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Powsta³e z ruin Trzy Krzy¿e  dzie³o Antoniego Wiwulskiego,
s¹ symbolem przetrwania
6
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DRODZY CZYTELNICY

I znowu zamykamy kolejny rok, jeszcze jednym numerem Znad Wilii, jeszcze raz
siêgaj¹c po kwartalnik  nie
tylko na Litwie, lecz i w Polsce. W innych krajach, gdzie
mieszkaj¹ Polacy. Niewidoczne nici nas ³¹cz¹ z Warszaw¹ i Krakowem, Gdañskiem i Wroc³awiem,
ale te¿ z Seattlle, Chicago, Toronto, Sydney, Petersburgiem, Kijowem.
Przegl¹daj¹c polonijn¹ prasê, czasem zastanawiam siê: co po niektórych publikacjach pozostanie jutro, za rok?
Nie ukrywam, ¿e bli¿sze s¹ mi te wydawnictwa, które tworz¹ kronikê naszej obecnoci w miejscach, gdzie mieszkamy, zmuszaj¹ do
mylenia  informacja dociera dzi ró¿nymi cie¿kami, niekoniecznie
polskimi. I to bardzo szybko.
Zastanawiam siê te¿, jaki lad pozostawia kwartalnik? Cieszê siê,
gdy pismo jest pomocne w kszta³towaniu wspó³czesnego wizerunku
rodaków, gdy sprzyja pracy badawczej i naukowej nad stanem naszego posiadania, gdy niektóre tematy powracaj¹ w dalszych publikacjach.
Oznacza to, ¿e s¹ potrzebne.
Czasami narzekam, ¿e jestem zmuszony realizowaæ wiele ogniw
pracy nad kwartalnikiem samotnie, ale pocieszaj¹ce jest to, ¿e wspó³tworzy go coraz wiêcej osób  choæby poprzez nadsy³anie artyku³ów i
korespondencji. Dziêkujê za to  dziêki temu istniejemy ju¿ 18 lat. Mam
nadziejê, ¿e i kolejny rok pomylnie przetrwamy.
A w numerze polecam niema³o ciekawych artyku³ów  na uwagê
zas³uguje wspomnienie Mieczys³awa Jackiewicza o Zarzeczu, dzielnicy Wilna. Koresponduje z nim opowieæ o wiêtach w Latgalii Tadeusza Zubiñskiego. Dowiemy siê, jak na Litwie by³ postrzegany Antanas
Baranauskas, jak¹ rolê w Niemczech odegra³ Sarbiewski.
Szczególnie mi³o mi zaprosiæ do lektury publikacji nowych autorów, a przede wszystkim wspomnieñ znad San Francisco o Czes³awie
Mi³oszu Adama Lizakowskiego, jak te¿ wierszy tego poety z Chicago,
innych twórców. £¹czy je próba ogarniêcia historii i losów ludzi, pochodz¹cych czêsto z Pogranicza Narodów i Kultur.
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IN MEMORIAM
JANUSZ DUNIN-HORKAWICZ. 1931-2007
Ze smutkiem stwierdzam, ¿e w stopce wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ osób uby³o jedno nazwisko.
Wilnianina z urodzenia, który do Rzeczypospolitej
Wielu Narodów odwo³ywa³ siê w swoim ¿yciu i pracy
na rzecz wspó³czesnego pojednania  poprzez szerok¹ wspó³pracê w zakresie nauki i kultury.
Janusz Dunin-Horkawicz, emerytowany Profesor, by³ Przyjacielem Znad Wilii od pocz¹tków powstania pisma, od 1989 roku. Sekundowa³ nam przez ca³y czas  na
³amach dwutygodnika, a potem i kwartalnika drukowa³em Jego eseje,
recenzje. Jeszcze w tym roku, dzwoni³ do mnie, wydrukowa³ wiosn¹
recenzjê na temat ksi¹¿ki mojego syna, Macieja Mieczkowskiego pt.
Byæ Polakiem na Litwie w Nowych Ksi¹¿kach.
Mia³ swoist¹ i konkretn¹ metodê wspierania pisma: wiedz¹c, ¿e autorom i zainteresowanym najczêciej wysy³am kwartalnik z w³asnych
rodków, po otrzymaniu Znad Wilii przesy³a³ mi krótki list, za do w
koperty wk³ada³ znaczki pocztowe na kolejny numer.
Wielokrotnie odwiedza³ mnie w Wilnie. Jednego razu goci³ mnie u
siebie, na Piotrkowskiej w £odzi. Mia³ olbrzymie zbiory ksi¹¿ek, dotycz¹cych Wilna i Litwy, napisanych równie¿ przez autorów wspó³czesnych. Przed dwoma laty, 25 wrzenia 2005 roku, wyda³ katalog, licz¹cy 813 pozycji, pt. Vilniana i Lithuanica, przeznaczony na aukcjê
antykwaryczn¹ (patrz: Janusz Dunin-Horkawicz, O moich zbiorach vilnianów i lituaników, Znad Wilii, 22/2005). Katalog zawiera³ pozycje,
które jako wytrawny bibliofil i specjalista w tym zakresie, zbiera³ przez
ca³e ¿ycie. W katalogu znalaz³y siê tak¿e roczniki Znad Wilii  od
1989 roku. Nie wiem, jakie losy spotka³y te pozycje. Chêtnych do wziêcia
udzia³u w aukcji  narzeka³  by³o niewielu. Chodzi³o Mu g³ównie o to,
a¿eby z wielkim trudem zebrane pozycje trafi³y w odpowiednie rêce.
Czy trafi³y?
Janusz Dunin-Horkawicz urodzi³ siê w Wilnie, jako syn lekarza okulisty, jego matk¹ by³a Helena z Chaszkowskich, bakteriolog, asystent w
Zak³adzie Bakteriologii USB. Ich syn by³ ostatnim po mieczu kresowego rodu Duninów, herbu £abêd. Pewnie zosta³by równie¿ lekarzem,
gdyby nie socjalistyczne restrykcje i ograniczenia. Przynale¿noæ do
sodalicji mariañskiej i brak udzia³u w nowych strukturach spowodo8
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wa³, ¿e studia na medycynie by³y nie dla niego. Dziêki poparciu franciszkanina, o. Gerarda Domki, dosta³ siê na polonistykê na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, któr¹ ukoñczy³ w roku 1955. Przez pewien
czas wspó³pracowa³ z PAX-em, sk¹d odszed³  jak opowiada³ po latach  z powodów politycznych. W 1957 rozpocz¹³ pracê w Bibliotece
G³ównej Uniwersytetu £odzkiego, przeszed³ w niej wszystkie stopnie
zawodowe, zostaj¹c dyrektorem tej placówki. Jednoczenie by³ profesorem Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej U£. Bêd¹c
nas emeryturze, od 2002 wyk³ada³ edytorstwo na kierunku Dziennikarstwo w Wy¿szej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w £odzi.
W czasach walki o niepodleg³oæ udostêpnia³ mieszkanie na powielanie niezale¿nych publikacji i ulotek  drukowa³a je Jego córka, Kinga
Dunin. W 1980 dowiadczy³ rewizji, a potem konfiskaty niektórych
ksi¹¿ek i bibu³y. Przes³uchiwany by³ niejednokrotnie jeszcze wczeniej.
Gromadzi³ nielegaln¹ literaturê, m.in. wydawnictwa Instytutu Literackiego w Pary¿u, Kulturê parysk¹, wydawnictwa londyñskie  dla
Biblioteki Uniwersyteckiej, by móc j¹ udostêpniaæ w miarê swych
mo¿liwoci. Wydania i ksi¹¿ki takie ukrywa³ w magazynach, miêdzy
woluminami. Wspiera³ powstanie Solidarnoci bibliotekarzy  na zjedzie w Szczecinie by³ jej delegatem z £odzi. W stanie wojennym internowano Jego córkê, ziêcia i ¿onê, a pó³rocznego wnuka zabrano do
Izby Dziecka, gdzie go odnalaz³ dopiero po pewnym czasie.
Zabiera³ g³os w sprawach mniejszoci narodowych. Na przyk³ad, w
orodku przy Duszpasterstwie rodowisk Twórczych o. Stefana Miecznikowskiego w £odzi. Niektóre Jego artyku³y zatrzymywa³a cenzura.
Taki los m.in. spotka³ pracê pt. Jak szanowaæ Litwê. Nurty wileñskiego
mylenia, która ostatecznie wysz³a w Zeszytach Historycznych. By³
autorem kilkuset artyku³ów naukowych, 20 ksi¹¿ek, w tym pozycji Co
by³o, a nie jest, czyli kilka lat m³odoci mojej w Wilnie (1990). Rewelacyjnie w krêgach naukowych zosta³a przyjêta ksi¹¿ka Papierowy bandyta. Ksi¹¿ka kramarska i brukowa w Polsce (1974). Napisa³ dwie
ksi¹¿ki wspomnieniowe z okresu swego ¿ycia w Polsce.
By³ za³o¿ycielem Towarzystwa Przyjació³ Wilna i Ziemi Wileñskiej i
 jak czêsto podkrela³  dodatkowym i wielkim Jego zainteresowaniem by³o Wilno i sprawa Litewska.
Wybitny uczony, specjalista z zakresu polskiego bibliotekarstwa
odszed³ 27 lipca 2007 roku. Spocz¹³ na Starym Cmentarzu w £odzi.
Romuald Mieczkowski
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Z cyklu Zimowy spacer po Górze Trzech Krzy¿y i okolicach.
W centrum  koció³ akademicki wiêtych Janów
10

NASZ K¥T EUROPY
Z NOTATNIKA BOÑCZY
Wybory
Przed wyborami w Polsce dosta³em wiele sprzecznych ze sob¹ maili.
Od mi³ych mi znajomych i od zatroskanych losem kraju nieznajomych,
od czytelników Znad Wilii. Jedni pisali: Los kraju le¿y w Twoich rêkach! Zablokuj PiS! Inni apelowali, aby zablokowaæ PO. Jeszcze inni
proponowali, aby szukaæ na koñcach list wyborczych Polek i Polaków, nienale¿¹cych do ¿adnej partii.
Nie bêdê jednak przytacza³ treci tych listów, zreszt¹ przygl¹da³em
siê kampanii jedynie jako obserwator. Wa¿niejsza jest kwestia: czego¿
Polak zza granicy mo¿e oczekiwaæ od nowych w³adz?
¯eby Polska by³a Polsk¹?!
A có¿ to oznacza? Na pewno Ameryk¹ siê nie stanie. I Bia³orusi¹ ju¿
te¿ nie. Polacy oczekuj¹, a¿eby ich kraj wzrasta³ w si³ê, zaprzesta³ wewnêtrznych wani i podejrzliwoci, przejrza³ na oczy i budowa³ nie
tylko programowo dobre stosunki z s¹siadami, co konstruktywnie i na
roboczo, nazywaj¹c rzeczy po imieniu. ¯eby nowy rz¹d przyczyni³ siê
do rozwi¹zywania problemów swych rodaków, zamieszka³ych za granic¹, potrafi³ wykorzystaæ ich potencja³.
Karta Polaka
Jaka po wielu latach zosta³a przyjêta, ma w³anie poprawiæ ich sytuacjê. Jeli dla Polaków na Litwie i £otwie, dla których w minionym
roku otworzy³y siê ca³kowicie granice unijne, karta ma znaczenie mniejsze, to dla rodaków z Bia³orusi czy Ukrainy jest to dokument niezwykle
istotny. Nie tylko w aspekcie, potwierdzaj¹cym przynale¿noæ do Narodu Polskiego, co przede wszystkim z uprawnieñ., wynikaj¹cych z
podjêtej ustawy.
Karta od marca 2008 roku pozwoli jej w³acicielom z krajów by³ego
Zwi¹zku Sowieckiego m.in. otrzymaæ bez op³at wizy pobytowe, prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w Polsce, korzystaæ z bezp³atnego
systemu owiaty i opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jak
obywatele polscy, w pierwszej kolejnoci ubiegaæ siê o rodki finansowe, a nawet korzystaæ z 37-procentowej ulgi na przejazdy kolej¹ na
terenie Polski czy za darmo zwiedzaæ muzea pañstwowe.
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Jest to de facto krok, stwarzaj¹cy warunki zamieszkania w Polsce.
I do tego szykuj¹ siê tysi¹ce osób. W tym  jak szacuje pewien pracownik konsularny na Wschodzie nieunijnym  równie¿ popi, tj. ludzie, pe³ni¹cy obowi¹zek Polaka. Jeli karty z jakich powodów nie
przyznaj¹ im konsulaty, ubiegaj¹cy siê o ni¹ maj¹ szansê otrzymaæ dokument w MSZ.
Dobrze, jeli miejsce obywateli polskich, którzy wyjechali za wiêkszym kawa³kiem chleba z mas³em na Zachód, zajm¹ pracowici fachowcy-rodacy ze Wschodu. Perspektywiczna mo¿e byæ nauka m³odzie¿y,
która przebrnie egzaminy wstêpne, nie mo¿na odmówiæ leczenia. Gorzej, jeli do kraju przybêd¹ rzesze pokrzywdzonych i potrzebuj¹cych
pomocy materialnej.
Bez granic
21 grudnia zostalimy ca³kowitymi Europejczykami  o pó³nocy znik³y granice na Wschodzie Unii. I nic siê nie sta³o  nie wyruszylimy
spo³em do innych krajów, niewykupione zosta³y tañsze u s¹siadów towary. W likwidacji zasieków, szlabanów i bramek kontrolnych uczestniczyli czo³owi politycy. W ten sposób niew¹tpliwie przejd¹ do historii 
ju¿ po kilku latach zdjêcia stan¹ siê nieprawdopodobne, jak dzi dla naszych dzieci i wnuków kolejki w sklepach. Zapewne niektórzy mê¿owie
stanu ju¿ wkrótce bêd¹ wspominaæ te swoje zas³ugi, jak dzisiaj niektórzy
sporód nich podkrelaj¹ swój wk³ad w wprowadzeniu naszych krajów do Wspólnoty, a wczeniej  w rozwalenie komunizmu.
Granice znik³y. Nie znik³y kompleksy, stereotypy, nie znik³y oczekiwania. I to kolejne wyzwanie  praca nad jakoci¹ naszego ¿ycia. Na
zbli¿enie z Zachodem nie tylko poprzez wzrost cen, lecz i poprzez zwiêkszenie wysokoci zarobków w tej czêci kontynentu.
A ró¿nice kulturowe, to¿samociowe  niech sobie pozostan¹!
Dorêczyciele druków
Piêkne dziewczyny i energiczni ch³opcy, nie mniej witalni staruszkowie, coraz czêciej w rzucaj¹cych siê w oczy firmowych wdziankach, staraj¹ siê nas dopaæ na ka¿dym kroku, aby wcisn¹æ jaki druczek, jak¹ ulotkê. Z propozycj¹ czego nabycia  od kredytu w banku, po niezliczone inne rzeczy, z adresem nowego marketu lub pizzerii,
z propozycj¹ pójcia na koncert, skorzystania z nauki jêzyków obcych,
us³ug astrologa czy uzdrowiciela.
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Kiedy wychodzê w przejcia podziemnego, muszê przejæ ca³y szpaler wciskaj¹cych takie druki. Pierwszym mówiê dziêkujê, na nastêpnych staram siê nie zwracaæ uwagi. Mimo to czasami co trafia do
moich r¹k. Na razie nie skorzysta³em z ¿adnej z ofert i  jak inni 
wyrzucam ulotki do najbli¿szego kosza na mieci. Nie takie to proste 
zwykle ko³o takich rozdawaczy bywaj¹ one wype³nione po brzegi,
mnóstwo ulotek poniewiera siê na ziemi.
Podobnie z darmow¹ pras¹. Pomiñmy fakt, ¿e nie jest ona wcale
taka darmowa, skoro op³aca siê to robiæ, skoro pozyskuje reklamy,
obliczone na u¿ytkownika tekstów w niej zamieszczanych. Poziom
owych brukowców bywa w dos³ownym znaczeniu tego s³owa, poniewa¿ przy kulturze w naszym k¹cie Europy l¹duj¹ one w³anie na bruku.
Powstaje pytanie, dotycz¹ce dobra konsumenta: a czy to musi ci¹gle on broniæ siê przed energicznymi dorêczycielami takich druków,
kto ma p³aciæ za zamiecanie miast? Pomijam skrzynki pocztowe. S¹
to pojemniki na miecia reklamowe. Co wiêc robiæ?
W kulturalny sposób wyrzucaæ.
Powiedzmy sobie, na dzieñ dzisiejszy, jest jakby w porz¹dku
S³ucham rozmowy w radiu po polsku w Wilnie. D³ugiej, z m³odym
cz³owiekiem, chc¹cym dzia³aæ dla spo³eczeñstwa. Pod warunkiem, jeli dostanie pieni¹dze na tak¹ dzia³alnoæ. Rozmówca wziêtej dziennikarki by³ zadowolony:  Powiedzmy sobie, na dzieñ dzisiejszy, jakby
jest w porz¹dku  stwierdzi³, podsumowuj¹c swoje wysi³ki. Te s³owa
szczególnie sobie wzi¹³ do serca i jêzyka, bo powraca³y co rusz, przeplatane innymi pere³kami. Takimi, jak: znaczy siê; faktycznie, generalnie rzecz bior¹c, jakby (jakby dobrze, jakby wiemy, jakby za³atwiona sprawa, jakby nie do koñca)...
Zastanawia³em siê, dlaczego tak mówi ów m³ody (i pewnie ambitny) cz³owiek, sk¹d siê on wzi¹³. Przecie¿ nie ¿yjemy na pustyni, wygl¹da, ¿e jakie koñczy³ studia, mo¿e generalnie rzecz bior¹c nawet w
Polsce. Mnogoæ rusycyzmów jednak¿e wskazywa³a na to, ¿e chyba
w swoim ¿yciu du¿o mówi³ po rosyjsku, a mo¿e nawet w tym jêzyku
 ju¿ w czasach niepodleg³oci  odbywa³ edukacjê. Mo¿e pochodzi z
rodziny mieszanej albo zrusyfikowanej, która dopiero teraz dojrza³a do
szukania swych korzeni? Zaraz, zaraz  myla³em  ilu¿ to znam przecie¿ Litwinów, Rosjan z Wilna, piêknie mówi¹cych po polsku?
Szczerze mówi¹c, nie móg³bym rozwijaæ inicjatywy i pracowaæ z
13
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kim, kto w ten sposób wyra¿a swe myli, choæ zdarza³o siê co takiego w mojej praktyce. A swoj¹ drog¹  ilu¿ to dzia³aczy, nawróconych
na polskoæ, kaleczy nasz jêzyk w s³usznej sprawie? Maj¹c ku temu
obiektywne powody  znaczna czêæ z nich w pracy czy w domu
mówi w innych jêzykach. Na ca³e szczêcie, s¹ tacy, którzy dbaj¹ o
czystoæ konwersacji w ka¿dym z u¿ywanych przez siebie jêzyku.
Nocne alkohole
Czym siê ró¿ni ryba-pi³a do cz³owieka? Ryba pi³a, a cz³owiek pi³,
pije i biæ bêdzie! Wszystko sprzyja rozwijaniu takiej mo¿liwoci. Alkohole na okr¹g³o, 24 h na dobê. Na Litwie nie brakuje punktów nocnej
sprzeda¿y. Jeszcze lepiej w Polsce, w Warszawie powsta³a sieæ kiosków wiat alkoholi. Ów wiat wyskokowy skutecznie zastêpuje
tytu³y prasowy, jakie odesz³y w niebyt  Poznaj wiat, wiat M³odych czy Dooko³a wiata. Nawet z nimi nie konkuruje  wszak jest
potentatem, bo któ¿ to ostatnio widzia³ kolejki po gazety? A tu, nocn¹
por¹, po alkohol  co rusz. I rednia wieku jak¿e obiecuj¹ca!
Wracam póno ze znajomymi z Nowego Jorku i Chicago ze spaceru po Warszawie. Patrzymy, jak interes rozkwita. Zreszt¹ pokusa i nas
nie omija  bomy po drodze troszeczkê za spotkanie wypili. Stoimy
swoje g³ównie wród doæ weso³ej kolejki. Poczym znajomi z USA
mówi¹, ¿e taki numer w Ameryce nie przeszed³by. Tam alkohol w wielu stanach, mimo demokracji, dostêpny od 9 rano, a nawet i póniej.
Nie wspomnê o zacofanej w tym zakresie Szwajcarii, utrudnieniach
w krajach skandynawskich. Utrudnienie w zdobyciu alkoholu zostaje
wci¹¿ najskuteczniejsz¹ przeszkod¹ w rozpijaniu narodów.
Inaczej bêdzie rozkwita³ pok¹tny handel  mówi¹ obroñcy kiosków,
czasem a¿ w sejmie (czy¿by za to im p³acono?). Chyba razem z sutenerstwem. A to ju¿ nie budka, zachêcaj¹ca asortymentem napojów 
zdecydowanie wiêksza czêæ spo³eczeñstwa jednak na to nie idzie.
Ponadto mamy policjê.
Tymczasem alkoholowych ofert przybywa. Pan Szczepan, którego
córka pracuje w markecie, dzieli siê tajemnic¹ komercyjn¹:
 Panie, oni z marketu zrobili sklep nocny, ¿eby wódê sprzedawaæ!
A po chwili zastanowienia dodaje:
 No, nie bardzo. Czasami m³odzi kupuj¹ na zagrychê chipsy, a
starsi to tradycyjnie wol¹ kie³basê, obowi¹zkowo pokrajan¹.
Tomasz Boñcza
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ZNAD DUNAJU
KSI¥¯KA POLONIJNA W BUDAPESZCIE
Anatol Niechaj
Znad Dunaju, nie znad Newy tym razem, bowiem w padzierniku przebywa³em w Budapeszcie, na VIII Salonie Ksi¹¿ki Polonijnej. Ma on na celu
promocjê dorobku autorów polonijnych, pomoc w nawi¹zywaniu kontaktów z czytelnikami oraz integracjê rodowisk twórczych Polonii. Gospodarzem by³ Dom Polski, razem z parafi¹ polsk¹ pw. Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki Wiernych oraz Muzeum i Archiwum Wêgierskiej Polonii, a zorganizowa³o je Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie (APAJTE) wraz z miejscowym rodowiskiem Polonii wêgierskiej (patrz te¿ s. 152).
Jak poinformowaa Agata Kalinowska-Bouvy, prezes APAJTE, na Salon zg³osi³o siê 47 wystawców indywidualnych i 7 instytucji. Zaprezentowano ksi¹¿ki pisarzy, poetów, publicystów i redaktorów, a tak¿e przedstawicieli oficyn wydawniczych, którzy przyjechali osobicie, b¹d nades³ali
swoje publikacje z Anglii, Australii, Belgii, Danii, Francji, Kanady, Litwy,
Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, USA i Wêgier i W³och. Z Rosji przywioz³em kilka swoich ksi¹¿ek z serii Polonica Petropolitana  o polskich ladach w Petersburgu, wydawanej staraniem Konsulatu Generalnego RP.
Inauguracji dokona³ konsul Marcin Soko³owski, ambasada RP zafundowa³a kolacjê. Dom Polski mieci siê w dzielnicy, zasiedlanej przez
Polaków, przy ulicy Ohegy 11. Zwiedzilimy Budapeszt, bylimy goæmi Muzeum i Archiwum Polonii Wêgierskiej. W tej niedawno powsta³ej
placówce mo¿na obejrzeæ sta³¹ ekspozycjê Tysi¹c lat powi¹zañ polsko-wêgierskich. Konrad Sutarski, jej dyrektor i kustosz, a jednoczenie dzia³acz polonijny, dyplomata i poeta, dokona³ w naszej obecnoci
otwarcia wystawy Polskojêzyczne druki na Wêgrzech. Tam¿e, wspólnie z Agat¹ Kalinowsk¹-Bouvy, poprowadzi³ spotkanie Pisarze pisarzom, które stworzy³o mo¿liwoæ indywidualnych prezentacji uczestników tegorocznego Salonu.
Prezentacja ksi¹¿ek odby³a siê w Domu Polskim. Salê wystawow¹
wype³nia³y t³umy zwiedzaj¹cych. Do najbardziej ciekawych wydañ chcia³bym zaliczyæ ksi¹¿kê wspomnieñ Stanis³awy Chobian-Chéron z Francji
Wêdrowne maki, wydan¹ przez warszawski PIW  o latach zes³ania do
Kazachstanu i Uzbekistanu. Z utworów poetyckich  zbiór trenów, napisanych po mierci syna, przedstawi³ Józef Pless z Niemiec. Warto wymieniæ fraszki Wawrzyñca Marka Raka  jego ksi¹¿ki cieszy³y siê chyba najwiêkszym powodzeniem.
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ZNAD ODRY
NIEBYWALE AKTUALNE PAMIÊTNIKI MARII D¥BROWSKIEJ
Eugeniusz Kurzawa
Na jarmarcznej wyprzeda¿y ksi¹¿ek kupi³em kiedy, za symboliczne pieni¹dze, kilkutomowe Dzienniki Marii D¹browskiej (Czytelnik
1988). Wczeniej nie wpad³y mi w rêce, specjalnie ich zreszt¹ nie poszukiwa³em. Lekturê zacz¹³em od... pominiêcia obszernego wstêpu
Tadeusza Drewnowskiego, wol¹c samemu dochodziæ, co autorka Nocy
i dni ma do przekazania czytelnikom.
Jedn¹ z pierwszych rzeczy, które w zapiskach odkry³em, to rozliczne znajomoci m³odej, jeszcze nieopierzonej pisarki Marii Szumskiej, z postaciami, które w przysz³oci mia³y decydowaæ o losie Polski. Wspomnienia zaczynaj¹ siê bowiem na samym pocz¹tku I wojny
wiatowej (pierwszy wpis z 13 listopada 1914), ale znajomoci siêgaj¹
lat studenckich D¹browskiej, okresu jej dzia³alnoci spó³dzielczej, spo³ecznej, niepodleg³ociowej. Wprowadzona m.in. przez swego mê¿a,
Mariana D¹browskiego, mia³a w przysz³oci korzystaæ z tych znajomoci, ale nie w dzisiejszym znaczeniu za³atwiania sobie czego. Po
prostu uczy³a siê od nich. Kontakty z wybitnociami nauki, kultury,
polityki, wojskowoci budz¹ zazdroæ. Choæ z drugiej strony wiatek
kulturalny, inteligencki XX-lecia miêdzywojennego nie by³ zbyt wielki i
niemal wszyscy si³¹ rzeczy musieli siê znaæ. Inna sprawa, która rzuci³a
mi siê w oczy podczas lektury Dzienników, to trzewoæ konstatacji i
dystans, jaki pisarka potrafi³a utrzymywaæ wobec biegn¹cej obok rzeczywistoci. Wiele z jej ocen, dotycz¹cych zachowañ ludzi, spo³eczeñstw, mechanizmów politycznych jest nadal aktualnych. Ba, s¹ oceny
tak ponadczasowe, ¿e a¿ smutne. Czytam listy Orzeszkowej. Nieskoñczony smutek wielkiego osamotnienia wieje z tych listów. W Polsce
by³o zawsze tak, jak jest dzisiaj. Pomyje i plwociny dla wielkich i szlachetnych, uznanie i entuzjazm dla ba³wanów lub zgo³a nêdzników. Straszno jest ¿yæ i pracowaæ w tym kraju tak niewdziêcznym i w którym kochaæ mo¿na tylko: kilkoro ludzi, ziemiê i swoj¹ z³ot¹ o Polsce chimerê
(t. 2, s. 204-205). Czy co siê zmieni³o u nas w tej mierze, albo wygl¹da chocia¿, ¿e idzie w kierunku zmian?!
Powy¿sza wypowied pochodzi z lat 30. Ale co s¹dziæ o zapisie z 4
grudnia roku 1916? Grabowski opowiada³ o hopkach, jakie m³odzie¿
wyprawia³a Sikorskiemu w Warszawie. Okropne. Podobno w Warsza16
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wie nikt o nikim inaczej nie mówi, tylko ¿e przekupiony. Ten przez
Niemców, ów przez Austriaków, inny przez ¯ydów, masonów itp. Ca³a
Polska przekupiona w swoim w³asnym mniemaniu. I tak t¹ fikcj¹ przekupienia wszyscy siê w sobie ¿r¹ (t. 1, s. 69).Wygl¹da, jakby rzecz
tyczy³a roku 2006 lub 2007. Podobnie jak zapis z 11 lipca 1921: Czym
jest Polska? Straszliwe z³odziejstwa, szwindle i nadu¿ycia. Obracanie
na w³asn¹ korzyæ powierzonymi pañstwowymi pieniêdzmi to jedno z
najmniejszych przestêpstw. Obok z³odziejstwa  niedo³êstwo, nieporz¹dek, nie³ad (t. 1, s. 156). Takich fragmentów jest sporo.
Co zaskakuje i co uderza w kontekcie obecnej sytuacji Polski 18
lat po transformacji ustrojowej, to niesamowite wrêcz analogie miêdzy
tamtymi a dzisiejszymi czasy. Albo mo¿e inaczej: niezmiennoæ negatywnych postaw i charakterów Polaków kiedy i teraz. Co oznacza, i¿
spo³ecznoæ nad Odr¹ i Bugiem, mimo up³ywu kolejnych dekad, zmian
ustrojów, przesuniêæ terytorialnych pañstwa po prostu nie dojrzewa.
Nie wyci¹ga wniosków z przesz³oci. I niesie ze sob¹ wci¹¿ te same,
najgorsze cechy spo³eczne.
Te fragmenty pamiêtników, które wrêcz pora¿aj¹ aktualnoci¹, zacz¹³em sobie podkrelaæ i wynotowywaæ w miarê lektury. Smutne w
nich jest to, ¿e gdyby D¹browska ¿y³a dzi, owe obserwacje mog³aby
toczka w toczkê powtórzyæ.
Ale ma równie¿ wizjonerskie uwagi, dotycz¹ce kraju. 14 padziernika 1918 spotka³a w Warszawie manifestacjê grobowo i przewlekle
zawodz¹c¹: Ojczyznê, wolnoæ racz nam wróciæ, Panie. Du¿o okrzyków i napisów: Niech ¿yje Pi³sudski, a nawet Niech ¿yje Wilson,
ani jednego: niech ¿yje Gdañsk, l¹sk, po³¹czona Polska. (t. 1, s. 116).
Co zapewne by³o odbiciem propagandy pi³sudczykowskiej, jak i prowschodniego nakierowania ówczesnego spo³eczeñstwa w zaborze rosyjskim. Ziemie piastowskie nie by³y wa¿ne, zamêt powstania wielkopolskiego nie by³ Pi³sudskiemu na rêkê, co zreszt¹ póniej siê ujawni³o w jego pismach i postawie.
Jestemy naród nie z bani, tylko z bajki, ¿ywy temat do satyry, i to
jest to miejsce, z którego mo¿e siê zacz¹æ szerzyæ mieræ na ca³y organizm. Naród tragikomiczny, groteskowy, patetyczny, naród bez prostoty.
D¹browska zauwa¿a co, czego bêd¹cy przy w³adzy wtedy i dzi nie
zauwa¿aj¹, albo nie rozumiej¹.
Eugeniusz Kurzawa
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Z cyklu Zimowy spacer po Górze Trzech Krzy¿y i okolicach.
Dwie wie¿e dzisiejszego miasta  Giedymina i telewizyna
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GALERIA, PASJE
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U,
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Poeci w miecie Nikifora

©Romuald Mieczkowski

Jesieni¹, kiedy licie jeszcze z drzew nie spadaj¹, a nabieraj¹ tylko
intensywnych kolorów, jest czas na poezjê. Mi³a bywa pamiêæ kolegów po piórze, organizatorów spotkañ, których bohaterem jest poezja.
Mo¿e nie tyle bohaterem, co pretekstem do rozmów, na jakie w zapracowanym ¿yciu brak czasu.
Droga na Pogórze polskie daleka, ale wybra³em siê na X Jubileuszow¹ Krynick¹ Jesieñ Literack¹ (4-7 padziernika), której podstawowym organizatorem by³ Oddzia³ Krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, przy udziale finansowym sponsorów, przede wszystkim
Stanis³awa Jerzego Kulisia, w³aciciela krakowskiej Jamy Michalika i
domów wczasowych Tryumfy w Krynicy, energicznego przedsiêbiorcy, ale i cz³owieka o artystycznej duszy, czego dowodem by³o jego
wyst¹pienie nt. Kraków m³odopolski  Stanis³aw Wyspiañski i Jama
Michalika podczas sympozjum literackiego Kraków i literatura.
W sympozjum m.in. wyst¹pili: Gabriela Matuszek (O najg³oniejszym polskim  krakowskim  manifecie literackim  Confiteor
Przybyszewskiego),
Józef Kurylak (O
poetach dwudziestolecia miêdzywojennego w Krakowie:
K. I. Ga³czyñski,
Mieczys³aw Jastrun,
Julian Przybo),Leszek Elektorowicz
(Sytuacja literatury
krakowskiej i jej promocji dzi i w czasie
stanu wojennego), Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
19
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Wojciech Ligêza (Na granicy wiata i zawiatów. Kraków poetów
wspó³czesnych), Bogus³aw ¯urakowski (Jak powsta³o Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich). Odchodz¹c od czytania referatu, mówi³em o Ostatnim obywatelu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  Czes³awie Mi³oszu,
jako o £¹czniku pomiêdzy Polsk¹ i Litw¹, Wilnem a Krakowem, o
zagadnieniach budowania dzisiejszych relacji kulturalnych pomiêdzy tymi
krajami i miastami.
W Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego odby³a siê Wielka Gala
Poetycka, na której gocie festiwalu zaprezentowali sw¹ twórczoæ, z
recitalem wyst¹pi³a El¿bieta Wojnarowska. W gali uczestniczy³a grupa
poetów ze Lwowa i Iwanofrankowska (Stanis³awowa).
W Krynicy mia³em mo¿liwoæ zapoznania siê z Muzeum Nikifora.
Inspiracja tradycj¹

©Romuald Mieczkowski

Tak mo¿na by okreliæ wystawê malarstwa
sztalugowego malarek z Podlasia, matki i córki  Ireny Garbiec i Joanny Iwanowskiej w
Polskiej Galerii Artystycznej Znad Wilii (9
padziernika  9 listopada).
Irena ukoñczy³a Pañstwowe Liceum Sztuk
Piêknych w Supralu. Maluje od 1980 roku. W
Wilnie pokaza³a 17 obrazów. Jej ulubionym tematem s¹ kwiaty. Inspiracj¹ do jej twórczoci
pocz¹tkowo s³u¿y³y p³ótna dawnych mistrzów
holenderskich. Jest projektantk¹ tkanin i wzor- Pisarz Kazys Saja podnictwa. Przy wspó³pracy z ARS Polona pre- czas wernisa¿u w PGA
zentowa³a swoje obrazy m.in. w Chicago, Lon- Znad Wilii
dynie oraz Dusseldorfie. Wspó³pracowa³a z wybitn¹ polsk¹ projektantk¹
mody i scenografem Xymen¹ Zaniewsk¹. Od 1991 roku nale¿y do Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków  Polska Sztuka U¿ytkowa.
Joanna Iwanowska, jej córka, jest równie¿ absolwentk¹ tego¿ Liceum w Supralu, kierunek  formy u¿ytkowe. W tym zakresie na XX
Miêdzynarodowych Targach Tekstylnych w £odzi otrzyma³a br¹zowy
medal za najlepszy projekt stoiska wystawowego. W Wilnie zadebiutowa³a wystaw¹ malarsk¹, na któr¹ z³o¿y³y siê pastele i oleje, których
tematem by³y pejza¿e. A wiêc te¿ bliskie szerokim oczekiwaniom mi³oników malarstwa tradycyjnego.
Podczas otwarcia ciep³o o obrazach wypowiada³ siê krytyk sztuki
Romualdas Alekna, jak te¿ znany prozaik litewski Kazys Saja.
20
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W pa³acu wartym Paca

