polska
SIENKIEWICZ WRÓD POLAKÓW NA LITWIE
Przesy³am swój artyku³ Henryk Sienkiewicz wród Polaków na Litwie. Z dziejów recepcji z uprzejmym zapytaniem o mo¿liwoæ jego
publikacji na ³amach kwartalnika Znad Wilii. Mia³am ju¿ przyjemnoæ
wspó³pracy z pismem  w roku 2005, w nr 1, ukaza³ siê tu mój artyku³
o Emmie Jeleñskiej-Dmochowskiej, mam nadziejê, ¿e pamiêta Pan o
naszej stronie www.podbrodzie.pl, o jak¿e malowniczym zak¹tku Wileñszczyzny.
Artyku³, który proponujê, zosta³ wyg³oszony (jako czêæ referatu)
na ogólnopolskiej konferencji naukowej Henryk Sienkiewicz w kulturze
polskiej, w dn. 18-20 maja 2005 zorganizowanej przez lubelski UMCS
w Roskoszy i Woli Okrzejskiej, miejscu urodzenia pisarza. Niestety, ze
wzglêdu na limit stron do tomu pokonferencyjnego trafi³a jedynie czêæ
litewska, omawiaj¹ca recepcjê wród Litwinów, wiêc ten artyku³ nie
by³ nigdzie publikowany. Znaj¹c przychylne podejcie Pana do prac
m³odych naukowców, pochodz¹cych z Wileñszczyzny, zwracam siê z
tym do Znad Wilii.
Z powa¿aniem
Inesa Szulska
doktorantka w Zak³adzie Pozytywizmu i M³odej Polski UW
Warszawa, Polska
Od redakcji: Artyku³ zostanie wydrukowany w jednym z najbli¿szych numerów Znad Wilii.
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NOTKI O AUTORACH
Marek Bernacki - ur. 1965, doktor nauk humanistycznych UJ, od 2003 adiunkt w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBia³ej; autor kilku ksi¹¿ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in. poradnika Jak analizowaæ wiersze poetów wspó³czesnych (2002) i Leksykonu powieci polskich XX
wieku (2002); publikowa³ w NaG³osie, Arce, Akcencie, Polonistyce, Przegl¹dzie Powszechnym, Ruchu Literackim, Slavica Litteraria, wiecie i S³owie oraz w Bielsko-¯ywieckich Studiach Teologicznych. Ostatnio wyda³ ksi¹¿kê Wyprowadzi³ mnie z Ziemi Ulro. Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, Bielsko-Bia³a 2005.
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 nie przerwa³a wspó³pracy z czasopismem. Autorka ksi¹¿ki Dzieje
polonistyki wileñskiej 1919-1939. Przek³ada literaturê litewsk¹ na jêzyk polski.
Barbara Gruszka-Zych  ur. w 1960 w Czeladzi, gdzie mieszka. Skoñczy³a
filologiê polsk¹ na Uniwersytecie l¹skim. Studiowa³a teologiê. Poetka, reporterka,
dziennikarz tygodnika Goæ Niedzielny.
Autorka tomików poetyckich: Napiæ siê pierwszej wody; Teren prywatny; Nic
siê nie sta³o (dwa wydania); 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); Ile kosztuje ³¹ka; a tak¿e ksi¹¿ek Ma³o obstawiony wiêty. Cztery
reporta¿e z Bratem Albertem w tle; Zachowaj jako...; Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ z Czes³awem Mi³oszem.
O jej twórczoci pisali m.in. ks. Jan Twardowski, Ewa Lipska, Czes³awa Mi³osz.
Stypendystka wiedeñskiej fundacji Janineum i Fundacji Jana Paw³a II w Rzymie.
Laureatka wyró¿nieñ literackich. W 2005 Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie przyzna³a jej nagrodê, jako dla najlepszej dziennikarki polskiej, pisz¹cej o
rodakach na Wschodzie.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.) - ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi
obw. grodzieñski na Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie, potem w Kiemieliszkach, gdzie
uczy³ siê w szkole bia³oruskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po powrocie ze s³u¿by w wojsku radzieckim w Turkmenii pracowa³ jako
nauczyciel w Brzozówce i Mickunach na Wileñszczynie.
Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent zaocznego
Studium Nauczycielskiego w Krzeszowicach k. Krakowa oraz Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie w 1981 by³ zaanga¿owany w organizowaniu struktur Solidarnoci i z
tego powodu musia³ zrezygnowaæ z pe³nienia stanowisk kierowniczych na uczelni.
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W 1992-1998  na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Profesor. Przebywa³ na sta¿ach naukowych w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie;
w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia w Pary¿u.
W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. Obecnie  na emeryturze. Kawaler odznaczeñ pañstwowych i laureat licznych nagród.