©Marian Paluszkiewicz
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10 padziernika 2007 dla
dyplomacji polskiej na Litwie
to historyczny dzieñ  ambasada i konsulat Polski, w obecnoci prezydentów obu krajów, dokona³y uroczystego
otwarcia swej nowej siedziby
w pa³acu Paca, na miarê strategicznego partnerstwa s¹siaPrezydent Lech Kaczyñski w towarzystwie
dów.
ambasadora RP Janusza SkolimowskieTo wydarzenie szeroko
go og³¹da obrazy Jolanty nie¿ko
nawietla³y media. Dodam, ¿e
uroczystoæ zosta³a uwietniona wystaw¹ malarstwa twórców, wspó³pracuj¹cych z PG Znad Wilii ró¿nej narodowoci, jak te¿ odrêbn¹ prezentacj¹ Jolanty nie¿ko Uroki Wileñszczyzny  z kuferka mojej Babci,
która zosta³a potem pokazana w Pu³tusku. Nie zabrak³o wiêc i artystów
na tej gali. Wspó³organizatorem wystaw by³ Instytut Polski w Wilnie.
W tamtych dniach, w sk³adzie delegacji Mazowieckiego Centrum
Kultury i Sztuki prowadzi³em rozmowy na temat zorganizowania w Wilnie
wielkiego przedsiêwziêcia artystycznego pt. Ikony Zwyciêstwa (nawi¹zuj¹cego do epoki Solidarnoci). Pod d³u¿szej nieobecnoci w moim
miecie, podczas uroczystego przyjêcia w nowej siedzibie ambasady
spotka³em licznych znajomych  Polaków i Litwinów, którzy wprowadzali mnie w niuanse najwie¿szych wydarzeñ na styku polsko-litewskim. Interesowa³o ich
moje zdanie, jako cz³owieka trochê z ubocza, który pozyska³
nieco dowiadczeñ
znad Wis³y. Rozmowy te okrelam jako
owocne w aspekcie
znacznie szerszej
wspó³pracy polsko-litewskiej na niwie kultury, a przede wszystW barwach PGA Znad Wilii  w Pa³acu Paca. kim wystawiennictwa
Uczestnicy historycznej wystawy
i literatury.
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XXXVI Warszawska Jesieñ Poezji
Na program Jesieni, jej czêæ miêdzynarodow¹, z³o¿y³y siê spotkania autorskie w Warszawie i okolicach, poranki i wieczory poezji s³owiañskiej, macedoñskiej, litewskiej (w Skierniewicach), chiñskiej i iberyjskiej, koncerty muzyczno-poetyckie w Domu Literatury i w Stawisku (Wieniec dla Pana Jaros³awa), sesja literacko-muzyczna, Noc Poetów (dla najbardziej wytrwa³ych) i wyjazd grupy literatów do Petrykoz, dworu i posiad³oci Wojciecha Siemiona. Z okazji Jesieni zosta³a
wydana antologia z wierszami uczestników festiwalu pt. wiadectwo,
z reprodukcj¹ obrazu L. Giordana na ok³adce.
Litwæ reprezentowali: pochodzàca z Moýejek poetka Violeta
Ðoblinskaitë i Gasparas Aleksa z Vëliuony oraz poeci, naleýàcy do
krægu polskiego pisarstwa  Henryk Maýul i niýej podpisany.
Osobicie w tegorocznym programie zosta³em wykorzystany minimalnie  mia³em tylko jedno spotkanie w szkole na Mokotowie, potwierdzaj¹ce tezê, ¿e wiedza na temat Litwy i Polaków tam zamieszka³ych jest w Polsce zaskakuj¹co mizerna.
Nareszcie nadarzy³a siê okazja poznania osobicie Adama Lizakowskiego z Chicago, z którym znalimy siê zaocznie. Przed rokiem kontakt do niego przekaza³em jednemu z organizatorów Polonijnych Spotkañ Poetyckich w Kronie. Poecie z Ameryki uda³o siê przyjechaæ na
tegoroczn¹ ich edycjê. W Kronie spotka³ organizatora Jesieni i w ten
sposób trafi³ do Warszawy.
Ju¿ na starcie nawi¹zalimy ze sob¹ wspó³pracê  w tym numerze
drukowane s¹ teksty Adama (patrz s. 91). W Dzier¿oniowie, jego miecie rodzinnym, mielimy wspólny wieczór (patrz w zapiniku ni¿ej),
byæ mo¿e uda siê mu przyjechaæ na jubileuszowy Maj nad Wili¹ do
Wilna.
W Muzeum Niepodleg³oci
Nie³atwe to zadanie opowiadaæ o wspó³czesnej Litwie i problematyce polsko-litewskiej m³odzie¿y szkolnej z ma³ego miasteczka na Mazowszu. A jednak taka rozmowa (23 padziernika), z wielk¹ aktywnoci¹ uczniów z Grabowa  wydaje siê  odnios³a oczekiwany skutek,
bo m³odzie¿ pozyska³a konkretn¹ informacjê o wschodnim s¹siedzie
Polski. Zainteresowanie to potwierdza³y liczne pytania, za przybli¿yæ
mi Wilno i Litwê pomog³y przerocza, jakie wywietli³em w trakcie
wyk³adu w Muzeum Niepodleg³oci w Warszawie.
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Mam nadziejê, bêdzie kontynuowana wspó³praca z t¹ placówk¹,
przede wszystkim z jej Dzia³em Edukacji i Promocji. S¹ dalsze plany, w
tym pokazania w Wilnie ekspozycji, dotycz¹cej historii polskiej  mo¿e
w Domu Kultury Polskiej, mo¿e w innych placówkach Wileñszczyzny.
Wilno oczami Polaków
Co roku Bielañski Orodek Kultury organizuje Dni Kresowe, w
dniach 26-28 padziernika odby³y siê one po raz siódmy. Na Dni sk³adaj¹ siê zwykle wystawy, spotkania autorskie, promocje ksi¹¿ek, koncerty, sztuki teatralne (tym razem spektakl Zabawa wg S³awomira Mro¿ka
Teatru Polskiego Studio z Wilna).
Dni otwiera³y dwie wystawy. Pierwsza  poplenerowa: Lwów malowany, artystów z Bielan, wspó³pracuj¹cych z tym orodkiem kultury.
Druga otrzyma³a tytu³ Wilno oczami Polaków. Z ponad 70 dostarczonych obrazów wybrano prace g³ównie artystów z Wilna, Polaków,
dotycz¹ce zak¹tków miasta i jego ludzi  choæby Mickiewicza i Pi³sudskiego, widzianych te¿ przez artystów innych narodowoci. Taki kontekst znacznie wzbogaci³ ekspozycjê, która trwa³a do koñca listopada.
Podczas festiwalu  jak to bywa przy takich okazjach  równolegle
ze sob¹ przebiega³y dwa nurty. Jeden  amatorski (w rodzaju gawêdykonferansjerki wileñskiej), drugi  wyrafinowany, dla smakoszy, wyznaczaj¹cy inn¹ poprzeczkê  i co cieszy  gromadz¹cy du¿o chêtnych.
Odnieæ do niego nale¿y wszystkie spotkania autorskie i prezentacje ksi¹¿ek podczas tegorocznych Dni  Podolsk¹ legendê.
Powstanie i pogrzeb polskiego Podola Zdzis³awa Skroka; Twierdze kresowe Rzeczypospolitej. Historia, legendy, biografie Stanis³awa S³awomira Niciei; Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ
z Czes³awem Mi³oszem oraz Zapisz jako... Barbary Gruszki-Zych.
Szkoda, ¿e spotkania te by³y skracane ze wzglêdu na dalszy program. Wykazuje to, ¿e istnieje potrzeba powa¿nej rozmowy na temat, czym s¹ dawne Kresy dzisiaj, jak ocaliæ od zapomnienia pamiêæ o nich, przyczyniæ siê do promocji wspó³czesnej dzia³alnoci
kulturalnej w tym zakresie.
Dniom towarzyszy³ Kiermasz Ksi¹¿ek, swoje stoisko mia³ kwartalnik Znad Wilii, do którego pofatygowali siê równie¿ przyjaciele pisma z doæ odleg³ych dzielnic polskiej stolicy.
Pozwolê do tego nurtu odnieæ tak¿e wspomnian¹ wystawê  ju¿
nazwiska artystów, kszta³conych na akademiach  i co znacznie wa¿niejsze  zdobywaj¹cych nagrody i szerszy rozg³os, mówi¹ za siebie.
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Dobrze by siê sta³o, gdyby malarstwo z Litwy zosta³o pokazane w
innych polskich placówkach kultury, jak to zorganizowano w Domu
Kultury Wygoda w warszawskiej dzielnicy Praga-Po³udnie w ramach
projektu Patriotyzm Jutra.
Pieñ o Warszawie
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Janusz Dziurawiec, bohater kolejnej wystawy pt. Warszawa w obrazach,
jak¹ organizowa³em w Galerii Mazowieckiej (30 padziernika  22 listopada) opowiada o sobie:
 W Warszawie, niedaleko Dworca Zachodniego, spêdzi³em dzieciñstwo i m³odoæ. Tu  miêdzy dzia³kami, torami a baz¹ transportow¹, by³em na pierwszych wagarach. Pozna- Malarz na wskro warszawski.
³em psa (mojego wzrostu), dziel¹c siê Jakby namalowa³ Wilno?
z nim niadaniem. Drugie wagary by³y
w szkole powszechnej, chyba w 61 (czwarta klasa). W³óczy³em siê z
kolegami nad Wis³¹, równie dzik¹, jak dzi. W latach osiemdziesi¹tych
chodzi³em po jesiennych mg³ach  po tych wêdrówkach powsta³ mój
cykl niebieski. To w³óczenie siê po ulicach i odkrywanie uroków w
rzeczach zwyk³ych zosta³o mi do dzi.
Dziurawiec maluje Warszawê. Dlatego z powodzeniem wystawê
mo¿na by³o nazwaæ Opowieæ o Warszawie, Pieñ o Warszawie, a nawet Hymn o Warszawie O jego twórczoci Monika Ma³kowska z
Rzeczpospolitej m.in. pisa³a:
W oczach zakochanych ( ) obiekt uczucia piêknieje, miasto na p³ótnach Dziurawca te¿. Lni pastelowymi, wietlistymi barwami, kusi szerokimi arteriami, zachwyca atrakcyjn¹ architektur¹. W dodatku to wszystko istnieje, artysta niczego nie wymyla, tylko wybiera kadry. Najpierw
chodzi po ulicach z aparatem fotograficznym i pstryka, fotki za traktuje
jak szkice. Gdy przystêpuje do pracy, niweluje nadmiar detali, gubi we
mgle dalsze plany, zaciera kontury. Najwa¿niejsza jest jego technika malowania. Przypomina nieco sposób impresjonistów  powierzchnie p³ócien pokrywaj¹ mg³awice ma³ych plamek i maniêæ farby, dopiero z pewnej odleg³oci uk³adaj¹ce siê w wiêksze, rozpoznawalne formy.
Miasto jako temat funkcjonuje w jego twórczoci niemal¿e od pocz¹tku  stworzy³ cykle Druga Strefa i pi¹ce Domy, choæ wród te24
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matów, interesuj¹cych artystê, na
plan pierwszy wybija siê równie¿
przyroda  góry,
las, a ostatnio w³anie krajobraz miejski, g³ównie pejza¿e Warszawy i
Pary¿a. Refleksy
wiat³a, odbicie w
wodzie promieni Janusz Dziurawiec, Tramwaj nr 19, akwarela/papier, 2001
s³onecznych, daj¹
nierzeczywisty efekt, upodabniaj¹c przedstawienie realne do abstrakcji. Artysta przenosi utrwalone na zdjêciach czasem motywy na p³ótno,
bawi¹c siê g³êbi¹ ostroci, jedne fragmenty wydobywaj¹c, za inne
zamazuj¹c.
Janusz Dziurawiec ur. w 1950 roku. Studia skoñczy³ na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, zdobywaj¹c dyplom w Pracowni Malarstwa
prof. Jana Tarasina w 1980.Bra³ udzia³ w ponad stu wystawach, g³ównie
w Warszawie, ale te¿ i w innych miastach, równie¿ zagranic¹. Jego prace
znajduj¹ siê m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i w Galerii Zachêta
w Warszawie, w Musee des Arts Contenporains w Pary¿u, w muzeach
Bydgoszczy, Radomia, Zielonej Góry, Kielc, w wielu kolekcjach. Artysta
jest laureatem wielu nagród  polskich i zagranicznych.
Warszawa w obrazach to oko³o 30 prac malarskich, ukazuj¹cych
zarówno migawki z ulic, pe³nych samochodów, tramwajów, reklam,
jak i zielonych enklaw, codziennych spacerów.
Lokalizacja wystawy o Warszawie w Galerii Mazowieckiej, znajduj¹cej siê w siedzibie w³adz stolicy i województwa, by³a strza³em w
dziesi¹tkê. A swoj¹ drog¹, jakie obrazy by powsta³y, gdyby artysta w
tej manierze malowa³ Wilno? Mo¿e taka mo¿liwoæ siê nadarzy.
W Poznaniu po raz trzydziesty
Pierwszy Miêdzynarodowy Listopad Poetycki w tym miecie
odby³ siê w 1957 roku, z udzia³em nie byle jakich s³aw  Juliana
Przybosia i Mieczys³awa Jastruna, Stanis³awa Grochowiaka, Tadeusza liwiaka, którzy czytali swe wiersze wraz z innymi poetami w
Teatrze Polskim, kierowanym wówczas przez Irenê i Tadeusza Byr25
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skich, znanych z dzia³alnoci kulturalnej w miêdzywojennym Wilnie.
Minê³o pó³ wieku, a¿ festiwal odby³ siê po raz trzydziesty  ró¿ne
zawirowania, w tym polityczne, sprawi³y, ¿e nast¹pi³y w nim przerwy.
Wspominano o tym podczas spotkania nestorów I Listopada w Bibliotece Raczyñskich. Tworzyli oni wtedy grupê Wierzbak  od nazwy
rzeczki, p³yn¹cej przez poznañsk¹ dzielnicê So³acz (s³ynny Skafander, nawi¹zywa³ od nazwy rzeki, nad któr¹ le¿a³a Troja). Wród dzisiejszych nestorów znaleli siê poeci, nale¿¹cy do tamtej grupy, inicjatorzy powo³ania festiwalu  Marian Grzeczak, Ryszard Danecki, Konrad Sutarski (zamieszka³y na Wêgrzech).
Przy okazji pobytu w Bibliotece Raczyñskich, zostawienia w
niej egzemplarzy Znad Wilii, nasunê³a mi siê refleksja, dotycz¹ca rozmowy z Edwardem Raczyñskim, by³ym prezydentem RP na
Uchodstwie  w Londynie, w 1993. Po tej wizycie za³o¿ylimy w
Wilnie Fundusz im. E. Raczyñskiego, w ramach którego wysy³alimy Znad Wilii i inne wydania polskie dla rodaków na Wschodzie.
Ale powracaj¹c do Listopadów. Dzisiaj jest kontynuowane to zamierzenie przez Zarz¹d Poznañskiego Oddzia³u ZPL, którego prezesem
od niedawna jest Zbigniew Gordziej. Uroczysta inauguracja festiwalu
odby³a siê w Auli Lubrañskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Wyg³oszone zosta³y referaty, poeci czytali swe wiersze. Tego
dnia mielimy te¿ spotkania w szko³ach miasta, w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym oby³ siê wieczór literacki Pamiêæ syci poezjê, powiêcony
poznañskim poetom, którzy odeszli (m.in. pochodz¹cej z Wileñszczyzny Jadwidze Badowskiej).
Nastêpnego dnia gocie rozjechali siê do ró¿nych miast i miejscowoci Wielkopolski. W ramach Dnia Leszczyñskiego wród innych
poetów uczestniczy³em w Poranku poetyckim pod ratuszow¹ wie¿¹,
zorganizowanym w siedzibie gospodarzy miasta. Spotkanie autorskie
mia³em w Wy¿szej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Przyby³ na nie
Marek Kochowicz, który ma zamiar przyczyniæ siê do popularyzacji
Znad Wilii na swym terenie.
Na Poznañski Miêdzynarodowy Listopad Poetycki (6-9 listopada)
ponadto z³o¿y³y siê wystawa fotograficzna, Turniej Jednego Wiersza 
dla autorów przed debiutem ksi¹¿kowym, wrêczenie nagrody na najlepsz¹ ksi¹¿kê poetyck¹ Listopada i nagrody im. Kazimiery I³³akowiczówny  za najlepszy debiut ksi¹¿kowy roku. Z okazji festiwalu ukaza³a siê antologia pt. Powidoki Listopada.
26

Romuald Mieczkowski

Z wielk¹ przyjemnoci¹, w ostatniej chwili, w poznañskim CK Zamek uda³o siê mi jeszcze na po¿egnanie zobaczyæ wystawê prac secesyjnych Alfonsa Muchy, które wczeniej przeoczy³em w Warszawie.
W mieszkaniu Zbyszka Cybulskiego.
Dwug³os amerykañsko-wileñski
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Umieraj¹cych w m³odym wieku nazywa siê
zdrobniale. Wiêc nie Zbigniewa, tylko Zbyszka.
Mieszkanie w Dzier¿oniowie, na Dolnym l¹sku, w
którym minê³y dzieciêce lata
aktora, nale¿y dzi do Adama Lizakowskiego. Zatrzymuje siê w nim, gdy przy- Kino Zbyszek w Dzier¿oniowie
je¿d¿a do Polski. Tutaj równie¿ podejmowa³ mnie, kiedy dotar³em na zaproszenie poety oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. K. Baczyñskiego. Z Adamem tego samego dnia  16 listopada, odby³em dwa spotkania w szko³ach, równie¿
w liceum, do którego chodzi³ s³awny aktor, idol mojej m³odoci.
Podczas naszego dwug³osu poeta z Chicago zaprezentowa³ swoj¹
najnowsz¹ ksi¹¿kê poetyck¹ Dzieci Gór Sowich, ja natomiast mia³em
mo¿liwoæ przedstawiæ w³asn¹ twórczoæ.
Mi³a wytworzy³a siê atmosfera podczas spotkania w bibliotece. Przybyli na nie krajanie, pochodz¹cy z Wileñszczyzny, uzdolniona m³odzie¿

Dom, w którym mieszka³ Cybulski i w który dzi nale¿y do Adama Lizakowskiego;
Poeta przy starym, zabytkowym piecu
27

GALERIA, PASJE

dokona³a oprawy muzycznej. Nawi¹za³em kontakty z miejscowymi plastykami  Marianem Wódkiewiczem i Miko³ajem Butkiewiczem.
W drodze na l¹sk zasta³a mnie zima. Nie zapomnê, jak Adam rozpala³ piec kaflowy, aby by³o nam ciep³o. Ten sam, przy którym ogrzewa³ siê w dzieciñstwie Cybulski. Zimowy krajobraz mi towarzyszy³,
kiedy drogê powrotn¹ zaplanowa³em inaczej i jecha³em przez Nysê i
Prudnik, a¿eby w Lubrzy odwiedziæ ks. Czes³awa Nowaka.
Do Warszawy przywioz³em fotografie autorstwa Adama Lizakowskiego, z których w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki zosta³a
zmontowana wystawa pt. Mój Mi³osz, bêd¹ca wa¿nym zapisem amerykañskiej znajomoci m³odego wtedy poety z Noblist¹.
Wileñskie konteksty w Pu³tusku
Ukazane zosta³y podczas wystawy z malarskiej kolekcji PGA Znad
Wilii, zorganizowanej w miejscowym Domu Polonii, na Dolnym Kru¿ganku pu³tuskiego Zamku. Zaprezentowano prace m.in. Lilii Miùto,
Renaty Duden, Reginy Þukauskytë-Budenienë, Saulë Urbanavièiûtë, Jeleny Blizninej, Liny Miðeikienë, Andþeliki Gasiunienë,
Vytautasa Laisonasa, Ryszarda Filistowicza, Henryka i Ludwika Natalewiczów, Edvardasa Kokanauskisa, Robertasa Reznikovasa, Wiktora
Szocika, Roberta Bluja, Ramûnasa Budënasa, Jurija Grigorowicza,
Armena Babajana  ýe wymieniê nazwiska malarzy nie wystawianych
jeszcze w Polsce, bàd ostatnio wystawianych rzadziej.
Wystawie zbiorowej towarzyszy³a wyodrêbniona, oddzielna  na
Górnym Kru¿ganku  ekspozycja Jolanty nie¿ko, zatytu³owana Uroki
Wileñszczyzny  z kuferka mojej Babci (17 i 18 listopada  17 grudnia).
Wernisa¿, uwietniony koncertem artysty jazzowego Stana Lalowskiego, by³ atrakcj¹ dla oczu i uszu zebranych, odnotowa³a w swym
wyst¹pieniu Alicja Walczyk, dyrektor Domu Polonii. Zaprezentowano
 co jest charakterystyczne dla dzia³alnoci wystawienniczej tej wileñskiej galerii  dorobek artystów ró¿nych narodowoci. Ukazuj¹ oni nie
tylko swe umiejêtnoci, ale i duszê  powiedzia³a podczas otwarcia
Wanda Mieczkowska, dyrektor placówki wileñskiej.
Wokó³ Zelwy i II Spotkañ m³odych artystów
Zelwa to jezioro na Sejneñszczynie. W miejscowym Orodku
Wêdkarskim co roku odbywaj¹ siê miêdzynarodowe plenery malarskie
z udzia³em artystów z Polski, Litwy, Bia³orusi i innych krajów, by na
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styku trzech granic nawi¹zywaæ kontakty, prze³amywaæ stereotypy, podzia³y, niechêci, by powstawa³y obrazy. Przedsiêwziêcie jest realizowane m.in. w ramach Programu Wspó³pracy Przygranicznej w Regionie
Morza Ba³tyckiego pod patronatem Euroregionu Niemen.
Pok³osie ostatniego takiego pleneru zawita³o do PGA Znad Wilii 
pod k¹tem udzia³u w przedsiêwziêciu m³odych twórców, w ramach II
Spotkañ M³odych, których prace stanowi³y oddzieln¹ czêæ ekspozycji
(27 listopada  8 grudnia). Nieprzypadkowo  galeria od lat wspó³pracuje z m³odymi twórcami, organizuje debiutanckie wystawy dla studentów ASP, a nawet uczniów, uzdolnionych artystycznie, a wiêc ju¿
na starcie swej dzia³alnoci twórczej wielu z nich ma swoje prezentacje. Tak by³o w przypadku  rzec mo¿na  wszystkich licz¹cych siê
dzi artystów Polaków z Wileñszczyzny m³odszego pokolenia, na przyk³ad, przed laty powodzeniem cieszy³y siê pierwsze wystawy Jolanty
nie¿ko, Lilii Mi³to, Roberta Bluja, Miros³awa Bry¿ysa, Wiolety Sakowicz-Prokopiak, Iwony Torowin, a nie tak dawno temu  Renaty Duden. Tæ listæ moýna uzupeùniã nazwiskami znanych dziú artystów
Litwinów (Simonas Skrabulis, Eikantas Pakalka, Inga Klaibytë-Stomienë, Raimondas Gniþinskas, Robertas Strazdas), czy innych
narodowoúci.
Wszystko to wiadczy o systematycznej pracy z m³odzie¿¹. Impulsem do jej rozwoju sta³y siê plenery, organizowane przez PGA Znad
Wilii i redakcjê tego tytu³u. Pierwszy (My z Niego Wszyscy  Mickiewiczowski) mia³ miejsce w 1998 roku. Uczestniczyli w nim obok m³odych twórców artyci wybitni, tej miary, co Franciszek Maluszczak,
Józef Panfil czy Andrzej Renes z Polski, znani i ukszta³towani artyci
miejscowi. Mimo trudnoci materialnych, napotykanych podczas organizowania tego typu przedsiêwziêæ, powracalimy do takich akcji,
³¹cz¹c je z maj¹cymi ju¿ wyrobion¹ renomê Miêdzynarodowymi Spotkaniami Poetyckimi Maj nad Wili¹.
Prace artystów, wystawianych w galerii polskiej w Wilnie, mo¿na
ogl¹daæ na stronie: www.galeriaznadwilii.com
Miko³ajki  wiat wokó³ nas: bajka czy rzeczywistoæ?
8 grudnia we wszystkich Domach Dziecka na Litwie odby³ siê Dzieñ
Otwartych Drzwi. Do Domu Dziecka w Solecznikach jako pierwsi
zawitali gocie z Polski, którzy przybyli wraz z przedstawicielami PGA
Znad Wilii. Ewa Marcinkowska-Szmidt, pisarka dla dzieci, wraz z
Edyt¹ Hetmanowsk¹, dyrektor wydawnictwa Klucze, przywioz³a w
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prezencie ksi¹¿ki, natomiast Krzysztof Wilczyñski, przedstawiciel firmy POL-MAR  owoce i s³odycze. Dzieci nie tylko slucha³y bajek,
ale równie¿ rysowa³y pod kierownictwem Magi Korbel, artystki z Warszawy. Cieszy³y siê z prowizorycznie zainstalowanej wystawy.
Placówkê solecznick¹ prowadzi Antoni Jankowski. Obliczona na
40 miejsc, mieci siê na piêtrze jednego ze skrzyde³ budynku miejscowej szko³y-internatu. Wród jej wychowanków s¹ sieroty, dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich oraz te, które trafi³y tu ze wzglêdu na z³¹ sytuacjê materialn¹ w rodzinach.
W podziêkowaniu dyrektor PGA Znad Wilii za wizytê, zorganizowanie zajêæ plastycznych, przekazane dary, w imieniu Rady Pedagogicznej i
wychowanków tej placówki Antoni Jankowski, jej dyrektor i wiceprezes
Solecznickiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie, m.in. napisa³:
Pañska pomoc rodakom na Wileñszczynie jest dla nas wiadectwem braterstwa i patriotyzmu, za dzieciom znacznie ul¿y w ¿yciu codziennym. Ten czyn napawa te¿ nas otuch¹, ¿e nasze zmagania na utrzymanie i rozwój jêzyka oraz kultury ojczystej poza granicami Polski,
nasze starania na ratowanie niewinnie przez los krzywdzonych dzieci z
polskich rodzin, s¹ zauwa¿one i doceniane.
Tego samego dnia w polskiej galerii w Wilnie odby³o siê drugie spotkanie, tym razem z dzieæmi ze szko³y-przedszkola Wilia. Przyby³y
dwie pierwsze klasy wraz z rodzicami. Z dzieæmi spotkali siê równie¿
gocie, którzy wczeniej odwiedzili Soleczniki.
Temat spotkania  wiat wokó³ nas: bajka czy rzeczywistoæ? Prowadzi³a je Ewa Marcinkowska-Szmidt, autorka promowanej w Wilnie
ksi¹¿ki O kozio³ku, który chcia³ lataæ. Czytano te¿ bajki. Naukê rysowania znowu prowadzi³a Maga Korbel, absolwentka ASP w Krakowie,
bohaterka równie¿ w³asnej
wystawy grafik pt. Maski.
Artystka obroni³a dyplom
w 2000 roku w pracowni
prof. Stanis³awa Wejmana
cyklem akwafort w³anie pod
tym tytu³em. W trakcie studiów otrzyma³a stypendium
w Kent Institute of Art and
Design w Maidstone w Anglii. Uczestniczy³a w wystaAntoni Jankowski, dyrektor Domu Dziec- wach indywidualnych i zbioka w Solecznikach
rowych w Polsce oraz w Ir30
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landii, Niemczech, Holandii i Wilnie.
Artystka ma spore dowiadczenie pracy z
dzieæmi, dziêki temu nawi¹za³a z nimi dobry kontakt. Zajêcia z dzieæmi
traktuje bardziej jako rozrywkê, lubi dzieci i du¿o
siê od nich, jak mówi,
uczy. Odby³y siê konkursy z nagrodami w postaci ksi¹¿ek wydawnictwa Dzieci uwa¿nie s³uchaj¹ goci
Klucze. Jego dyrektor powiedzia³a:
 Jestemy grup¹ pasjonatów, którzy chcieliby daæ wam ksi¹¿ki cenne
i dobre  nie tylko ze wzglêdu na wypielêgnowan¹ grafikê, ale ksi¹¿ki
wartociowe merytorycznie. Wierzymy, ¿e nasze publikacje przetrwaj¹
d³u¿ej ni¿ jeden sezon, a to dlatego, ¿e wydajemy i bêdziemy wydawaæ
tylko to, co sami chcielibymy przeczytaæ, a nie to, co jest aktualnie modne i co dyktuje rynek. Ksi¹¿ki to klejnoty. Dajemy Wam klucze do szkatu³ki, w której s¹ ukryte.
Wydawnictwo, obok PGA
Znad Wilii, by³o organizatorem
przedsiêwziêcia, za jako wspó³organizatorzy wyst¹pi³y  Polska Macierz Szkolna, wymienione przedszkole i Dom Dziecka w SoleczniMaga Korbel podczas wernisa¿u
kach. Akcjê swym patronatem obswej wystawy w PGA Znad Wilii
jê³y polskie media w Wilnie.
Magnus Ducatus Poesis na Ukrainie
Kolejne spotkanie miêdzynarodowej grupy poetyckiej odby³o siê 6 grudnia w siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Ukrainy w Kijowie. Stronê litewsk¹ reprezentowali: Eugenijus Aliðanka, Vladas Braziûnas, Vytautas Dekðnys,
Birutë Jonuðkaitë, Ananas J. Jonynas oraz Kornelijus Platelis. Z Biaùorusi przybyùa trójka poetów  Maryja Matysiewicz, Andrej Chadanowicz i
Uùadzimer Arùou. Polska jak dotychczas nie jest liczniej reprezentowana 
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w spotkaniu uczestniczy³a Barbara Gruszka-Zych i ni¿ej podpisany, jako
cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Litwy, dzia³aj¹cy w polskim obszarze jêzykowym, plus Mieczys³aw Eligiusz Litwiñski, multiinstrumentalista z Warszawy, który razem z Algirdasem Klov¹ stworzy³ oprawê muzyczn¹
przedsiêwziêcia.
Do MDP do³¹czy³o wiêcej poetów ukraiñskich  choæ spotkanie
odbywa³o siê pod auspicjami Ambasady Litwy w stolicy tego kraju  to
literaci z Ukrainy byli przecie¿ u siebie w domu. Przybyli Dmitro £azutkin, Oleh Kocarew,
Jarina Czerniak,
dwójka poetów ze
Lwowa  Marianna
Sawka i Ostap liwiñski (S³ywynski),
oraz Serhij ¯adan z
Charkowa.
Wieczór zagai³
Algirdas Kuma,
ambasador Litwy
w Kijowie. On te¿ W siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Ukrainy w Kijowie. Wierrozwin¹³ sztandar sze czyta Ostap liwiñski ze Lwowa
MDK. Pieczê nad
poetami sprawia³a Gabrielë Þaidytë, attache kultury. Koncert literacko-muzyczny odbyù siæ w podobnej konwencji, jak i wczeúniejsze  jego uczestnicy stworzyli swoistà wieýæ Babel Wielkiego
Ksiæstwa Litewskiego, w finale której splotùy siæ ze sobà róýne jæzyki,
tworzàc nie tyle kakofoniê dwiêkow¹, co koronê roz³o¿ystego drzewa, które wzrasta³o w ci¹gu wieków ze wspólnych korzeni kulturowych.
Na wieczór przybyli dziennikarze, przedstawiciele Polonii. Prawda,
nielicznie, poniewa¿ tego dnia w Kijowie goci³ prezydent RP. Zabrak³o
przedstawiciela Ambasady RP i jego Instytutu Polskiego.
Tu¿ po koncercie ¯adan, organizator festiwalu Barykada, wyruszy³ z czêci¹ uczestników MDP z Litwy i Bia³orusi w ca³onocn¹ podró¿ poci¹giem do Charkowa. Niejako na w³asne konto do³¹czylimy z
Barbar¹ Gruszk¹-Zych do tej grupy, poniewa¿ wczeniej zaplanowalimy odwiedziæ to miasto i jego okolice  równie¿ pod k¹tem zg³êbiania
swej wiedzy o Ukrainie. Ponadto w reprezentacji MDP chyba nie mog³o zabrakn¹æ akcentu polskiego!
Nazajutrz mielimy spotkanie w Narodowym Uniwersytecie im. Wasi32
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la Karazina, jego za³o¿yciela (Charków posiada
37 uniwersytetów, taki
status maj¹ tu uczelnie
wy¿sze). Kolejnego dnia,
8 grudnia, wyst¹pilimy
w jednym z Domów Kultury. Frekwencja by³a
du¿a. Prawda, spotkania
tu maj¹ trochê inny charakter ni¿ w Polsce czy
na Litwie  poezja tu, jak Poeci przy Uniwersytecie im. W. Karazina w Charkowie
i na s¹siedniej Bia³orusi,
idzie czêsto w kierunku kabaretu, niekoniecznie politycznego. Dlatego pierwszeñstwo mia³y i chyba najwiêkszym wziêciem cieszy³y siê wiersze mieszne, wyzwolone obyczajowo i obowi¹zkowo rymowane.
Po rozstaniu siê z grup¹ kolegów z MDP Barbara Gruszka-Zych
mia³a spotkanie autorskie na polonistyce Pañstwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Hryhorija Skoworody. By³o ono wynikiem wieloletnich jej kontaktów z t¹ placówk¹, nawi¹zanych dziêki Serhijowi
Wakulence, organizatorowi filologii polskiej, którego pozna³a podczas
stypendium w Wiedniu. Artyku³ prasowy Barbary sprawi³, ¿e studenci
charkowscy dziêki temu pozyskali wiele ksi¹¿ek, nades³anych z Polski.
Bohaterka spotkania uzupe³ni³a doæ skromn¹ jeszcze bibliotekê katedry swoimi ksi¹¿kami. Mia³em równie¿ okazjê do zabrania g³osu  zebranych interesowa³a sytuacja Polaków na Litwie, ich dokonania. Za-

Serhij Wakulenko otwiera drzwi do polonistyki; Ze studentami po spotkaniu
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interesowanie jêzykiem i kultur¹ polsk¹ na Ukrainie Wschodniej jest
odrêbnym tematem, wykraczaj¹cym poza ramy tej notatki.
Wakulenko, znawca historii Charkowa, nasz cicerone po miecie,
podj¹³ nas wspania³¹ kolacj¹ u siebie w domu, która po czêci by³a
odzwierciedleniem innej jego pasji  podró¿y do Portugalii.
Do tej wyprawy powrócê. Do Kijowa, 5,5-milionowej metropolii,
pe³nej monumentalnego blichtru i kontrastów. Do Charkowa i ladów
wa¿nych dla naszej pamiêci. Do losów ludzi, poznanych w drodze. Do
odbudowy wiary, któr¹ z wielkim powiêceniem prowadzi Polska Misja
Katolicka, wype³niaj¹c pustkê duchow¹ i nios¹c pomoc potrzebuj¹cym.
W warszawskiej Dwójce
Czyli w Programie II Polskiego Radia mia³em okazjê opowiedzieæ o
dzia³alnoci grupy Magnus Ducatus Poesis i jej kilkujêzycznej antologii
poezji. Mówi³em te¿ o kwartalniku Znad Wilii i problematyce, jak¹
pismo porusza. Jestem wdziêczny pracownikom tego programu za
nadanie informacji o wi¹tecznych wystawach malarskich z Litwy w
Warszawie, 27 grudnia mia³em przyjemnoæ opowiedzenia s³uchaczom
w Polsce o moich wiêtach Bo¿ego Narodzenia na Wileñszczynie.
Bli¿ej Wilna i Zima na Wileñszczynie
To tematy dwóch wystaw, jakie potrwaj¹ w Warszawie do koñca stycznia 2008 roku. Pierwsza
wystawa zosta³a otwarta 10 grudnia w Ratuszu Rembertowa, jednej
z dzielnic Warszawy. Znalaz³y siê
na niej obrazy z kolekcji PGA Znad
Wilii, pokazane wczeniej w Bielañskim Orodku Kultury. Jak
wskazuje nazwa prezentacji, jest to Lech B³a¿ej, Zimowa Muza,
próba ukazania wizerunku Wilna i p³ótno/olej, 60x90, 2007
jego okolic przez malarzy ró¿nych
narodowoci ,co odró¿nia j¹ od innych wystaw z Litwy w Polsce.
Inn¹ wystawê  Zima na Wileñszczynie, bêd¹c¹ trzeci¹ czêci¹
ekspozycji z cyklu Nasz s¹siad Litwa, otwiera³em 20 grudnia w Galerii
Mazowieckiej (w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim, na Placu Bankowym 3/5), w ju¿ wi¹tecznej atmosferze.
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Zima w Wilnie i na Wileñszczynie jest bardzo podobna do zimy w
Polsce, tylko mo¿e bywa niekiedy trochê ch³odniejsza, mo¿e czasem
bardziej obfituje w nieg. Podobnie kojarzy siê ze wiêtami Bo¿ego
Narodzenia, z oczekiwaniem Nowego Roku.
Te dni przynosz¹ natchnienie dla artystów. Wystawa przekazuje atmosferê  choæby w niewielkim stopniu, jak¹ ¿yj¹ Wilno i jego okolice
w czasie, gdy biel niegu rozjania w¹skie uliczki i labirynty Starego
Miasta, gdy szybko zapadaj¹cy zmrok wnosi otoczkê tajemniczoci. W
takiej scenerii nie mo¿e zabrakn¹æ w twórczoci miejsc dla wilnian najwa¿niejszych  z Ostr¹ Bram¹ na czele, licznych impresji miejskich, jak
te¿ motywów wiejskich z Wileñszczyzny, a czasami i wspomnieñ lata. 
napisa³em w katalogu.
Na wernisa¿ przyby³o du¿o osób. Bronis³aw Komorowski, marsza³ek Sejmu RP, do uczestników i organizatorów wystawy wystosowa³
pismo nastêpuj¹cej treci:
Szanowni Pañstwo, z satysfakcj¹ odebra³em wiadomoæ, i¿ w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki odbêdzie siê otwarcie kolejnej wystawy Nasz s¹siad Litwa. Nie mog¹c osobicie uczestniczyæ w tym
wydarzeniu, chcia³bym t¹ drog¹ przekazaæ wszystkim Zgromadzonym
serdeczne pozdrowienia.
Cykl wystaw, powiêconych Litwie, zapewne przybli¿y zwiedzaj¹cym pe³ne uroku zak¹tki tego kraju. Pozwoli równie¿ na poznanie wspó³czesnego malarstwa. Jestem przekonany, ¿e spojrzenie na otaczaj¹c¹
rzeczywistoæ oczami artystów stanie siê dla zwiedzaj¹cych bodcem do
siêgniêcia w g³¹b bogatej kultury naszego bliskiego s¹siada.
Korzystaj¹c zew sposobnoci, ¿yczê Uczestnikom dzisiejszej uroczystoci, by wiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y Pañstwu w zdrowiu i
spokoju. W gronie bliskich osób.
Z Wilna na otwarcie wystawy przyby³ Lech Ab³a¿ej, uczestniczy³ w
nim Linas Domarackas. Ich udzia³ zosta³ zaznaczony wiêksz¹ iloci¹
ich prac  pierwszy przedstawi³ siedem obrazów olejnych z cyklu Zimowe Muzy, drugi  cztery pastele z cyklu Anio³y  od tych zapracowanych i codziennych pocz¹wszy. Wystawa jest adresowana do
szerokiego krêgu odbiorców, co szczególnie wa¿ne w okresie wi¹t i
karnawa³u.
W okresie przedwi¹tecznym w warszawskiej Galerii Elektor (równie¿ w gestii MCKiS) zosta³y pokazane miniatury Romualdasa Stasiulisa.
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  16
Kairiûkðtytë-Jacinienë Halina, córka Juozasa, pedagoga, i Julii
Wichert, Polki, poetki i t³umaczki, siostra Vytautasa; ur. 13 padziernika 1896 w Sejnach, zm. 6 stycznia 1984 w Wilnie; malarka, historyk
sztuki, etnograf. Uczy³a siê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w
Wilnie, nastêpnie w 1915-1918 studiowa³a biologiê na Wy¿szych Kursach dla Kobiet w Moskwie; w 1921-1924  historiê sztuki na uniwersytecie w Münster i Monachium w Niemczech, a w. 1924-1926  w
Zurychu. W 1926 za pracê Po¿ajcie. Klasztor barokowy w Litwie uzyska³a stopieñ naukowy doktora filozofii. W 1929-1930 wyk³ada³a historiê sztuki w kowieñskiej Szkole Sztuk Piêknych; w 1933-1940 mieszka³a w Rydze; od 1942  w Wilnie, wyk³ada³a w litewskim Instytucie
Sztuk Piêknych i w Akademii Sztuk Piêknych; w 1944-1946  docent
Uniwersytetu Wileñskiego. Opublikowa³a wiele prac z historii sztuki
litewskiej; namalowa³a ok. 280 kolorowych litewskich strojów ludowych do albumu Lietuviø liaudies menas. Audiniai (Litewska sztuka
ludowa. Tkaniny,1957). Pochowana na Cmentarzu Bernardyñskim.
O. Navickienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 176.

Kalinowski Stanis³aw, ur. w 1864 lub 1865, zm. 1890. Oko³o 1877
uczy³ siê w Szkole Rysunkowej Trutniewa w Wilnie. Studia z rzeb
gipsowych (Kobieta licz¹ca pieni¹dze), obrazy religijne, m.in. dla kocio³a w Piwoszunach (zachowa³y siê szkice G³owa Chrystusa i Zakonnik).
R. B.-P., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996.

Kaliszczak Zbigniew, ur. w 1903 w Rohatynie, zm. w 1985 w
Gdañsku; grafik, malarz, rzebiarz. Studiowa³ w 1923-1928 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; w 1932 ukoñczy³ Akademiê Sztuki Graficznej w Lipsku. Dyplom w 1956 na Wydziale Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Bra³ udzia³ w pracach
Ko³a Naukowego Wydzia³u Sztuk Piêknych USB, w 1926 by³ kierownikiem artystycznym czasopisma Alma Mater Vilnensis. Wyda³ trzy
teki graficzne powiêcone Wilnu. W 1933-1937 kierowa³ drukarni¹ Jana
K. Trzebiñskiego w Radomiu; w 1937-1945 kierowa³ w³asn¹ drukarni¹
w Ostrowcu wiêtokrzyskim. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka³
w Gdañsku. Wystawia³ w Wilnie i Warszawie, m.in. w Towarzystwie
Zachêty Sztuk Piêknych w 1931; od 1945 wystawia³ w Gdañsku;
wystawy indywidualne: Sopot 1957; Gdañsk  1970; znane s¹ jego
prace z okresu wileñskiego: Wilno. Zamkowa 3, 1928, drzeworyt; Z
ulicy Portowej, 1928, drzeworyt; Ulica Wielka, 1928, drzeworyt; Wi36
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lia, 1929, drzeworyt; Tam gdzie by³a cela Konrada, 1928; Zau³ek Koñski, 1928; Koció³ w. Piotra i Paw³a, 1928, drzeworyt; Koció³ w.
Jerzego, ok. 1930, drzeworyt; Koció³ w. Anny, 1930, drzeworyt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 66.

Kalpokas Petras, ur. 31 marca 1888 we wsi Mikiniai ko³o Bir¿,
zm. 5 grudnia 1945 w Kownie; litewski malarz. W 1895-1898 uczy³ siê
malarstwa w Mitawie (£otwa), nastêpnie w Rydze; w 1898-1900 studiowa³ w Szkole Sztuk Piêknych w Odessie, w 1904-1909  w Monachium. W 1909-1911 i 1914-1915 mieszka³ w Szwajcarii, w 19111912  na Wêgrzech, w 1915-1920  we W³oszech. W 1920 zamieszka³ w Kownie, gdzie wyk³ada³ rysunek w Szkole Sztuk Piêknych, od
1945 profesor. Uczestniczy³ w wystawach litewskich w Wilnie w 19071914. Znane s¹ jego m.in. obrazy Ku wieczorowi, Miasteczko Kvetkai,
Z³ote brzozy, Rzeczka wiosn¹, Pejza¿ szwajcarski i inne.
O. Navickienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 188-189.

Kamarauskas Juozas, Komarowski Józef, ur. 29 kwietnia 1874
we wsi Skaurody k. Szyrwint, zm. w padzierniku 1946 w Wilnie;
malarz, architekt, rysownik. Uczy³ siê w Szkole Rysunkowej Iwana
Trutniewa w Wilnie. Ukoñczy³ Szko³ê Rysunku Technicznego Stiglitza
w oraz ASP w Petersburgu. Budowa³ liniê kolejow¹ od Olity do Augustowa. Po 1917 by³ architektem gubernialnym w Piotrogrodzie. Od
1922 mieszka³ w Wilnie. Od 1939 pracowa³ w biurze architekta miejskiego. Malowa³ pejza¿e, m.in. z okolic Wilna, Grodna, Trok; tworzy³
ekslibrisy oraz obrazy rodzajowe, np. Kiermasz Kaziuki w Wilnie; restaurowa³ stare obrazy w kocio³ach oraz w dworach szlacheckich.
Od 1889 narysowa³ ok. 2 tys. widoków Wilna, Kowna, Grodna i Trok.
A. Mikinis, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2. Vilnius 1986, s. 195.

Kamieñski Antoni, ur. 1860, zm. 1933; malarz, grafik. Luno zwi¹zany ze rodowiskiem wileñskim; po przeniesieniu siê do Warszawy w
1890 utrzymywa³ kontakt z Wileñszczyzn¹.
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie.Kraków 2003, s.218.
Kaniewski Ksawery Jan, ur. 10 sierpnia 1805 w Krasi³owie na Podolu, zm. 13 kwietnia 1867 w Warszawie. Malarstwa uczy³ siê w Liceum
Krzemienieckim u J. Pitschmanna; studiowa³ na Uniwersytecie Wileñskim, gdzie uzyska³ stanowisko adiunkta oraz stypendium; wyjecha³ do
Petersburga, gdzie wst¹pi³ jako wolny s³uchacz do ASP; w 1828 i 1829
otrzyma³ srebrne medale za rysunki i z³oty  za kompozycjê Aleksander
Wielki i jego lekarz Filip, pokazan¹ na wystawie uczelni w 1830. Wykona³ kilka litografii; w 1833 ukoñczy³ studia z tytu³em wolnego artysty.
Wykona³ o³ówkowy rysunek A. Mickiewicza (ofiarowany Franciszkowi
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Malewskiemu). Po studiach z Wilnem nie utrzymywa³ kontaktów.
Ryszkiewicz, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 348.

Kap³anowski Józef, syn Jozafata, ¿y³ w XIX w. Karaim trocki, w
koñcu 1869 otworzy³ pierwszy w Trokach zak³ad fotograficzny. Po
kilku miesi¹cach  zak³ad zamkniêty.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 22.

Kap³añski Wulf, ps. Wital, ur. 14 lutego 1911 w Bielsku Podlaskim, zm. ? W Bielsku P. ukoñczy³ ¿ydowsk¹ szko³ê powszechn¹. W
1927 przyjecha³ do Wilna. Tu wst¹pi³ do ¯ydowskiego Seminarium
Nauczycielskiego. W 1928/29 uczêszcza³ na kursy rysunkowe przy
Towarzystwie Pomocy Pracy. W 1931 wst¹pi³ do Szko³y Rzemios³
Artystycznych przy Towarzystwie Artystów Plastyków. W 1933 i 1934
bra³ udzia³ w wystawach malarzy ¿ydowskich. W 1934 ukoñczy³ tê
szko³ê. W roku akademickim 1934/35 studiowa³ na Wydziale Sztuk
Piêknych USB. Prawdopodobnie przerwa³ studia, gdy¿ w 1939 zwraca³ siê o ponowne przyjêcie go na III rok studiów. W 1937 jego koledzy oskar¿yli go o szerzenie propagandy komunistycznej na USB.
LVA, Vilnius, F 175, ap. 9, b. 25, poda³a T. Dalecka.

Karczewski Ignacy, ¿y³ w XIX w. Uczy³ siê w Wilnie, prawdopodobnie u Kanuta Rusieckiego. Byæ mo¿e studiowa³ tak¿e jako wolny
s³uchacz w ASP w Petersburgu. Wyjecha³ do W³och, gdzie przebywa³
kilkanacie lat. Po powrocie zamieszka³ pocz¹tkowo na wileñskiej wsi,
a potem w Wilnie. Tutaj w 1851-1853 uczy³ malarstwa i rysunku Aleksandra Straussa. Tworzy³ g³ównie portrety na zamówienie, obrazy o
tematyce religijnej i sceny rodzajowe.
T.R., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 64.

Karczewski Józef, ¿y³ w XIX w. Uczy³ siê malarstwa po 1840 u
Wincentego Dmochowskiego w Wilnie, póniej dzia³a³ w tym miecie.
S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 62-64.

Karczewski Józef, ur. 1877, zm. 1944 w Warszawie; malarz, grafik. By³ cz³onkiem Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; bra³
udzia³ w wystawie jego w 1922 Wilnie; w okresie miêdzywojennym
uczy³ rysunku w szko³ach rednich w Warszawie.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994,
s. 209; F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932. Warszawa 1996, s. 181.

Karczewski Julian, syn Józefa i Anny z Unickich, ur. w grudniu
1806 w Oszmianie, zm. w styczniu 1833 w Rzymie. Gimnazjum ukoñczy³ w Wilnie; na Uniwersytecie Wileñskim studiowa³ prawo oraz malarstwo pod kierunkiem Jana Rustema; w 1822 debiutowa³ na wystawie
szkolnej, pokazuj¹c pejza¿e ze sztafa¿em; w tym okresie malowa³ sce-
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ny rodzajowe z ¿ycia ma³omiasteczkowych ¯ydów, m.in. Ekstrapoczta
rosyjska, ¯ydzi w podró¿y, olej 1824; Furman ¿ydowski przed karczm¹
litewsk¹, olej; ¯yd z parasolem, sepia. W 1824 przebywa³ w Petersburgu, gdzie zetkn¹³ siê z Aleksandrem Or³owskim; w 1826 uzyska³ na Uniwersytecie Wileñskim stopieñ kandydata praw i 15 czerwca1826 opuci³
Wilno, przebywa³ w Drenie, gdzie namalowa³ obraz Konie poj¹ce siê
ko³o baszty, 1826. Potem przez Holandiê i Belgiê uda³ siê do Pary¿a, gdzie
kontynuowa³ naukê w atelier Antoinea Grosa; w Luwrze, kopiowa³ obrazy XVII-wiecznych Holendrów; w Pary¿u namalowa³ obrazy: Jan III
pod Wiedniem i Turek, jad¹cy konno. Z Pary¿a wyje¿d¿a³ do Londynu i
na po³udnie Francji; malowa³ sceny ludowo-rodzajowe, pejza¿e i kopie
arcydzie³. W 1829 wyjecha³ do Rzymu; w 1830 pokaza³ tam na wystawie 2 pejza¿e, które przynios³y mu znaczny sukces.
M. Czarnowski, Dziennik Wileñski 1822, t. 3. s. 112; J.K. Wilczyñski, Wspomnienia. Athenaeum 1851, t. 1., s. 116-124; A. Ryszkiewicz, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 360-361;
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red.
H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 139.
Karêga Antoni, ur.?, zm. 1784 w Rzymie; rytownik. By³ prowincja³em zakonu franciszkanów Wilnie; zajmowa³ siê tu rytownictwem.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 362.

Karêga, Karengo, Ignacy (mylnie Ksawery), ¿y³ w XVIII w.; grafik, rytownik, franciszkanin. Rytownictwa uczy³ siê prawdopodobnie
w Wilnie pod kierunkiem krewnego Antoniego Karêgi. Uprawia³ grafikê
dewocyjn¹, dostarcza³ rycin do wydawnictw ksi¹¿kowych, przyjmowa³ zlecenia na prace okolicznociowe, np. na uroczystoæ z okazji
koronacji Stanis³awa Augusta. W 1739 wyrytowa³ po¿ar w 1737 Ostrej
Bramy, z widokiem na ulicê; 2 wizerunki w. Antoniego, dedykowane
Antoniemu Karêdze; Matka Boska £askawa wg obrazu w kociele w.
Piotra i Paw³a na Antokolu; Okropny widok srogiego powietrza w Wilnie, rycinê, upamiêtniaj¹c¹ zarazê 1710, odbit¹ w Wilnie w 1799 przez
J. Perla; Portret bpa Ignacego Józefa Massalskiego; portrety: Adama
Naruszewicza, 1780; cara Paw³a I, 1797; Aleksandra Augusta Zamoyskiego, jego ¿ony, Marianny z Grafowskich Zamoyskiej; wykonywa³
grafikê ksi¹¿kow¹, np. Pasowanie Don Kichota na rycerza.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 362; V.
Drëma, Dingês Vilnius. Vilnius 1991, s. 59.

Karniej Edward, ur. 1890 w Wilnie, zm. 1942 w Toruniu; malarz.
By³ stolarzem, pomocnikiem dekoratora teatralnego; skierowany przez
Wac³awa Czechowicza na naukê do Szko³y Rysunkowej WTAP, uczy³
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siê malarstwa pod kier. Ludomira Sleñdziñskiego. Malowa³ portrety,
zw³aszcza dzieci, akty i martwe natury. By³ cz³onkiem WTAP, z którym czêsto wystawia³ w Wilnie 1(922-1924, 1926, 1928, 1930-1931,
1934); w Warszawie (1924-1939); w Poznaniu, Druskienikach, Lwowie, Krakowie, a tak¿e w 1933-1934 w Toruniu, dok¹d siê przeniós³ w
1832, gdzie nale¿a³ do Konfraterni Artystów, by³ dekoratorem w Teatrze. Utrzymywa³ cis³e zwi¹zki z Wilnem; malowa³ g³ównie portrety:
Portret E. Przyby³a, 1941, sangwina; Portret ch³opca (syna), 1926,
olej; Portret m³odej dziewczyny, 1934, olej; Autoportret, 1936, olej.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 67;
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 108.

Karpiñska Irena, siostra Joanny, ur. w 1901 w ¯erocinie na Podlasiu, zm. w 1985 w Siedlcach; malarka, grafik, pedagog. Studiowa³a
w 1925-1928 w Pañstwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu,
w 1928-1933  na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, dyplom w
1958 na Wydziale Sztuk Piêknych UMK w Toruniu; od 1927 nale¿a³a
do Cechu w. £ukasza, w 1930/1931 by³a prezesem tej grupy. Od
1934 pracowa³a jako nauczycielka rysunku; od 1944 mieszka³a w Siedlcach. Znana jest jej praca: Muza poezji proletariackiej, drzeworyt.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko
artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939), s. 37, 67.

Karpiñska Joanna, siostra Ireny, ur. w 1902 w Butryniu na Wo³yniu, zm.; malarka, grafik, pedagog. Studiowa³a w 1924-1929 w Pañstwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, w 1929-1934  na
Wydziale Sztuk Piêknych USB, dyplom otrzyma³a w 1958 na Wydziale
Sztuk Piêknych UMK w Toruniu. Po drugiej wojnie wiatowej zamieszka³a w Siedlcach, pracowa³a jako nauczycielka w Liceum Pedagogicznym. Z okresu wileñskiego znane s¹ jej prace: Taniec ludowy, ok. 1930,
drzeworyt; Przy studni, 1930, linoryt.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 67.

Kasprzycki Wincenty, ur. w 1802 w Warszawie?, zm. w 1849
tam¿e. Uczêszcza³ do szkó³ dominikañskich w Warszawie, po czym
zajmowa³ siê handlem winem. Dziêki pomocy Józefa Kajetana Ossoliñskiego rozpocz¹³ naukê rysunku u zarz¹dcy jego galerii obrazów, Konstantego Villaniego, a nastêpnie na Oddziale Sztuk Piêknych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje rysunki pokaza³ w 1819 na pierwszej warszawskiej wystawie sztuk piêknych. W 1821-1828 przebywa³ w Wilnie i studiowa³ u Jana Rustema na Uniwersytecie. Zapewne tu powsta³y obrazy w 1828, zaprezentowane na wystawie sztuki w Warszawie
(m.in. Zalubiny Jadwigi z Jagie³³¹). W czasie trwania ekspozycji na40
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malowa³ Widok warszawskiej wystawy sztuk piêknych w 1828, dzi
cenny przekaz ikonograficzny, ukazuj¹cy wygl¹d zaginionych obrazów, sposób urz¹dzenia wystawy i portrety malarzy, jej uczestników.
Odt¹d dzia³a³ w Warszawie, maluj¹c weduty (widoki miasta), krajobrazy wnêtrza, a rzadziej portrety, kompozycje rodzajowe i historyczne.
Od 1832 pracowa³ dla Aleksandra Potockiego, tworz¹c seriê obrazów
z widokami Wilanowa, Morysinka, Gucina i Natolina oraz akwarelowe
wnêtrza pa³acu w Wilanowie. W celach zarobkowych przyjmowa³ zamówienia na kopie i prowadzi³ wytwórniê farb i przyborów malarskich.
A.T., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 37-38.

Kazokas (Kazakevièius) Leonardas, ur. w 1905 w Kownie, zm.
w 1981 tam¿e. W latach pierwszej wojny wiatowej wraz z rodzicami
wyjecha³ do Petersburga, gdzie uczy³ siê w gimnazjum Piotra I. W
1921 wróci³ i rozpocz¹³ naukê na Kursach Rysunku w Kownie. W
1922-1929 uczy³ siê w Szkole Sztuk Piêknych w Kownie; uczêszcza³
do studia malarskiego J. Vienoinskisa. W 1930 by³ wspó³za³o¿ycielem
organizacji plastyków m³odej generacji wychowanków SSP  Niezale¿nego Towarzystwa Plastyków, którego by³ wiceprzewodnicz¹cym i
przewodnicz¹cym. Przebywa³ w Pary¿u, w Niemczech, Belgii i Anglii.
Od 1934 do 1939 uczy³ rysunku w III Gimnazjum w Kownie, od 19401941  na wieczorowym kursie rysunku w Wilnie. Póniej kierowa³
katedr¹ w Instytucie Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej w Kownie (19441951). Pracowa³ jako plastyk w zak³adzie Dailë w Kownie (19511961). Wystawia³ od 1929. Jego twórczoæ ukszta³towa³a siê pod wp³ywem Ecole de Paris. Malowa³ pejza¿e, portrety i martwe natury.
D. Ramunienë, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruñ 1996, s. 169.

Kazimirowski Eugeniusz Marcin, syn Augusta i Marii z Kossowskich, ur. 11 listopada 1873 w Wygnance na Podolu, zm. 17 wrzenia
1939 w Bia³ymstoku. Studiowa³ w 1892-1897 w ASP w Krakowie u F.
Cynka, J. Jab³oñskiego, W. £uszczkiewicza i w pracowniach T. Axentowicza i L. Wyczó³kowskiego; w 1896 otrzyma³ medal srebrny i stypendium Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych we Lwowie; w 1897
wyjecha³ do Monachium, gdzie uczy³ siê w prywatnej szkole A. Azbego,
póniej w akademii u J.C. Hetericha. Nastêpnie uda³ siê do Pary¿a, gdzie
by³ uczniem prywatnej szko³y Baila. Powróciwszy do Krakowa, studiowa³ w II semestrze 1898/1899 w ASP w pracowni Wyczó³kowskiego.
W 1900, w czasie pobytu we W³oszech, uczestniczy³ w kursie zimowym Akademii w. £ukasza w Rzymie. Do 1914 mieszka³ w Krakowie.
Podejmowa³ siê dla zarobku rozmaitych prac, m.in. polichromii w ko41
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cio³ach, wymalowa³ t³a do obrazów, zdobi¹cych westybul dworca kolejowego we Lwowie. Korzystaj¹c z zaproszeñ przyjació³, spêdza³ letnie
miesi¹ce w wiejskich posiad³ociach ziemian na Ukrainie i Wileñszczynie, maluj¹c pejza¿e i portrety. Zaprzyjaniwszy siê w 1910 z Wac³awem
Lednickim, przebywa³ w maj¹tku Lednickich Borek nad Dnieprem; malowa³ okoliczne widoki i portrety cz³onków rodziny gospodarzy, z których czêæ naby³ Aleksander Lednicki (Widok Dniepru w Borku, 1910;
Portret Marii Lednickiej, 1910). W 1911 spêdzi³ z rodzin¹ Lednickich
parê tygodni w Moskwie; bra³ udzia³ w ruchu niepodleg³ociowym; od
1915 w Polskiej Organizacji Wojskowej, m.in. w Wilnie; s³u¿y³ w Wojsku Polskim; od 1915 zwi¹za³ siê z Wilnem, by³ d³ugoletnim wyk³adowc¹
seminarium nauczycielskiego i dekoratorem teatralnym. W 1923 opracowa³ scenografiê do Eugeniusza Oniegina dla Teatru Wielkiego w Wilnie i
do komedii wg powieci P. Loyusa Kobieta i pajac dla Teatru Polskiego.
Nale¿a³ do Wileñskiego Towarzystwa Artystów Plastyków i Wileñskiego
Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Malarzy, bior¹c udzia³ w wystawach. Malowa³ widoki Wilna i okolic, obrazy religijne. W 1934 namalowa³ obraz Jezusa Mi³osiernego na podstawie wizji wiêtej Faustyny Kowalskiej. Po raz pierwszy obraz wystawiono w 1935 w Kaplicy Ostrobramskiej. Nastêpnie przez kilka dziesiêcioleci wêdrowa³ po parafiach
archidiecezji wileñskiej, a¿ w 1986, dziêki wysi³kom ówczesnych ksiê¿y
wileñskich  obecnego arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza i bpa grodzieñskiego, Aleksandra Kaszkiewicza  wróci³ z kocio³a w Nowej Rudzie na Bia³orusi do Wilna. Pierwotnie w³adze kocielne zamierza³y zawiesiæ obraz w Kaplicy Ostrobramskiej, ale w wyniku nacisków w³adz
sowieckich umieszczono go w bocznym o³tarzu remontowanego wówczas kocio³a w. Ducha. Portretowa³ parokrotnie Pi³sudskiego. Od 1936
zamieszka³ w Bia³ymstoku, kierowa³ tu za³o¿onym przez siebie Zwi¹zkiem Propagandy Turystycznej Województwa Bia³ostockiego. Pomaga³
w pracach nad przygotowaniem przewodnika po województwie, wykonuj¹c w czasie wspólnej podró¿y z jego autorem zdjêcia i liczne rysunki,
wykorzystane jako ilustracje w Mieczys³awa Or³owicza Przewodniku
ilustrowanym po województwie bia³ostockim (Bia³ystok 1937), opracowa³ czêæ informacyjn¹, dotycz¹c¹ turystyki i krajoznawstwa; czêæ
artystyczn¹, rysunki i zdjêcia. W 1939 by³ prezesem Oddzia³u Towarzystwa Krajoznawczego w Bia³ymstoku. Namalowa³ kilkadziesi¹t pejza¿y z
Suwalszczyzny i Bia³owie¿y, Madonnê Len¹ do kaplicy w Pa³acu Branickich; portret gen. Henryka D¹browskiego; widoki z Puszczy Bia³owieskiej. Zim¹ 1938 na wystawie Bia³ostockiej Grupy Plastyków pokaza³
ok. 100 obrazów (pejza¿e, kompozycje religijne, portrety). Ca³y dorobek
42

Opr. M. J.

malarza zgin¹³ po jego mierci w 1939. Pierwsz¹ wystawion¹ w TPSP w
Krakowie w 1898 prac¹ jego by³o Studium mnicha. W 1900 wystawi³
tam¿e Górala. Ekspozycjê kilkudziesiêciu prac zorganizowa³ w 1904 Salon
J. Latoura we Lwowie. W tym bardzo p³odnym okresie twórczoci,
trwaj¹cym mniej wiêcej do 1914, ka¿dego roku bra³ udzia³ w wystawach krakowskiego TPSP. Wystawia³ w Krakowie z ugrupowaniem Zero
i w ramach Powszechnego Zwi¹zku Artystów Plastyków, w TPSP we
Lwowie, w 1909-1913 w Towarzystwie Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie. Malowa³ przede wszystkim pejza¿e: Olchy jesieni¹, Kalina jesieni¹, Staw w czasie deszczu, Po zachodzie s³oñca nad stawem, Jezioro
na Litwie  Hubel, Wiosna na Podolu, Staw zamarz³y, Dniepr pod Smoleñskiem, grupuj¹c je niekiedy w cykle. Wród prac, wystawionych w
1908 i 1910 w TPSP w Krakowie, pojawi³y siê motywy w³oskie: Konie
z fontanny w Rzymie, Via Pinciana. Malowa³ tak¿e sceny myliwskie,
np. tryptyk Polowanie z puhaczem; studia zwierz¹t, ptaków: Wrona, Wiewiórka; rolin, drzew i kwiatów: Prymule, Astry, Studium lilii, Polne
maki, Dêby w sadzie. Znaczn¹ pozycjê w jego dorobku stanowi¹ portrety: Portret Jadwigi Sarneckiej, Portret prof. Mariana Zdziechowskiego,
Portret ojca, Portret brata, Autoportret w plenerze. Zachowa³o siê kilka
obrazów z okresu wileñskiego: Widok Wilna, 1912; Widok Wilna, 1917;
Katedra w Wilnie, 1916.
K. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 388-390; J.
Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 89.

Kelles-Krauze Bohdan, ur. 2 stycznia 1885 w maj¹tku Rakowicze
w województwie wileñskim, zm. 25 wrzenia1945 w Lublinie; malarz,
architekt. Uczêszcza³ do gimnazjum klasycznego w Kijowie; studiowa³
w Instytucie In¿ynierów Cywilnych w Petersburgu, a po 1905  na
Politechnice Lwowskiej, któr¹ ukoñczy³ w 1910 z dyplomem architekta. Malarstwo uprawia³ ju¿ w czasie studiów; na wystawie Zwi¹zku
S³uchaczy Architektury w 1906 otrzyma³ I nagrodê za pejza¿e, a w
1909 bra³ udzia³ w Wystawie Jesiennej TPSP we Lwowie. W 1910 uda³
siê na studia malarskie za granicê. W Monachium uczy³ siê u Juliusza
Extera; w Pary¿u  u Williama J.Zaparry. W 1915 wspó³pracowa³ w
Wiedniu ze znanym architektem Friedrichem Ohmannem. W czasie
pierwszej wojny wiatowej pracowa³ jako architekt w Nisku, Tarnobrzegu i Krakowie, a od 1921 w Lublinie, gdzie osiedli³ siê i pozosta³ do
mierci. Z Wilnem kontaktów nie utrzymywa³.
H. Gawrecki, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s. 393.

Kieniewiczówna Jadwiga, córka Hieronima Kieniewicza i Katarzyny
z Horwattów, ur.? w Dereszewiczach w d. powiecie mozyrskim, zm. 23
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czerwca 1892 w Rzymie; malarka-amatorka. Przyjani³a siê z rzebiark¹
Helen¹ Skirmuntow¹, z któr¹ postanowi³y razem powiêciæ pracê swoj¹
ozdobie kocio³ów; w 1855 ofiarowa³a w³asny obraz w. Bart³omiej do
kocio³a w Duksztach Pijarskich pod Wilnem. Jej obrazy, namalowane
w latach 50-tych, znajdowa³y siê we dworze w Dereszewiczach: Sybilla, Bachantka, piêkne kopie, anio³ki Corregia w chmurach i Madonna
Murilla z Dzieci¹tkiem Jezus, pobo¿ne obrazy; by³ tam tak¿e Portret
Felicji Kieniewiczowej. W 1865 przenios³a siê na sta³e do Rzymu, gdzie
kopiowa³a dzie³a dawnych mistrzów w³oskich i malowa³a obrazy o tematyce religijnej. 13 lipca1879 zosta³a cz³onkiem korespondentem rzymskiej akademii Virtuosi al Panteon.
Z. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. III. Wroc³aw 1979, s 407.

Kierner Jan, ur. 23 czerwca1728, zm. po 1773. Wst¹pi³ do zakonu
jezuitów w Wilnie w 1749. W aktach notowany jako polono-pruthenus, który scit artem falsmarmoriam, gipsatoriam, stauariam. W 17511753 pracowa³ przy budowie o³tarza g³ównego w kociele w. Kazimierza w Wilnie; kierowa³ pracowni¹ sztukatorsk¹ w kolegium jezuickim w
Kownie (do 1764), gdzie prawdopodobnie wykona³ dla kocio³a Jezuitów stiukowe o³tarze: w. Franciszka Ksawerego (1756), w. Ignacego
(1757), w. Alojzego (1758), w. Tadeusza i w. Józefa (1759) oraz
ambonê (1758) i chór muzyczny (1760). Od 1757 wspó³pracowa³ z
Antonim Datzrathem. W 1766/1767  w Wilnie, w 1767-1769 zarz¹dza³
jezuickim folwarkiem £ukiszki, w 1769-1773 przebywa³ w Kownie.
J. Poplatek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972.

Kikoine (Kikoin) Michel, ur. w 1892 w Homlu, zm. w 1968 w
Pary¿u. Uczy³ siê w prywatnej Szkole Rysunkowej Jakuba Krugera w
Miñsku, gdzie zaprzyjani³ siê z Chaimem Soutinem. Obaj artyci uczyli
siê w Szkole Rysunkowej Iwana Trutniewa w Wilnie (1908-1911), gdzie
poznali Pinchusa Kremegne (Kremienia). W 1912 wyjecha³ (wraz z
Soutinem) do Pary¿a, gdzie kontynuowa³ studia w Ecole des BeauxArts u F. Cormona. Mieszka³ w La Ruche. Podczas pierwszej wojny
wiatowej s³u¿y³ w Legii Cudzoziemskiej. Debiutowa³ w 1912 na Salonie Niezale¿nych. Od 1920 wystawia³ w Pary¿u na Salonie Jesiennym;
pierwsz¹ wystawê indywidualn¹ mia³ w Galerie Cheron w 1919. Zwi¹zany z marchandem Leopoldem Zborowskim. Podczas drugiej wojny
wiatowej ukrywa³ siê ko³o Tuluzy. Po wojnie zamieszka³ znów w Pary¿u. By³ jednym z wa¿niejszych przedstawicieli Ecole de Paris. Po
przyjedzie do Pary¿a 351.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1996, s. 281.

Kisling, Kissling, Kiesling, Gottlieb (Jan Bogumi³), syn Chrystiana,
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ur. 1790 w Wilnie?, zm. 11 sierpnia 1846 w Witebsku; malarz, sztycharz.
Pochodzi³ ze rodowiska wileñskich rzemielników; jego siostra Regina
by³a ¿on¹ sztycharza Izydora Weissa. Uczy³ siê rytownictwa na Uniwersytecie Wileñskim, g³ównie u Jana Saundersa w 1811-1818 i Jana Podoliñskiego, osi¹gaj¹c znaczn¹ bieg³oæ w ró¿nych technikach graficznych,
rytowa³ najczêciej portrety oraz ryciny wg obrazów; w 1818 i 1819
dostawa³ zapomogi, mimo ¿e w 1818 otrzyma³ tytu³ kandydata sztuk
piêknych, oznaczaj¹cy uzyskanie dyplomu i zosta³ mianowany opiekunem gabinetu rycin Uniwersytetu Wileñskiego; by³ bodaj najwybitniejszym grafikiem, jaki z tej szko³y wyszed³; w 1819 jego miedziorytowy
portret Stanis³awa Koniecpolskiego wszed³ do J.U. Niemcewicza Dziejów panowania Zygmunta III. W 1820 na wystawie sztuk piêknych Uniwersytetu Wileñskiego pokaza³ miedzioryt punktowany sceny Romeo i
Julia wg J. Northotea, portrety W. Woolleta wg Beniamina Westa i Jana
Rustema wg autoportretu oraz rysunki wêglem: portrety J. Saundersa,
p³ka Rudolfa Tyzenhauza, gen. Ko³ogriwowa i akty akademickie. W Wilnie nale¿a³ do lo¿y wolnomularskiej Dobry Pasterz. W 1822 wyjecha³ na
w³asny koszt do Berlina dla doskonalenia siê w sztycharstwie. Z Niemiec
jakoby na krótko wyjecha³ do Francji i tam sztychowa³ portret Marii
Ludwiki. W koñcu 1823 otrzyma³ dwuletnie stypendium z Uniwersytetu
Wileñskiego na naukê we W³oszech; przebywa³ we Florencji i Rzymie, a
od 1824 w Mediolanie. W 1825 przes³a³ kuratorowi uniwersytetu A. Czartoryskiemu rêkopis pt. Wiadomoæ historyczna i naukowa omiu szkó³
malarstwa. W 1827 w Mediolanie rytowa³ na miedzi Florê wg Tycjana;
we W³oszech powsta³y jego ryciny wg Rafaela: wiêta Rodzina i w.
Józef. Po powrocie do Wilna zosta³ adiunktem i przy pomocy Fryderyka
Lehmanna prowadzi³ w 1828-1831 uniwersyteck¹ szko³ê sztycharstwa;
po zamkniêciu Uniwersytetu Wileñskiego po powstaniu listopadowym
przeniós³ siê do Petersburga, gdzie ju¿ w 1832 stara³ siê bezskutecznie o
etatowe zajêcie w ASP. Równie¿ nieudana by³a ponowna próba w 1836.
W Petersburgu sztychowa³ Spotkanie Aleksandra I z Napoleonem w Tyl¿y.
Podobno z Petersburga raz jeszcze wyjecha³ do W³och, gdzie mo¿e powsta³a Madonna Tempi wg Rafaela, dedykowana carowej. 21 listopada
1841 otrzyma³ posadê nauczyciela rysunków w gimnazjum w Witebsku,
na której pozosta³ do mierci. Ostatnie kilkanacie lat ¿ycia spêdzi³ poza
polskim ¿yciem artystycznym.
Tygodnik Petersburski 72/1942, L. Janowski, S³ownik bio-bibliograficzny d.
Uniwersytetu Wileñskiego. Wilno 1939; A. Ryszkiewicz, S³ownik artystów polskich.

Cdn.

Opr. M. J.
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LITEWSKI POETA  POLSKI KSI¥¯Ê KOCIO£A
Mieczys³aw Jackiewicz
Pod wp³ywem ogólnego o¿ywienia kulturalnego w l. 50-tych XIX wieku na Litwie zaczyna
siê budziæ poezja litewska. Rozwijaj¹ siê w niej
Jpg.Baramotywy spo³eczne i narodowo-wyzwoleñcze.
nauskas-bez
Powstaj¹ pierwsze liryki, opiewaj¹ce przyrodê i
podpisu
piêkno Litwy, akcentuj¹ce uczucia mi³oci do rodzinnego kraju. Na czo³o wysun¹³ siê najwiêkszy
poeta tego okresu Antanas Baranauskas (Antoni
Baranowski), znany w stronach rodzinnych równie¿ pod nazwiskiem Baronasa.
Urodzi³ siê 17 stycznia 1835 w Oniksztach
(Anikèiai), d. powiatu Wi³komirskiego, guberni kowieñskiej, w rodzinie
wolnych ch³opów. W Inwentarzu probostwa oniksztyñskiego figurowa³o nazwisko dziada poety  Jan Baron (Jonas Baronas).1 Jednak¿e m³odszy brat Antoniego  Onufry (Anupras) we wspomnieniach o bracie biskupie pisa³, ¿e ich dziad  Jan, nie nazywa³ siê ani Baronas, ani te¿
Baranowski, lecz Barabiñski.2 Regina Mikðytë, autorka monografii o
twórczoci Baranowskiego, s¹dzi, ¿e ów Barabiñski pochodzi³ ze szlachty. Póniej rodzina zubo¿a³a i zosta³a zaliczona do tzw. w³ocian królewskich, niepodlegaj¹cych obowi¹zkowi pañszczyzny. Podobno starszy brat
poety, Jan (Jonas), opowiada³, ¿e w rodzinie przechowywano dokumenty, stwierdzaj¹ce pochodzenie szlacheckie Baranowskich, lecz papiery te
sp³onê³y. Sam poeta, nawet bêd¹c biskupem, nie przywi¹zywa³ wagi do
swego pochodzenia, chocia¿  jak wspomina³ jego krewny, pisarz Ananas Vienuolis-ukauskas  biskup nosi³ siê z pañska.
Ojciec Antoniego, Jan Baranowski pracowa³ w zarz¹dzie gminnym w
Oniksztach, jako poborca podatkowy. By³ cz³owiekiem wiat³ym, czyta³
i pisa³ po polsku i po rosyjsku, rozumia³ trochê po ³acinie3 , chocia¿ do
szkó³ nie uczêszcza³. By³ surowy, dzieci trzyma³ krótko, wychowywa³ je
w duchu religijnym. Wieczorami  jak wspomina Onufry  czytywa³ po
polsku na g³os ¿ywoty wiêtych i inne ksi¹¿ki treci religijnej.
Matkà byùa Tekla z Pawilionisów (Teklë Pavilionytë), kobieta wiejska, te¿ umiej¹ca czytaæ i pisaæ. Antoni mia³ trzech braci: najstarszy 
Jan, m³odsi od niego  Józef (Juozapas) i wspomniany Onufry oraz
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siostrê Rozaliê. Wszyscy umieli czytaæ i pisaæ, a najm³odszy, Onufry,
w przededniu Powstania Styczniowego ukoñczy³ szeæ klas gimnazjum w Poniewie¿u.
W 1839 ojciec naby³ 12 dziesiêcin (trochê wiêcej ni¿ 12 ha) gruntu
ornego i 5 dziesiêcin ³¹ki ko³o rzeki wiêtej (ventoji). Gospodarstwo
sk³ada³o siê z konia, 3 krów, 8 owiec i 4 wiñ4 . W dzieciñstwie przysz³y biskup musia³ paæ byd³o i pomagaæ w gospodarstwie, jak wiêkszoæ dzieci wiejskich. Ale ch³opiec nie garn¹³ siê do pracy na roli,
wiêc rodzice postanowili oddaæ go na nauki, bo w³ocianie królewscy
mieli prawo posy³aæ dzieci do szkó³5 . Zatem w 1845 przysz³y poeta
rozpocz¹³ naukê w szkole parafialnej w Oniksztach. Zajêcia prowadzono w jêzyku polskim i rosyjskim, litewskiego nie uczono. Nauka nie
sprawia³a trudnoci  uczy³ siê bardzo dobrze, a najbardziej lubi³ arytmetykê i czytanie. Podobno nauczyciel jêzyka rosyjskiego, Lebiediew,
kiedy powiedzia³ ojcu: Twój syn wyronie na wielkiego cz³owieka lub
skoñczy na Sybirze6 .
Antoni czyta³ polskie ksi¹¿ki; w domu rozmawiano raczej w tym
jêzyku, a z rówienikami i we wsi mówi³ po litewsku. Od dziecka dobrze w³ada³ dwoma jêzykami. Do szko³y uczêszcza³ trzy zimy, latem
pasa³ byd³o lub pomaga³ ojcu w polu. Potem rodzice oddali ch³opca na
s³u¿bê do proboszcza parafii Gie³wany (Gelvonai)  widocznie dostatku nie by³o. Ks. Daniewicz
dobrze go traktowa³,
dawa³ ksi¹¿ki, uczy³ gry na
klawikordzie. Antoni pisa³
stamt¹d listy do rodziców
po polsku i tam zacz¹³ pisaæ wiersze polskie. W
sierpniu 1849 ksi¹dz odes³a³ 14-letniego lokajczyka do domu.
Ojciec, widz¹c, ¿e syn
wykazuje zdolnoci do na- Chata Baranowskich w muzeum w Oniksztach
uki, postanowi³ kszta³ciæ
go dalej. 10 lutego 1851 wysùaù do Rumszyszek (Rumðiðkës), do dwuletniej szko³y kancelistów gminnych. Tu prowadzi³ dziennik po polsku,
który siê zachowa³, st¹d wiemy, jak przebiega³o jego ¿ycie m³odzieñcze. Napisa³ wtedy wiele wierszy po polsku, liryków doæ prymitywnych  z okazji imienin znajomych lub jakich zdarzeñ, jak wiersz Wylew Niemna w Rumszyszkach 1851 r. Oto jego fragment:
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Gdy siê tylko Niemen wzruszy³,
Wszystkich swym trzaskiem zag³uszy³,
Lód siê ³ama³ z strasznym szumem,
Lud siê zbiera³ wielkim t³umem,
Lód siê krusz¹c na brzeg pada³,
Nam nieszczêcie przepowiada³ 7
Póniejsze wiersze staj¹ siê dojrzalsze. Widoczny w nich wp³yw poezji klasycystycznej i liryki S³owackiego, którego bardzo lubi³. W jednym
z wczesnych polskich wierszy poeta zastanawia siê nad sensem ¿ycia:
Widzê w jak najczarniejszym m¹ przysz³oæ kolorze,
Widzê przed sob¹ ¿ycia pe³ne nieszczêæ morze,
Bo moje m³odsze lata bezczynnie strawi³em,
Rok przesz³y z teraniejszym w swym ¿yciu straci³em,
I jeszcze bêdê straci³ czas, nie wiedz¹c dopok¹d
Chcia³bym co zrobiæ, gdzie iæ, ale nie wiem dok¹d.
...me nadzieje zak³adam na tem,
I¿ bêdê w uczestnictwie z naukowym wiatem,
Ale tego zaszczytu niskie urodzenie
Dla mnie nie dozwoli³o. I puste kieszenie
By³y tego przeszkod¹

10-20 grudnia 18528

W Rumszyszkach zwróci³ na siebie uwagê kolegów i nauczycieli. Ci
ostatni chwalili go i namawiali do pisania. Sekretarz Kowieñskiej Izby
Skarbowej  do przeczytania dzie³a Ignacego Krasickiego. Wtedy zacz¹³
interesowaæ siê folklorem litewskim, zapisywa³ zas³yszane banie, legendy i dainy (pieni ludowe). Nie wiedzia³, jak¹ wybierze drogê ¿yciow¹.
By³ w rozterce. Wyrazi³ to w wierszu Po¿egnanie Rumszyszek:
¯egnam was, o Rumszyszki! Ponure siedlisko,
Porzucam was i jadê niebezpieczn¹, lisk¹
Drog¹ w wiat nieznajomy, w którym ró¿ne stopnie
Bêdê musia³ przechodziæ 9
Na pocz¹tku 1853 skoñczy³ szko³ê i odby³ miesiêczn¹ praktykê w
Izbie Skarbowej w Kownie, od kwietnia 1853 18-letni Antoni rozpocz¹³
pracê jako pisarz gminny w Wojnucie (Vainutas), w pobli¿u Szy³okarczmy (ilutë). Miejscowoæ ta le¿a³a w pobli¿u Nowego Miasta ¯mudzkie48
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go, niedaleko granicy pruskiej.
Tam zetkn¹³ siê z nêdz¹ ludu litewskiego. Ogl¹da³ z bliska ¿ycie
¿mudzkich ch³opów, uciskanych
przez administracjê carsk¹ i wyzyskiwanych przez dziedziców i
karczmarzy. Zaprzyjani³ siê z nauczycielem Piotrowskim, utrzymywa³ kontakty z miejscowymi
ksiê¿mi T. Rymkiewiczem i L. Butkiewiczem, którzy znali jego polskie wiersze i pochwalali zainteresowania poezj¹. Pisa³ wówczas
wy³¹cznie po polsku.
Samodzielne ¿ycie prowadzi³
doæ weso³o. Nie stroni³ od zaPomnik poety litewskiego w Oniksztach
baw i przyjemnoci. wiadcz¹ o
tym liczne zapisy z tego okresu w dzienniku poety: 6.X.1853. Bylimy na
inkurtowinach u Hyrszuna lub 18.X.1853. Nie by³em w kociele, lecz z
nauczycielem i pisarzem w kramie Chaima. Wypilimy 3 flaszki porteru, 1
flaszkê ceresu, 1/2 angielskiego piwa 10 . By³ tak bardzo zajêty ¿yciem towarzyskim, ¿e nie mia³ czasu na korespondencjê do rodziców. Wynika to
z treci listu ojca do Antoniego, pisanego pón¹ jesieni¹ 1853. Zachowujemy oryginaln¹ pisowniê: Kochany Antosiu. Otrzyma³em od wacpana List
pisany pod dat¹ 17. Sierpnia. Teraz dotychczas ¿adney wiadomoci nie
wiem o twoim zdrowiu ir powodzeniu umili³em kilko s³ów napisaæ do wacpana 11
Mo¿liwe, ¿e pod wp³ywem rodziców, którzy chcieli, aby ich syn
mieszka³ bli¿ej, albo tryb ¿ycia w Wojnucie Baranowskiemu nie odpowiada³, doæ ¿e w listopadzie 1853 z³o¿y³ probê do prezesa Izby Skarbowej o przeniesienie do powiatu wi³komirskiego. Sprawa wlok³a siê
d³ugo, wreszcie 19 czerwca 1854 przeniesiono go s³u¿bowo do Rosieñ
(Raseiniai)  miasta powiatowego guberni kowieñskiej. Jak na owe
czasy, by³o doæ du¿e, liczy³o 8516 mieszkañców i 442 domy, z tego
42 murowane12 . Nie czu³ siê zapewne tu dobrze, bowiem z tego okresu
pochodzi lakoniczny zapis w dzienniku: Puzyrewski trochê mnie krzywdzi 13 . Nie wiemy, kim by³ ów Puzyrewski, zapewne jaki zwierzchnik.
Jeszcze w tym¿e roku przysz³y biskup przeniós³ siê do Surwiliszek
(Survilikis) nad Niewia¿¹, w pobli¿u Krekienowa, a stamt¹d 30 kwietnia 1855 przeniesiono go do miasteczka Siady (Seda), w powiecie
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telszewskim, na ¯mudzi. Miasteczko liczy³o 375 mieszkañców, 90 domów. By³a tam szko³a parafialna i szko³a ¿ydowska, koció³ drewniany
pw. Wniebowziêcia NMP i zarz¹d gminy, w którym pracowa³.
W Siadach dalej pisa³ wy³¹cznie w jêzyku polskim, który by³ powszechny na Litwie i ¯mudzi. Lata 1847-1856 biografowie nazywaj¹
okresem twórczoci polskiej poety. Napisa³ w tym czasie ok. 90 utworów, m.in. Do Adama Urbana, starszyny onyksztyñskiego; Do JMW
Pani Sowietnikowej Wiszniewskiej; Do Krasickiego; Do PKM z powinszowaniem; Burza; Noc; Pieñ; Lato; Zima i inne. Wiêkszoæ z nich
nie by³a publikowana za jego ¿ycia. Zaledwie kilka w 1857 wydrukowa³a Teka Wileñska14 . W tym¿e roku przygotowa³ do druku zbiorek
w jêzyku polskim pt. Wiersze, który cenzura zaaprobowa³a w 1861 do
wydania, jednak¿e drukiem siê on nie ukaza³.
M³ody poeta, spe³niaj¹c wymogi sentymentalizmu  malowaæ przyjemnoæ i spokój mieszkañców wsi 15  stworzy³ idylliczny cykl wierszy Wiosna, Lato, Jesieñ, Zima. Ni¿ej fragment wiersza Lato:
Ju¿ w wieczór klepi¹ kosarze kosy,
Echo siê wzbija a¿ pod niebiosy,
M³odych ¿niwiarek g³osy przyjemne
Daleko s³ychaæ, gdy noce ciemne.
Wracaj¹ z pola orszaki liczne,
Przybrawszy g³owy w wieñce przeliczne...16
Jest to tradycyjny sentymentalny obraz poetycki, ale bardzo litewski w
treci i pejza¿u. Poeta potrafi³ poetycko odmalowaæ wie ojczyst¹. Bardziej
daje siê zauwa¿yæ ta jego umiejêtnoæ w wierszu Zima, z tego¿ cyklu:
Nasta³a zima. Wszystko w naturze
Teraz ucich³o, tylko ponury
Po kryszta³owym niebios lazurze 
Wiatr wyje pêdz¹c szarawe chmury,
Z których obfite spadaj¹ niegi
I kryj¹ grubo powierzchniê ziemi;
I mróz okropny pocina³ brzegi
Rzek, kryj¹c wodê, lody twardemi.
I jak zakry³a swoje zwierciad³o
Lodem, na rzekach, jeziorach, morzu,
Zmieniona prac¹, spaæ siê uk³ada
Natura cicho, a na jej ³o¿u
Zg³odnia³ych wilków ogromne stada
Na znak ¿a³oby straszliwie wyj¹
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W Siadach czyta³. Zapisy w dzienniku wiadcz¹, ¿e zna³ poezje Krasickiego, przestudiowa³ Filozofiê ¿ycia Friedricha Schlegla w przek³adzie polskim; przeczyta³ Marii Wirtemberskiej sentymentaln¹ opowieæ
Malwina czyli domylnoæ serca. Wymienia wiele czasopism, regularnie czyta³ Gazetê Warszawsk¹, a z rosyjskich  Russkij inwalid.
Baranauskas zaprzyjani³ siê z m³od¹ polsko-litewsk¹ poetk¹ Karolin¹ Ann¹ Proniewsk¹ (1828-1859), która wywar³a du¿y wp³yw na jego
rozwój intelektualny i poetycki. Znajomoæ przeobrazi³a siê w szczer¹
przyjañ, a nawet mi³oæ, zosta³a zawarta w Telszach, gdzie czêsto
bywa³ u Borysewiczów, czyta³ swoje wiersze. ¯on¹ Borysewicza by³a
T. Proniewska, siostra poetki; w tej rodzinie w³anie pozna³ Karolinê.
Po pierwszym spotkaniu napisa³a ona wiersz Do m³odego poety, który
mu zadedykowa³a. W zamian napisa³ niej liryk piewaczko ¯mudzi, uroczej krainy. Po kilku dniach zadedykowa³a mu nastêpny wiersz: Za có¿
tak chlubnem darzysz miê imieniem?17
Miêdzy ch³opskim synem i szlachciank¹ zawi¹za³a siê mi³oæ, ale ona
by³a starsza o siedem lat i chora na grulicê, ponadto ró¿nica pochodzeniowa by³a powa¿n¹ przeszkod¹. Proniewska, znana w krêgach literackich, jako poetka polska ze ¯mudzi18 , wesz³a do literatury litewskiej, jako
pierwsza kobieta. Ona bowiem prze³o¿y³a na jêzyk litewski poemat J. I.
Kraszewskiego Witolorauda oraz kilka utworów pisarzy polskich. Czêsto j¹ wymieniali w swych pracach tacy poeci i dzia³acze owiatowi, jak
Miko³aj Akielewicz (Mikalojus Akelaitis, 1829-1889) i Walerian Zagórski
(Valerijonas Aukalnis-Zagurskis, 1818-1874). Ludwik Kondratowicz
(W³adys³aw Syrokomla, 1823-1862) zadedykowa³ jej swój poemat Królewscy lutnici, Antoni Edward Odyniec (1804-1885)  wiersze, a J. I.
Kraszewski nazwa³ Proniewsk¹ ¯mudzk¹ Kuku³k¹19 .
A urodzi³a siê ona 18 (30) stycznia 1828 w niewielkim maj¹tku Padurbinë pod Telszami. Jej ojciec, Teofil Proniewski, by³ asesorem powiatowym, matka, Eleonora z Dobszewiczów, zajmowa³a siê wychowywaniem dzieci. Gdy Karolina mia³a 4 lata, zmar³ ojciec. Dalszym
wychowaniem zajmowa³a siê matka i starszy brat. Maj¹c 7 lat, zaczê³a
pisaæ wiersze. W czasie, gdy pozna³a Baranowskiego, by³a nauczycielk¹ domow¹ dzieci Danilewiczów w Siadach. Nie mia³a wielkiego
talentu poetyckiego, pisa³a wiersze sentymentalne, przesycone motywami religijnymi. Oto niektóre tytu³y jej polskich wierszy: Sen; Myl o
ludziach; Po¿egnanie rozkosznej chatki 20 .
Brat Karoliny, ksi¹dz Otton Proniewski, przyjaciel biskupa Macieja
Wo³onczewskiego (Motiejus Valanèius, 1801-1876), wyk³ada³ w Seminarium Duchownym w Worniach teologiê, jêzyk rosyjski i ³acinê; by³
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kanclerzem kapitu³y, sekretarzem i kapelanem biskupa ¿mudzkiego.
Drugi brat, W³adys³aw, pe³ni³ wysoki urz¹d w G³ównym Komitecie
Cenzury w Petersburgu.
Bardziej wykszta³cona i dobrze wychowana, Karolina wprowadzi³a
cz³owieka z ludu w rodowisko kulturalne, w wiat literatury i sztuki.
Zapozna³a z poezj¹ romantyczn¹, wyjani³a jej sens, istotê i zwróci³a
uwagê na rolê poety-proroka, jego stosunków ze wiatem i narodem.
Wiele mówili o znaczeniu w poezji jêzyka ojczystego i folkloru. Sk³oni³a
ona Baranauskasa, by dalej zbiera³ pieni ludowe i sam zacz¹³ piewaæ
dla dobra braci, budziæ ich uczucia ojczystym dwiêkiem, tj. ¿eby pisa³
po litewsku. Warto wspomnieæ, ¿e to dziêki niej zosta³a udostêpniona
szerokiemu spo³eczeñstwu litewskiemu bañ ludowa o Eglë, królowej
wê¿ów, w nowej formie, nadanej przez Kraszewskiego. Jej motywy
Baranowski zawar³ póniej w poemacie Borek oniksztyñski. Widocznie
przyj¹³ do serca rady starszej kole¿anki po piórze, bowiem w wierszu,
jej powiêconym, z 28 grudnia 1858, pisa³:
W têsknej, dla braci uroczej pieni
Wskrzesiæ spod grubej przesz³oci pleni
Wieków zamar³ych dawne wspomnienia,
Cudnym ozdobiæ kwiatem marzenia,
Zebraæ dla ludu dawne podania,
¯eby w czarownym wdziêku o¿y³y
(Do PKP) 21