Prof. Mieczys³aw Jackiewicz jest t³umaczem literatury rosyjskiej, litewskiej i
bia³oruskiej. Autor prac naukowych, m.in. Literatura litewska w Polsce w XIX i XX
wieku; Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940; Dzieje literatury
litewskiej do 1917 roku. Opracowa³ Leksykon kultury litewskiej; Wileñsk¹ Encyklopediê 1939-2005; piêæ tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej, cztery antologie literackie, s³ownik biograficzny Polacy na Litwie. 1918-2000 (dwa wydania), szereg
przewodników (m.in. Wileñska Rossa. Przewodnik po cmentarzu; Wilno i okolice;
Wilno. Spacerkiem po miecie. Wêdrówki po Litwie. Praktyczny przewodnik turystyczny; Litwa. Podró¿ sentymentalna), napisa³ teksty do albumów fotograficznych
o Wilnie, autor szeregu artyku³ów publicystycznych.
Pawe³ Jasienica (w³. Leon Lech Beynar)  ur. w 1909 w Symbirsku. W
Wilnie na USB ukoñczy³ historiê. Dzia³a³ w Klubie Intelektualistów oraz w Akademickim Klubie W³óczêgów. W 1928-1932  nauczyciel historii w Grodnie. Pracowa³ w wileñskim S³owie.
W czasie II wojny wiatowej  oficer AK. Od jesieni 1944, po dezercji z LWP
 w 5 Wileñskiej Brygadzie AK, gdzie by³ adiutantem Zygmunta Szendzielarza
£upaszki. Ranny w lipcu 1945, unikn¹³ losu oficerów, skazanych na karê mierci.
W 1948 aresztowany przez UB, zwolniony dziêki interwencji Boles³awa Piaseckiego. Wst¹pi³ do Pax-u, z ramienia którego w 1950 zarz¹dza³ Stowarzyszeniem Caritas. Od grudnia 1959  jeden z wiceprezesów Zwi¹zku Literatów Polskich. By³ wspó³redaktorem Tygodnika Powszechnego i ostatnim prezesem Klubu Krzywego Ko³a (1962).
W 1964  jeden z 34 intelektualistów, którzy podpisali protest w zwi¹zku z
zaostrzeniem cenzury prasowej. Przeladowany za dzia³alnoæ w opozycji liberalno-demokratycznej. Od 1966  wiceprzewodnicz¹cy polskiego PEN Clubu. Protestowa³ przeciw zdjêciu z afisza Dziadów. Popar³ otwarcie protest m³odzie¿y akademickiej w 1968, co doprowadzi³o do zakazu publikacji jego prac i usuniêcia go ze
Zwi¹zku Literatów Polskich.
Owdowia³ w l. 60. Tajnej wspó³pracowniczce SB, Zofii OBretenny (Nena
Darowska-Beynar), uda³o siê zaskarbiæ jego zaufanie do tego stopnia, ¿e wysz³a za
niego za m¹¿, nie przestaj¹c donosiæ. Osiem miesiêcy póniej zmar³, agentka  w
1997. 28 grudnia 2006 wy³¹cznoæ praw autorskich przywrócono jego córce  Ewie
Beynar-Czeczott.
Jasienica debiutowa³ w 1935 ksi¹¿k¹ Zygmunt August na ziemiach dawnego
Wielkiego Ksiêstwa, najbardziej znana jest jego trylogia historyczna  Polska Piastów, Polska Jagiellonów i Rzeczpospolita Obojga Narodów.
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,
155

t³umaczonych na jêzyk litewski, niemiecki, angielski i bia³oruski.
Ponadto wyda³ S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny, wspólnie z Andrzejem Strumi³³¹ Kultura i rodowisko. Spotkania 1977-1990, tak¿e szkice
prasoznawcze nt. prasy lokalnej, opracowania legend, liczne pozycje redakcyjne.
Wydaje w nak³adzie 49 egz. prywatne pismo Komunikaty 2 (www.ogrodsztuk.webpark.pl).
Janusz Michalski  ur. w 1962, zm. 2006 w Lublinie. Absolwent Wydzia³u
Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Pracowa³ w Instytucie Matematyki UMCS jako asystent, zajmowa³ siê informatyk¹
bankow¹.
Od lat szko³y redniej pasjonowa³ siê turystyk¹, pocz¹tkowo górsk¹ (w 19801990  aktywny cz³onek Klubu Wysokogórskiego), rowerow¹, a potem  tak¿e
wodn¹. P³ywa³ na kanu, najczêciej w towarzystwie swoich dzieci  Dobros³awy i
Krzesimira. Cz³onek Kajakowego Towarzystwa Polska  Litwa  £otwa  Estonia.
Relacje ze swoich wypraw zamieszcza³ na stronach www.kanu.pl, www.kajak.org.pl,
w czasopismach Wios³o i Znad Wilii.