Niew¹tpliwie Proniewska przyczyni³a siê do rozbudzenia wiadomoci narodowej przysz³ego klasyka literatury. Na pewno przez brata,
ks. kanonika, pomog³a mu zostaæ duchownym. Anatanas Vienuolisukauskas we wspomnieniach pisze, ¿e pewnej wiosny przyby³ do
rodziny Antoniego do U¿upieczów-Oniksztów Otton Proniewski, proboszcz uciañski; krótko goci³ i nie czekaj¹c na poczêstunek, odjecha³.
A potem rodzice zaprosili s¹siadów, czêstowali ich herbat¹ i dzielili siê
radoci¹ z powodu szczêcia, jakie spotka³o ich syna  goæ pomóg³
opublikowaæ wiersze i u³atwi³ mu wst¹pienie do seminarium22 .
Za po¿yczone 10 rubli kupi³ Baranauskas wiadectwo ukoñczenia
4-klasowego progimnazjum (szko³y szlacheckiej) w Telszach i jesieni¹
1856 wst¹pi³, dziêki protekcji do seminarium. Zacz¹³ siê nowy etap w
jego ¿yciu, tak¿e nowy  litewski okres w jego twórczoci.
Po likwidacji Uniwersytetu Wileñskiego, Akademii Medyko-Chirurgicznej
i Akademii Duchownej w Wilnie, na Litwie pozosta³y tylko szko³y rosyjskie
i dwa seminaria diecezjalne: w Wilnie i Worniach, spe³niaj¹ce funkcjê wy52
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¿szej uczelni. Dba³ o jej poziom biskup ¿mudzki Maciej Wo³onczewski,
pisarz i niestrudzony litewski dzia³acz owiatowy. W seminarium by³a bogata biblioteka w jêzyku polskim, z której kleryk Baranowski chêtnie korzysta³. Wiadomo, ¿e przeczyta³ Teodora Narbutta Dzieje narodu litewskiego, Joachima Lelewela Historiê Polski, Józefa Jaroszewicza Obraz Litwy,
Leona Rogalskiego Dzieje Krzy¿aków, opowieci historyczne Kraszewskiego i inne ksi¹¿ki, które wp³ynê³y na jego dalszy rozwój intelektualny,
podobnie jak przyjañ z poet¹ Klemensasem Kairysem (Klemens Kojro,
1835-1864) i Prancikusem Viksv¹ (Franciszek Wikswa, 1832-1907),
uzdolnionym pisarzem religijnym, póniej litewskim dzia³aczem.
Kojro pochodzi³ z Ludwiszek k. Oniksztów, by³ wiêc krajanem Baranowskiego; podobnie jak i Antoni, napisa³ kilkanacie wierszy po polsku, które po jego mierci Baranowski przygotowa³ do druku, ale tomik siê nie ukaza³.23 Kojro komponowa³ tak¿e muzykê, po skoñczeniu
seminarium w Worniach razem z Baranowskim studiowa³ w Akademii
Duchownej w Petersburgu. W 1863, nie zwa¿aj¹c na ciê¿k¹ chorobê,
wzi¹³ udzia³ w powstaniu na Litwie, za co po jego st³umieniu zosta³
zes³any do Orenburga, gdzie wkrótce zmar³ na grulicê.
Franciszek Wikswa po ukoñczeniu seminarium dzia³a³ jako budziciel narodowy. Prze³o¿y³ na litewski ksi¹¿eczkê Czytania wi¹teczne i
wyda³ j¹ w Wilnie, jeszcze przed zakazem druku litewskiej literatury
³aciñskimi czcionkami.24 Póniej przez czas d³u¿szy korespondowa³ z
Baranowskim w jêzyku litewskim.
Wornie, dawniej Miedniki (Medininkai), miasteczko nad rzek¹ Worniank¹
(Varnele), w powiecie telszewskim, w 1859 liczy³o 120 domów i 442 mieszkañców. By³o stolic¹ diecezji ¿mudzkiej i siedzib¹ biskupi¹. Skupia³o sporo
inteligencji, zwi¹zanej z kuri¹ biskupi¹, mieszkali tam wtedy krzewiciele owiaty,
tacy, jak wspomniany bp Valanèius, Simonas Daukantas (1793-1864), Wawrzyniec Iwiñski (Laurynas Ivinskis, 1811-1881) i Miko³aj Akielewicz. Tu
pisano ksi¹¿ki litewskie, organizowano ich wydawanie poza granicami Litwy, g³ównie w Tyl¿y w Prusach. By³a zatem atmosfera, sprzyjaj¹ca rozwojowi ducha litewskiego wród ucz¹cej siê m³odzie¿y. Przetrwa³a ona do 1863
roku. Dopiero po Powstaniu Styczniowym, po po¿arze miasteczka w 1863,
stolicê diecezji i seminarium duchowne przeniesiono do Kowna. Wtedy Wornie
zaczê³y podupadaæ. Gmachy kurii i seminarium Rosjanie zamienili na urzêdy
i koszary pu³ku kozackiego.
W seminarium w 1857 rozpoczê³a siê w³aciwie twórczoæ Baranauskasa w jêzyku litewskim. W tym czasie napisa³ jeszcze kilka wierszy po
polsku, które powiêci³ Kairysowi, swojemu przyjacielowi. W wierszach
wprowadza ju¿ symbole romantyczne typu natchniona pieñ; s³owa pro53
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rocze; w sercu ch³ód-wulkan
i ciemnoæ ziemi, stosuje jêzyk ezopowy (np. motyw
burzy, winoroli itp.). Staje
siê wiêc poet¹ romantycznym tak¿e w poezji litewskiej,
bowiem od 1857 pisze wy³¹cznie po litewsku. Bardziej
znane utwory litewskie Baranauskasa to Sauletekis
(Wschód s³oñca), Lietuvos
senovës
paminkëjimas
(Wspomnienia dawnej Litwy), Anykèiø ilelis (Borek oniksztyñski, 18581859), Pasikalbëjimas giesmininko su Lietuva (Rozmowa piewaka z Litw¹), Katedra Sejneñska, w której spêdzi³ ostatnie lata
¿ycia biskup Baranauskas-Baranowski
Dievo ryktë ir malonë (Bicz
i ³aska Bo¿a), Ko gi skauda man irdelë (Czemu p³acze me serduszko,
1863). Opiewa w nich piêkno stron ojczystych, wyra¿a uczucia religijne,
idealizuje przesz³oæ Litwy. Utwór Dainø dainelê (Pieñ pieni) jest wyrazem nowej, romantycznej twórczoci na Litwie w po³owie XIX w. Jest to
opowieæ o dawnych czasach, o wolnoci ludu i poezji ludowej. M³ody
autor zadeklarowa³ siê jako poeta-romantyk. Wywodz¹cy siê z ludu, rozumia³ nadzieje i marzenia prostych ludzi. Wprowadzi³ wiêc w swojej poezji
frazeologiê jêzyka ludowego, stworzy³ chwyty stylistyczne, zapo¿yczone
z dain (zdrobnia³e epitety, rymy wewnêtrzne). Podczas wakacji w Oniksztach w 1857 i 1858 napisa³ swoje najwiêksze dzie³o  poemat Borek
Oniksztyñski (Anykðèiø ðilelis), w którym opisa³ nie tylko lasek stron rodzinnych, lecz tak¿e w formie metaforycznej dole i niedole ludu.
Rozpocz¹³ powa¿ne badania naukowe. Zbiera³ i zapisywa³ dialekty
¿mudzkie i litewskie. Badania lingwistyczne prowadzi³ prawie przez
ca³e ¿ycie. W 1857 napisa³ pierwsz¹ pracê naukow¹ z jêzykoznawstwa
po polsku O mowie ludu ¿mudzkiego i litewskiego. Dzie³ko zosta³o wydrukowane w czasopimie Litwa w 1913. Opracowa³ w nim program i zasady zbierania i systematyzowania dialektów litewskich.
W 1858 ukoñczy³ seminarium i jako jeden z najzdolniejszych alumnów zosta³ skierowany na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Ju¿ podczas studiów powsta³ wiersz Kelionë Petarburkan
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(Podró¿ do Petersburga), w którym wypowiedzia³ manifest wiadomoci narodowej. Po raz pierwszy w literaturze litewskiej po Klementasie
wyrazi³ antyrosyjskie nastroje Litwinów, ostro napiêtnowa³ kolonizacyjn¹
politykê moskiewsk¹. Wyst¹pi³ przeciw u¿ywaniu religii prawos³awnej,
jako narzêdzi w³adz carskich wobec podbitych narodów przy ich rusyfikacji. Utwór powsta³ pod wp³ywem Mickiewicza, a szczególnie fragmentu Ustêpu czêci III Dziadów  Droga do Rosji i Przedmiecie stolicy.
Przed Powstaniem Styczniowym by³ bardzo popularny, kr¹¿y³ z r¹k do
r¹k w odpisach. Litwini nazywali go Litewsk¹ Marsyliank¹, bowiem
mówi³ wyranie o ucisku i wzywa³ do walki z Rosj¹:
O ty, Litwo, o ty, Dwino, daj wam Bo¿e zdrowie,
Niechaj w zdrowiu pozostaje mieszkañców pog³owie.
A ty, Litwo, ty najdro¿sz¹ jest moj¹ mateczk¹,
A ty, Dwino, ty najszersz¹ jeste Litwy rzeczk¹!
Wielki, s³awny, jak i dawniej, kraj nasz zostaæ musi,
Gdy tu rz¹dzi³, rozkazywa³ rodowitej Rusi.
Dzisiaj Ru ju¿ pod Moskalem po moskiewsku plecie,
A niedole przegniataj¹ szczere Litwy dzieci.
Ani pisma, ani druku mieæ nam nie pozwala:
Niechaj Litwa ciemn¹ bêdzie - jest zdaniem Moskala.
A bodaj ¿e nie doczeka³, powtarzam sto razy. Bêdzie jak Pan Bóg zechce, nie za twe ukazy.
Przek³ad Stefanii Jab³oñskiej 25

Baranauskas i jego przyjaciel Kairys w akademii za³o¿yli nielegaln¹
organizacjê Republika Baublis. Na jej zebraniach prowadzono dyskusje polityczne. Byæ mo¿e, i¿ wiersz Rozmowa poety z Litw¹, napisany
w³anie wtedy, jest echem tych sporów. W retorycznym dialogu przedstawia trzy pogl¹dy na rozwój Litwy, które póniej zosta³y sformu³owane w programach ideologów litewskiego wyzwolenia narodowego.
Jerzy Ochmañski w Historii Litwy przypomina, i¿ w utworze
Pasikalbëjimas giesmininko su Lietuv¹ Baranowski rozwa¿a³ trzy
drogi, trzy programy odrodzenia Litwy, wysuwane za jego czasów. Pierwsza droga to program utopijno-romantyczny za³o¿eniom S. Stanevièiusa
(odpowiadaj¹cy, który pragn¹³ odrodzenia poprzez nawrót do starych
tradycji). Drugi program, pozytywistyczny (odpowiada³ za³o¿eniom M.
Akelaitisa i L. Ivinskisa), zmierza³ do odrodzenia przez szerzenie owiaty
w ludzie. Wreszcie trzeci, za którym opowiada³ siê sam poeta, program
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konserwatywno-klerykalny g³osi³, ¿e Koció³ jest ostoj¹ litewskoci i
tylko od niego nale¿y oczekiwaæ odrodzenia Litwy.
Baranowski nie zna³ jednak czwartej  pisze dalej Ochmañski, 
najw³aciwszej koncepcji odrodzenia, wyra¿onej za jego czasów ustami
ks. Antoniego Mackiewicza (1828-1863). Ten rewolucyjny ksi¹dz demokrata gor¹co pragn¹³ narodowego i spo³ecznego wyzwolenia Litwy,
nadania ludowi ziemi i wolnoci.
Podczas studiów w akademii powsta³ wiersz o treci religijnej Bicz
i ³aska Bo¿a. Po jego napisaniu zamilk³. Gdy za w 1861 na Litwie
rozpoczê³y siê masowe antyrosyjskie manifestacje, t³umaczy³ z polskiego pieni religijne, m.in. Bo¿e, co Polskê, która w okresie przedpowstaniowym tak¿e na Litwie by³a znana i g³ona 26 . Pisa³ te¿ oryginalne religijne pieni litewskie i wysy³a³ je na Litwê.
Akademiê ukoñczy³ w 1862 ze stopniem magistra teologii. wiêcenia
kap³añskie przyj¹³ 24 marca (5 kwietnia) 1862 roku. Rektor Aleksander
Kazimierz Biereniewicz, poniejszy biskup kujawsko-kaliski, wys³a³ uzdolnionego ksiêdza na koszt uczelni na dalsze studia do Monachium, w celu
pog³êbienia znajomoci jêzyków obcych i teologii. Tam zasta³o go Powstanie Styczniowe. ¯ywo interesowa³ siê, ledzi³ jego przebieg, pisa³, przygotowywa³ do druku pisma propagandowe, które zamierza³ przerzuciæ do
powstañców, jednak¿e prawie wszystko spali³. Zachowa³ siê tylko jeden
wiersz  Czemu p³acze me serduszko. Wiersz wiadczy o g³êbokim cierpieniu poety w obcym kraju, gdy jego rodacy walcz¹ o wolnoæ ojczyzny. W
utworze wystêpuj¹ symboliczne, spersonifikowane obrazy: p³acz sk³aniaj¹cych siê bez wiatru drzew i bezg³ony szloch rzek. Metafory te wyra¿aj¹
niemy, serdeczny ból, który trudno wyraziæ s³owami. Wiersz jest skomponowany w formie pytañ i odpowiedzi. Poeta wprowadzi³ te¿ melodykê
poezji ludowej i w³aciwe dainom epitety. Dziêki tym zwrotom tworzy
atmosferê napiêcia emocjonalnego. To by³ jego ostatni utwór liryczny.
W powstaniu Baranauskas udzia³u nie wzi¹³, chocia¿ jego dwaj bracia, Jonas i Anupras, a tak¿e przyjaciel Kairys, walczyli w oddzia³ach
powstañczych. Po st³umieniu powstania z rozkazu Murawjowa-Wieszatiela bracia zostali zes³ani na Sybir i dopiero po 12 latach powrócili
na Litwê, za ks. Kairys, jak wspomniano, zmar³ na zes³aniu.
W zachodniej Europie przebywa³ do 1864 roku. Po wyjedzie z
Monachium s³ucha³ wyk³adów teologii w Rzymie i Louvain w Belgii.
Po powrocie do Petersburga przez jaki czas, jako brat buntowników, by³ pod nadzorem policji. Rektor pozostawi³ go w akademii, a w
1865 mianowa³ bibliotekarzem, kapelanem oraz profesorem teologii
pastoralnej, liturgii i piewu. Rozpocz¹³ siê nastêpny okres w ¿yciu
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poety  d³ugie lata pracy dydaktycznej i naukowej.
Nied³ugo zagrza³ miejsca w Petersburgu. W roku nastêpnym, 1866,
biskup ¿mudzki powo³a³ go na profesora teologii moralnej, liturgii i piewu w seminarium diecezjalnym w Kownie, przeniesionym z Worñ. W
1870 dodatkowo powierzono mu wyk³ady homiletyki, a w 1874 biskup Valanèius mianowa³ Baranauskasa inspektorem, tj. zastêpc¹ rektora seminarium. Po piêciu latach, w 1879 otrzyma³ godnoæ kanonika
kapitu³y ¿mudzkiej i w 1883 tam¿e  pra³ata scholastyka 27 .
17-letnia dzia³alnoæ pedagogiczna i naukowa w seminarium kowieñskim by³a niezwykle owocna. Wykszta³ci³ ca³e zastêpy wiat³ych,
nieraz demokratycznie usposobionych, ksiê¿y-Litwinów. Jego uczniami byli: wietny uczony lingwista Kazimieras Jaunius (Kazimierz Jawnis, 1853-1908), Jonas Maèiulis (Jan Maciulewicz, znany jako utalentowany poeta Maironis, 1862-1932). Bêd¹c alumnem, Maèiulis przed³o¿y³ Baranauskasowi do oceny swój pierwszy poemat Litwa. Ksi¹dz
profesor zaaprobowa³ utwór i zachêci³ m³odego poetê do dalszej pracy.
W seminarium kowieñskim Baranauskas stopniowo odszed³ od twórczoci literackiej. Poch³onê³a go ca³kowicie praca w dziedzinie jêzykoznawstwa, zw³aszcza wiele czasu powiêci³ lingwistyce porównawczej, osi¹gaj¹c wysokie rezultaty w badaniach dialektów litewskich. By³ dumny, ¿e
wybitni jêzykoznawcy europejscy studiowali jêzyk litewski, który zachowa³ najbardziej archaiczne formy. Jeszcze podczas pracy w Petersburgu
nawi¹za³ kontakty z prof. Augustem Schleicherem (1821-1868), wybitnym niemieckim jêzykoznawc¹-lituanist¹ i pomóg³ mu w wydaniu akademickiego poematu Pory roku Kristijonasa Donëlaitisa. W Kownie opracowa³ prawid³a litewskiej ortografii, oparte na zasadzie pochodzenia dwiêków i jako pierwszy lingwista zacz¹³ klasyfikowaæ litewskie dialekty. By³
wiêc twórc¹ litewskiej dialektologii. Klasyfikacjê dialektów opublikowa³ w
zeszytach naukowych Rosyjskiej Akademii Nauk 28 . Praca nie utraci³a
wartoci naukowej do dnia dzisiejszego. Ta dzia³alnoæ przynios³a sporo
materia³u, który umo¿liwi³ mu dok³adnie poznaæ dialekty. Materia³y te opublikowa³ w Weimarze Hugo Weber29 . Inne, zebrane przez poetê i jego
uczniów, zosta³y wydane po mierci uczonego w Lipsku30 . Oprócz tego
stara³ siê prace jêzykoznawców przystosowaæ do celów praktycznych.
Dlatego w roku 1870 przet³umaczy³ gramatykê jêzyka litewskiego, napisan¹ przez Augusta Schleichera31 . Pisa³ w³asn¹  pt. Mokslas lietuvikos
kalbos (Nauka jêzyka litewskiego), któr¹ jednak nie zakoñczy³ i nie wyda³.
Jej wariant, b³êdami, wyda³ ks. Feliksas Sereika w 1896 w Tyl¿y pt. Kalbamokslis lietuviszkos kalbos (Podrêcznik jêzyka litewskiego).
Baranauskas utrzymywa³ szerokie kontakty korespondencyjne z
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uczonymi lingwistami tamtych czasów, takimi, jak Jan Baudoin de
Courtenay (1845-1929), Fryderyk Kurschat (1806-1884), Jonas Juka
(1861-1918), Aleksander Aleksandrow (1861-1918). W wiecie naukowym mia³ opiniê rzetelnego badacza dialektów litewskich i twórcy gramatyki jêzyka ojczystego.
Na konsystorzu w dniu 24 marca 1884 papie¿ Leon XIII mianowa³
ksiêdza pra³ata Antoniego Baranowskiego biskupem tytularnym Tejneñskim, sufraganem telszewskim. Konsekracjê otrzyma³ 6 kwietnia 1884
roku. W 1885 obj¹³ funkcjê oficja³a konsystorza.
W listopadzie 1897 warszawski genera³-gubernator powiadomi³ administratora diecezji sejneñskiej, i¿ senat, ukazem carskim z 23 padziernika tego roku, mianowa³ biskupa sufragana ordynariuszem diecezji sejneñskiej. Papie¿ Leon XIII uczyni³ to ju¿ 2 sierpnia tego roku, nowy
ordynariusz odby³ uroczysty ingres do katedry w Sejnach 28 grudnia
1897. Diecezj¹ t¹ rz¹dzi³ piêæ lat, tj. do mierci. Ale lata te by³y niezwykle
owocne, by³ dobrym pasterzem i godnym ksiêciem Kocio³a.
Gdy zosta³ biskupem, zerwa³ z lingwistyk¹ na rzecz filozofii, studiowania Pisma wiêtego i matematyki. W licie do prof. Jana Baudouina de Courtenaya z 1899 roku pisa³:
Od kilku lat zupe³nie zale¿a³em pole gramatyki, a ugrz¹z³em, raczej
pogr¹¿y³em siê w matematyce, nie jako fachowy, ale jako dyletant,
samouczek, bez prawide³, wskazówek i znajomoci powszechnie przyjêtych formu³ (Lietuviø tauta, 1909, s. 21).
I choæ nazwa³ siebie skromnie samouczkiem, to jednak jego prace matematyczne zosta³y przez specjalistów wysoko ocenione i opublikowane w Krakowie i Warszawie32 .
Jako biskup sejneñski, dzia³a³ przewa¿nie na niwie duszpasterskiej,
pisa³ okolicznociowe religijne pieni litewskie  giesmës. Zaj¹³ siê t³umaczeniem Pisma w. na jêzyk litewski. Do mierci zdo³a³ prze³o¿yæ Psalmy, Przypowieci Salomonowe i czêæ Trenów Jeremiaszowych. T³umaczenie Biblii by³o przedsiêwziêciem ponad si³y starca, który nie zwa¿aj¹c
na podupadaj¹ce zdrowie, pracowa³ po 13 godzin dziennie. Jako biskup
wizytowa³ parafie, prowadz¹c przy tym ascetyczny tryb ¿ycia. By³ wymagaj¹cy w stosunku do siebie i do otoczenia, nieustêpliwy wobec w³adz
rosyjskich. P³aci³ kary za je¿d¿enie w powozie zaprzê¿onym w czwórkê
koni, poniewa¿ jako ch³op z pochodzenia, nie mia³ prawa do korzystania
z takiego powozu. Czu³ siê jednak prawdziwym ksiêciem Kocio³a. Dla
ludu wyg³asza³ d³ugie kazania po dwie godziny przed sum¹ i dwie  po
sumie. Podczas wizytowania podleg³ych mu parafii przekona³ siê, ¿e jego
d³ugie kazania nie odnosz¹ po¿¹danego skutku. Napisa³ wiêc katechizm
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w jêzyku litewskim, a poniewa¿ druk
litewskich ksi¹¿ek ³aciñskimi literami by³ zabroniony, rozkaza³ przepisywaæ katechizm wikarym i organistom w parafiach i uczyæ wiernych.
W koñcu ¿ycia sta³ siê zagorza³ym polonofilem i chocia¿ zna³ doskonale litewski, w jego biskupiej
rezydencji rozmawiano wy³¹cznie po
polsku. Nawet z krewnymi z Oniksztów, którzy go odwiedzali w Sejnach, rozmawia³ wy³¹cznie po polsku. Przyjani³ siê z Paszkiewiczem,
w³acicielem okolicznego maj¹tku
Ho³ny. Czêsto bywa³ u niego i roz- Ppomnik poety w Sejnach
mawialio ró¿nych sprawach Rzeczypospolitej. By³ wiêc Baranowski
typowym gente Lituanus natione Polonus. Tote¿ Jan Basanowicz (Jonas Basanavièius, 1851-1927), uwa¿any za jednego z twórców odrodzenia narodowego Litwinów, z gorycz¹ napisa³ w jednym z artyku³ów, ¿e na staroæ Baranowskiemu znacznie wa¿niejsza wydaje siê przyjañ z Polakami ni¿ obrona litewskoci i dobro naszych ludzi33 .
Antanas Baranauskas zmar³ 26 listopada 1902 roku w Sejnach. Uroczysty pogrzeb odby³ siê 2 grudnia. Trumnê ze zw³okami umieszczono
w kaplicy Matki Boskiej katedry sejneñskiej, po drugiej stronie o³tarza,
w cianie, naprzeciw miejsca pochówku bpa Wierzbowskiego. Chyba
nikt z obecnych nie myla³ w tym dniu, ¿e grzebi¹ jednego z najwiêkszych poetów litewskich, pierwszego romantyka i obroñcê jêzyka
przodków. Litewski poeta spocz¹³ na ziemi polskiej. By³ on tak¿e polskim ksiêciem Kocio³a i zwolennikiem zgodnego wspó³¿ycia obu bratnich narodów. Pomnik wybitnego Litwina stan¹³ w Sejnach na polskiej
ziemi, gdzie by³ duchowym pasterzem Litwinów i Polaków.
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SARBIEWSKI W NIEMCZECH
Józef Pless
Maciej Kazimierz Sarbiewski by³ podmiotem badañ literackich na ziemiach niemieckich
ju¿ pocz¹wszy od XVIII wieku. Nawet pierwsza w historii jego biografia ukaza³a siê nie w
Polsce, tylko w Niemczech, dok³adnie w stolicy Saksonii  Drenie, w 1753 roku. Autor i
radca miejski, Lebrecht Gotthelft Langbein,
nada³ jej tytu³: Commentatio de Mathie Casimiri Sarbievii S.I. Polono vita studiis, et scriptis
(Komentarz o studiach, ¿yciu i pracach Jezuity
Polaka, Macieja Kazimierza Sarbiewskiego).
Znany jest przek³ad poezji Sarbiewskiego hrabiego Oto von Haugwitza
(1767-1842), nauczyciela w katolickim gimnazjum we Wroc³awiu.
Kolejnym wielbicielem twórczoci Sarbiewskiego by³ pochodz¹cy
z Westfalii poeta Moriz Buchmann (1783-1872). Faworyzowa³ on powszechnie znane i lubiane wiersze oraz lirykê, opisuj¹c¹ naturê Mazowsza i Wileñszczyzny.
Wiedeñski profesor jêzyka francuskiego i literatury, autor buduj¹co-ascetycznej poezji, Johan Peter Gilbert (1778-1844), dokona³ zupe³nie odmiennego wyboru. W wydanej w 1820 roku, ze s³owem wstêpnym Friedricha Schlegela, antologii chrzecijañskiej, jako g³ówny punkt
ciê¿koci wybra³ medytacyjne wiersze Sarbiewskiego.
Do ciekawych przek³adów z ³aciny na jêzyk niemiecki nale¿¹ publikacje XIX-wieczne: Maciej Kazimierz Sarbiewski  Wiersze liryczne, w
t³umaczeniu Josepha Rathsmanna (Wroc³aw 1800, 1802, 1805 i 1820),
czy Pieni pochwalne na czeæ Sarbiewskiego  poety, pisarza i krasomówcy, Christiana Gottlieba Wernsdorfa (Verlag Leukart Helmstedt
1808). Kilkadziesi¹t lat póniej, w latach 1831-1836, Philips Jakob Rechfeld przet³umaczy³ ody Sarbiewskiego  dwa z trzech tomów  jako
Auserlesene Oden (Wybrane ody) i opublikowa³ w Verlag Graz.
Peter Alcantra Budiks (17951858) wyda³ w 1827 w Wiedniu kilkutomow¹ antologiê, a w niej rozdzia³, powiêcony Sarbiewskiemu: Matthias Casimir Sarbiewski: Leben und Wirken der vorzüglichsten lateinischen Dichter des XV-XVIII Jahrhundert sammt metrischer Übersetzung ihrer besten Gedichte, beigefügtem Originaltexte und den nöthigen Erläuterrungen, S 154-176 (Maciej Kazimierz Sarbiewski w ¿yciu i
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dzia³aniu, znakomity poeta XV-XVIII wieku, metryczny wybór jego najlepszych wierszy, z za³¹czonymi orygina³ami i niezbêdnym
komentarzem). W antologii tej s¹ utwory takich autorów, jak Angelo Polizano, Jalopo
Sannazaro, Janusi Pannonius.
W 1842 Maximilianus Kolanowski w Berlinie obroni³ pracê doktorsk¹ pt. De Matnia
Casimiro Sarbievio Poloniae Horatio (Maciej Kazimierz Sarbiewski, Polski Horacy).
Autorem kolejnej ksi¹¿ki by³ Adolf Weichselmann. Ju¿ poprzez tytu³  Balde und
Sarbiewski (Balde i Sarbiewski)  okreli³ jej Jacob Balde
treæ. Jacob Balde  Alzatczyk, jezuita, by³
okrzykniêty Niemieckim Horacym i uznawany za jednego z najwa¿niejszych poetów baroku. W Monachijskim Muzeum Narodowym
mo¿na podziwiaæ fresk Baldego podczas twórczego aktu. Weichselmann twierdzi: Balde czerpa³ nie tylko z Horacego, ale te¿ z Sarbiewskiego. Potwierdza to wspó³czesny niemiecki znawca tematu, prof.
Wilfried Stroh z Ludwig  Maximilianus-Uniwersität w Monachium,
który przewodniczy badaniom na tym zacnym uniwersytecie i tam
w³anie dysponuj¹ wspomnian¹ publikacj¹.
Johan Baptist Diel (1843-1876), filozof-jezuita, jest autorem ksi¹¿ki
Matthias Casimir Sarbiewski vorgänger Baldes (Maciej Kazimierz Sarbiewski poprzednik Baldego), która ukaza³a siê dwukrotnie: w 1873 i
1874. Diel komplementuje Sarbiewskiego i drukuje jego epigramaty.
Poemata omnia (Zbiór Wierszy) Tomasza Walla  autora i wydawcy, publikacja z 1892, zawieraj¹ca stron poezji, ze szczegó³ow¹ biografi¹ i b³yskotliwym komentarzem. Jej wznowienie ukaza³o siê w 1911.
W stolicy Bawarii, Monachium, niezwykle przyjaznej Sarbiewskiemu, w 1917 Ferdinantus Maria Müller napisa³ pracê doktorsk¹ De Matnia
Casimiro Sarbievo Polonoe Societate Jesu Horatii Imitatore (Maciej
Kazimierz Sarbiewski, Polak, Jezuita, Naladowca Horacego).
Niestety, tragiczna historia XX wieku spowodowa³a na kilka dziesiêcioleci przerwanie prac badawczych, translatorskich, edukacyjnych
i publikacji. O¿ywienie ich nast¹pi³o dopiero w ostatnich latach.
I tak, na Uniwersytecie w Konstancji nad Polskim Horacym pracuje prof. Renate Lachmann. Jej publikacje z 1983: Die problematische
Ähnlichkeit (Problematyczne podobieñstwo), Sarbiewskis Traktat De
acuto et im Kontent concettistischer Theorien des 17 Jahrhunderts (Pre62

Józef Pless

cyzyjny konceptualny poetycki traktat Sarbiewskiego w kontekcie teorii literackie,j charakterystycznej dla XVII wieku) oraz Slavische Barocklitera (S³owiañska literatura baroku), to jedna z istotnych prac,
wznawiaj¹cych recepcje twórczoci Sarbiewskiego.
Der Ritt des Dichters auf dem Pegasus und der Kuß de Muse  zwei
neuzettliche Mythologeme (Przeja¿d¿ka poety na Pegazie i poca³unek
muzy  dwie nowo¿ytne mitologie)  praca ukaza³a siê w wiadomociach
Akademii Naukowej Uniwersytetu w Getyndze (1996). Prof. Ludwig
Walther koñczy wyk³ad pochlebnym stwierdzeniem: Ta wspania³a twórczoæ genialnego poety, Polaka, jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, jest wiat³em dla poezji i literatury nie tylko w Europie, ale i na
wiecie, o czym mog¹ wiadczyæ wypowiedzi wielu znanych poetów.
Strenae Nataliciae (Prezenty urodzinowe, Manutus Verlag 2006) to
publikacja Jonasa Gölera z Uniwersytetu w Heidelbergu. W rozdziale
Das Canticum Canticorum und Die geistliche Liebe In den Epigrammen
des Maciej Kazimierz Sarbiewski (Pieñ nad pieniami i mi³oæ duchowa
w epigramatach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego) Göler analizuje
duchowe doznania, wynikaj¹ce z epigramatów polskiego poety.
S³awnym lirykiem z Sarbiewa zajmuj¹ siê te¿ instytuty naukowe,
niemieckie oraz niemiecko-polskie. Wymieniê najwa¿niejsze  Instytut
im. Herdera w Marburgu, którego Centrum Badañ Historycznych nad
Europ¹ rodkowo-Wschodni¹ posiada w swoich zbiorach dokumentacjê bibliograficzn¹ z 28 publikacjami Sarbiewskiego. Instytut wyda³
jego prze³o¿one na niemiecki Lyricorum libri, a w archiwum ma m.in.
wspomnian¹ ju¿ pracê doktorsk¹ Maximiliana Kolanowskiego.
Niemiecko-Polski Instytut w Darmstadt, utworzony i przez wiele lat
prowadzony przez Karla Dedeciusa, ma bezcenny wk³ad w popularyzowaniu wspó³czesnej polskiej poezji w Niemczech. I to jest powszechnie
wiadome. Ale trzeba te¿ wspomnieæ o trzech antologiach, wydanych
przez presti¿owe wydawnictwo niemieckie Suhrkamp z Frankfurtu nad
Menem, które dziêki Dedecjuszowi w znacznym stopniu przyczyni³o siê
do rozpowszechnienia polskiej poezji w Niemczech. Pierwsza to Polnische Barok (Polski barok), gdzie na 353 stronach jest wybór poezji z
tego okresu, m.in. Jana Andrzeja Morsztyna, Wac³awa Potockiego, Miko³aja, Sêpa-Szarzyñskiego, Hieronima Morsztyna, i oczywicie, Sarbiewskiego. Znaczn¹ czêæ utworów t³umaczy³ sam Dedecius.
Druga antologia to Bube, Dame, König. Geschichten und Gedichte
aus Polen (Walet, dama, król. Opowiadania i wiersze z Polski) ukaza³a
siê w 1990 i liczy 324 stron, w t³umaczeniu m.in. Henryka Bereski i
Karla Dedeciusa (równie¿ autora Pos³owia). Wystêpuj¹ w niej utwory
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m.in. Stanis³awa Barañczaka, Konstantego Idelfonsa
Ga³czyñskiego, Tadeusza Ró¿ewicza, Jana Kochanowskiego i Macieja Sarbiewskiego.
Trzecie dzie³o tego znakomitego t³umacza to Antologia polskiej poezji Karla Dedeciusa (Frank & Simme Verlag, Berlin 2005).
Sarbiewski jest ¿ywy w Internecie. Móg³bym
Karl Dedecius
wymieniæ kilkadziesi¹t niemieckich witryn, na których
znalaz³em jego utwory oraz teksty o nim, ograniczê siê do przedstawienia tylko do tej, moim zdaniem, najwa¿niejszej: Biographisch-Bibliographisches Kirschenlexikon (Biograficzno-Bibliograficzny Kocielny
S³ownik Encyklopedyczny).
Zdecydowanie najwa¿niejsz¹ rolê w badaniach naukowych o twórczoci Sarbiewskiego i zwi¹zanych z tym ró¿norodnych publikacji maj¹
niemieckie uniwersytety. Lista uczelni, na których przychylnoæ i zainteresowanie dorobkiem literacko-naukowo-publicystycznym Sarbiewskiego jest d³uga: Uniwersytet Alberta-Ludwika w Freiburgu, Ruprechta-Karla w Heidelbergu, Reinische Friedrich Wilhems w Bonn, Ludwika-Maksymiliana w Monachium, oraz w Poczdamie, Konstancji, Tybindze, Erlangen, Hamburgu, Erfurcie, Bielefeld, Berlinie, Juliusa Maximiliana w Würzburgu oraz Norymbergii.
W wydawnictwie, Günter Narr Verlag Tybinga (2006) ukaza³a siê
ksi¹¿ka pt. Sarbiewski Der Polnische Horaz (Sarbiewski  polski Horacy). Redaktorem tej obecnie najwa¿niejszej w Niemczech publikacji
jest wybitny badacz twórczoci Sarbiewskiego, prof. Eckert Schäfer z
Freiburga. W ubieg³ym roku z jego inicjatywy odby³o siê VII Freiburskie Sympozjum Nowo³aciñskie, powiecone Sarbiewskiemu. Wyg³oszono kilkanacie znakomitych referatów i w³anie ta ksi¹¿ka jest pok³osiem tego arcyciekawego spotkania uczonych, którzy przybyli do
Freiburga z wielu niemieckich landów i uniwersytetów. To jedenasta
pozycja w serii NeoLatina, a ukaza³a siê dziêki finansowemu wsparciu
Fundacji Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej, z siedzib¹ w Warszawie, oraz
Stiftung Pegasus Limited, w St.Gallen w Szwajcarii. Godne odnotowania jest to, ¿e sympozjum wprowadzono do programu Polsko-Niemieckiego Roku Kulturalnego 2005-2006.
Jedn¹ z osób, zwi¹zanych z Sarbiewskim, naukowo i emocjonalnie,
jest dr Jolanta Wiendlocha-Licht. W latach 1994-2003 ukoñczy³a ona
na Uniwersytecie w Heidelbergu studia filologiczne, obejmuj¹ce redniowiecze oraz barok, studiowa³a slawistykê, romanistykê i wschodnio-europejsk¹ historiê literatury. W 2003 u prof. Reinharda Düchtinga
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obroni³a pracê doktorsk¹ na temat pontyfikatu papie¿a Urbana VIII (1623-1644).
Jeszcze w czasie studiów odby³a praktykê
w Instytucie Niemiecko-Polskim w Darmstadt. Przybli¿enie ksi¹¿ki Sarbiewski  polski Horacy pragnê rozpocz¹æ od jej opublikowanego odczytu Sarbiewski Iter Romanum (Droga Rzymska).
Swoj¹ niezmiernie szczegó³ow¹ pracê
rozpoczyna od opisu d³ugiej i niebezpiecznej, jak siê póniej okaza³o, podro¿y Sarbiewskiego do Wiecznego Miasta w czerwPapie¿ Urban VIII
cu 1622, w towarzystwie rektora Akademii
w Wilnie, Jana Gruszewskiego, oraz m³odych kleryków  Andrzeja
Rudomina i Miko³aja Zawiszy. Jej uwa¿ne przemylenia opieraj¹ siê na
Elegii Iter Romanum. Rektor Gruszewski, kieruj¹c m³odych jezuitów
do Rzymu, pragn¹³, aby pog³êbili oni swoje teologiczne studia, za m³ody poeta Sarbiewski chcia³ rozwin¹æ tak¿e swoj¹ twórczoæ literack¹.
I rzeczywicie, ju¿ podczas podró¿y, roz³o¿onej na kilka etapów: Wilno, Pu³tusk, Warszawa, Poznañ, dalej przez Niemcy: Lipsk, Ingolstadt,
Monachium, nastêpnie W³ochy: Mantua, Bolonia, Florencja po Rzym 
napisa³ przejmuj¹ce po¿egnanie z ojczyzn¹. W tym samym czasie stworzy³ te¿ Elegiê Itineraria, która w manuskrypcie, pisanym odrêcznie,
zosta³a opublikowana w 1754 w Dresdae Officina Hekeliana. Poemat
ten w kilku nastêpnych latach doczeka³ siê jeszcze trzech edycji; druga
to wydanie Naruszewicza z 1757, a trzecia  paryska, z 1759, w bogatych zbiorach Van der Kettensa. Po kilku dziesiêcioleciach, ju¿ XIX
wieku, wileñski profesor Jan Oko, zajmuj¹cy siê filologi¹ klasyczn¹,
wyda³ czwart¹ edycjê tego tekstu.
Ale powróæmy do rzymskiej podró¿y, poniewa¿ obfitowa³a ona w
tragiczno-sensacyjne wydarzenia. Gdy Polacy zbli¿ali siê do Bambergu, zostali w mrocznych i ogromnych lasach napadniêci przez bandê
zbójeck¹. Niektórzy badacze twierdz¹, ¿e napad by³ inspirowany przez
reformatorów, natomiast Wiendlocha-Licht zaprzecza takim twierdzeniom. Najbardziej ucierpia³ Zawisza. Zanosi³o siê, ¿e bez pieniêdzy i
baga¿u nie bêd¹ mogli kontynuowaæ podró¿y, ale z pomoc¹ i opiek¹
medyczn¹ przyszli bamberczycy. Po dwóch straconych dniach jezuici
mogli wznowiæ uci¹¿liw¹ podró¿ do Rzymu. W Ingolstadt najprawdopodobniej poznali m³odego jezuitê, póniej s³ynnego poetê, Jakoba Balde (1604-1668), Alzatczyka, którego utwory, podobnie jak Sarbiew65
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skiego, dotyczy³y tematyki chrzecijañskiej. W tym miejscu mo¿na
dodaæ, ¿e jeszcze tylko dwóch poetów baroku, pisz¹cych po ³acinie,
zaznaczy³o swoje miejsce w historii literatury w Europie. Pierwszym
by³ John Milton (1649), a prawie dwa wieki póniej piêknie zakwit³a
³aciñska poezja Giovanniego Pascoli (1855-1912) z W³och, ale pisa³ on
tak¿e utwory prozatorskie. Podró¿uj¹cy szczêliwie osi¹gnêli cel 5 listopada 1622 roku, zatrzymuj¹c siê jeszcze przy grobie Nerona i odpoczywaj¹c w Ogrodach Sallusta. W Rzymie, po krótkim odpoczynku,
rozpoczêli 7 listopada studia. Niestety, 13 listopada zmar³ Miko³aj Zawisza, po kilku dniach nauki, na skutek zadanych ran podczas napadu.
Na nic zda³y siê zabiegi rzymskich medyków. Nauka nie posiada biograficznych notatek nt. Zawiszy, ale w Elegii Nicolaus Zauisa 13 Novembris Sarbiewski wzniós³ przyjacielowi literacki pomnik. Wiêcej informacji mo¿na spotkaæ o Rudominie, te¿ przyjacielu Sarbiewskiego.
Na zakoñczenie rozprawy Sarbiewski Iter Romanum Jolanta Wiendlocha-Licht opisuje wrêcz przyjacielskie zainteresowanie Sarbiewskim
przez papie¿a Urbana VIII (te¿ poety) i jego rodzinê Barberini. Papie¿
by³ wielbicielem poezji Polskiego Horacego i jego protektorem. Manifestowa³ swoj¹ przyjañ, zapraszaj¹c Sarbiewskiego na przeja¿d¿ki
powozem po Rzymie. Jak bliskie by³y te stosunki trudno powiedzieæ,
bo wystêpuj¹ przes³anki, które mog¹ wiadczyæ o pewnej zazdroci u
papie¿a-poety Barberiniego. Dowodem na to  zastanawia siê Wiendlocha-Licht  mo¿e byæ chocia¿by opublikowanie poezji Sarbiewskiego
w Kolonii, a nie w Rzymie, a mo¿e w grê wchodzi³y inne nieznane
okolicznoci. Do takiego wniosku doszed³ polski badacz Józef Warszawski, na którego powo³uje siê badaczka niemiecka. Jednak faktem
jest, ¿e Urban VIII uwieñczy³ Sarbiewskiego poetyckim Wawrzynem
Papieskim, laurem, porównywalnym obecnie z Nagrod¹ Nobla. A gdy
Sarbiewski wraca³ do Polski, obdarowa³ go jeszcze z³otym ³añcuchem
i medalionem ze sw¹ podobizn¹.
Dr Gesine Manuwald jest autork¹ kolejnego referatu w publikacji Sarbiewski, Polski Horacy 
nosi on tytu³ Ksi¹¿êca pochwala i poetycki werset
jako mecenat Sarbiewskiego  postaci Urbana VIII.
Uczona zaczyna rozwa¿ania od przedstawienia ody
Sarbiewskiego An Urbanus VIII. Pontifex Optimus Maximus. Dowiadujemy siê, ¿e to w³anie papie¿ nazwa³ Sarbiewskiego Polskim Horacym,
Jolanta
jednoczenie Manuwald zastanawia siê, czy rzeWiendlocha-Licht
czywicie papieskie ambicje poetyckie oraz intrygi
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otoczenia papieskiego spowodowa³y, ¿e w 1625 Sarbiewski, maj¹c tak
prominentn¹ pozycjê, wróci³ do Polski. Nie kwestionuje jednak przyjaznych stosunków Urbana z Sarbiewskim, powo³uj¹c siê m.in. na sarbiewologów  Thilla i Warszawskiego. Informuje te¿, ile razy Urban VIII
podczas drugiego roku pontyfikatu wrêcza³ swoje medale: z³otych wrêczy³ 203, srebrnych a¿ 400. Sarbiewski by³ wiêc jednym z licznych obdarowanych. Manuwald koñczy:
Jeli dok³adnie przeanalizujemy poezje Sarbiewskiego, sygnowane
papie¿owi, to dojdziemy do wniosku, jak blisko by³o im do siebie, pomimo niew¹tpliwego dystansu.
35 Oda Liryca to perfekcyjne pióro nie tylko Polskiego Horacego,
ale w ogóle nowo³aciñskiej poezji, twierdzi prof. Florian Hurka z Moguncji w swoim referacie Doskona³a nowo³aciñska poezja: Oda Sarbiewskiego 35 z tomu 4. Dzie³o to mo¿na mia³o porównaæ  kontynuuje  ze
wietn¹ sztuk¹ antyczn¹ i dalej analizuje tekst Ody, która po raz pierwszy
opublikowana w 1632. Sarbiewski cieszy³ siê w niej z zakoñczenia wojny Królestwa Polskiego ze Szwedami, ale i wyra¿a³ smutek po mierci
króla Zygmunta III Wazy wiosn¹ 1632. Kilka miesiêcy póniej by³ zatrwo¿ony, gdy¿ polskie miasta zaatakowa³y rosyjskie wojska, w tym
Wilno, w którym akurat przebywa³. Nie bêdê opisywa³ analizy prof. Hurka, zasygnalizujê tylko najwa¿niejsze wartoci tego referatu, zawartego
te¿ w publikacji Sarbiewski, Polski Horacy. W wielu miejscach Hurka
porównuje utwór Sarbiewskiego do wielkich dzie³ poprzednika  rzymskiego poety Horacego. Na przyk³ad, opisuj¹c Wilno i rzekê Wiliê, czyni
to precyzyjnie i zarazem delikatnie, poetycko oddaje panoramê miasta.
Poetyckie obrazy Horacego  zdaniem Hurki  w znacznym stopniu odbiegaj¹ od poetyckich klimatów Sarbiewskiego, s¹ urojone, wymarzone,
pe³ne fantazji. Wieczne miasto by³o ju¿ wtedy molochem w stosunku do
Wilna, a w takich warunkach tworzy³ Horacy. Natomiast Sarbiewski 
po pierwsze, ¿y³ w zupe³nie innym czasie; po drugie  w odmiennej
strefie klimatycznej, po trzecie  w otoczeniu innej architektury i przyrody. Doskonale wiedzia³, jaki wp³yw maj¹ na cz³owieka cztery pory roku,
o czym nie móg³ wiedzieæ Horacy. Sarbiewskiemu wiosna predysponuje
zmys³y, jest metafor¹, symbolem uzyskanego pokoju, st¹d 35 Oda przepe³niona jest na nowo odradzaj¹cym siê ¿yciem, okrela te¿ jezuickie
pryncypia, chrzecijañskie tradycje. Prof. Hurka (zreszt¹ nie jako jedyny
niemiecki uczony) koñczy pochlebnym dla polskiego poety stwierdzeniem: Jedynie Jakob Balde by³ w stanie zbli¿yæ siê do poetyckich wy¿yn
Sarbiewskiego.
Czêstym motywem literackim w staro¿ytnej Grecji i Rzymie by³ lot.
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M³oda referentka Aleksandra Olszynka z Freiburga w swoim tekcie Motyw
lotu u Horacego, Kochanowskiego i Sarbiewskiego zajê³a siê w³anie tym
aspektem. Metamorfoza Apollo, którego lot w postaci bia³ego ptaka w
poezji ci¹gle trwa. Jej interesuj¹ce wnioski odnonie Horacego i Kochanowskiego dzisiaj pominê, a zajmê siê czêci¹, która dotyczy Sarbiewskiego. Lot u niego oznacza wolnoæ, niezale¿noæ, co by³o w³anie inspiracj¹ dla poety, a nie: doczesna s³awa, zdolnoæ uniesienia ziemi,
czy nawet d¹¿enie, aby jego pieni rozbrzmiewa³y na ca³ym wiecie.
Uniesienie w locie u Sarbiewskiego jest bezpieczne. Chcia³by on  wynika to z niejednego wersu  uchwyciæ tak bardzo lotn¹ muzê. Poeta têskni
za ni¹, wyczekuje jej, ale w konsekwencji dochodzi do wniosku, ¿e trzeba siê z tego stanu otrz¹sn¹æ i wróciæ do ziemskiej realnoci. Du¿y wp³yw
na tak realistyczne podejcie Sarbiewskiego do egzystencji mia³y niew¹tpliwie jego studia w Wiecznym Miecie, jak równie¿ wyk³ady w Collegium Germanicum. By³ on w Italii tak bardzo zajêty, ¿e nie mia³ zbyt du¿o
czasu na poezjê. Olszynka, wczytuj¹c siê w badania Józefa Warszawskiego, uwa¿a, ¿e do uniesieñ Sarbiewskiego w tamtym czasie mog³y
przyczyniæ siê uczucia, dotycz¹ce jego ukochanej ojczyzny, wyniszczonej wojnami, otoczonej nieprzychylnoci¹ s¹siadów. Mia³o to odzwierciedlenie w jego twórczoci  m³ody jezuita-poeta spotyka³ siê w Rzymie
z czêstymi intrygami. Ale wróæmy do poetyckiego lotu, który jednak
spe³nia siê w Sarbiewskiego w Odzie 4, wers 32. Wzlot jest tu czyst¹
metafor¹, mo¿na powiedzieæ  marzeniem non ingrata. Wed³ug Sarbiewskiego  twierdzi Olszynka  poeta nie by³ w pe³ni wolny, ale poprzez poezjê zbli¿a³ siê do Boga, ulatywa³ do niebios i osi¹ga³ ¿ycie wieczne. W³anie nie³atwa ziemska wêdrówka do Boga to, wed³ug Sarbiewskiego, wspania³y duchowy, pe³en uniesieñ, poetycki lot.
Recepcja przyswajania liryki Horacego w poetologicznym charakterze
(dzie³a) Sarbiewskiego to tytu³ kolejnego referatu w omawianej publikacji,
Thorstena Burkarda z Kilonii, który rozpatruje jego epigramaty, elegie i
poezjê. Koñczy powszechnie znanym stwierdzeniem, ¿e nie do koñca mo¿na
okreliæ i zg³êbiæ poetyck¹ materiê, jednak bezsprzecznie Sarbiewski by³
jedynym w swoim rodzaju mistrzem specyficznej poezji katolickiej.
Literacki dialog, trwaj¹cy dwa stulecia  autorem tej rozprawy jest
prof. Eckard Lefevre z Freiburga. To utytu³owany uczony, ze wspania³ym dorobkiem literackim, wietny mówca, a nawet recytator poezji,
urodzony w 1935, w Hanowerze. W omawianej ksi¹¿ce s¹ dwa jego
teksty. Pierwszy, to niezwykle kompetentny i wnikliwy wyk³ad uniwersytecki na temat dialogu literackiego, trwaj¹cego przez dwa stulecia pomiêdzy Alkaiosem, Horacym Celtisem a Sarbiewskim i Balde. W rozdzia68
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le, powiêconym Sarbiewskiemu, prof. Lefevre okrela, w jak nie³atwych
czasach ¿y³ i tworzy³ Sarbiewski, imponuje wiedz¹ nt. polskiej i europejskiej historii, stawiaj¹c Sarbiewskiego na najwy¿szej pó³ce.
Wêdruj¹ce muzy, Jakob Balde oddaje ho³d Sarbiewskiemu  to drugi wyk³ad Lefevre. Zaczyna siê utworem Baldego w oryginale ³aciñskim i przek³adzie na niemiecki Ad valerium Adonen Laurentii Adonis
fr Muse Cingare (Dla Waleriusza Adonisa, brata Laurencjusza Adonisa
 muza jako cyganka). Oto kilka wersów w moim t³umaczeniu:
Niemcy kwitn¹ wtedy, gdy maj¹ dobrze wykszta³conych mê¿czyzn.
I wielkich mê¿czyzn Polska te¿ wydaje,
Kiedy wojenne szaleñstwo nam nie przeszkadza,
To rozwija siê te¿ bogactwo zagranicznych goci.
Balde koñczy, sk³adaj¹c swój osobisty ho³d Sarbiewskiemu:
Niech wiecznie trwa s³ynny pieniarz ze Wschodu,
Kazimierz równy Orfeuszowi.
S³awiê Ciebie, Twoj¹ poezjê
Tak g³ono, jak tylko jest to mo¿liwe,
Razem z Twoimi wierszami tryumfalnie p³ynie Wis³a.
A wiêc Sarbiewski i Polska wystêpowa³y w utworach Baldego. Gdy
pobiera³ on nauki w Ingolstadt, miewa³ kontakty z polskimi uczonymi, a
nawet mia³ rozpowiadaæ o swojej znajomoci z Sarbiewskim. Tak twierdzi¹ Eckard Lefevre oraz Eckert Schäfer, Balde g³osi³ cztery wieki temu:
Muzy nigdy nie opuszcza polskiego spo³eczeñstwa, miast i nie ogranicza wielkiego bogactwa duchowego i materialnego.
Parodie Horacego w swoim referacie prof. Thomas Baier z Bambergu odnalaz³ w niektórych utworach Sarbiewskiego, ale nie kalkê
jego utworów. Sarbiewski starannie wch³on¹³ Horacego, ale stworzy³
w³asny literacki wiat, czerpi¹c z antycznych wzorów. Dlatego, zdaniem Baiera, twórczoæ Sarbiewskiego nie jest parodi¹ utworów Horacego, okrela ponadto kierunki swoim nastêpcom.
Pertraktuj¹cy dyskurs, chrzecijañska mistyka i transplantacja trwania nauki w. Alojzego w epigramatach Sarbiewskiego to tytu³ tekstu dr
Beaty Czaply. Podaje ona, ¿e 21 czerwca 1591 zmar³ w Rzymie cierpi¹cy
na d¿umê 23-letni jezuita, w. Alojzy, z pochodzenia ksi¹¿ê Luigi Gonzaga von Castiglione. Ju¿ 14 lat po jego mierci zaliczony zosta³ w poczet
b³ogos³awionych. W 1606 jego przyjaciel i brat jezuita Hagiographem 
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Virgilio Cepari (1563-1631) opublikowa³ w
Rzymie, najpierw w jêzyku w³oskim, biografiê Aloysiusa, a w 1608 przet³umaczono
j¹ na jêzyk ³aciñski i inne. Nastêpnie ukaza³a
siê ikonografia i pismo wiête. Znane s¹ jego
dwa portrety, które osi¹gnê³y rangê obrazów cudotwórczych. Bratu jezuicie, w. Alojzemu Sarbiewski dedykowa³ 24 epigramaty, oparte na w¹tkach biograficznych i interpretacji dzie³ plastycznych w. Alojzego.
Z kolei dr Stefanie Grewe z Freiburga,
w Sarbiewski i jego Pieñ nad pieniami w. Alojzy, któremu Sarbiewpisze, ¿e forma literacka w postaci hymnu ski dedykowa³ utwory
pochwalnego mocno le¿a³a Sarbiewskiemu
na sercu. To jedyny temat, zaczerpniêty przez niego z Starego Testamentu. Powiêci³ mu du¿o utworów. Grewe omawia w referacie 6 ód
i 25 epigramatów. Na zakoñczenie pisze:
Z ca³¹ pewnoci¹ Sarbiewski powiêci³ swoje ¿ycie Bogu, mi³oæ
Chrystusowi, mieræ ca³emu wiatu.
Sarbiewskiego Bogowie pogan. Poeta, uczony i jego ród³a  tytu³
tekstu dra Mariusza Zagórskiego, jedynego uczonego, reprezentuj¹cego Polskê w tej publikacji. Utwór Dii gentium powsta³ w 1627 roku,
kiedy Sarbiewski wyk³ada³ w Kolegium Jezuickim w Po³ocku. Zagorski wrêcz detalicznie omawia ten utwór, zarzucaj¹c Sarbiewskiemu
brak oryginalnoci, ale z drugiej strony wpada w zachwyt, nazywaj¹c
go poeta doctus swojego czasu.
Prof. Lore Benz z Bielefeldu przedstawia natomiast utwór Sarbiewskiego Silviludiae, czyli cykl 10 krótkich wierszy, opiewaj¹cych losy
Ksiêstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Dzie³o to  jakbymy dzisiaj
powiedzieli  d³ugo le¿a³o w szufladzie. Po stu latach od mierci Sarbiewskiego doczeka³o siê opublikowania, dziêki Aleksandrowi Naruszewiczowi, studentowi poetica, artis magister na Uniwersytecie Wileñskim. Lore Benz, podobnie jak inni badacze, nie doszuka³ siê przyczyny
opónionej publikacji tego interesuj¹cego utworu. Profesor popisuje siê
du¿¹ wiedz¹ historyczn¹ polskiego baroku, podaje szczegó³y ¿ycia na
Zamku Królewskim w Warszawie, bada, kiedy ten utwór trafi³ na deski
sceniczne. Sarbiewski wspó³pracowa³ z Jezuickim Teatrem, na dworze
króla W³adys³awa IV panowa³a przychylna sztuce atmosfera. Ponadto
król czêsto dyskutowa³ z poet¹, nie tylko na tematy niebiañskie, chrystusowe, ale i artystyczne. Jednak dopiero pod koniec XX stulecia Silvilu70
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dia doczeka³a siê swojej prapremiery. Dwie wileñskie grupy artystyczne
w³¹czy³y ten utwór do swojego repertuaru. Pierwsza to formacja Aidija
Chaber Choir, za³o¿ona w 1989, która wystawi³a Poetycko-Muzyczne
Performance Silviludia w 1995, druga  Vilnius Camargo Troupe (barokowy teatr taneczny), który od 1997 ma w swoim repertuarze muzyczny dramat Polski Jezuita M. K. Sarbiewski Silviludia.
Prof. Reinhard Düchting z Heidelbergu w referacie Do przyjació³
holenderskich stwierdza, ¿e Sarbiewski musia³ byæ ulubionym synem
Muz. Szczególn¹ muz¹ by³o jego ukochane Mazowsze, polskie góry,
Wilno, Warszawa, ale równie¿ zachodnia czêæ Europy  Rzym, Elba,
Ren, Antwerpia. Jego zaanga¿owanie spo³eczno-teologiczno-filozoficzne
i poetyckie by³o ju¿ wtedy europejskie. Autor dowodzi te¿ wielkiej troski w d¹¿eniu o pokój  Sarbiewski niejednokrotnie apelowa³ o zakoñczenie wojen. Kocha³ Chrystusa, Matkê Bosk¹, szanowa³ ojczyznê
Polskê, przyjani³ siê z papie¿em Urbanem VIII. Düchting koñczy swój
referat stwierdzeniem: Wiara i pokój to wartoci dla Sarbiewskiego
wa¿ne, ale najwa¿niejsze dla niego by³o poetyckie s³owo.
Prof. Peter Drews z Freiburga, w odczycie Niemiecka recepcja, Sarbiewskiego od XVIII do XIX wieku, wyjania, na czym polega ogromny
wp³yw Sarbiewskiego, jako sztandarowego nowo³aciñskiego poety, na niemieck¹ literaturê, nie tylko baroku. Podobnie, jak i inni uczeni, przywo³uje
Jakoba Balde, który  jak ju¿ pisa³em  w du¿ej mierze czerpa³ i wzorowa³ siê
na Sarbiewskim. W po³owie XVIII wieku mo¿na odnotowaæ w Niemczech
wielk¹ aprobatê dla twórczoci Sarbiewskiego, naprzyk³ad, pónobarokowy poeta l¹ski Hance sygnowa³ Sarbiewskiemu, w 1720 swoje epigramaty.
W latach 1737-1769 Polska wzmocni³a swoj¹ pozycjê w europejskiej poezji,
zaczê³a j¹ propagowaæ  znane s¹ publikacje gdañskie, wileñskie i warszawskie. Równoczenie rozpoczê³a siê polsko-saksoñska wymiana kulturalna,
co wp³ynê³o na obustronne poprawienie siê kondycji intelektualnej obu narodów. Owocem tej wspó³pracy by³a emisja poezji Sarbiewskiego przez wroc³awskiego wydawcê Karla Gottfrieda Meyera w 1753. Natychmiast po
opublikowaniu wprowadzono j¹ na d³ugie lata do programu nauczania, nie
tylko w ówczesnym Breslau. W wroc³awskim Elizabeth-Gymnasium wyk³adowc¹ by³ filolog Maximilian Gottfried Leisner (1694-1751) i w³anie on
przygotowa³ do druku w 1721 koloñsk¹ edycjê tej ksi¹¿ki. Jednym z wa¿niejszych mediatorów niemiecko-polskich kultury by³ w po³owie XVIII wieku Polak, pochodz¹cy z protestanckiej rodziny, urodzony w Miêdzychodzie
ko³o Poznania, Jan Daniel Andrzej Janocki (1720-1786). Z kolei, ze strony
niemieckiej porednikiem by³ wspomniany ju¿ wczeniej prawnik, radca drezdeñski, Lebrecht Gotthelft Langbein (17271792), który bêd¹c pod silnym
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wp³ywem twórczoci i osobowoci Sarbiewskiego, opracowa³ jego
pierwsz¹ monografiê, w konsultacji ze znanymi jezuitami. Korzysta³ te¿ z biblioteki Józefa Andrzeja Za³uskiego, magnata, póniej biskupa Kijowa. Janocki merytorycznie wspomaga³ Langbeina,
przygotowuj¹c informacje, zaczerpniête ze róde³ francuskich,
niemieckich i polskich. Biskup
p³ocki, Stanis³aw £ubieñski, zacny
uczony, polityk i przyjaciel Sarbiewskiego, te¿ udostêpni³ mu
wiele ród³owych materia³ów.
Langbein opatrzy³ pierwsz¹ mo- Józef Pless podczas XIV Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich w Wilnie, z
nografiê Macieja Kazimierza Sar- prawej  Romuald Mieczkowski. 2007
biewskiego w³asnym wietnym
komentarzem. Mimo to echa krytyków okaza³y siê powci¹gliwe, choæ systematycznie ukazywa³y siê artyku³y i publikacje, nie tylko o regionalnym
zasiêgu. Np. Nova Acta Eruditorum (nr 8/1753) poda³o: Znowu na wiat³o
dzienne Langbein wyniós³ wielce uczonego Sarbiewskiego, za Critische
Nachrichten (nr 4/1753) odnios³o siê w stosunku do publikacji, informuj¹c
swoich czytelników o tym, co znajduje siê w spisie treci. l¹ski Salon
Ksi¹¿ek entuzjastycznie stwierdzi³, ¿e to skarb edukacyjny dla wielu uczonych, profesorów, publicystów, nauczycieli w gimnazjach. Renomowane,
jak zapewnia prof. Drews, wydawnictwo Augusta Schalla Teutschem Merkury, ukierunkowane na inteligencjê, w og³oszeniu swojej publikacji o Sarbiewskim napisa³o m.in.:
Sarbiewski, pedanteryjnie wykszta³cony geniusz, posiada znacznie
przewy¿szaj¹cy rozmach od Horacego. Sarbiewski jest kamieniem granicznym pomiêdzy staro¿ytnoci¹ a modernizmem. Dziêki powszechnemu dostêpowi do jego twórczoci katoliccy i bliscy katolicyzmowi poeci
po 1800 roku mogli wzorowaæ siê na jego twórczoci.
Referat prof. Karla Augusta Neuhausena z Bonn Wydanie zbiorowe
poezji Sarbiewskiego jest ostatnim w tej publikacji wietnym akademickim wyk³adem, wnosz¹cym niezliczona iloæ informacji, niezbêdnych w celu zg³êbienia osobowoci wielkiego Polaka i jego ogromnego dorobku literackiego.
Józef Pless
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Barbara Gruszka-Zych
Ostatnia wizyta w mieszkaniu
17 maja 2003 roku o jedenastej przyprowadzi³am kolegê redakcyjnego, Marka Piekarê na sesjê zdjêciow¹ do mieszkania Profesora.
Umawiaj¹c siê, nie wspomnia³am Agnieszce, ¿e te¿ siê pojawiê.
 Nie wiedzia³em, ¿e pani mnie dzi odwiedzi, ¿e pani tu przyjdzie...
 Gospodarz przyszed³ z korytarza ¿wawym krokiem, umiechniêty,
patrz¹c na mnie ze zdziwieniem.  Jestem zaskoczony.
Patrzy³ bez skrêpowania na mój biust pod bia³¹ tunik¹, zeszyt¹ w³anie w miejscu newralgicznym.
 Mylê, ¿e to mi³e zaskoczenie?  zamia³am siê.
 Bardzo mi³e  potwierdzi³.
Zapyta³ Piekarê o zdjêcia, jak i gdzie ma siê ustawiaæ.
 Tam, gdzie siê Pan dobrze czuje.
Konsternacja. Mi³osz przysun¹³ swoje twarde krzes³o:
 Mo¿e pani si¹dzie tradycyjnie w miêkkim fotelu, a ja tu.
Usiedlimy obok siebie. On na drewnianym krzele, ja  po prawej
stronie, w ni¿szym, szerokim fotelu. Na stole jak zwykle bia³e, pachn¹ce mieczyki.
 Wreszcie to bêdzie fachowa, fotograficzna dokumentacja moich
wizyt  zauwa¿y³am.
 I co u pani nowego?  nachyli³ siê. Zaczê³am opowiadaæ o pracy
w moich pismach. A on mi, ¿e piêæ dni temu by³ w Katowicach, u
profesor Ariadny Gierek-£apiñskiej, na operacji zdjêcia katarakty z jednego oka. Ona te¿ pochodzi z Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego  jak
ostatnio okrela³ miejsce swego urodzenia Profesor, urodzi³a siê w Wilnie. Powtórzy³am mu z³oliw¹ plotkê, w któr¹ wcale nie wierzy³am, ¿e
musia³a wielu olepiæ, aby zostaæ mistrzyni¹. Wtedy on w miech, ale
zaraz spowa¿nia³:
 Ja sobie j¹ bardzo chwalê, dobrze siê teraz czujê.
Wyszed³ na balkon pozowaæ do zdjêæ. Potem stan¹³ przy pó³kach z
ksi¹¿kami. Poprosi³am go o podpisanie I tomu jego Poezji. Zacz¹³ szukaæ pióra.
 Pani W³adziu  krzykn¹³ do pielêgniarki i gospodyni.  To jest pani
73

KAWIARNIA LITERACKA

©Romuald Mieczkowski

W³adzia  przedstawi³ j¹
nam. A pani W³adzia
umiechniêta, w fartuszku.
 My siê ju¿ znamy
 t³umaczy³a. Profesor
wci¹¿ chodzi³ i szuka³
pióra. Sprawdza³ kieszenie w pi¿amie. Fotoreporter chodzi³ za nim
(potem te jego zdjêcia
znalaz³y siê na wspo- Koció³ i cmentarz w wiêtobroci
mnianej wystawie mi³oszowej, zorganizowanej w 2005 roku w Urzêdzie Miejskim Krakowa przez The Milosz Institute.).
 To, ¿e nie mam pióra, to nie powód, ¿ebym pani nie podpisa³. 
mia³ siê. Nagle znalaz³ je w sztruksowej, pachn¹cej preparatami przeciwmolowymi marynarce.
 Co mam pani napisaæ?  zapyta³ ze miechem.
 Co mi³ego za ka¿dym razem pisze mi Pan, co innego, jaki
komentarz do sytuacji  przysiadam siê, wyci¹gam te¿ z torebki kartki
z ¿yczeniami od dzieciaków z kó³ka dziennikarskiego, które prowadzê
w Domu Kultury w Katowicach-Bogucicach. Pyta, z jakich s¹ szkó³.
Ogl¹da je pod lamp¹. Potem pisze, umiechaj¹c siê do swoich s³ów:
Barbarze, jeszcze jedna dedykacja.
 Muszê ju¿ skoñczyæ tê sesjê, bo przyje¿d¿aj¹ za chwilê z Wilna.
Jeszcze w pokoju po¿egna³ siê z fotoreporterem. Ze mn¹ te¿. Stalimy na przeciw siebie. Znów, zamiast patrzeæ w oczy, zatrzyma³ wzrok
na wysokoci moich piersi.
 Chcê wydaæ wybór wierszy, czy móg³by Pan co do nich napisaæ, Pan je najlepiej zna.
 Dobrze  zgodzi³ siê.  Wybór, czy nowe?  sprawdza³.
 Wybór, jak siê Panu zachce  stuknê³am go ³okciem w ramiê.
 Jak mi siê zachce  zamia³ siê i te¿ w rewan¿u stukn¹³ mnie
³okciem.
 Nie jak siê zachce  zaoponowa³am.  Wszêdzie mówiê, ¿e Pan
jest moim Poet¹, musi Pan  wychodzi³am ze miechem. Po nieca³ym
miesi¹cu otrzyma³am e-maila z opini¹ Profesora: Bardzo mia³a poezja
kobieca, przyznaj¹ca siê do swojej kobiecoci, czyli ch³oniêcia wiata
przede wszystkim zmys³ami.
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Jeszcze chwila, bo mój kolega Marek wk³ada³ buty, ale i rejestrowa³
ka¿d¹ chwilê.
 Proszê siê umiechn¹æ Profesorze, on nas wci¹¿ fotografuje 
pokaza³am rêk¹ wycelowany w nas obiektyw przy drzwiach wejciowych. Umiechnêlimy siê, jak przysta³o na bohaterów tej fotograficznej dokumentacji.
 Przyje¿d¿aj¹ do mnie z Wilna, z Fundacji Mi³oszowskiej, to wa¿ne, przepraszam  t³umaczy³ siê jeszcze. Uciski i  czeæ! Na ulicy
najpierw Marek usi³owa³ wpaæ pod auto. Potem ja. Podtrzymywalimy siê wzajemnie, jak pijani. Niemal w samo po³udnie. Dok³adnie
kwadrans po 11tej.
Ostatnie urodziny
Po powrocie z miesiêcznego stypendium w Rzymie, tu¿ przed wiêtami, w grudniu 2003 roku zadzwoni³am do Profesora.
 Pani by³a w Rzymie, pewnie nic siê nie da³o zobaczyæ przez japoñskich turystów?  ¿artowa³.
 Wrêcz przeciwnie, do Wiecznego Miasta trzeba jedziæ w grudniu, ma siê wtedy wszêdzie pierwszeñstwo  informowa³am, jak by³o.
¯yczy³am mu dobrych wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Po nowym roku dowiedzia³am siê, ¿e poczu³ siê gorzej, przesta³
wychodziæ z domu. W wiêta Wielkiej Nocy ju¿ nie przyjmowa³ goci.
20 maja 2004 roku obchodzi³am mieszny jubileusz trzydziestolecia
debiutu prasowego w gazecie harcerskiej wiat M³odych. Imprezê
w redakcji miesiêcznika l¹sk, w Katowicach, obok Wojciecha Kilara, profesora Marka Szczepañskiego, mia³a uwietniæ swoj¹ obecnoci¹ Agnieszka Kosiñska, jako krytyk literacki i wys³anniczka Profesora. Nie przyjecha³a. Musia³a szukaæ ³ó¿ka. Odpowiedniego, z podnonikiem na g³owê, ¿eby by³o ³atwo obs³ugiwaæ le¿¹cego. Tym le¿¹cym
by³ Czes³aw Mi³osz.
Kilka dni póniej z Wilna, razem z innymi poetami, goæmi imprezy
poetyckiej Maj nad Wili¹, organizowanej przez Romualda Mieczkowskiego, zadzwonilimy do Poety z telefonu Wojciecha Kassa. Ju¿ nie
odebra³ go osobicie, ale pozdrawia³ nas za porednictwem Agnieszki.
mia³ siê potem razem z ni¹ w przyp³ywie dobrego samopoczucia: Co
ta Gruszka robi tam z tym Kassem?
30 czerwca  93 urodziny Profesora. Zadzwoni³am do domu przy
Bogus³awskiego. Us³ysza³am g³os synowej Joanny. Przekaza³am zapewnienie, ¿e jestem z chorym.
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 Jak siê czuje?  zapyta³am.
 S³abiutki  odpowiedzia³a dr¿¹cym g³osem.
 To ¿yczê jemu i pani wszystkiego dobrego.
 Ja pani te¿  odpowiedzia³a.  Dziêkujê, to bardzo mi³e, bye, bye!
Szczêk s³uchawki. Szczêk metalowych noszy do wsuwania zw³ok do
lodówki. Do wsuwania cia³ w zimne, a potem rozpalone do czerwonoci
wnêtrze pieca. Gwa³towna zmiana temperatur. Gwa³towna nieobecnoæ.
S³uchawka, jak sztuczna rêka, któr¹ podajemy sobie ponad odleg³oci¹.
mieræ starego Króla
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27 sierpnia 2004 roku. Zwykle w sierpniu przyje¿d¿a³am do Profesora. Wystraszona, ¿e moje wiersze przepadn¹, zgubi¹ siê, jeli na nie nie
spojrzy. Dzisiaj, zamiast na Bogus³awskiego, idê na Rynek, przed bazylikê Mariack¹, nie do rodka, bo poci¹g siê spóni³. Zreszt¹ nie by³am
umówiona na godzinê. Nie us³yszê w domofonie halo, albo s³ucham.
Wszystkie dziewiêædziesi¹t trzy lata, zebrane w jedno w starym cz³owieku, rozsypa³y siê gdzie, uciek³y. Ju¿ nie zamknie ich w pi¿amie w paski,
w której kieszeni trzyma³ pióro na wypadek, gdyby we nie sfrunê³a do
niego wa¿ka jakiego wersu. Bezcenne pióro, bez którego nie móg³ siê
obejæ, tak jak bez laski, albo okularów. Czy s³owa, przychodz¹ce w
nocy same, wyrasta³y pod stalówk¹, chwyta³y siê cienkimi korzonkami
kartek kratkowanych zeszytów? Niewiadomo, czy uk³ada³y siê ostatecznie
ju¿ w g³owie, na tamach myli z nagranymi zdaniami, w których z góry
przewidziano porz¹dek wyrazów. Nawet w szpitalu Profesor najpierw
rwa³ siê do pisania. Dopiero potem nastêpowa³o siadanie, patrzenie na s³oñce, wlizguj¹ce
siê szparami, i inne czynnoci,
³¹cz¹ce go ze wiatem (W Powinienem teraz pisa³: (...) ale
chwila zachwytu/ prêg¹ s³oñca
na cianie, trelem wilgi, twarz¹,
irysem/ tomikiem wierszy, cz³owiekiem trwa i powraca w blasku). Ile szpitalnych sal ostatnio oswoi³?
Przysz³o mu d³ugo siê
¿egnaæ. Ci, co mu towarzy- M¹¿ dla najlepszey ¯ony , Nagrobek
szyli, wspominaj¹, jaki by³ Syruciowej w wiêtobroci na Litwie
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dzielny. Kiedy przychodzi³ do niego Marek Skwarnicki k³ad³ mu rêkê
na jego d³oñ i tak siedzieli w milczeniu. Kiedy, jak mi opowiedzia³,
zapyta³ le¿¹cego:
 O czym pan myli?
 Wiem, ¿e umieram i czekam na mieræ  us³ysza³ odpowied. To
oczekiwanie skoñczy³o siê w sobotê, 14 sierpnia 2004 roku o 11.10.
Poeta odszed³ po spowiedzi, opatrzony wiêtymi Sakramentami. Zosta³ wtedy w pokoju sam, chwilê po wyjciu dominikanina, ojca Zbigniewa Krysiewicza. Znali siê, bo na Mszê w jêzyku angielskim, odprawian¹ przez niego w le¿¹cym pod Wawelem kameralnym koció³ku
w. Idziego, Profesor zawsze przychodzi³ z Carol (Teraz, 20 sierpnia
ka¿dego roku, odprawiana jest tam Msza w intencji Zmar³ego.) Jaki
czas przedtem, w tomie To, prosi³ w Modlitwie:
W godzinie mojej agonii b¹d ze mn¹ Twoim cierpieniem
Które nie mo¿e wiata ocaliæ od bólu.
1 czerwca 2004 roku wybra³am siê do Szetejñ w powiecie kiejdañskim na ¯mudzi, jak na pielgrzymkê, do miejsc dzieciñstwa Profesora.
To tam urodzi³ siê, jako pierwszy syn Aleksandra Mi³osza i Weroniki z
Kunatów, 30 czerwca 1911 roku. W dolinie Niewia¿y, nazwanej przez
niego Iss¹, miêdzy Kiejdanami a Krakinowem. To tam, z kilkuletni¹
przerw¹ na ca³orodzinny wyjazd z ojcem-in¿ynierem, zajmuj¹cym
siê budow¹ dróg i mostów, mieszka³ do 1921 roku.
Gor¹cy ¿wir prawie polnych dróg lepi³ siê do opon samochodu Birutë
Jonukaitë  wieceprezeski Zwi¹zku Pisarzy Litwy. Siedzia³am na tylnym siedzeniu z bol¹cym, jakby specjalnie gard³em, ¿ebym za du¿o nie
mówi³a. Z Kiejdan, gdzie dzisiaj hoduj¹ ogórki, spod najkszta³tniejszych
w wiecie ob³oków, które nas prowadz¹ do Pana Szetejñ, pozdrawiamy 
pisalimy do Profesora sms-a, wysy³aj¹c go na telefon komórkowy
Agnieszki Kosiñskiej. Ju¿ u celu podró¿y przypomnia³y mi siê s³owa Poety, wypowiedziane w szpitalu: Chcia³bym jeszcze opuciæ nogi, stan¹æ,
dotkn¹æ ziemi, poczuæ trawê. Od kilku miesiêcy czu³ pod nimi powietrze,
pociel, w³aciwie pustkê, towarzysz¹c¹ wszystkim przebywaj¹cym w
pozycji poziomej. W Szetejniach trawy wybuja³y do kolan. Jaki gorliwy
opiekun przyci¹³ je wokó³ dawnego spichrza, przerobionego na Dom
Pracy Twórczej. Birutë opowiada³a mi, ¿e kiedy Mi³osz wróci³ tu po 52
latach, szuka³ leszczyny, z której ga³¹zek robi³ ³uki i proce. Nie znalaz³ jej.
Mo¿e kto z troszcz¹cych siê o ³adny wygl¹d posesji pozby³ siê jej, bo
by³a zniszczona i pochylona? Nie poznajesz mnie ale to ja ten sam/ Który
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wycina³ na ³uki twoje
brunatne pêdy (...)
Szkoda, ¿e tamtym
ch³opcem ju¿ nie jestem, bo widzisz, chodzê o lasce  rozmawia³
potem z drzewem w
wierszu Do leszczyny.
Walcz¹c z wysokimi trawami, szukalimy dêbu, który kilka
Dom Pracy Twórczej na miejscu spichlerza
lat temu posadzi³ Mi³osz. Wyrós³ najwy¿szy ze wszystkich drzewek, zasadzonych przez
odwiedzaj¹ce to miejsce znane postacie. Na przemian  raz z jednego,
to znów z drugiego krañca dawnego maj¹tku  odzywa³y siê kuku³ki,
przepowiadaj¹c iloæ lat ¿ycia. Niewiadomo by³o, czy wró¿y³y nam
teraz w tym miejscu obecnym? Czy mo¿e odlicza³y swoim kukaniem
lata ¿yj¹cych tu kiedy mieszkañców?
Podczas tego tropienia mi³oszowych ladów stale czulimy za naszymi plecami obecnoæ Niewia¿y. Miejscami szeroko rozlanej, obramowanej wielopiêtrow¹, nieokie³znan¹ zieleni¹, odbijaj¹cej cienie rolin i stoj¹cych nad ni¹ postaci. Chwilami przypomina³a jak¹ nieziemsk¹ szarozielon¹ ulicê, prowadz¹c¹ w przesz³oæ. Jej nazwa pojawia³a siê w tekstach
Mi³osza tak czêsto, jak imiê jakiej ukochanej. To z Szetejñ, w³anie Niewia¿¹, p³ywa³ ³ódk¹ z ciotkami do kocio³a w wiêtobroci. Do dzi ko³o
drewnianej wi¹tyni stoi zadbany pomnik jego babki od strony matki Weroniki, zwanej Weci¹, Józefy Syruciowej, której m¹¿ Zygmunt Kunat
napisa³: Najlepszey ¿onie. Kalifornijski wêdrowiec, przechowujê talizman,
zdjêcia pagórka w wiêtobroci, gdzie pod dêbami le¿¹ dziadek Zygmunt
Kunat (...)  wyznawa³ w wierszu Mój dziadek Zygmunt Kunat. To w³anie tam zacz¹³ mi siê pisaæ wiersz o stopach podrostka Czes³awa, który
st¹d pobieg³ a¿ do Kalifornii, za ocean. Stopach, które teraz, po dziewiêædziesiêciu latach sta³y siê niepos³uszne. Póniej, w korespondencji Mi³osza
z Markiem Skwarnickim przeczyta³am wyznanie Poety: brzeg Pacyfiku
zrós³ siê jako z dzieciñstwem i wczesn¹ m³odoci¹, a porodku dziura.
***
w Szetejniach przyciêta trawa ronie zbyt uk³adnie
jak na losy mieszkañców którzy wyszli z tej ziemi
a przecie¿ co roku wie¿a swobodniejsza powinna
biec za smag³ymi stopami podrostka Czes³awa
78