Zainteresowania b. Kresami przej¹³ po rodzicach: rodzina jego matki pochodzi
z Litwy (Kowno) i Ukrainy (okolice ¯merynki), za ojca  z Wo³ynia (W³odzimierz
Wo³yñski).
Maciej Mieczkowski  ur. 7 listopada 1980. Absolwent Wydzia³u Stosunków
Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego. Dzia³a³ w Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków (SMOK), by³ prezesem jej oddzia³u ³ódzkiego.
Uczestnik polsko-litewskich konferencji m³odzie¿y, w 2000  w sk³adzie delegacji
demokratycznej m³odzie¿y Litwy reprezentowa³ ten kraj na miêdzynarodowych
warsztatach Europe for Minorities w Coventry w Wielkiej Brytanii, powiêconych zagadnieniom integracji i tolerancji.
W 2002, jako stypendysta Miêdzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej (International Committee on Journalism), przebywa³ na sta¿u dziennikarskim w redakcji
Nowego Dziennika w Nowym Jorku. Wydrukowa³ artyku³y m. in. o problemach
m³odzie¿y Europy Wschodniej, ¿yciu mniejszoci etnicznych.
Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza (2003 i 2006), autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na Litwie.
E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Redaktor i poeta, animator kultury. Ostatnia ksi¹¿ka Zbudowaæ ³ód (Toruñ, 2006). Pisze pod pseudonimem Tomasz Boñcza.
E-mail: znadwilii@wp.pl
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
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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
Aleksandra Niemczykowa  ur. w 1924 w Wilnie, córka Stanis³awa Cata
Mackiewicza. Doktor nauk humanistycznych. 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 Ogólnopolskim Klubem Mi³oników Litwy. Autorka
szeregu publikacji. Mieszka w Warszawie.
Kazimierz Or³o  ur. 26 grudnia 1935 w Warszawie. Pseudonim: Maciej
Jordan. Od 1970 cz³onek Polskiego Pen Clubu. W 1981-1983  cz³onek ZG
Zwi¹zku Literatów Polskich, od 1989 nale¿y do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowa³ jako referent w Biurze Prawnym Kombinatu Górniczo-Energetycznego Turów na Dolnym l¹sku, po czym intensywniej zaj¹³ siê dzia³alnoci¹ pisarsk¹, publikuj¹c m. in.
na ³amach Twórczoci, Tygodnika Kulturalnego Orka i Wspó³czesnoci. W
1963, po wyjedzie w Bieszczady, do ukoñczenia budowy elektrowni wodnej
Solina, pracowa³ jako radca prawny. W 1968 odby³ podró¿ morsk¹ szlakiem:
Antwerpia, Dunkierka, Tripolis, Chalkis, Ateny, Konstantynopol, Izmir, Cypr,
Bejrut, Tangier, Lizbona. W 1969 mieszka³ w Kozienicach, pracuj¹c jako radca
budowanej tam elektrowni.
W tym¿e roku odwiedzi³ Nowy Jork i Boston. Wiosn¹ 1970 zosta³ redaktorem
w dziale s³uchowisk Naczelnej Redakcji Literackiej Polskiego Radia, w 1972 wszed³
do zespo³u redakcyjnego Literatury. W zwi¹zku z odbiorem Nagrody Fundacji
im. Kocielskich dwa tygodnie spêdzi³ w Genewie, by³ w Pary¿u, w Monachium
spotka³ siê z tworz¹cym na emigracji wujem, Józefem Mackiewiczem. W koñcu
1972 odby³ podró¿ do Moskwy.
W 1973 Instytut Literacki w Pary¿u wyda³ powieæ Cudowna melina. Skutkiem tego by³o zwolnienie z zajmowanych stanowisk oraz zakaz druku  zarówno
jego testów, jak i publikacji na ich temat.
W 1973-1976  referent prawny Warszawskiego Przedsiêbiorstwa Robót Drogowych, buduj¹cego trasê szybkiego ruchu Warszawa-Katowice. Od 1977 powiêci³ siê wy³¹cznie dzia³alnoci literackiej w tzw. drugim obiegu, do 1981 wspó³redaguj¹c wydawany w podziemiu kwartalnik Zapis.
W latach 80. publikowa³ poza cenzur¹  w Nowym Zapisie (1982-1983 cz³onek redakcji) i Kulturze Niezale¿nej (1987-1989), a tak¿e w Kulturze paryskiej
i londyñskim Pulsie. W 1988-1994  wspó³pracowa³ z Rozg³oni¹ Polsk¹ Radia
Wolna Europa. Ostatnia powieæ  Dziewczyna na ganku (2007), wyró¿niona nagrod¹ Nowych Ksi¹¿ek.
Mieszka w Warszawie.