Barbara Gruszka-Zych

nie gubi¹c w¹tku w oceanie ani obcej ziemi
ju¿ dawno strzelist¹ traw¹ porós³ grób jego babki
Józefy Syruciowej (dzi te¿ strzy¿ony rêk¹ ogrodnika)
której m¹¿ Zygmunt Kunat co w jêzyku Jaæwingów
znaczy³o wódz plemienia napisa³ na bia³ym
obelisku cmentarza w wiêtym Brodzie
najlepszey ¿onie takie wyznanie po mierci
jak mi³oæ ¿ycia powraca w ciemnych obwódkach liter
podmalowanych kolejny raz jak oczy patrz¹ce z przesz³oci
To ciekawe, ¿e Amerykanka  Carol Thigpen-Mi³osz, w czasie podró¿y z mê¿em w dolinê Issy odkry³a, ¿e wiaty ich dzieciñstwa by³y
do siebie podobne. Mimo, ¿e le¿a³y tak daleko od siebie, na innych
kontynentach. Carol urodzi³a siê na Florydzie, ale potem, nie tylko podczas wakacji, mieszka³a w Pó³nocnej Karolinie, w posiad³oci swoich
dziadków, której centrum stanowi³ 150-letni dom. Obok niego, tak, jak
w Szetejniach, sta³ spichlerz ze zbo¿em, a okoliczne pola ora³y konie,
zaprz¹gniête do p³ugów. A wokó³ ta bujna, niedaj¹ca siê poskromiæ
rolinnoæ, przymuszaj¹ca, by zwróciæ na ni¹ uwagê, oddaæ jej czeæ.
Dzi idê w wygodnych adidasach, ko³o Teatru S³owackiego, pod
Bazylikê Mariack¹. Tam le¿y trumna z Jego cia³em, wyjêtym z lodówki
po prawie dwóch tygodniach. Docieram w po³owie kazania, g³oszonego przez arcybiskupa Józefa ¯yciñskiego. Mówi o tym, ¿e Mi³osz szuka³, jak w. Augustyn. Ponad tysi¹c osób stoi przed telebimem, zawieszonym przed wejciem do wi¹tyni. Wiêkszoæ m³odych, z plecakami. Jaki pies. Mo¿e uczestnicy wieczorów autorskich, czytelnicy.
Teraz mój Poeta ust¹pi³ s³owa kap³anom. Arcybiskup ¯yciñski,
kardyna³ Macharski stoj¹ nad jego g³ow¹ i zamiast niego mówi¹, modl¹
siê s³owami Psalmów. Arcybiskup ¯yciñski przypomina, ¿e 60 lat temu
Mi³osz, wyruszaj¹c do Stanów, spotka³ siê w Londynie z Eliotem:
 Na dzisiejsz¹ d³ug¹ podró¿ zadedykujmy mu s³owa Eliota z Szeptów niemiertelnoci:
Dotykiem, wzrokiem, wêchem, s³uchem
Dno duszy dr¹¿y³ w dowiadczeniach
Zna³ lód i p³omieñ a¿ do szpiku
£akomstwo zmys³ów, g³ód wiecznoci.
(To Ziemiê ja³ow¹ Eliota t³umaczy³ Mi³osz podczas okupacji, pracuj¹c w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.) I s³owa z telegramu
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Jana Paw³a II, ³agodz¹ce spory wokó³ pochówku Poety w Krypcie
Zas³u¿onych w klasztorze Paulinów na Ska³ce:
O Tobie mówi moje serce: Szukaj Jego oblicza. Szukam, o Panie,
Twojego oblicza (Psalm 27,8).Te s³owa Psalmu przychodz¹ mi na myl,
kiedy wspominam p. Czes³awa Mi³osza. Wydaj¹ siê one korespondowaæ z
tym, co napisa³ do mnie w swoim ostatnim licie: Wiek zmienia perspektywê i kiedy by³em m³ody, zwracanie siê przez poetê o b³ogos³awieñstwo
papieskie uchodzi³o za niestosownoæ. A to w³anie jest przedmiotem mojej
troski, bo w ci¹gu ostatnich lat pisa³em wiersze z myl¹ o nieodbieganiu od
katolickiej ortodoksji i nie wiem, jak w rezultacie to wychodzi³o. Proszê
wiêc o s³owa potwierdzaj¹ce moje d¹¿enie do wspólnego nam celu. Oby
spe³ni³a siê obietnica Chrystusowa w dzieñ Zmartwychwstania Pañskiego.
Nad jego trumn¹ pragnê przytoczyæ równie¿ moj¹ odpowied: Pisze Pan, ¿e
przedmiotem Jego troski by³o nieodbieganie od katolickiej ortodoksji w Pañskiej twórczoci. Jestem przekonany, ¿e takie nastawienie Poety jest decyduj¹ce. W tym sensie cieszê siê, ¿e mogê potwierdziæ Pañskie s³owa o d¹¿eniu
do wspólnego nam celu. Powtarzam to dzi, jak memento, wraz z modlitw¹
i msz¹ w. odprawion¹ za Jego duszê. Rodzinie Zmar³ego i Przyjacio³om
sk³adam wyrazy wspó³czucia, a wszystkim uczestnikom uroczystoci pogrzebowej z serca b³ogos³awiê: W imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego.
Castel Gandolfo, 25 sierpnia 2004 roku.
Na ekranie ogl¹damy zbli¿enie trumny. Chyba dêbowej, wyg³adzonej
jak najlepsze meble w salonie. I skromny napis (jaka to czcionka?), przypominaj¹cy nazwisko autora na ok³adce ksi¹¿ki. Podpis na meblu z cia³em, którego nikt z nas po mierci nie zobaczy³, bo pewnie niepodobne.
Prawie 100 kg, 180 cm wzrostu. Wymiary ¿ycia, wymiary wielkoci. W
jak¹ ubrano Go marynarkê? Czy w tê ulubion¹,
d¿insow¹? Czy w koszulê
w drobn¹ kratkê? A mo¿e
w nasi¹kniêt¹ zapachem
rodków antymolowych,
sztruksow¹, któr¹ za³o¿y³, ¿eby nam pozowaæ
do zdjêæ? Ok³adka ostatniej ksi¹¿ki  trumna. I
nie pomo¿e ¿adne jego
bene na moje próby
okrelenia powodu p³aczu. Bo oto duma, wiel- Zanim zapadnie zmrok nad Iss¹
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koæ, wznoszona ci¹gle nowymi dzie³ami, nagle koñczy siê na imieniu i
nazwisku. Tym na pocz¹tku, po Chrzcie wpisanym do ksi¹g parafialnych. Kiedy sta³ siê jednym z dzieci Bo¿ych. Teraz znowu dziecko, oddany w rêce tych, którzy modl¹ siê za niego do Pana.
Na Ska³ce, przed Krypt¹ Zas³u¿onych  przyjaciele, znajomi, wielbiciele twórczoci. Najbli¿ej trumny  syn Antoni z córk¹ Erin Gillbert
i jej mê¿em, synowa Joanna, ¿ona brata Poety  Andrzeja Mi³osza 
Gra¿yna Strumi³³o-Mi³osz. Zaraz obok  pani W³adzia Jurga³a, z córk¹.
Agnieszka Kosiñska jest wszêdzie  dogl¹da porz¹dku ceremonii. Siadam w drugim rzêdzie rozstawionych krzese³ za Adamem Zagajewskim, Jerzym Pomianowskim, Robertem Haasem, niedaleko Mai Komorowskiej. Wybrany przez Agnieszkê wiersz Mi³osza W Szetejniach
brzmi w upale sierpnia w kilku jêzykach, na które by³ t³umaczony. Po
litewsku czyta go Tomas Venclowa, po rosyjsku  Anatol Roitman, po
angielsku  Robert Haas, po hebrajsku  Dawid Weinefeld, po polsku 
Miko³aj Grabowski, po francusku  Antoni Mi³osz. Te s³owa s¹ jak
przypomnienie Jego mocy panowania nad wiatem. wiadectwo niemiertelnoci Poety (Wiem, ¿e dla wielu Jego wiersze by³y te¿ jak¹
form¹ modlitwy. Kiedy w autobusie pozna³am zakonnicê, która czyta³a je zamiast medytacji. Przedwczenie zmar³y w wieku 31 lat ksi¹dz
Tomasz Wuwer ze l¹ska kaza³ je zamkn¹æ ze sob¹ do trumny. A ilu je
zna³o i po prostu mówi³o z pamiêci, dla samej przyjemnoci?).
Po uroczystociach na Ska³ce moi synowie id¹ na poczêstunek,
zwany zwyczajowo styp¹, do Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej
Manggha (mielimy wydany przez Urz¹d Miasta Krakowa bilet wstêpu
do Bazyliki Mariackiej i na Ska³kê z numerem 000102). A ja na Kazimierzu pijê z przyjacielem czerwone wino za Zmar³ego.
Wracaj¹c przechodzimy pod domem Poety na Bogus³awskiego.
Kwiaty na chodniku, wetkniête w drzwi ró¿e, szeregi zapalonych zniczy, ustawionych przy krawê¿niku i przed wejciem, stra¿ miejska w
pogotowiu. Na Rynku przypadkowo wpadam na swoje dzieci  Tymka
i B³a¿eja, spaceruj¹ce z noblist¹, Seamusem Heaneyem. Przylecia³ na
pogrzeb z Irlandii. Ch³opcy wyszli z nim z przyjêcia, nie maj¹c pojêcia,
kogo oprowadzaj¹ po Krakowie.
 Nie wiedzielimy, ¿e pan te¿ jest poet¹, który dosta³ Nobla  przyznaje szczerze zaskoczony takim zbiegiem okolicznoci Tymek.
 To nie by³a moja wina  ¿artuje Heaney. W bia³ej, lnianej koszuli, z
siwymi w³osami. Zaprasza nas na kawê i piwo. Siadamy przy stoliku
na Rynku, tak, jak przed 14 laty  ja z Mi³oszem. Otwieram Tygodnik
Powszechny, w którym wydrukowano artyku³ Heaneya o zmar³ym
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przyjacielu. Tymek t³umaczy na angielski jego fragmenty. Mnie wystarczy sam tytu³: mieræ starego króla.
wiêto zgas³o
Kilka miesiêcy po mierci Profesora Znak wyda³ ksi¹¿kê Czes³aw
Mi³osz in memoriam (Kraków 2004) W³aciwie nie chcia³am jej czytaæ.
Bo to mój Poeta w czasie przesz³ym. Dlatego niechêtnie zabra³am siê
do wspomnieñ tych wszystkich, którym bliski by³ Autor Nieobjêtej ziemi, próbuj¹cych zamkn¹æ w ilu tam zdaniach kilkadziesi¹t lat czy chwil
obcowania z Nim. Wyrywkowo krel¹cych Jego portrety, raczej przypominaj¹ce puzzle, z których, przy ogromnym wysi³ku, mo¿na by z³o¿yæ fragment jego postaci. Bo po lekturze okazuje siê, ¿e ka¿de zetkniêcie z Mi³oszem by³o zaledwie dotkniêciem jego wielkoci (u¿ywam tego
okrelenia bez lêku przed Gombrowiczem), pe³n¹ oniemielenia prób¹
kontaktu z kim innym ni¿ wszyscy. Dot¹d przypuszcza³am, ¿e tylko ja
tak intensywnie prze¿ywa³am spotkania z Autorem Campo di Fiori. Teraz wiem, ¿e podobne odczucia towarzyszy³y i innym, o wiele ode mnie
m¹drzejszym i bardziej dowiadczonym osobom. St¹d te¿ bior¹ siê te
niezwyk³e okrelenia, którymi obdarzaj¹ Poetê pisz¹cy o nim. Mimowolnie powstaje z nich jaki niezwyk³y wiersz o Mi³oszu. Moje wiat³o nazywa Go Helen Vendler, profesorka na Uniwersytecie Harvarda. Stary król,
jedyny wiadek tego, co zasz³o  Seamus Heaney. Wielki duch, czuwaj¹cy
nad miejscem, w którym przysz³o mu ¿yæ  Marian Stala, literaturoznawca i
krytyk. Rzeka, góra, drzewo  Jaros³aw Miko³ajewski, poeta, dziennikarz.
Wiêkszoæ tych spojrzeñ na Mi³osza mo¿na by³o odnaleæ tu¿ po jego
mierci w Tygodniku Powszechnym, Gazecie Wyborczej, Rzeczpospolitej. Widaæ by³o, ¿e pisano je na gor¹co, chwila narzuca³a szczeroæ i
przenikliwoæ widzenia. Wród ich autorów byli prawie s¹siedzi Noblisty,
mieszkaj¹cy w Krakowie. Ale te¿ ci, których dzieli³ od Niego ocean. I jedni,
i drudzy czuli z Nim ogromn¹ wiê. Trzeba tu wspomnieæ jeszcze Roberta
Hassa  poetê, t³umacza i przyjaciela. To on kiedy zasta³ Mi³osza w jego
domu w Berkeley na ogl¹daniu albumu z rysunkami czêci dawnej garderoby damskiej, których nazwy sobie przypomina³. (On tak¿e, w czasie
dyskusji o wierszu Profesora Przeciw poezji Filipa Larkina podkrela³, ¿e
Mi³osz traktuje nicoæ, mieræ jako aktywnego i przera¿aj¹cego wroga
¿ycia, z którym nale¿y walczyæ. Dlatego zupe³nie serio brzmi jego rada,
¿ebymy o tym nie mówili. Trochê jak ch³opi z Doliny Issy, boj¹cy siê
wymieniaæ imiê diab³a, by ten siê nie pojawi³.)
Wielu wspomina³o Jego tubalny, gwa³towny miech, jego uwa¿noæ,
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jego apetyt nie tylko
na ledzia w mietanie i wódkê, ale i
na co? Na to, co
nieosi¹galne, co jeli zostanie osi¹gniête  mo¿e zachowaæ
siê jedynie w labiryncie snów lub w
cienistej krainie paWody Issy niczym na obrazie zastyg³ym pamiêci
miêci  jak napisa³
Leonard Nathan, poeta i eseista z Berkeley. Dzi bardzo brakuje nam tego
mi³oszowego apetytu na pisanie, z którego nieustannie rodzi³y siê wiersze. Jak to skomentowa³a Wis³awa Szymborska:
Ka¿dy Jego nowy wiersz to by³o dla nas wiêto, niespodzianka, podarunek, temat do d³ugich rozmów z przyjació³mi i zaproszenie do rozmylania w samotnoci. (...) Teraz sta³o siê to, co staæ siê kiedy musia³o. A dla nas skoñczy³ siê przywilej obcowania z Nim. wiêto zgas³o.
W 2006 roku Wydzia³ Filologii Polskiej Uniwersytetu l¹skiego w
Katowicach zorganizowa³ sesjê, powiêcon¹ staroci. Wyst¹pi³am na
niej z wyk³adem-wiadectwem o Czes³awie Mi³oszu, nosz¹cym tytu³
M³ody dziewiêædziesiêciolatek. Skupi³am siê w nim na tym zachowanym chyba do koñca apetycie na ¿ycie Profesora.
Wspomina o Nim miêdzy innymi w wierszu Uczciwe opisanie samego siebie nad szklank¹ whisky na lotnisku, dajmy na to w Minneapolis z tomu To. Pisze o apetycie, tak charakterystycznym dla m³odych, którzy rzucaj¹ siê na ¿ycie.
Moje uszy coraz mniej s³ysz¹ z rozmów, moje oczy s³abn¹, ale
dalej s¹ nienasycone.
Widzê ich nogi w minispódniczkach, spodniach albo powiewnych
tkaninach,
Ka¿d¹ podgl¹dam osobno, ich ty³ki i uda, zamylony, ko³ysany
marzeniami porno.
Stary lubie¿ny dziadu, pora tobie do grobu, nie na gry i zabawy
m³odoci.
Nieprawda, robiê to tylko, co zawsze robi³em, uk³adaj¹c sceny
tej ziemi z rozkazu erotycznej wyobrani.
Nie po¿¹dam tych w³anie stworzeñ, po¿¹dam wszystkiego, a one s¹
jak znak ekstatycznego obcowania.
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Nie moja wina, ¿e jestemy tak ulepieni, w po³owie
z bezinteresownej kontemplacji, i w po³owie z apetytu (...).
To, ¿e stary poeta przyznaje siê do tak ³apczywego ogl¹dania wiata, jest dowodem, ¿e nie przejmuje siê konwenansami. Jak m³odzi, stara siê byæ sob¹, zachowaæ autentycznoæ. Przyznaje, ¿e jest mê¿czyzn¹,
który z uwag¹ i przyjemnoci¹ patrzy na kobiety, jako znak ekstatycznego obcowania. Przedtem wprawdzie zaznacza, ¿e to nie wy³¹cznie
rozkaz erotycznej wyobrani, ale w³anie wyraz nieustannego apetytu na ¿ycie, które nienasycenie ch³onie wszystkimi zmys³ami.
Zatrzyma³am siê te¿ przy wierszu Wiek nowy z tomu Druga przestrzeñ, wydanym w 2002 roku, dwa lata przed mierci¹ Poety. Napisanym przez cz³owieka po dziewiêædziesi¹tce.
Cia³o nie chce s³uchaæ moich rozkazów.
Przewraca siê na równej drodze, trudno mu wejæ na schody.
Mam do niego stosunek satyryczny. Wymiewam
Sflacza³oæ miêni, pow³óczenie nogami, lepotê,
Wszystkie parametry g³êbokiej staroci.
Na szczêcie dalej w nocy uk³adam wiersze.
Choæ kiedy zapiszê rano, nie mogê póniej odczytaæ.
Wspomagaj¹ mnie powiêkszone litery komputera.
Którego doczeka³em, co ju¿ jest zalet¹.
Jak na starca przysta³o, na pocz¹tku Mi³osz zasypuje nas opisem
dolegliwoci, które utrudniaj¹ Mu ¿ycie. Skar¿y siê, jak starszy pan w
kolejce. Opowiada przygodnym s³uchaczom o k³opotach swojego wieku, wydawa³oby siê, ¿eby siê wygadaæ. Ale nie jest to zwyk³e narzekanie. Narrator ma do swojego cia³a stosunek satyryczny. ¯eby napisaæ satyrê, trzeba znaleæ dystans. Mi³osz to robi, bo tylko dystans
(czêsto powtarza³ za Simone Weill: dystans jest dusz¹ piêkna) pozwala
mu zobaczyæ to, czego staroæ nie mo¿e w cz³owieku naruszyæ. A
wiêc niepodleg³oæ duszy, natchnienia, si³ê twórcz¹, które wbrew naturalnym dla wieku dolegliwociom i niemo¿nociom, zawracaj¹ go na
inne, rzec by mo¿na m³odzieñcze tory wiecznych mo¿liwoci.
Oto z niemocy podesz³ego wieku wydobywa go nocne pisanie wierszy. Si³a pisania, moc twórcza wybudza go ze zwiotcza³ego, lepn¹cego
cia³a. To ona decyduje niejako za niego, ¿e wcale siê nie starzeje. W poincie
wiersza w kontracie do symptomów staroci  sflacza³oci miêni,
84

Barbara Gruszka-Zych

pow³óczenia nogami, pojawia siê komputer. Rekwizyt naszych czasów
 nowoczesnoci, postêpu. Poeta nie mo¿e siê odczytaæ, kiedy pisze na
kartkach, ale korzysta z komputera, na którym pisz¹ nastolatki, rozmawiaj¹c na gadu-gadu. Opowiada o staroci, jak m³ody  za pomoc¹ komputera, który na dodatek u³atwia mu widzenie liter, powiêkszaj¹c je na ekranie.
(...) Którego doczeka³em, co ju¿ jest zalet¹  podmiewa siê w poincie ze
staroci, z siebie i z nas. Przecie¿ nie wiemy, który z innych nowoczesnych rekwizytów (DVD, mp3) bêdzie naszym ostatnim? Jednak jest to
zawsze kolejny znak czasów, których doczekalimy. Mi³osz zreszt¹ tak¿e w innych tekstach przyznaje siê do bycia m³odym. Prowokuje w Pónej dojrza³oci z tomu Druga przestrzeñ: Nieprêdko, bo dopiero pod dziewiêædziesi¹tkê, otworzy³y siê/drzwi we mnie i wszed³em w klarownoæ poranka. Czy jednak prowokacj¹ jest wyznanie starego poety, ¿e ca³e ¿ycie
prze¿y³ jako m³odzik, poszukuj¹cy, dokonuj¹cy wyborów, niepewny swego, ale id¹cy wci¹¿ do przodu? Czy to tylko stwierdzenie, ¿e póna dojrza³oæ to spokój poznania, ¿e wszystko zmierza do kresu, któremu trzeba siê poddaæ? ¯eby to zrozumieæ trzeba siê, niestety, zestarzeæ.
Jak¹kolwiek odpowied wybierzemy, przywo³ane wiersze przekonuj¹ , ¿e Mi³osz sam przyznawa³ siê do przechowywania w sobie m³odoci, do powolnego, roz³o¿onego na lata dojrzewania. Co nie jest bynajmniej wyznaniem s³aboci, ale miar¹ m¹droci. I warto j¹ odkryæ
wczeniej, nim siê sami zestarzejemy.
Stukanie w pod³ogê
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17 stycznia 2005 roku. Mieszkanie bez Gospodarza prawie siê nie
zmieni³o. Tylko ja tym razem nie denerwujê siê przed spotkaniem. Bo
przecie¿ to tak¿e bêdzie jednak spotkanie. Z Nieobecnym. Wynosz¹ mieci,
dlatego bez pomocy domofonu wchodzê przez otwart¹ bramê na drewniane schody prowadz¹ce na jego pierwsze
piêtro. Cicho pukam w
bia³e drzwi. Otwiera
prawie natychmiast
Agnieszka.
 Tu wszystko s³ychaæ, tak¿e twoje kroki, witaj Bako.
Nie ma p³aszczy,
swetrów Profesora, £¹ka nieopodal maj¹tku w Szetejniach
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ciê¿kiego od ubrañ wieszaka. Tylko do kurtek Andrzeja Franaszka (przygotowuj¹cego biografiê Mi³osza) i swojej, Agnieszka do³¹cza moj¹, trzeci¹. Jest jak czarny kot, wspinaj¹cy siê na metalowy hak. Gospodarz nie
wyjdzie z kuchni, ani z sypialni. Opiekunowie Jego twórczoci uderzaj¹
w klawisze komputera bezdwiêcznie, pospiesznie. On swoje napisa³. W
pokoju gocinnym zdjêcie Poety z Carol. Inne, czarno-bia³e przy drzwiach,
gdzie z Krakowa. Carol oparta o rower, umiechniêta, ³adna, z tymi
lekko podwiniêtymi w³osami. Takie same w³osy i stercz¹cy ko³nierzyk
koszulowej bluzki, przedstawione w rzebie, która powsta³a po jej nag³ej
mierci na zlecenie Mi³osza. Olbrzymia twarz, popiersie. Ile razy patrza³
w jej oczy? Stoi teraz jak milcz¹ca dama porodku komnaty, bo ten pokój
przyjêæ ogromny  stare budownictwo. Stoi, a mo¿e siedzi, kto wie, jak
to jest z popiersiami, wiêksza od nas, z przesz³oci, a obecna, przys³uchuj¹ca siê rozmowie. Ale jeszcze bardziej obecny jest tu Mi³osz. W
zdecydowanych s¹dach Agnieszki, w jej sposobie mówienia, jakiej m¹droci. Pracowali razem od 1996 roku do koñca. W padzierniku 1989
roku, kiedy przyjecha³ z wyk³adem Z poezj¹ polsk¹ przeciwko wiatu,
wyg³oszonym w Collegium Novum, spotka³a go osobicie pierwszy raz.
 By³am tam wtedy jako studentka filologii polskiej Uniwersytetu
Jagielloñskiego, siedzia³am doæ blisko, na pod³odze, i dosta³am wpis
do opas³ego tomu wierszy, wydanego przez Czytelnika w 1982 roku
pod tytu³em Poezje  opowiada.  Carol Thigpen-Mi³osz powiedzia³a
Teresie Walas, mojej pani profesor poetyki z uniwersytetu, ¿e Mi³osz
szuka sekretarki do korespondencji w jêzykach polskim i angielskim, a
tak¿e do spraw administracyjnych. Pón¹ wiosn¹ 1996 roku w kawiarni U literatów przy Kanoniczej 7  a pracowa³am wówczas na
piêtrze przy Kanoniczej, najpierw jako studentka, potem doktorantka,
w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, w Dekadzie Literackiej, w Krakowskiej Fundacji Kultury  Carol odby³a ze mn¹ wyczerpuj¹c¹, ale
sympatyczn¹ rozmowê. Po kilku dniach pojawi³am siê u Czes³awa, jak
na niego mówi³ymy z Carol. Patrz¹c na ¿onê powiedzia³: Carol, I
dont need any secretary. Siedzia³ na kanapie w jej gabineciku, ja sta³am naprzeciwko. W koñcu zwróci³ siê do mnie:  Pisze pani na maszynie.  Piszê. Znaczy siê, mo¿na pani co podyktowaæ...  No,
mo¿na. Rosyjski pani zna? Zna³am ze szko³y. Pierwsze zadanie, jakie
dosta³am, to by³o sczytywanie listów Mi³osza do Andrzejewskiego i
Iwaszkiewicza (potem listy te znalaz³y siê w ksi¹¿ce Zaraz po wojnie).
Wspania³a lektura, niemniej dla mnie na pierwszym spotkaniu nie³atwa.
Próbowa³am siê ratowaæ, miej¹c siê z niektórych passusów, bo s¹ to
listy o du¿ym ³adunku tragizmu, ale miejscami te¿ komiczne. Mi³osz
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tak¿e siê mia³. To by³ ca³y
on: w ci¹gu kilkunastu minut
z pozornie znudzonego,
ostrego profesora potrafi³
zmieniæ siê we wspania³ego
kompana, zacieraj¹cego granice miêdzypokoleniowe.
Praca ruszy³a lawinowo.
Dyktowa³ prawie wszystko:
listy, e-maile, eseje, notatki,
z czasem formy wierszowane. Obcowa³am z nim przez
osiem ostatnich lat ¿ycia, kiedy si³¹ rzeczy cz³owiek posiada bogat¹ wiedzê o innych. Wiedzia³, jak mn¹ oraæ. Fotel bujany poety w mieszkaniu w Krakowie
A ja... Có¿, jeli nawet czego nie umia³am, jeli go nie zadowoli³am,
dochodzi³am do rozwi¹zañ metod¹ prób i b³êdów, i radowa³a mnie ta
tyrania. Mylê o wszystkim, co prze¿y³am w tym mieszkaniu z domownikami, których ju¿ nie ma. Czasem ³apiê siê na tym, ¿e czekam,
kiedy Mi³osz mnie zawo³a. Potem przychodzê do pokoju Profesora, w
którym wszystko pozosta³o po staremu: jego biurko na przeciwko jednego z dwóch okien, zrobione na zamówienie rega³y z ksi¹¿kami, ³ó¿ko,
stolik z Ikei, niewielki stary telewizor z nalepk¹, któr¹ zrobi³a Carol z
numerem mojego telefonu komórkowego, ulubione obrazy i zdjêcia.
Szabla, któr¹ kiedy otrzyma³ w prezencie, i laska le¿¹ w przedpokoju.
 Czym siê, oprócz redagowania i prowadzenia korespondencji, jeszcze zajmowa³a? Radzeniem, jakie pierogi kupiæ i co nowego warto
przeczytaæ?  przerywam jej wspomnienia.
 Mniej wiêcej tak. To by³y prace zwi¹zane z ¿yciem pisarza-instytucji, jak¹ by³ niew¹tpliwie Noblista. Nie by³o to ³atwe dla ¿ony Carol, która
nie zna³a ani jêzyka, ani Polski, tutejszych obyczajów. I choæ cierpliwie
znosi³a ca³y ten m³yn i by³a bardzo rozumiej¹c¹ towarzyszk¹ ¿ycia, to
pomimo najlepszych starañ jedna osoba nie da³aby sobie ze wszystkim
rady. Prowadzi³am wiêc co w rodzaju biura poety. Zajmowa³am siê
równie¿ kontaktami z mediami, przygotowywa³am podró¿e Mi³oszów.
Profesor, nawet przekroczywszy dziewiêædziesi¹tkê, nie odmawia³ spotkañ autorskich. Bardzo wczenie te¿ powierzy³ mi sprawy zwi¹zane z
wydawcami i kontraktami wydawniczymi. By³y te¿ rzeczy prozaiczne
- na przyk³ad kupno nowej kurtki na zimê. Taki zakup prawie graniczy³ z
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cudem, bo Czes³aw ani myla³ pozbyæ siê starej, ulubionej, a tym bardziej
jeszcze traciæ czasu na mierzenie kilku nowych, przyniesionych ze sklepu, wyproszonych, ¿e jakby co  to oddamy...
Po mierci Carol sytuacja zmieni³a siê o tyle, ¿e na probê Mi³osza,
zosta³am, u¿ywaj¹c jego s³ów  majordomusem. Mój syn Miko³aj
uj¹³ to równie zwiêle: Taka ¿ona, tylko nie ³ó¿kowa.
 Zostawi³ Ci co, co mo¿e dodawaæ otuchy?
 Do koñca walczy³ ze swoimi s³abociami. Narzuca³ sobie cis³¹
dyscyplinê. Rano czytanie prasy, dyktowanie, starannie wybrane lektury, rozmowy, potem znów dyktowanie. Regularne posi³ki. Kiedy starcza³o si³  spacery po domu albo po Rynku. Morderczy rygor, ¿eby nie
wypaæ z rytmu. Co mia³ do stracenia po tej nag³ej odmianie losu?
Czego siê mia³ baæ? Chcia³ wynagrodziæ wszelkie krzywdy, do koñca
stara³ siê byæ dobry i u¿yteczny, rozmyla³ nad ka¿dym krokiem, gestem, który móg³by go przygotowaæ do odejcia. Miêdzy innymi cykl
felietonów Spi¿arnia literacka, drukowany przez ponad rok co tydzieñ
w Tygodniku Powszechnym to by³o w³anie po¿egnanie i zadoæuczynienie. A¿ pewnego dnia powiedzia³, ¿e nie bêdzie dyktowa³, i ¿e
wszystkie ziemskie sprawy ju¿ zakoñczy³. Precyzyjne ars moriendi.
Agnieszka mówi szybko, ma to przemylane. Mog³aby to wszystko
sama wietnie opisaæ. A mo¿e tylko powtarza treæ notatek, bo przecie¿ pewnie codziennie zapisywa³a, co jej mówi³? By³a przy Nim jedyna, wybrana sporód wielu. Bardzo wymagaj¹ca od siebie, dyskretna,
nadaj¹ca na Jego fali. Te zapiski  to pewnie by³a jej powinnoæ, ale
równie¿ i jedyna mo¿liwoæ ocalenia intymnej, wspólnej czêci ¿ycia.
 Na co dzieñ nie mog³am go postrzegaæ jako wielkiego poetê, to by
uniemo¿liwia³o pracê, nie da siê pracowaæ z wielkim poet¹, mo¿na tylko z cz³owiekiem  dodaje. Praca z Mi³oszem by³a jak zamkniêcie w
³odzi podwodnej: szybkie zanurzenia w kapsu³ê czasu, niewiarygodne
cinienie od wewn¹trz i zewn¹trz. A potem wynurzenia do normalnego ¿ycia. I tak codziennie. Ekstremalna sytuacja sekretarzowania,
podró¿ na g³êbokociach trwaj¹ca osiem lat, wielkie cinienie, któremu
nie mog³a siê ca³kowicie poddaæ, ¿eby po prostu móc byæ.
W dawnej ma³¿eñskiej sypialni i gabinecie Profesora, przy jego biurku, na swoim komputerze pracuje Andrzej Franaszek. Kiedy Mi³osz
spa³ tu w tym ³ó¿ku drewnianym, ma³¿eñskim z Carol. Nad pos³aniem
pó³ka drewniana, taka lada na rzeczy. Póniej pewnie wjecha³o tu ³ó¿ko
szpitalne z wyci¹giem, podnonikami  ca³y wiat, który Profesor ogl¹da³ przez ostatnie miesi¹ce. Pielêgniarki, masa¿yci, lekarze. I Agnieszka, obcinaj¹ca mu paznokcie. Kawa³ki mistrzowskich paznokci, strze88
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laj¹ce spod no¿yczek
w ró¿ne strony.
£ó¿ka, nawet te w
sklepach meblowych,
zawsze s¹ jako intymne, najbli¿sze cia³a, jakby spocone i
rozgrzane, chocia¿
bez le¿¹cych. I ³azienka, z uchwytem przy
sedesie do podpierania. Niebieska mata,
pod któr¹ niebieskie, Ksi¹¿ki, które czyta³ Czes³aw Mi³osz
chropowate kafelki, ¿eby siê nie polizn¹æ. W³aciwie granatowe, harmonizuj¹ce z reszt¹ wystroju.
Na cianie pokoju gocinnego jaki list na p³ótnie. Drogi Joseph...
Czy¿by do Brodskiego? Strasznie d³ugi, po angielsku. Zazdroszczê
Mi³oszowi, ¿e tak sprawnie oswoi³ tak¿e angielski. W przedpokoju te¿
Brodski, portret. Charakterystyczne jajko ³ysiny. Polubili siê tam, w
Ameryce, w wolnym wiecie, a jednak na wygnaniu. Zawsze trochê
obcy. Ca³e to mieszkanie dzi jest jak list od Mi³osza. Jeszcze co chce
mi dopowiedzieæ.
Przypominaj¹ mi siê skacz¹ce brwi Profesora. Ze zdenerwowania
moj¹ krzywd¹, opowiadaniem o moich sprawach osobistych. Niespokojne brwi, niedwiedzie, ciê¿kie, nad b³êkitnymi oczami. Pamiêtam je,
jakbym patrza³a do lustra, na stoj¹cego obok mnie mê¿czyznê. Teraz
te¿ czujê siê zdenerwowana, ¿e nie spotka³am tego, do którego przysz³am. ¯ó³te wiat³o rozjania nasze twarze w lustrze. To ¿ó³æ kartek
ksi¹¿ek, których od dawna nie przewraca³.
Te same klepki w pod³odze. Profesor puka³ w nie lask¹ do innego
wiata. Staroæ próbuje siê doszukiwaæ wszêdzie tajemnicy drugiej przestrzeni. Nawet pod pod³og¹.
Mieszkanie z nieobecnym
nie wyszed³ nie powita³
lustro na przeciw kanapy
niebieskiej z ukrytym w szwie obicia w³osem
(choæ nie da siê zgadn¹æ sk¹d w³os
i czemu tu samotnie zsiwia³)
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lampa w lustrze owietlaj¹ca moj¹ twarz
jak na przes³uchaniu ze wspomnieñ
zawi¹zuj¹ca mi chusteczkê pod brod¹
¿ebym jak on nie mog³a otworzyæ ust
teraz mogê siadaæ na wszystkich krzes³ach
tak jak poeta k³aæ rêce na oparcia
szukaj¹c punktu sta³ego rzeczywistoci
bujaæ siê w fotelu raz w tê raz w tamt¹ stronê
przez chwilê bli¿ej niego to znów bli¿ej siebie
przez szybê blatu stolika widzê
wybuja³y dywan bez okruszków wierszy
kiedy jeszcze co wa¿y³y kroki
odciska³y siê tam nasze stopy
jak ¿elazko na prasowanej koszuli
bo trzeba przy³o¿yæ siê do wychodzenia
z siebie z konwenansów
w ok³adce nowej ksi¹¿ki
z przyzwoitkami redaktorów wydania
ze wspomnieñ jak z kuku³czego jaja
dzi ca³a kanapa moja
jakby jeszcze jad³ obiad
i Carol kaza³a mi siê go nie doczekaæ
Barbara Gruszka-Zych
Zakoñczenie. Pocz¹tek  Znad Wilii, nr 1/29  3/31 2007. Wspomnienia
ukaza³y siê w postaci ksi¹¿kowej pt. Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ z
Czes³awem Mi³oszem, nak³adem Wydawnictwa Videograf II w Katowicach, 2007.
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Jesieni¹ 1986 roku pozna³em Noblistê Czes³awa
Mi³osza osobicie. Po wymianie kilku listów poeta
zaprosi³ mnie do siebie w odwiedziny do Berkeley. Nast¹pi³o to 27 marca 1987
roku. Znajomoæ nasza rozpoczê³a siê bardzo prozaicznie, po prostu wys³a³em do
poety list z prob¹ o spotkanie. Ja, m³ody gniewny,
pe³en dumy i pychy, autor Czes³aw Mi³osz w Chicago. 1992
zaledwie dwóch cienkich tomików wierszy jêzyku angielskim, uwa¿a³em, ¿e dwóch poetów, mieszkaj¹cych tak blisko siebie (Berkeley i San Francisco) powinno siê poznaæ. I to jak najszybciej. Ostatecznie przejechalimy pó³ wiata i widocznie cudowna z³o¿onoæ zycia chcia³a, abymy siê poznali w³anie
tutaj, w Ameryce. Moja wiara w szczêliw¹ gwiazdê mocno by³a oparta na micie, ¿e w Ameryce wszystko mo¿na, wszystko jest mo¿liwe,
trzeba tylko chcieæ.
Stara Polonia w³aciwie ¿adnego kontaktu z poet¹ nie mia³a. Pamiêtam, ¿e by³y próby zapraszania go na imprezy polonijne, celowa³a
w tym Polish Arts Culture Foundation w San Francisco, z których to
zaproszeñ poeta rzadko kiedy korzysta³, albo wcale. M³oda Polonia 
podobnie. Na spotkaniach amerykañskich, a mia³ ich poeta kilka w
roku, rodaków nie spotyka³em. Jeli ju¿ pojawiali siê, by³y to pojedyncze osoby, zupe³nie mi nieznane i niewiadomo, jakim cudem w Kalifornii siê znalaz³y. Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e poeta raczej stroni³ od Polonii, chocia¿ nie wiem dlaczego, i czy rzeczywicie stroni³,
czy to tylko moje przypuszczenia.
Podobnie by³o na wyk³adach uniwersyteckich poety, na których
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t³umów ludzi nie by³o, ale rodaków te¿ nie widzia³em. By³em prawdopodobnie jedynym
Polakiem, obcym, tzn. niezwi¹zanym z poet¹, który chodzi³ za nim po ksiêgarniach,
teatrach, instytucjach kulturalnych, na wyk³ady oraz w miejsca, w których mia³ odczyty.
Nawet jedzi³em za nim po
miastach wokó³ San Francisco, np. do Palo Alto, aby wy- W Chicago z autorem Zapisek. 1992
korzystaæ niepowtarzaln¹ okazjê us³yszenia na w³asne uszy czytaj¹cego poety.
Na d³ugo przed pierwsz¹ wizyt¹ u poety wyobrazi³em sobie bardzo
dok³adnie jego mieszkanie. Podzieli³em siê tym obrazem z gospodarzem podczas pierwszej, cudownej wizyty w jego domu na Grizzly
Peak. Sk¹d u mnie taki obraz powsta³? Kro mnie nim zainspirowa³? Do
dzisiaj nie wiem. Jednak poeta wys³ucha³ mnie bardzo uwa¿nie
S³abo owietlony pokój. Gdzie na koñcu domu. Ani ¿ona, ani wie¿e powietrze, ani s³oñce. Ksi¹¿ki s¹ wszêdobylskie, wype³niaj¹ pokój
od pod³ogi a¿ pod sam sufit. Cud, ¿e takie wielotomowe kolumny ksi¹¿ek  cegie³ przy codziennych ruchach ziemi jeszcze siê nie rozsypa³y.
wiadczy to o bardzo g³êbokiej wierze w cuda oraz w opiekê w³asnej
szczêliwej gwiazdy poety.
Biurko poety stoi przy oknie. To znaczy biurko ju¿ od wielu lat nie
spe³nia swojej roli, poniewa¿ nie ma na nim ani jednego centymetra
kwadratowego wolnej powierzchni. Obecnie to magnes, przyci¹gaj¹cy
papier. Wród stosów zakurzonych teczek papierowych, w których
kartki dawno ju¿ po¿ó³k³y, stosy powycinanych recenzji, rachunków
za telefon sprzed piêciu lat, gazety we wszystkich jêzykach europejskich. Tuziny wpó³otwartych ksi¹¿ek z zak³adkami, gdzie na samym
dnie le¿y zakopany notes z najwa¿niejszymi numerami telefonów.
Wród tych szparga³ów le¿¹ prawdziwe per³y polskiej poezji. Wiersze napisane trzy lub osiem lat temu. Która z ich wersji, mo¿e pi¹ta,
mo¿e piêtnasta. Poniewa¿ poeta jest pracowity i bardzo wymagaj¹cy
wzglêdem siebie i swojej pracy  jeden wiersz przepisuje wielokrotnie.
Do momentu, a¿ go zgubi, lub o nim zapomni. Na biurku le¿¹ ró¿nego
rodzaju proby m³odych poetów o recenzje i wsparcie. B³agania o jedno chocia¿by pochlebne zdanie.
92

Adam Lizakowski

©Adam Lizakowski

S¹ te¿ na nim m¹dre rozprawy magisterskie i doktorskie rozkochanych w poezji mistrza kandydatów na stopnie naukowe. Oczywicie,
poeta nawet do nich nie zajrza³. Nudz¹ go takie wynurzenia ludzi nieorientuj¹cych siê w ¿yciu emigranta i jego poezji.
Czasem poeta myli sobie, ¿e dobrze by³oby wyrzuciæ czêæ niepotrzebnych papierów do kosza. Kosz od wielu lat jest pe³ny, ¿e nie ma
kosza, a tylko jeszcze jedna sterta papierów w rogu pokoju. Ale komu by
siê chcia³o zastanawiaæ, co wyrzuciæ? Przecie¿ najwa¿niejsze papiery
le¿¹ na biurku, a te zupe³nie niewa¿ne, dawno zosta³y wyrzucone. Na
pewno poeta teraz o tym nie bêdzie myla³, poniewa¿ pisze poemat o
dzieciñstwie. W tym celu zebra³ wiele ksi¹¿ek przyrodniczo-zielarskich,
naukowych i pamiêtników. Wiadomo, dzieciñstwo to okres najwa¿niejszy w ¿yciu, w którym kszta³tuje siê osobowoæ przysz³ego poety.
Dochodzi godzina druga po po³udniu i g³ód powoli zajmuje umys³
poety. Na dodatek, ¿ona zostawi³a go samego, wiêc sam kucharzy. W
chwilach swojej popularnoci, a raczej gdy ma pieni¹dze, o jedzeniu nie
myli, tylko o piciu. W³anie mêczy go zgaga po dwudniowych zmaganiach z poematem i wódk¹, która niewiadomo czemu wkrad³a siê w jego
¿ycie w najwa¿niejszym momencie. Pojutrze bêdzie g³odny. Bo zapomnia³ od³o¿yæ trochê grosza na czarn¹ godzinê. No có¿, nie o wszystkim
cz³owiek w tym okrutnym wiecie mo¿e pamiêtaæ
Tak¹ oto opowieci¹ rozpocz¹³em swoj¹ rozmowê z Mi³oszem. Jest
wczesny wieczór, ogieñ weso³o tañczy w kominku. Jest ciep³o i przyjemnie. Wytworzy³ siê wspania³y nastrój poetycki. Mistrz zd¹¿y³ ju¿
podpisaæ przywiezione przeze mnie szeæ ksi¹¿ek. Poezja zaw³adnê³a
naszymi sercami, byæ mo¿e twórcza atmosfera, wyleguj¹ca siê w fotelach, stwarza taki poetycki nastrój. Napiêcie i straszna trema ze mnie
opada, rozluniam siê. Gospodarz oferuje drinka, czujê, jak dobra opatrznoæ boska puszcza
do mnie oko.
Cisza. Pijemy alkohol bez z s³ów. Na
stole ledzie w oleju i
grubo
pokrojony
czarny gruboziarnisty
chleb. Gospodarz nie
zagryza, a jedynie
w¹cha chleb o odk³ada go na talerzyk. Kot
o imieniu Tiny wszed³ Wieczór autorski  Czes³aw Mi³osz z Josifem Brodskim
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do pokoju z ciekawoci¹, poeta siedzi naprzeciwko mnie na d³ugiej kanapie. Z jego prawej strony ma³y stolik, na nim telefon. Ja siedzê w wielkim
fotelu, dzieli nas ³awa kawowa. Pani, która otworzy³a mi drzwi, ma na
imiê Carol, nie mówi po polsku, krz¹ta siê w kuchni, raz po raz zagl¹da
do pokoju z ¿yczliwym umiechem.
Przygl¹damy siê sobie nawzajem, moje najwiêksze marzenia, skryte
w snach, w tych mijaj¹cych sekundach, spe³niaj¹ siê. Wiêc tak pan
¿yjesz  pytam i odpowiadam sobie w mylach. Gospodarz po chwili
proponuje, abym zobaczy³ jego mieszkanie, jego biurko  miejsce pracy.
Wychodzimy z salonu z kominkiem, czystego jak ³za. Nastêpnie idziemy
w¹skim korytarzem. Po jednej stronie korytarza pó³ki z ksi¹¿kami, pouk³adane równo, równiusieñko w szeregi, jak ¿o³nierze. Na drugiej stronie korytarza jest ³azienka. Biuro mistrza, a w nim biurko, które mog³oby
byæ prawdziwym wzorem do naladowania. Trzy ciany pó³ek z ksi¹¿kami, a ciana, na której stoi biurko, to nieomal jedno wielkie okno.
Gospodarz wietnie orientuje siê, co gdzie ma, co gdzie le¿y. Przyjemnie jest go s³uchaæ, na ka¿de moje pytanie odpowiada z ochot¹ i
nieukrywan¹ przyjemnoci¹. Wymienia daty, szczegó³y, okolicznoci z
tak¹ drobiazgowoci¹, ¿e dech zapiera. Nie jest przecie¿ pierwszej m³odoci, ale pamiêæ trenowana przez lata pozwala mu z ³atwoci¹ skakaæ
przez wzgórza i doliny naszej najnowszej historii literatury i w ogóle
wspó³czesnej historii. Nie mêczy jej nawet najl¿ejsza zadyszka. Widz¹c, ¿e kilka tomików poeta ma podwójnych, czy nawet potrójnych 
niemia³o proszê go o podarowanie mi którego z nich. Nie odmawia,
darowuje je z dedykacj¹, wzbogacaj¹c moj¹ kolekcjê jego ksi¹¿ek.
Na biurku redniej wielkoci, stoj¹cym przy samym oknie, stoi lampka. Z lewej strony listy przeczytane, na samym wierzchu le¿y mój sprzed
kilku dni, porodku no¿yk do rozcinania kopert, jakie zdjêcia, s³owniki. S³owem, najwy¿szej klasy porz¹dek.
Od tej dok³adnoci krêci mi siê w g³owie. Po
chwili dowiem siê, ¿e
gospodarz dba w podobny sposób o swój
piêkny ogród.
Ciekawy jestem,
jak poeta siê poczu³,
gdy przedstawi³em mu Poeta w swoim gabinecie czyta Tygodnik Poswój zwariowany ob- wszechny
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raz kogo zupe³nie innego? Nie mia³em
odwagi o to zapytaæ. Ca³kowicie siê pomyli³em, ani cienia prawdy w moim wymylonym obrazie. Nie mia³em te¿ odwagi poprosiæ go o pozwolenie na zrobienie kilku zdjêæ. A wiersze, które z
sob¹ przywioz³em, które przez ca³y czas
nie dawa³y mi spokoju  nawet o nich
nie wspomnia³em.
Natomiast wrêczy³em poecie kilka Mi³osz rozdaj¹cy autografy
najnowszych numerów Razem. W
paru zdaniach opowiedzia³em mu, po co i dlaczego wydajemy to pismo. Mi³osz wypytywa³ mnie, jak ¿yjê. Jak ¿yje m³oda Polonia? Jak
zaadaptowa³em siê w Ameryce? Czy San Francisco podoba mi siê? Co
zamierzam tutaj robiæ? W sumie podczas tej pamiêtnej pierwszej wizyty spêdzi³em z nim ponad dwie godziny.
MIERÆ POETY  EPITAFIUM
Przejcie poety Czes³awa Mi³osza na drug¹ stronê ¿ycia nie powinno byæ dla mi³oników Jego twórczoci ani zaskoczeniem, ani niespodziank¹. By³ z nami przez 93 lata. mieræ Noblisty jest ostatnim rozdzia³em literatury polskiej na emigracji, a zarazem literatury wiatowej
XX wieku. Jego poezja pozostanie na zawsze.
Jakim cz³owiekiem by³ Mi³osz? Takie pytanie zadaj¹ mi czasem osoby,
które wiedz¹, ¿e zna³em Go osobicie. Aby na nie odpowiedzieæ, muszê siêgn¹æ pamiêci¹ do pocz¹tku mojej osobistej znajomoci z Nim 
do roku 1986, kiedy po raz pierwszy
zaprosi³ mnie do swojego domu na
Grizzli Peak w Berkeley. Znajomoæ
ta trwa³a do roku 1991, gdy¿ wiosn¹
tego roku przenios³em siê z San Francisko do Chicago.
Jakim by³ wiatowej S³awy Noblista  ¿ywa historia literatury polskiej  dla pocz¹tkuj¹cego poety z
ma³ego prowincjonalnego miasteczka
Pieszyce na Dolnym l¹sku? To pytanie zadajê sam sobie, teraz, gdy Go
nie ma wród ¿ywych. Dla mnie by³ Z Lizakowskim w Stanford
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wielkim autorytetem, kim, w czyj¹ twarz
spogl¹da siê z wielkim respektem i podziwem. Pomimo du¿ej ró¿nicy wieku (prawie
piêædziesiêciu lat) odnios³em wra¿enie, ¿e
traktowa³ mnie z ¿yczliwoci¹ i pewnym zaciekawieniem, jako stary emigrant i cz³owiek, który od kilku dziesiêcioleci jad³ chleb
na obczynie. Jego pierwszym pytaniem,
skierowanym do mnie, by³o: Jak pan sobie
radzi na emigracji? Z czego ¿yje? To dziêki
Jego ¿yczliwoci i wyrozumia³oci mog³em
publikowaæ swoje wiersze w paryskiej Kulturze, a tak¿e w krakowskim Tygodniku Autor wspomnieñ. Malowa³: Marian Wódkiewicz
Powszechnym, bo to On wysy³a³ je do redakcji ze swoj¹ rekomendacj¹. Czy mo¿na zapomnieæ o tak wielkim
wyró¿nieniu? Jego chêæ pomocy do tej pory le¿y na moich ramionach
jako wielki d³ug wdziêcznoci. By³ moim mentorem.
Mieszkaj¹c przez tyle lat na remigracji, cieszy³ siê wród nas, m³odych poetów, olbrzymim uznaniem. Wiem  muszê to powiedzieæ z
wielkim smutkiem  ¿e stara Polonia ¿o³nierska nie zawsze uznawa³a
Go za polskiego poetê, mimo ¿e pisa³ po polsku. Dla mnie, urodzonego
po II wojnie wiatowej, by³ nie tylko wspania³ym Poet¹, cz³owiekiem,
ale tak¿e wielkim kamieniem wêgielnym kultury polskiej. To On jako
jeden z pierwszych przybli¿y³ poezjê polsk¹ amerykañskim studentom
i czytelnikom. By³ moim wielkim powodem do dumy podczas literackich rozmów z amerykañskimi przyjació³mi, gdy na sakramentalne pytanie where are you from? odpowiada³em, ¿e z kraju poetów  Czes³awa Mi³osza  Polski.
Dzisiaj bez Jego tytanicznej pracy jako t³umacza trudno wyobraziæ
sobie rolê i znaczenie polskiej poezji we wspó³czesnym wiecie literatury. To On otworzy³ drzwi poezji nie tylko dla mnie, m³odego poety
(jest bo ma³o istotny fakt w Jego ¿yciu), ale tak¿e dla wielu bardziej
znanych wspó³czesnych klasyków  poetów polskich.
By³ umiechniêty, dowcipny, ciekawy wiata, mia³ wspania³e poczucie humoru. Lubi³ whisky, wino, lubi³ dobrze zjeæ, lubi³ cia³o kobiety, lubi³ to wszystko, co siê nazywa ¿yciem. Jakim naprawdê by³?
Odpowied na to pytanie uwa¿ny czytelnik znajdzie w Jego wierszach.
Dla mnie by³ wyj¹tkow¹ osob¹, dziêki której mój pobyt na emigracji
przez prawie 25 lat nie by³ wype³niony tylko prac¹, zmaganiem siê z
amerykañsk¹ codziennoci¹ i pogoni¹ za pieni¹dzem, ale tak¿e t¹ meta96
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fizyczn¹ stron¹ ¿ycia. Panie Czes³awie  tak do Niego siê zwraca³em 
dziêkujê za wszystko i za to, ¿e cudowna z³o¿onoæ ¿ycia pozwoli³a mi
na podanie Panu rêki. Thank you.
On nie pisa³ o przemijaniu
On nie pisa³ o przemijaniu,
to nie Litwa ani Polska, ani San Francisco,
ani Kraków by³y ojczyzn¹, umi³owan¹ stron¹
wiata Poety.
On mieszka³ w krainie poezji,
ona by³a mu ojczyzn¹, a on panowa³
w niej niczym król maj¹c za dworzan
paziów, wiernych i oddanych krytyków,
recenzentów, wydawców. Posiada³ te¿
b³aznów i to niejednego.
Jego podanymi byli czytelnicy  ja i ty 
patrzylimy na naszego króla z podziwem
czytaj¹c jego poezjê z tego i tamtego wiata 
wspó³czesnego nam i tamtego pe³nego staroci.
Dziêki zaklêciom  znanym tylko
starym magom i królom na us³ugach 
w których jest echo i wspomnienie,
jednoro¿ec i stara bañ, radoæ i cuda,
intelekt i zabobon, rajskie ogrody rozkoszy,
zalubiny nieba i piek³a, wiat bólu i nieszczêæ
ma³ych ludzi, ludobójstwo i emigracja,
jego poezja nabiera³a kolorytu ¿ycia.
A jednak on nie pisa³ o przemijaniu,
prochu, ruinach i zgliszczach, ale
o niemiertelnoci cz³owieka, s³owa, duszy.
Ani mieræ, ani ¿ycie nie zwyciê¿y³y go.
By³ wielkim litewskim niedwiedziem,
kiedy tak myla³em, dzisiaj wiem na pewno
on by³ ptakiem, wielkim or³em
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z sarkofagów ksi¹¿¹t piastowskich
w henrykowskim kociele na Dolnym l¹sku.
Mi³osz
Móg³by byæ górskim wodospadem, albo oceanem
nigdy pustyni¹ czy ziemi¹ ja³ow¹,
wielkim jagielloñskim dêbem w cieniu którego
umêczony wêdrowiec zawsze znajdzie wytchnienie
potrafi z powietrza wy³apaæ b¹belki ¿yciodajnego tlenu
i nasyciæ nim poezjê, s³owa jego s¹ jak ziarna
które w czytelniku rosn¹, rozwijaj¹ siê, kwitn¹
ko³ysz¹ siê ³any czekaj¹c na rêkê ¿niwiarza
jest ksiê¿ycem, który przyci¹ga fale morza
a piêkne kobiety pi¹ niespokojnie
jest anio³em z wielkimi krzaczastymi brwiami,
w kszta³cie skrzyde³ ptaka sp³oszonego
w rodku nocy z gniazda do którego nigdy ju¿
nie powróci, ale wci¹¿ pamiêta zapach trawy,
jab³ek, biel pokoi, kszta³t domów, jeziora, rzeki
jest litewskim niedwiedziem przez pó³ ¿ycia
mieszkaj¹cym w piêknym miecie Berkeley
w cudownej Kalifornii, na wzgórzu niedwiedzi grizzly
ale on nie pomrukuje, on piewa pieñ o tym
¿e nikomu nie warto zazdrociæ, o kolibrach,
kwiatach kapryfolium, dziewczêcych poladkach,
biednym chrzecijanie patrz¹cym na p³on¹ce getto,
o miastach, do których nigdy nie wróci, tobie i mnie.
Kim jest Mi³osz dla mnie, tysi¹ce razy pyta³em siebie?!
Matk¹ karmi¹c¹ jasn¹ dorodn¹ piersi¹
z cienkimi niebieskimi ¿y³kami
której ¿yciodajne mleko pijê w upale chicagowskim.
Jakie jest znaczenie jego poezji w mym ¿yciu?!
Czy to bilet w podró¿ do dalekich krajów,
do lasów tropikalnych czy pó³nocnych, w których
wielobarwny piewak skacze z ga³¹zki na ga³¹zkê
wypiewuj¹c pieñ starodawnych puszcz, rzek
w których piasek wygrzewa siê w s³oñcu
a ska³y z lekkoci¹ motyli unios³y w przestrzeñ
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ku dalekim galaktykom, gdzie czas p³ynie pionowo.
Mi³osz muza ¿yj¹ca w cieniu eukaliptusów z widokiem
na Zatokê San Francisco, miecie wielkoci mrówki
którego wiat³a odbijaj¹ siê w wodzie, jak ob³oki
poeta wierny swoim idea³om m³odoci
nads³uchuje gry wierszcza, patrzy
w jasno ¿arz¹ce siê lepia aut, o czym myli?
W 1990 roku o to go zapyta³em przy wódce i ledziach
s³oñce w Zatoce ju¿ siê utopi³o, a noc na atramentowo
pomalowa³a czubki z³otego mostu;
Och!!! Panie Adamie  westchn¹³, gdyby tak siê da³o
do¿yæ do setki, a potem, raz jeszcze licznik cofn¹æ do zera.
Polscy Noblici w San Francisco
Helena Modjewska gra Ofeliê po polsku
na przedstawienie przyszli wszyscy Polacy
i wszyscy ¯ydzi polscy zamieszkali w San Francisco
oklaski, kwiaty, prasa amerykañska szaleje
donosi w listach Litwos do Warszawy
wychwala artystkê pod same niebiosa.
Sto lat póniej Mi³osz nie ma a¿ tak dobrej prasy
jak piewaczka, ale profesura liczy siê.
Sienkiewicz pisze o Polakach,
nie stroni od nich ani ich problemów
Mi³osz intelektualizuje jest metafizyczny
widzenia znad Zatoki San Francisco
wiersze o Kalifornii i Litwie
od Polaków stroni, chocia¿ im wspó³czuje
doszukuje siê winy w ich ciê¿kim po³o¿eniu
w braku promocji w³asnej kultury,
wykszta³conych przywódców polonijnych.
Obaj pisz¹ prawdê o Polakach w Ameryce
obaj zach³ystuj¹ siê Kaliforni¹, zakochuj¹ siê w niej
obaj nie s¹ emigrantami
Sienkiewicz podró¿nik, turysta, dziennikarz
Mi³osz profesor rozumiej¹cy Amerykê po akademicku
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Obaj gloryfikuj¹ San Francisco, du¿o pisz¹ o miecie
obaj otrzymaj¹ nagrodê Nobla
(wiêcej analogii pomiêdzy nimi nie znajdujê)
Kalifornia z³ota kraina mityczna inspiruje,
wzbudza zadumê pozwala na oddalenie
têsknoty za krajem, refleksjê.
Kalifornia du¿o obiecuje, mitologizuje Amerykê
przyci¹ga marzycieli jak dojrza³a z³ota pyszna reneta osy
Teraz, gdy go nie ma
Teraz, gdy go nie ma wród ¿ywych,
jego poezja opada ma nasze ramiona
jak trumna  tak myla³em, gdy wyprowadzano
zw³oki poety z Mariackiej Bazyliki,
a g³osy ciekawskich cich³y.
Poezja nie mo¿e byæ trumn¹
 poprawi³em siê w mylach 
poeta nie mo¿e byæ trupem, choæby
umar³ tysi¹c i wiêcej lat temu,
jego poezja jest wieczna jak polska mowa.
Popatrzy³em na twarze ciekawskich
i ich ruchy rêk¹ czyni¹ce znak krzy¿a
 cisza  us³ysza³em
wosk wiec sp³ywa³ po o³tarzu
Bazyliki Mariackiej i kocio³a na Ska³ce.
Gor¹ce powietrze unosi³o siê nad Sukiennicami,
czu³em ludzkie oddechy na mych plecach.
Bezszelestne go³êbie nad krakowskim rynkiem,
kondukt ¿a³obny formowa³ siê na kszta³t wê¿a,
wraz z t³umem wolno ruszy³em na Ska³kê
id¹c na samym jego koñcu  ogonie.
Obserwowa³em krakowskie ulice, balkony, turystów,
pomrukuj¹ce samochody na skrzy¿owaniach ulic.
Wyobra¿a³em sobie ten uroczysty moment 
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przemarsz prastarych S³owian id¹cych w kierunku
powiêconego miejsca pochówku walecznych wojów,
wszechpotê¿nych czarowników, wodzów plemiennych.
Kondukt ¿a³obny niczym w¹¿ w trawie 
min¹³ Wawel  usypane wielkie mrowisko
têtni¹ce wiecznym ¿yciem.
Usta narodu  koció³ na Ska³ce  nieruchome
czeka³y na dar ¿ycia od swego plemienia,
a ogon wê¿a  którego by³em ¿yw¹ tkank¹ 
mówi³ o nim, ¿e pisa³ m¹dre wiersze
ku czci honoru, piêkna i prawoci,
ale jako by³y komunista nie móg³ o tych
wznios³ociach du¿o wiedzieæ, bo ten, co
s³u¿y wrogowi w³asnego pañstwa i narodu
nie mo¿e mieæ piêknego wnêtrza,
nie mo¿e byæ piêknym i szlachetnym.
W s³oñcu b³yszcza³y wie¿e i kopu³y mijanych kocio³ów,
z³ote krzy¿yki na piersiach i szyjach
zrozumia³em, ¿e nigdy ¿adnemu zdrajcy ojczyzny
nie mo¿e byæ zdrada wybaczona,
poczu³em siê ma³y wobec wynios³ych kocio³ów
ucz¹cych mi³oci do bliniego i przebaczenia.
Cia³o ukochanego poety od dwóch tygodni
czeka³o na pochówek:
ciemnia³o niczym pieñ obalonego dêbu,
zmarszczki na twarzy nabrzmiewa³y niczym wzgórza,
paznokcie i brwi przybiera³y kolor nieba po zachodzie s³oñca,
usta powoli stawa³y siê ciemnym granitem.
D³onie, które przez tyle lat trzyma³y gêsie pióro,
by³y (prawdopodobnie) zwi¹zane ró¿añcem 
obietnic¹ ¿ycia wiecznego.
Na Litwie w¹¿ zwierzê wiête  pisa³ poeta 
nie wolno go zabijaæ,
aby nie popaæ w nie³askê
bóstw pól, lasów, ³¹k,
101

KAWIARNIA LITERACKA

aby nie naraziæ siê na plemienn¹ zemstê.
Teraz on by³ wiêtym wê¿em
zrzucaj¹cym sw¹ skórê,
aby na wiosnê na nowo siê odrodziæ.
INNE WIERSZE
Józef Pi³sudski
Legiony to ¿o³nierska nuta,
Legiony to straceñców los.
Legiony to rycerska buta,
Legiony to ofiarny stos.

Pi³sudski to piêkno tego, co jest polskie,
on jest potêg¹ tego, co zawieraj¹ w sobie s³owa
ojczyzna, ³¹ka, niebo, morze, wolnoæ, przysz³oæ,
wa¿ny jak woda, chleb, zdrowie, szczêcie.
Pi³sudski to krajobraz Polski pe³en nadziei,
delikatny, w tonacji niebieskozielonej,
w nim têtni suwerennoæ ¿ycia,
m³odego pañstwa  dêbu zapuszczaj¹cego
korzenie w wiadomoæ wolnego pokolenia.
Prawdziwy Pi³sudski to nie ten z w¹sem patrz¹cy
z portretów ani ten ze szkolnych podrêczników,
to heros nie z kart historii, on wybudowa³ sobie
pomnik wspanialszy ni¿ królewskie pa³ace,
piramidy, podobizny w br¹zie kute,
z³ote monety bite, on jest czu³¹ pieni¹
narodu, muzyk¹, dwiêkiem otwieranym ust.
Dzieci tej samej Europy
Spotykam je codziennie w polskich dzielnicach:
na ulicy Belmont, Milwaukee, Fullerton,
bieda i chêæ zobaczenia wiata wygna³a ich
z ojczyzn, teraz bez smutku i lêku,
bez wzruszeñ i podziwu dla Ameryki
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kupuj¹ polski chleb, piwo, gazety,
kie³basê, mówi¹ po polsku, s³uchaj¹ polskiego radia...
Czesi, Ukraiñcy, S³owacy, Litwini 
wielu z nich pracuje dla Polaków i z Polakami,
dzieli z nami mieszkania i domy.
Zadowoleni z ¿ycia na wygnaniu realizuj¹ swoje dzie³o
wyjazdu do Chicago  miasta nadziei
ciê¿k¹ prac¹ opiewaj¹ swój sukces,
poranne wstawanie jest pieni¹ optymizmu,
wiar¹ w lepsze ¿ycie, janiejszym s³oñcem
ka¿da sekunda piewa o tym, ¿e bêdzie lepiej
ka¿dy dzieñ jest kwiatem w ogrodzie ¿ycia,
to nie biedna stara ojczyzna uczyni³a nas
lepszymi, czu³ymi, ale pieñ wielkiej amerykañskiej
przestrzeni, wiatru, zieleni, wie¿owców, nieba.
Dopiero tutaj mamy szansê lepiej siê poznaæ,
zaprzyjaniæ, nauczyæ siê siebie, szanowaæ siê,
wczeniej nie rozumia³em ich w pe³ni, nie zna³em,
lecz teraz los sprawi³, ¿e w ci¹gu 12-godzinnego dnia
pracy, w biedzie, z dziurawymi kieszeniami,
razem, ramiê przy ramieniu ogl¹damy witryny sklepów,
nosimy te same jeansy i po¿¹dliwie patrzymy w przysz³oæ,
teraz uczymy siê ¿ycia od tego samego nauczyciela,
brakuje nam tych samych s³ów i milkniemy wpó³ zdania
w tym samym momencie, a czarny listonosz
jest tak samo oczekiwany przez nas wszystkich;
jestemy braæmi tej samej Europy  Matki,
ona w cierpieniu straci³a g³owê, pozwoli³a
swym dzieciom odejæ od siebie za ocean
przez pola, ³¹ki, ulice, lasy, rzeki, góry,
pozwoli³a wyzbyæ siê i wyrzec siebie,
nie, nie to niemo¿liwe,
tak wiersz siê nie koñczy,
tak dzieñ ani rok siê nie koñcz¹,
ani ¿ycie na emigracji,
my jestemy Moj¿eszami XXI wieku
czekaj¹cymi na znak od Boga na powrót
do swych ojczyzn.
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Josif Brodski wraca do Rosji
W ci¹gu jednego dnia
sprzeda³em dwa tomiki wierszy Brodskiego,
które le¿a³y na pó³ce ksiêgarskiej d³ugie miesi¹ce
i wcale nie przysz³o mi do g³owy,
¿e mieræ poety w tym mi dopomog³a.

Umar³ poeta emigrant z Rosji mieszkaj¹cy od lat
w Greenwich Village pêpku wolnoci, poród artystów i gejów
by³y królik uciekaj¹cy przed wszechobecnymi
psami goñczymi pañstwa robotników
spod pomnika Piotra I w Leningradzie
pod Jefferson Market Courthouse w Nowym Jorku.
Odkry³ wiele praw ju¿ w siódmym roku ¿ycia
¿e k³amstwo po¿yteczniejsze jest od algebry
a trzej mêdrcy komunizmu wcale nie s¹ tacy m¹drzy
dar poezji jest podarunkiem od Boga.
Od dawna gra³ o ¿ycie ze mierci¹ w szachy
a jednak mieræ wyrwa³a go niespodziewanie
wysy³aj¹c zimny telegram do Rosji
a tam piêkne ¿ycie po mierci w s³owie
co ojczyzna to ojczyzna (nawet nie kochana)
Ameryka ¿egna ³aciñskim alfabetem nekrologów
Rosja wita poetê cyrylic¹ klepsydr
Josif Brodski wraca do Rosji do swojego prawdziwego domu
niesiony na ustach m³odych poetów
poród zamieszania politycznego
pojawiaj¹ siê czarne prostok¹ty w najpoczytniejszych gazetach:
droga emigranta wype³ni³a siê
w Sankt Petersburgu kto o piêknym imieniu
wychodzi na spacer, chce trochê powspominaæ
pomyleæ co dalej
tak, tak, teraz Josif pozostanie tutaj na zawsze
nigdzie ju¿ st¹d nie wyjedzie
Adam Lizakowski
Pierwszy esej Adama Lizakowskiego pochodzi z Zapisek znad Zatoki San
Francisco (Biblioteka Frazy, Otwarty Rozdzia³, Wyd. II, Rzeszów 2004), drugi
i wiersze  ze zbioru Dzieci Gór Sowich (Studio Edytor, Dzier¿oniów 2007), wiersze pochodz¹ te¿ z ksi¹¿ki Chicago miasto nadziei (Adam Marsza³ek, Toruñ 2000).
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OKIENKO Z WIERSZAMI
HENRYK SMUCZEK

Nalewki na datach
1870
Od kiedy wróci³ z zes³ania, zbierali siê jak dawniej przed gankiem
na porann¹ kawê z wieczorn¹ mietank¹. Jak dawniej
ka¿dy rzuca³ pomys³ na zabicie czasu do wieczerzy.
Uradzili w koñcu, jak dawniej, polowanie w bagnach Prypeci.
Dni by³y krótkie i mgliste. Gdy obwieszeni ptactwem
zbierali siê w drogê powrotn¹, nagle m³ody legawiec
z niewyjanionych powodów wyszarpa³ mu kawa³ek ³ydki.
Mo¿e dla psa by³ ju¿ intruzem: buty nas¹czone dziegciem,
pokruszona machorka w kieszeniach  zapewne wydziela³
jak¹ nieprzeniknion¹ woñ dalekich od przyjemnoci podró¿y.
Wydarzenie to  acz bolesne i durne  wywo³a³o szerokie echo
w okolicznych maj¹tkach. Podkrelano najczêciej,
¿e mimo trudnych czasów nie nale¿y zaniedbywaæ tresury psów.
A tym bardziej zaniechaæ polowañ.
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1897
gdy nie zachwyca mnie ju¿
¿adna rzecz
ni osoba
gdañski kredens po dziadach
wdowy po s¹siadach
to  pijê z Hucu³ami
lubiê pieni rzewne
okopcone ikony
i gêby czerwone
czasem zajrzy pop
czasem ¯yd
do mego serca
lecz swój rozum mam
dobrze wiem
kto  blunierca
kto przechera
1921
Po s³awetnym dekrecie przyj¹³ siê obyczaj
by wysy³aæ wszystkich wiêtych do nieba b¹d diab³a  zreszt¹
bêd¹ mieli w piachu doæ czasu na dokonanie wyboru
Landrynkowe madonny, cherubinki z tr¹bkami 
jezuickie bêkarty wychowane w barokowych chmurkach 
trochê siê ogrzej¹ w pod³o¿onym ogniu
A poczernia³e ikony do rzeki  niech siê p³awi¹
razem z koniem, kopi¹, smokiem, wiêtym Jerzym
no i zbroj¹ (ile wiosek warta by³a taka zbroja...)
Pewien Archanio³ b³¹kaj¹cy siê miêdzy cerkwi¹ i kocio³em 
suchy jak ba³kañski tytoñ, z oszronion¹ brod¹,
g³osz¹cy wszem i wobec nie po¿¹daj cudzego
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i podobne ba³amutne has³a  zosta³ wylegitymowany
 Tego na £ubiankê  zaordynowa³ komisarz 
spróbujemy resocjalizowaæ
1934
Oto idziesz na spotkanie z Gwiazd¹ Polarn¹
która da ci trochê wiat³a i ciep³a 
tyle wiat³a co przecieknie z wiekuistej wiat³oci
tyle ciep³a ile wiary i mi³oci w tobie
St¹pasz ciê¿ko Towarzysz nie¿nych bezdro¿y
niesie nó¿ w brzuchu i kastet w sercu
Skrzêtnie je ukrywa, lecz jego pchle oczy
dobrze widz¹ kto pada a kto idzie dalej
Masz jedn¹ szansê mrówki na obrusie  s¹czy siê
przeraliwy G³os  gdy komu co nie bêdzie ju¿ potrzebne
jaki ³ach
wszawy koc
u³omki sucharów...
Nie b¹d naiwny  natê¿a siê G³os
nie b¹d lepy i g³uchy  to ku pamiêci
Bóg w jego imieniu daje ci tê szansê
aby próbowa³ iæ dalej
dojæ i wróciæ
i zawiadczyæ
1937
A nade wszystko tajga to matecznik
gdzie nie s³ychaæ z³orzeczeñ drwali i konwojentów
gdzie choæ mroczno i bagnisto
znaleæ mo¿na dziki czosnek i jagody
Gdy m³ody uciekinier z kopalni o³owiu
któremu naliczono dwa lata ¿ycia
znajdzie w tajdze swój matecznik
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kocha go wszystkimi wie¿ymi zmys³ami
jak kocha³o swe bezkresne knieje
harde plemiê Radziwi³³ów
albo poznañski ch³op swój lichy zagajnik
z p³achetkiem ziemi
Nawet jeli za chwilê sam zadecyduje
¿e zosta³o mu dwa dni ¿ycia
1945
Moja wêdrowna ojczyzna, przydro¿na ojcowizna...
Ci¹gle w drodze: z Kresów ku bezkresom
niemej akceptacji, coraz to bli¿ej kosmosu,
coraz dalej spustoszone krypty  narodowy rumieniec
Jak ezoteryczni Cyganie... To sferyczne wino-branie
i rozgrzeszanie  w rymach zgodnych jak toast na stypie 
branie win w trzecim pokoleniu, oddawanie s³ów kruchych
jak hostie na przechowanie w ziemi
Tak wiêc kostka granic sprasowana historycznie,
biologicznie wydestylowana; a tobie dziedzicu
wielki rechot ¿ab folwarcznych w kumkaniu niepodleg³ych
i miech cienki jak klinga szabli
Henryk Smuczek
Wiersze pochodz¹ z przygotowanego do druku zbioru pt. Nalewki na datach.
Poznañ 1998  Warszawa 2006.
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MAREK KOCHOWICZ
Powrót
Ja pod³y idê znowu do Twych drzwi
o szczêcia trochê prosiæ.
Ja pod³y teraz znowu wiem,
¿e Boga trzeba w sercu nosiæ.
Ja pod³y teraz znowu wiem,
co szczêcie mo¿e znaczyæ.