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Edmund Pawlak  polityk, dyplomata, elektronik, absolwent Politechniki
Warszawskiej i Studium Podyplomowego Akademii Nauk Spo³ecznych w Warszawie. W 1988-2006  dyrektor generalny, sekretarz premiera, wiceminister w Urzêdzie Rady Ministrów, doradca premiera i struktur rz¹dowych: Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Sta³ego RM. Wieloletni nauczyciel akademicki, autor licznych
publikacji. Od 1997  prof. Nadzwyczajny Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu (Poznan School of Social Scientes), cz³onek Senatu tej uczelni.
Aktywnie uczestniczy na rzecz kontaktów polsko-litewskich. Od 1996  prezes
Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej. W 1997-2005  cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL.
E-mail: polskalitwa@o2.pl
Danuta Piotrowiczowa  ur. w 1939 na Wileñszczynie. W 1957 wraz z
rodzicami w ramach tzw. repatriacji wyje¿d¿a do PRL. Tam podjê³a studia rusycystyczne. Od 1972  na sta³e w Wilnie. Od 1977 pracowa³a w dzienniku Czerwony
Sztandar (potem Kurier Wileñski). Od pocz¹tku powstania, tzn. od 1989 wspó³pracuje z Znad Wilii, a tak¿e z innymi tytu³ami czasopism polskich w Wilnie.
Wyró¿niona Nagrod¹ im. Witolda Hulewicza  za krzewienie s³owa polskiego.
Pisze te¿ pod pseudonimem Danuta Werowska.
Marek Skwarnicki  ur. w 1930 w Grodnie, w rodzinie zawodowego oficera.
Jego dzieciñstwo up³ynê³o w okupowanej Warszawie, by³ cz³onkiem Szarych Szeregów, z matk¹ wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, potem
pracowa³ w gospodarstwie rolnym.
Poeta i publicysta (w latach 1958-1994 cotygodniowy felieton w Tygodniku
Powszechnym). Uczestniczy³ w ruchu katolickim. Zna³ Czes³awa Mi³osza. W
Krakowie mia³ bliskie kontakty z biskupem i kardyna³em Karolem Wojty³¹, po
wybraniu go na papie¿a bra³ udzia³ w kilkunastu podró¿ach reporterskich. To sprawi³o, ¿e Jan Pawe³ II porêczy³ mu potem opracowanie swoich poezji (Renesansowy
Psa³terz), a w 2002 zaprosi³ do Watykanu, by podyskutowaæ o ostatecznej redakcji
Tryptyku Rzymskiego.
Wyda³ kilkanacie tomów poezji, powieci i opowiadania, antologiê swych
felietonów, szereg ksi¹¿ek publicystycznych. Cz³onek PEN Clubu i SPP. Mieszka
w Krakowie.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista. Brat inflancki Âpsis.
Wyda³ tomy opowiadañ: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy w Sodomie; powieci
 Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie. Napisa³ powieæ
sensacyjn¹ Tajemnica, a ostatnio wybory szkiców historycznych, dotycz¹cych
krajów ba³tyckich pt. Ciche kraje (2006) i Etniczne dziedzictwo Ba³tów. Wierzenia 
obrzêdy  zwyczaje (2007).
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹  w prasie polonijnej.
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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Adres redakcji i wydawcy:
Iganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius
Tel./fax (redakcja i Polska Galeria Artystyczna Znad Wilii):
(00370-5) 212300; tel. w Polsce:(0048) 508764030
E-mail: znadwilii@wp.pl
Galeria i redakcja: www.galeriaznadwilii.com
Druk: Akritas, Geleinio Vilko 2, LT-03150 Vilnius
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Warunki prenumeraty:
Na Litwie  w redakcji Znad Wilii. Zamówienia na prenumeratê na
Litwie przyjmowane s¹ w redakcji, koszty prenumeraty rocznej w Polsce  80
z³, w krajach Europy  30 EUR lub równowartoæ w innych walutach, na
innych kontynentach  40 EUR.
Konto:
AB BANKAS HANSABANKAS kod banku 73000
konto: LT27 7300 0100 0246 6571
Konto walutowe:
Beneficiarys account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiarys name: VIEÐOJI ÁSTAIGA ZNAD WILII
KULTÛROS PLËTROS DRAUGIJA
Beneficiarys banks name: AB BANKAS HANSABANKAS
S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiarys address: Iðganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumeruj¹c Znad Wilii i zamieszczaj¹c
w kwartalniku og³oszenia, wspieracie Pañstwo
niezale¿n¹ prasê polsk¹ na Litwie.
Dziêkujemy za dofinansowanie i wsparcie:
Fundacjom  Pomoc Polakom na Wschodzie i Spaudos, radijo ir
televizijos rëmimo fondas oraz Konsulatowi RP.