©Romuald Mieczkowski

Pary¿, w lipcu 1983
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Z cyklu Zimowy spacer po Górze Trzech Krzy¿y i okolicach.
W oddali, na horyzoncie  stare i nowe, wymuszona symbioza?
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Wilno
miasto porzuci³o Boga
chocia¿ bogów wielu
i przeczystieñski sobór
i ducha monastyr
na placu ratuszowym Mendog z Giedyminem
z W³adys³awem Zygmunt
zasiedli do szachów partii symultany
ka¿dy gra z ka¿dym u¿ywa hetmany
Mickiewicz m³ody skoñczy³ w³anie odê
i zamawia frytki na dawnej Zamkowej
miasto pole ¿ycia jak stadion nad Neris
gdzie kibic mecz przegrywa niegodny
15 sierpnia 2007
Mi³osz i Herbert
w mojej ma³o pojemnej pamiêci
Mi³osz z Berkeley trafi³ prosto do mitologii Rzymian
i wiedzie tam ¿ywot s³awnego mê¿a
poród innych pó³nocnych S³owian
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Herbert inaczej
jak w mitologii Greków
zamieniony w ma³e kol¹tko
bodzie rogami potê¿nych herosów
i wystukuje kopytem rymy greckiej poezji
Knyszyn
autor po³owy dzieciñstwa
Homer na wiejsk¹ skalê
odszed³
jego blade oblicze widnieje na fotografiach z czasów
gdy s³owa wolnoæ niezawis³oæ mia³y jeszcze znaczenie
miêdzy Krakowem a Wilnem
w miecie wygnania siedmiu narodów
tam gdzie przywilej de non tolerandis Judaeis wykupiono za
dwadziecia tynfów æwieræ funta miêsa
i trochê ³oju
króluje teraz odstaj¹ca p³ytka chodnikowa porodku drogi
w miejscu bez pañstwa
gdzie macewy w lesie milcz¹
o czterech knajpach siedmiu piekarniach dwóch koszernych
sklepach
i wykorzenieniu
lider Lombardów  ¯ydów d³ugobrodych  podobno by³ niewierny
kiedy ostatni najazd w poprzednim stuleciu okopa³ na piaskach
armiê Zachodu
ta stanê³a karnie
oficerowie wyjêli lusterka i zaczêli siê goliæ
armia Wschodu azjatyckie typy
przyst¹pi³a do kanonady
wyrazy szlompa habal posz³y w zapomnienie
Etel Leja Hilel Arie znali odniesienie
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napisze kiedy o tym
profesor od niemych etymologii
niefrasobliwy genetyk
albo ch³opak z puszczy
Czeczenka
przysz³a tu prosto z dziejów Herodota
a w³aciwie prosto z jego geografii
w dwudziesty pierwszy wiek na w³asnych nogach
nie p³ynê³am okrêtem ale sz³am przez góry
wia³ wiatr i by³o zimno
zostawi³am trzy córki w lesie i przykry³am liæmi
przesz³a z jednej globalnej wioski do drugiej
na w³asnych nogach
nie p³ynê³a okrêtem ale sz³a przez góry
wia³ wiatr i by³o zimno
zostawi³am trzy córki w lesie i przykry³am liæmi
nie mog³am zostaæ w domu
Hawa Sieda Elina
Hawa Sieda Elina
Hawa Sieda Elina
niech czeczeñski bóg bêdzie ³askawy dla nas
do których wp³ynê³a petycja
zawiniêta w zimny mech i licie paproci
27 wrzenia 2007
Janusz Kobeszko
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WIERSZE PO POLSKU I PO LITEWSKU
STANIS£AW STANIK

M. jak Mi³osz
mistrz
wieku maszyn i rozumu
przekracza³ wszelkie granice
zakazów i prawd
a jednak ³akomi¹c siê
rozbijaniem rzeczywistoci
dla poznania
chcia³ wracaæ do punktu wyjcia
do naiwnoci
niestety
ju¿ pró¿ne by³y te próby
musia³ si³owaæ siê
z brzemieniem wiedzy
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EILËRAÐÈIAI LENKIÐKAI IR LIETUVIÐKAI
STANIS£AWAS STANIKAS

M. kaip Miloszas
meistras
maðinø ir proto amþiaus
perþengdavo visas draudimø
ir tiesø ribas
ir vis dëlto godþiai
tikrovê griaudamas
norëdamas paþinti
mëgino gráþti á iðeities taðkà
á naivumà
deja
veltui jau buvo tos pastangos
turëjo galynëtis
su inojimo nata
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komu ojczyste ³ono nieprzyjazne
Janowi Engelgardowi
w mojej ojczynie na wzgórkach dziewanny
sosny owocuj¹ cie¿ki wiod¹ g³adkie
w mojej ojczynie wonie i perfumy
poeci najwiêcej sielankami mówi¹
ale kto urodzi³ siê nieco za nisko
bêdzie siê k³ania³ wszystkim naoko³o
a¿ garb na³o¿¹ wiêksi mu na plecy
na pró¿no bezho³owie bêdzie porz¹dkowa³
i ³ad zaprowadza³ wed³ug s³usznej miary
jeszcze bardziej go cisz¹ odwiod¹ od czynu
ten sprawiedliwy wywo³a zawici
i krew rozleje jak z anta³ków wino
bo ¿e sprawiedliwy szybko musi odejæ
kraniej¹ ogrody kapuniaczek si¹pi
bli¿ej dzi na zachód ni¿eli do wschodu
lecz chocho³y k³amców tañcz¹ wybijaj¹c rytm
poeci zdradzaj¹ pragn¹c piêknie gadaæ
Stanis³aw Stanik
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kam tëvynës prieglobstis nepalankus
Janui Engelgardui
mano tëvynëje ant tûbës kalveliø
puys vaisius veda lygutëliai takeliai
mano tëvynëje kvepalai aromatai
daniausiai idilijom kalba poetai
bet kas gimë ðiek tiek per þemai
visiems aplinkui lankstysis
kol virðesni jam kuprà ant peèiø uþdës
veltui jis painiavà norës vis paþaboti
ir tvark¹ padaryti kokia bût privalo
tik dar grieþèiau nutildys já ir sustabdys
tas teisingasis susilauks pavydo
ir kraujas iðsilies kaip vynas ið statinës
nes juk teisingas greit ieit privalo
lietutis dulkia raudonuoja sodai
ðiandien arèiau á vakarus negu á rytus
taèiau melagiø iðkamðos á ritmà ðoka
poetai iduoda trokdami graiai pasisakyti
Stanis³awas Stanikas
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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OPOWIADANIE
PAPUGA

Miros³awa Wojszwi³³o
Moi uczniowie postanowili uczyniæ mi frajdê i przynieli w prezencie papugê w ma³ej klatce. Stworzonko przypatrywa³o siê niespokojnie, gdy przynios³em je do domu, ale zobaczywszy, ¿e nic mu nie grozi,
rozgoci³o siê na dobre.
Gdy powraca³em, papu¿ka wypatrywa³a oczekuj¹co, bym wypuci³ j¹ z klatki. Po chwili siada³a mi na du¿y palec. Przy stole zajada³a
podane kawa³eczki pokarmu, zeskakuj¹c mi to na ramiê, to na w³osy,
to znowu¿ na palec. Ile¿ radoci by³o w tym ma³ym ptaszku! Wydawa³a przeci¹g³e dziwne dwiêki, których nie umia³em powtórzyæ. Wtedy
jeszcze bardziej rozbawiona lata³a, zataczaj¹c ko³o mnie krêgi, trzepoc¹c skrzyde³kami i przysiadaj¹c, ³asi³a siê milutko.
A ³akomy to by³ ptaszek na pieszczoty! Gdy g³aska³em j¹ po jedwabnych piórkach, papuga a¿ przysiada³a z radoci, przymyka³a oczka,
wiêc g³aska³em j¹ po nich, tuli³a siê i przyciska³a do mojej d³oni. Dawa³a
siê podrapaæ sobie pod szyjk¹, prowadziæ rêk¹ po skrzyde³kach, opiera³a swe malusieñkie ³apki na moim palcu, obwijaj¹c go pieszczotliwym objêciem.
Po ciê¿kim dniu jak snop pada³em do ³ó¿ka i zapada³em w g³êboki
sen. A moja papu¿ka siada³a mi na nos i przys³uchiwa³a siê, jak oddycham. Kto, kto móg³by mnie obserwowaæ w takiej chwili, bez trudu
odgad³by nasz¹ niezwyk³¹ harmoniê przebywania ze sob¹. Ale nie wolno by³o jej naruszaæ. Gdy pojawia³ siê kto obok mnie, papu¿ka raptownie i z krzykiem odlatywa³a.
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Minê³y dwa lata. Nast¹pi³y w moim ¿yciu czasy trudne i ju¿ nie
mog³em zbyt d³ugo rozkoszowaæ siê obcowaniem z ptakiem. Pojawi³y
siê nowe zajêcia, uczniowie i ich rodzice przychodzili do mnie, jako do
dyrektora, ze swoimi sprawami, nauczyciele oczekiwali na rozwi¹zanie ich problemów. I dla szko³y nasta³ czas próby  wa¿y³y siê jej dalsze losy. Ucieka³em wtedy do pracy fizycznej, zmieniaj¹c wygl¹d swego domu i ogródka, kopa³em ziemiê, daj¹c ujcie spiêtrzonym emocjom. Ale troski wcale siê nie umniejsza³y i papuga coraz czêciej pozostawa³a sama, coraz bardziej doskwiera³a jej têsknota.
Tymczasem Wilno hucza³o swoim ¿yciem. Pewnego razu wybra³em siê na koncert, Lata z Radiem. Pogoda coraz siê bardziej psu³a,
wiêc schowalimy siê do namiotu. Wszyscy bawili siê wspaniale. Jaka
paniusia chcia³a ze mn¹ zatañczyæ. Odmówi³em  przypomnia³em nagle o papudze. Kiedy przyjecha³em do domu, mocno os³abiony ptaszek, ucieszy³ siê i o¿ywi³, ale tylko na chwilê  oczka papugi zachodzi³y mg³¹. Jak¿e kochany ptaszku, zabola³o mi serce!
sierpieñ 2007
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Zarzecze jest po³o¿one za Wilenk¹

MEMORIA
MOJE ZARZECZE. 1938-1940
Mieczys³aw Jackiewicz
We wrzeniu 1938 poszed³em do Szko³y Powszechnej nr 11 im. H.
Sienkiewicza przy ul. Zarzecznej 5 (Uupio). By³a niewielka. Uczniowie musieli nosiæ mundurki i czapki-rogatywki. Ka¿da szko³a mia³a
inny otok i z prawej strony, na czerwonym tle bia³e cyfry  z numerem
szko³y. Mama uszy³a mi mundurek i kupi³a czapkê z daszkiem, otok by³
granatowy, a z prawej strony  cyfra 11. Wszyscy mielimy bia³e orze³ki.
Kierownikiem szko³y by³ pan Witkowski, który mieszka³ równie¿ przy
ulicy Po³ockiej, chyba w domu pod numerem 19. Wychowawczyni¹
by³a pani Mickiewiczówna. By³a to szko³a mêska, kolegów nie zapamiêta³em. Pamiêtam tylko, ¿e starsi uczniowie nad Wilenk¹ palili papierosy, a nas, pierwszaków, ganiali do klasy.
Do szko³y chodzi³em Po³ock¹ i Zarzeczn¹. Id¹c, mija³em dom nr 9,
który nale¿a³ do Banela. Tam mieszkali lepsi lokatorzy, m.in. ksi¹dz
Adam Stankiewicz, znany dzia³acz bia³oruski. Na parterze by³ bar piwny, który prowadzi³ niejaki Kie¿un, który ze wsi sprowadzi³ dziewczynê imieniem Scholastyka. Kobiety, s¹siadki mojej mamy, powiada³y, ¿e
jest ona taka, zadaje siê z mê¿czyznami. A starsi ch³opcy po cichu
odwiedzali Scholiê, mówi¹c, ¿e daje za z³otówkê
Naprzeciwko by³ dom nr 14, Rosjanina Wilczyñskiego, tam mieszkali koledzy Steccy. Dalej  dom nr 7, ze sklepem ¯yda Josela. Joselowa sprzedawa³a produkty na kredkê, to znaczy zapisywa³a kred¹ na
tablicy osoby, którym kredytowa³a zakupy. Okoliczni biedacy lubili
Joselów, bo Terechowiczowa, Polka, która prowadzi³a sklep w naszym domu, przy Po³ockiej 11, nikomu nic nie sprzeda³a na kredyt.
Naprzeciw domu nr 7 by³ dom nr 12, trochê tajemniczy, a obok 
pod 10-tym mieszkali Grymkowie (Grymkiewiczowie), najwiêksze ¿uliki
na Po³ockiej. Mieszka³ te¿ Rejtan Mickiewicz, gimnazjalista, który w
1943 poszed³ do AK i s³uch po nim zagin¹³. Pod nr 5 (z lewej strony,
id¹c w kierunku Zarzecznej) by³a ¿ydowska ochronka (dom dziecka).
Grymkowie obrzucali dzieci kamieniami, bo byli zwolennikami Falangi,
nacjonalistycznej organizacji, której dzia³acze krzyczeli: Wilno i Kraków to miasta Polaków, a ¯ydzi precz do Palestyny! Pewnego razu,
wiosn¹ 1939, wybili wszystkie szyby w sklepie Joselów. Naprzeciwko
ochronki mija³em dom nr 8, a obok niego nr 6  szpital rakowy. Cho121
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rych na raka wszyscy siê bali, szeptano, ¿e to zaraliwe i biedacy z
Po³ockiej ten pomalowany na jasno¿ó³ty kolor budynek omijali z daleka. Ja równie¿ ba³em siê go
Dalej by³ dom nr 3, parterowy, otoczony wysokim p³otem. Tam
mieszka³ Jan ¯elski, dyrektor Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. Niedaleko by³a jakaú fabryczka, a w czasie okupacji niemieckiej
byù tam oddziaù fabryki Kailë, w której robotnicy szyli dla Wehrmachtu ko¿uchy, futra.
Obok mieci³a siê ¿eñska Pañstwowa Szko³a Powszechna nr 25; do
której chodzi³y dziewczyny z naszego domu i sàsiednich. Bliýej
Popowskiej (Kriviø) by³a wodokaczka (wie¿a cinieñ), a za ni¹ 
plac brukowany kocimi ³bami  Ryneczek Zarzeczny, na którym w
ka¿dy wtorek i pi¹tek ch³opi spod Mickun i £awaryszek sprzedawali
wi¹zki drzewa opa³owego (nie by³o centralnego ogrzewania), mas³o,
mietanê, jajka, drób itp. Tu po raz pierwszy us³ysza³em jêzyk bia³oruski. Litewskiego do 1940 w ogóle nie s³ysza³em.
Na Po³ockiej 1 mieszka³a rodzina £adyszów. Jak siê póniej okaza³o, znakomity polski piewak, Bernard £adysz, pochodzi³ w³anie z
tej rodziny. Ukoñczy³ moj¹ szko³ê, z braæmi i ojcem piewa³ w chórze naszego kocio³a parafialnego  w. Franciszka i Bernardyna, popularnie zwanego Bernardynów.
Dalej przechodzi³em obok
rynku  targu (z prawej strony), a z lewej sta³y domy, gdzie
w podwórkach, od strony Wilenki, ¯ydzi trzymali tzw. zajazdy, w których nocowali
ch³opi, przyje¿d¿aj¹cy na rynek spod Michaliszek i wira,
a nawet od jeziora Narocz. Dalej sta³ koció³ w. Bart³omieja,
do którego chodzi³em na msze.
Naprzeciwko kocio³a, pod nr
24, by³ dom znanej wileñskiej
rodziny Laskarysów, w którym mieszka³a inteligencja, ludzie zamo¿niejsi. Swego czasu mieszka³ tu prof. Juliusz
Dom przy Po³ockiej 11, w którym miesz- K³os, znany architekt i znawca
ka³ autor wspomnieñ. Stan dzisiejszy
Wilna. A przed nim  Ferdynand
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Ruszczyc z rodzin¹,
malarz, twórca Wydzia³u Sztuk Piêknych
na Uniwersytecie Stefana Batorego. St¹d
przeniós³ siê na ulicê
Zamkow¹, do domu,
w którym ongi
mieszka³ Juliusz S³owacki.
Po tej samej stro- Przy Po³ockiej 1 mieszkali £adyszowie
nie, w kierunku Popowskiej, by³a posesja Januszewicza, kupca kolonialnego, dalej mieszka³
jego brat  Stanis³aw Januszewicz, geodeta miejski, autor planu Wilna
w przewodniku K³osa. Ju¿ prawie przy Popowskiej by³a znana piekarnia Wirbalisa. Nazwisko mia³ litewskie, a jego syn by³ oficerem Wojska
Polskiego. Po wojnie m³ody Wirbalis wywióz³ z Wilna do Polski ok.
600 fotogramów Jana Bu³haka.
Po lewej stronie, id¹c w kierunku mojej szko³y, za kocio³em, w suterenie, by³a wietna piekarnia ¯yda Sznajdera. Tam kupowa³em bardzo
smaczne bu³eczki (po 3 i 5 groszy) oraz bejge³e, ¿ydowskie s³odkie bu³eczki. A ni¿ej, w kierunku mojej szko³y, by³a piekarnia turecka Turana,
tu sprzedawano pachn¹cy chleb turecki, ciastka i tureckie wypieki.
Na dole, gdzie obecnie stoi Anio³ Zarzecza, by³a kapliczka metalowa, a w rodku Chrystus, nios¹cy du¿y krzy¿. Kapliczkê wieñczy³
ma³y krzy¿. Pomalowana by³a na kolor zielony. Przechodz¹c obok,
obowi¹zkowo trzeba by³o zdj¹æ czapkê, a kobiety ¿egna³y siê. Z prawej
strony zaczyna³a siê doæ w¹ska ul. Mùynowa (Malunø), a z lewej 
Pop³awska (Paupio).
Bli¿ej Wilenki by³a ³ania miejska ¯yda Sztrausa. Z ojcem, dopóki
¿y³, chodzilimy w ka¿d¹ sobotê za¿yæ k¹pieli. Przed ³ani¹ mê¿czyni
sprzedawali wieniki do ch³ostania siê, inaczej rózgi brzozowe z liæmi.
We wnêtrzu tzw. ³aziebnik wypo¿ycza³ za 3 grosze misy  cynkowe
tazy. Z wienikiem, rahoszk¹ i tazem sz³o siê do du¿ej sali, gdzie na
pó³kach le¿eli nadzy mê¿czyni i ch³opcy, którzy oblewali siê wod¹
Dalej, na rogu, sta³ pa³ac rodziny Honestich, na jego cianie by³a
tablica takiej treci:
Tu mieci³ siê w 1919 roku sztab Samoobrony Litwy i Bia³orusi.
Czytaj¹c tê inskrypcjê, zastanawia³em siê, sk¹d tu Litwa i Bia³oru?
A gdzie Polska? Przecie¿ mieszkamy w Polsce
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Moja ulica Po³ocka ci¹gnê³a siê dalej, a¿ do Krzywego Ko³a, póniej rozpoczyna³ siê Trakt Batorego, dalej  Równe Pole i Nowa Wilejka. Za domem nr 11, pod 13-nastk¹, prócz mieszkañców cywilnych,
stacjonowa³a jednostka wojskowa: szwadron ³¹cznoci konnej. Na niedu¿ym placu ¿o³nierze æwiczyli na koniach, rozci¹gali ze szpul druty,
prowadzili rozmowy przez polowe telefony. Starsi ch³opcy rwali trawê
i karmili konie.
W nastêpnych domach  nr 15 i 17 mieszkali ogrodnicy i ¿uliki z
Po³ockiej czêsto obrabiali te ogrody. Z lewej strony  domy nr 16 i
18, a za nimi Bia³y Zau³ek, gdzie przy domkach-dworkach, ukrytych za
wysokimi p³otami, ros³y piêkne pachn¹ce bzy. Starsi ch³opcy kradli ten
bez dla swoich dziewcz¹t. Bia³y Zau³ek prowadzi³ na Filareck¹ i do
Zau³ka Ponomarowskiego. Dalej, po ulicy Po³ockiej, w domu nr 22,
mieci³a siê litewska bursa; ¿uliki obrzucali j¹ kamieniami, nierzadko
krzycz¹c: Biæ Litwiniuków!
Tu siê zaczyna³a ul. ¯wirowa Góra. Przy niej, z lewej strony, sta³y
domki drewniane, a z prawej Cmentarz Bernardyñski od góry uk³ada³
siê ³agodnie  a¿ do stoku, a w dole szumia³a wartka Wilenka. Na tym
cmentarzu, bli¿ej ¯wirowej Góry, spocz¹³ na zawsze w czerwcu 1938
mój ojciec.
Tu, na Zarzeczu, przebiega³o moje dzieciñstwo. Jako pó³sierota zosta³em uczniem II klasy. Lato 1939 by³o upalne, ca³ymi dniami ja i
koledzy z podwórka przebywalimy nad Widenk¹. Starsi ch³opcy ³owili ryby na tzw. macankê, tj. wsuwali d³onie pod kamienie i stamt¹d
wyci¹gali g³owacze, czasami lizie. K¹palimy siê, czasami obrzucalimy kamieniami dzieci ¿ydowskie, kiedy wychowawczynie przyprowadza³y je nad rzekê.
Ju¿ w sierpniu 1939
zaczê³a siê mobilizacja
mê¿czyzn, szykowano
siê do wojny, zauwa¿ylimy ruchy garnizonu
wileñskiego. Jaka niezrozumia³a trwoga opanowa³a mieszkañców
naszej dzielnicy.
 Bêdzie wojna! 
wszyscy mówili, ale nikt
nie wiedzia³, kiedy to naPodwórko przy ulicy Zarzecznej
st¹pi. Ludzie przeczuwa-
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Uupio  Zarzeczna latem, na swym pocz¹tku i zim¹, nieco wy¿ej

li, ¿e nadchodzi tragedia. Bardzo siê bali Sowietów, chocia¿ m³odzie¿ i
wojskowi wo³ali:  Nie oddamy wrogowi nawet guzika!
1 wrzenia 1939 do szko³y nie poszed³em, bo ju¿ rano na nasze
miasto posypa³y siê bomby. Od rana g³oniki, ustawione na ryneczku,
chrypia³y:
 Uwaga! Uwaga, nadchodzi
I nadesz³y, raczej nadlecia³y samoloty z czarnymi krzy¿ami. Posypa³y siê bomby; spad³y one w okolicach dworca i w innych miejscach
miasta. Stara Gabszewiczowa, dewotka, mieszkaj¹ca na wysokim parterze, otworzy³a szeroko okno, wystawi³a przez nie du¿y krucyfiks i
¿egna³a nim niebo i lataj¹ce po nim niemieckie samoloty, przy tym g³ono na ca³e podwórko wo³a³a:
 Oto krzy¿ Panski, uciekajcie, szatany!
 Ot, durna baba  rzuci³ w jej stronê starszy Grymka.  Zaraz
bomba babu zabiji, a ona ¿egna tych antychrystów! Uciekamy, ch³opcy, do schronu!
Na pocz¹tku wojny w Wilnie nie by³o ju¿ ¿o³nierzy, opustosza³y koszary szwadronu ³¹cznoci konnej. Tylko sk³ady by³y pilnowane przez kilku
pozostawionych starszych wiekiem ¿o³nierzy. Sklepy dzia³a³y, ale rozpoczê³a siê dro¿yzna. Z frontu dochodzi³y smutne wieci. Zacz¹³em chodziæ
do szko³y, ale lekcje prawie siê nie odbywa³y: zmobilizowano kierownika
szko³y i kilku m³odszych nauczycieli. S¹siedzi i moja mama zaczêli wykupywaæ w sklepach wszystko, co siê da³o: kasze, chleb, m¹kê Mama
suszy³a suchary, nad Wilnem zawis³a trwoga: co bêdzie dalej?
Ale na dworze ci¹gle by³o gor¹co, wiêc ca³ymi dniami przebywalimy z kolegami nad Wilenk¹. A¿ nagle, 17 wrzenia, po podwórku
przebieg³a jak b³yskawica wieæ: Sowiety id¹ na Wilno. Sklepikarze
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natychmiast pozamykali swoje sklepy,
uciekli wartownicy
sk³adów wojskowych. Wtedy ruszy³a
gawied z Po³ockiej 
mê¿czyni wy³amali
drzwi, t³um wyrostków i starszych wiekiem mê¿czyzn rzuci³
siê do sk³adów. Wynoszono wszystko 
Tu, przy ul. Zarzecznej 5, mieci³a siê szko³a, do któpasy wojskowe, mun- rej chodzi³ Mieczys³aw Jackiewicz
dury, namioty, manierki, mena¿ki Matka mnie znalaz³a, jak siê przygl¹da³em ze strachem temu rabunkowi. Zabra³a, mówi¹c:
 Nigdy nie bierz cudzego, co nie jest twoje!
Tê przestrogê zapamiêta³em na zawsze. Póniej widzia³em, jak grube skórzane pasy wojskowe sprzedawano na zelówki
Rankiem 18 wrzenia us³yszelimy strza³y od strony Rossy, wybuchy granatów, kanonadê z dzia³ i czo³gów. Mama kaza³a siedzieæ w
domu, ale wybieg³em na dwór: starsi ch³opcy ju¿ wiedzieli, ¿e do miasta wkroczyli Sowieci. Mówiono, ¿e gimnazjalici stawiali opór, zniszczyli dwa czo³gi sowieckie, ¿e s¹ zabici i ranni. Starszy Grymka przybieg³ na podwórko i zawo³a³:
 Biegnim, malcy, na Filareck¹, tam stoi ruski czo³g, zobaczym, jak
wygl¹da.
Pobieglimy. Faktycznie, sta³ du¿y czo³g. Nagle otworzy³ siê luk,
wysunê³a siê czarna g³owa i póniej taka¿ postaæ. Na g³owie czo³gista
mia³ kask, a na jego wierzchu co jak rogi Patrzylimy z przera¿eniem, a Grymka jak nie krzyknie:
 To czort! Uciekamy!
Na drugi dzieñ na Rynek Zarzeczny przyjecha³y wozy z sowieckimi
¿o³nierzami. Na sobie mieli d³ugie rubachy, tzw. gimnastiorki, opasani
byli szmacianymi pasami z klamr¹ cynkow¹, na której by³a gwiazda; na
g³owach fura¿erki, które nazywali pi³otki, te¿ z czerwon¹ gwiazd¹.
mierdzia³y kierzowe (parciane) buty, mocno wysmarowane dziegciem.
Wokó³ so³datów krêci³y siê ¯ydówki z kwiatami, umiechaj¹c siê,
wrêcza³y bukiety komandirom Biedota ¿ydowska z Zarzecza cieszy³a siê, ¿e towarzysze przynieli wolnoæ. A w wozach, zaprzê¿onych
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w konie, by³ chleb: czarny, zakalcowaty, wyjêty z foremek. Wydawano go za darmo, wiêc prêdko uformowa³a siê kolejka, ka¿dy stawa³,
¿eby dostaæ przynajmniej jeden bochenek. Mnie siê równie¿ uda³o, zanios³em mamie bochenek sowieckiego chleba
 Czy aby nie ukrad³?  spyta³a.
 Nie  odrzek³em.  Ruskie na rynku rozdawali.
 Nie trzeba od nich niczego braæ, to li ludzie.
Mama mia³a prawo tak mówiæ. W 1914, jak zaczê³a siê mobilizacja,
to ojciec, wówczas jej narzeczony, wywióz³ j¹ do Witebska. Tam doczeka³a 1917 roku, kiedy ojca zwolnili z wojska. Wziêli lub w katolickim kociele w. Antoniego. W 1920 ojca wiêzili rok w Miñsku, mama
te¿ by³a aresztowana i miesi¹c j¹ trzymano w wiêzieniu. Ojca Czeka
wypuci³o, ale nie pozwolono mu wyjechaæ do Polski. Dopiero w 1925
otrzymali pozwolenie na odwiedziny matki mojej mamy, która mieszka³a w ³awaryskiej parafii. Mama pamiêta³a ca³e to sowieckie bestialstwo lat 1918-1925, okropnie siê ba³a
Po kilku dniach zaczê³y siê areszty, wsadzano mê¿czyzn do wiêzienia na £ukiszkach, póniej zd¹¿yli Sowieci wywieæ z Wilna wielu znanych mieszkañców miasta: Polaków, Litwinów, Bia³orusinów, Rosjan,
nawet ¯ydów. Ale na ulicach pojawili siê byli ¿o³nierze w polskich
mundurach. Sowieci szeregowych po infiltracji zwalniali do domów.
Dla jednych by³a radoæ, ¿e ojciec i m¹¿ prze¿y³, powróci³ do domu,
dla innych  nieszczêcie i smutek
Nasta³ terror i g³ód. Mymy wy¿yli dziêki krewnym mamy, którzy przywozili ze wsi produkty. Taki stan rzeczy trwa³ ponad miesi¹c, a¿ nagle zaczêto mówiæ, ¿e Sowieci opuszcz¹ Wilno i na ich miejsce przyjd¹ Litwini. Wilnianie, przynajmniej proci ludzie z Po³ockiej, bali siê te¿ Litwinów, choæ
próbowano drwiæ: bo
co to za wojsko, co to
za w³adza?
M¹drzejsi t³umaczyli: lepiej niech
przyjd¹ Litwini, oni
chyba bêd¹ nieco
lepsi od Sowietów,
od Ruskich.
I faktycznie, 27
padziernika 1939, litewskie
wojsko
przekroczy³o grani- Cmentarz Bernardyñski nale¿y do najstarszych w miecie
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cê, uroczyste wkroczenie do Wilna nast¹pi³o nastêpnego dnia, przed
po³udniem. Wieæ o wydarzeniu szybko rozesz³a siê po miecie i my,
ch³opcy, pobieglimy na Plac Katedralny. Naprzeciwko ówczesnej ulicy Mickiewicza (Gedimino) Litwini ustawili bramê z drewna, owiniêt¹
dêbowymi liæmi, zwieñczon¹ herbem Litwy. Sta³a grupka ludzi, kto
trzyma³ rêcznik, wyszywany litewskimi ludowymi wzorami, chleb i
sól, krêci³y siê dziewczyny, ubrane w litewskie stroje ludowe Coraz
wiêcej ciekawskich zbiera³o siê, bo rozesz³a siê wieæ, ¿e genera³ Vincas Vitkauskas na bia³ym koniu prowadzi wojsko do Wilna
Longin Tomaszewski w ksi¹¿ce Wileñszczyzna lat wojny i okupacji
1939-1945 pisze:
Wojsko wkracza³o do ródmiecia równoczenie przez mosty Zielony
i Zwierzyniecki oraz od strony Wilczej Ùapy (Vilkpëdë). Na ulicy Mickiewicza odby³a siê defilada, któr¹ odbiera³ z trybuny przy Placu Orzeszkowej (Savivaldybës) gen. Vincas Vitkauskas. Mieszkañcy Wilna przygl¹dali siê defiladzie z ¿yczliwym zainteresowaniem. Ogl¹dali wojsko
dobrze umundurowane i wyposa¿one, prezentuj¹ce siê o niebo lepiej od
oddzia³ów armii sowieckiej, które dopiero co opuci³y Wilno.
Po wkroczeniu oddzia³ów litewskich na cmentarzu Rossa stanê³a
warta honorowa przy P³ycie-Mauzoleum Serca Marsza³ka Pi³sudskiego i przy grobie Jonasa Basanavièiusa, litewskiego dzia³acza niepodleg³ociowego, zmar³ego w Wilnie w 1927 roku.
Z wkroczeniem Litwinów skoñczy³a siê sowiecka g³odowa wegetacja. Natychmiast poprawi³o siê zaopatrzenie. Zasobna gospodarczo
Litwa za pomoc¹ swych doskonale funkcjonuj¹cych organizacji spó³dzielczych Pienocentras (artyku³y mleczarskie), Maistas (miêso i
wêdliny), Rûta (artyku³y ogólnospo¿ywcze) rzuci³a do wyg³odzonego miasta obfitoæ dobrej gatunkowo i taniej ¿ywnoci.
Pierwsze tygodnie pobytu Litwinów w Wilnie zdawa³y siê wskazywaæ na przychylny stosunek w³adz do polskiego spo³eczeñstwa. Rezyduj¹cy w pa³acu przy Placu Napoleona (Daukanto) pe³nomocnik rz¹du
litewskiego Antanas Merkys, dotychczasowy burmistrz Kowna, dobrze w³adaj¹cy jêzykiem polskim, odniós³ siê pozytywnie do grupy
polskich dzia³aczy z prof. Witoldem Staniewiczem o wznowienie wydawania Kuriera Wileñskiego.
Bronis³aw Krzy¿anowski (1906-1983), porucznik saperów, póniejszy ¿o³nierz AK, w swoich wspomnieniach Wileñski matecznik tak pisze o wejciu Litwinów do Wilna:
Wojska litewskie wkroczy³y do Wilna w sobotê, 28 padziernika. Z
czo³giem czy bez czo³gu, oddzia³y schludnej litewskiej piechoty w zielo129
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nych mundurach zaroi³y siê na Zielonym
Mocie i wesz³y do
ródmiecia ulic¹ Wileñsk¹. Na skrzy¿owaniu Wileñskiej i Mickiewicza czeka³a je
owacja ze strony czêci doæ szczup³ej, ale
akustycznej grupy Litwinów, wyranie przyby³ych w pierwszym
Dzi w kociele w. Bart³omieja na Zarzeczu naborzucie. Gór¹ bieg³y w ¿eñstwa odprawiane s¹ w jêzyku bia³oruskim
poprzek ulicy transparenty z litewskimi napisami, w jêzyku zupe³nie jeszcze niezrozumia³ym
dla Wilna. By³ te¿ jeden w jêzyku polskim:  Niech ¿yje armija litewska!. Pisownia zdradza³a niezbyt g³êbok¹ znajomoæ polskiej ortografii. Ulica patrzy³a na maszeruj¹cych w nieufnym milczeniu, rozwa¿aj¹c niesta³oæ spraw tego wiata. Miêdzy Bogiem a prawd¹, nale¿a³aby siê temu wojsku  bodaj na pocz¹tku  pewna nuta serdecznoci.
S³owo wyzwoliciele by³oby mo¿e tu nadmierne, bo wojsko to zapewne nie nios³o naszemu miastu wolnoci. Raczej byli to wybawcy z ciê¿kich tarapatów, przywracaj¹cy zrozumia³y dla nas ustrój spo³eczny i
ekonomiczny.
Inne kolumny wchodzi³y jednoczenie od strony Wilczej £apy, czyli z
kierunku kowieñskiego. Litwini zajêli na pocz¹tek tzw. Koszary Ignacowskie, w s¹siedztwie kocio³a dominikañskiego. Jednoczenie ró¿ne
urzêdy i instytucje litewskie zaczê³y rozpleniaæ siê coraz to mielej w
miecie, w którym wci¹¿ jeszcze czu³o siê pozostaj¹ce sowieckie ogony. Zreszt¹ bazy sowieckie, na których wprowadzenie Litwa zgodzi³a
siê, faktycznie likwidowa³y niepodleg³oæ tego pañstwa. Najbli¿sza z
tych baz mieci³a siê na lotnisku Porubanek, o kilka kilometrów od
miasta. ( ) Z ró¿nych zakamarków zaczêli wy³aniaæ siê przytajeni ludzie, rozgl¹daj¹c siê bacznie, czy nie za wczenie jeszcze na jawnoæ.
Otwar³a siê droga kolejowa na zachód, do Kowna i dalej.
Nasze ¿ycie znacznie siê polepszy³o. Pamiêtam, jak na Zarzecznej
pojawi³y siê sklepy z du¿ymi czerwonymi napisami Maistas i Rûta.
By³o w nich pe³no stosunkowo tanich produktów. Ale brakowa³o pieniêdzy, bo zarobków nie by³o, a wymiana z³otówek na lity by³a niemrawa i za jednego z³otego dawano nawet ok. 30-50 centów. Po kilku
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dniach ludzie przestali cieszyæ siê z wolnoci.
Na ulicach pojawili siê litewscy policjanci, zupe³nie niepodobni do
polskich. Byli to wysocy, ponad 180 cm wzrostu, m³odzi mê¿czyni,
ubrani doæ operetkowo: na g³owie mieli wysoki kaszkiet z kit¹ (kutasem), jasnogranatowe mundury z srebrnymi guzikami i malinowymi
wy³ogami, spodnie, wpuszczone w buty, równie¿ jasnogranatowe (sine),
buty wysokie Na prawym boku mieli przytwierdzone pa³ki, wilnianie
te pa³ki nazywali bananami. A policjantów rych³o ochrzcili ka³akutasami (kalakutas  lit. indyk). Byli oni bardzo butni, czepiali siê do
byle czego: z polskich mundurów wojskowych obcinali guziki z orze³kami, polowali na uczniów gimnazjalnych i nawet uczniom z szkó³ powszechnych zdzierali z ich uczniowskich czapek orze³ki. Wpadali do
katedry, wyganiali modl¹cych siê i piewaj¹cych nabo¿ne pieni po
polsku. Dla wilnian byli bardzo nieprzyjani. Wileñskie urwisy czêsto
tych policjantów dra¿nili, za co otrzymywali zas³u¿one lub niezas³u¿one razy bananem. Nie by³o ze strony policjantów ¿yczliwoci w stosunku do mieszkañców miasta, a ci, z kolei, tym samym im odp³acali.
Pojawi³a siê te¿ policja konna: byli to równie¿ dorodni mê¿czyni, podobnie umundurowani. Patrolowali przedmiecia, okolice Belmontu,
Subocz, Rossê, Wilcz¹ £apê, Zwierzyniec, nipiszki, Antokol; widzielimy ich czêsto w Cielêtniku i w Bernardynce.
Na ogó³ by³o w miecie spokojnie. Ale wkrótce zaczê³y siê zamieszki. Podczas wymiany z³otego na lity w³adze litewskie obni¿y³y wartoæ
1 z³otego do 20 centów i Polacy wileñscy wiele tracili. Tote¿ 30 padziernika, po po³udniu, zamieszki uliczne zamieni³y siê w otwart¹ walkê z policj¹. Oto jak opisuje to zdarzenie Felicija Bortkevièienë w dzienniku litewskim Lietuvos inios z 31 padziernika 1939:
Zamieszek tych nie
mo¿na nazwaæ narodowociowymi i skierowanymi przeciwko
¯ydom, gdy¿ wród
podburzaj¹cych
i
uczestników by³ równie¿ znaczny procent
komunistów miejscowych i przybyszów, niezadowolonych z przybycia Litwinów do Wilna. Poza tym przy³¹czy³ Kamienica przy Krzywym Kole
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siê element awanturniczy. S³owem, podburzaj¹cych by³o wielu i kierowanych ró¿nymi celami. Nale¿y poza tym uwzglêdniæ pierwotn¹ przyczynê tych wypadków.
Do dn. 30 padziernika mieszkañcy Wilna byli w b³êdnym przekonaniu, ¿e s¹ ludmi zaopatrzonymi, gdy¿ maj¹ pe³ne kieszenie z³otych i
¿e z³oty przynajmniej bêdzie równy litowi. Gdy Radio Kowieñskie og³osi³o, ¿e z³oty bêdzie przyrównany do 20 centów, ludnoæ polska w Wilnie zrozumia³a, ¿e wiele traci.
Dalej pisze, ¿e wieczorem 30 padziernika da³y siê s³yszeæ na ulicach Wilna g³osy, ur¹gaj¹ce Litwinom i podejrzewaj¹ce, ¿e rzekomo
umylnie ustalono tak niski kurs w celu skupienia po taniej cenie domów i ziemi. Wilnianom nie mieci³o siê w g³owie, ¿e wywiezione do
Francji z³oto polskie nie s³u¿y do pokrycia z³otego, ¿e z tego powodu
z³oty na gie³dzie miêdzynarodowej zupe³nie spad³, ¿e do nieszczêæ przegranej wojny przy³¹cza siê jeszcze katastrofalny spadek pieni¹dza.
Spadek kursu z³otego wywo³a³ ogromn¹ niechêæ i z³oæ w stosunku do Litwinów, tym bardziej, ¿e cena chleba podskoczy³a z 30 do 60
groszy za kilogram. W czasie okupacji sowieckiej rubel zrównano ze
z³otym i obie waluty chodzi³y jednakowo. Wilnianie na niczym nie tracili. Nowe w³adze, wprowadzaj¹c lita, doprowadzi³y do zubo¿enia ludnoci wileñskiej. Zaczêto mówiæ, ¿e Litwini robi¹ to naumylnie, ¿eby
upokorzyæ Polaków.
Wobec takich nastrojów  pisa³a Bortkievièienë,  podburzenie t³umu nie sprawi³o trudnoci. Poza tym niektórzy sporód t³umu wiedzieli,
¿e piekarniom rozdano m¹kê, a piekarnie nie wypiek³y chleba. Piekarnie s¹ prawie wy³¹cznie w rêkach ¿ydowskich, wiêc momentalnie oskar¿ono ¯ydów. Do tego nale¿y dodaæ nieuregulowane z czasów pobytu
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Rosjan rachunki pomiêdzy ¯ydami i Polakami i oburzenie z powodu
przychylnoci ¯ydów do bolszewików. Po³¹czy³a siê wiêc niechêæ do
Litwinów z z³otego, wieczysta nienawiæ Polaków do ¯ydów i ¯ydów
do Polaków; poza tym komunizuj¹cy pragnêli wykorzystaæ rozruchy.
¯e tak by³o, wiadczy zwracanie siê do przeje¿d¿aj¹cych oddzia³ów czerwonej armii ze skargami i wo³aniem o pomoc...
Zdesperowany t³um wilnian rzuci³ siê na policjê, choæ ta  jak podaje prasa  otrzyma³a rozkaz nie stosowania przemocy. Z t³umu i okien
da³y siê s³yszeæ strza³y  pisze Lietuvos inios,  wówczas dosta³o siê,
jak to zawsze bywa, winnym i niewinnym. Policja zaczê³a strzelaæ do
t³umu, ludzie miotali kamieniami w kierunku nowej w³adzy. Bitwa na
ulicach Wilna trwa³a kilka godzin. Podniecony t³um trudno by³o powstrzymaæ  pisa³a gazeta litewska,  gdy¿ rozprasza³ siê po wszystkich
ulicach i usi³owa³ wznieciæ niepokój, dopóki wszystko ostatecznie uporz¹dkowano. W rezultacie 23 rannych.
Wród rannych by³o kilku litewskich policjantów. Potyczki mia³y
miejsce tak¿e 1 i 2 listopada 1939 roku. Longin Tomaszewski pisze:
1 listopada odby³a siê na Rossie podnios³a uroczystoæ dla uczczenia pamiêci Józefa Pi³sudskiego. Przy Mauzoleum uczniowie pe³nili
wartê, zgromadzone rzesze m³odzie¿y piewa³y hymn narodowy i s³ucha³y patriotycznych wyst¹pieñ. Wracaj¹cy z cmentarza t³um zosta³ rozproszony przez policjê przy Ostrej Bramie i na Placu Katedralnym.
Znacznie bardziej masowa by³a manifestacja zorganizowana na Rossie w Dzieñ Zaduszny. Wed³ug szacunków litewskiej policji, wziê³o w
niej udzia³ 25 do 30 tysiêcy osób. Nie zwa¿aj¹c na nakaz w³adz,
aby obchody zaduszkowe ograniczyæ wy³¹cznie do terenu
cmentarza, po parogodzinnej manifestacji
uformowa³ siê wielotysiêczny pochód, który
ze piewem i wznoszeniem okrzyków antylitewskich wyruszy³
w kierunku ródmiecia. Po przejciu przez Widok z Góry Trzech Krzy¿y  w kierunku ZarzeOstra Bramê pochód cza i dalej
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skierowa³ siê na ulicê Wielk¹ (Didioji), gdzie zosta³ zaatakowany przez
znaczne si³y policji konnej pod dowództwem samego komendanta wojennego miasta Wilna, p³k. Pranasa Kaunasa. Wielu m³odych ludzi odnios³o obra¿enia w starciu z policj¹, a kilkadziesi¹t osób aresztowano.
O ówczesnej litewskiej policji, a tak¿e o szaulisach tak pisze wspomniany Longin Tomaszewski:
Akcja antypolska nie ominê³a kocio³ów. Zorganizowane grupy litewskiej m³odzie¿y ze zwi¹zku szaulisów wywo³ywa³y w kocio³ach zajcia podczas nabo¿eñstw, gwa³c¹c ich porz¹dek, przerywaj¹c je piewaniem pieni wieckich, terroryzuj¹c modl¹cych siê wiernych, nierzadko
uciekaj¹c siê do bicia wychodz¹cych z kocio³a. (...) Policja zwykle
traktowa³a poszkodowanych Polaków jako sprawców zajæ. Gdy mowa
o policji litewskiej, nale¿y podkreliæ jej brutalnoc i bezwzglêdnoæ w
stosunku do Polaków. Przy lada okazji policjanci robili u¿ytek z pa³ek.
Swym postêpowaniem przyczynili siê do podsycania w polskim spo³eczeñswie nienawici i pogardy do okupanta, za jakiego powszechnie
uwa¿ano litewsk¹ w³adzê.
Zaczê³a siê litwinizacja wilnian. Za obywateli litewskich uwa¿ano
osoby, które urodzi³y siê na terenach tzw. Litwy Kowieñskiej, pozostali
wilnianie otrzymywali tzw. liuidymas (wiadectwo). Taki tymczasowy
liuidymas mamy zachowa³ siê w moim archiwum. Mama urodzi³a siê
w powiecie wileñskim, prawie ca³e dotychczasowe ¿ycie (poza Witebskiem) prze¿y³a w Wilnie, mimo to nie uznano j¹ za obywatelkê Litwy,
ponadto ani jednego s³owa nie umia³a po litewsku.
A takich osób by³o wiele. Ponadto wówczas by³o du¿o uchodców
wojennych, którzy otrzymali status obcokrajowców. Obcokrajowcami nazywano tych, którzy pochodzili z Polski centralnej, choæ w
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Wilnie mieszkali od koñca pierwszej wojny wiatowej. Sytuacja ludnoci polskiej na prze³omie 1939 i 1940 roku by³a kiepska.
Lituanizacja wkroczy³a do szkó³, w których nauka rozpoczê³a siê 3
listopada 1939. Uczy³y nas poprzednie nauczycielki, ale ju¿ po wakacjach zimowych przyszli litewscy nauczyciele, podzielili klasy na polskie i litewskie. W litewskich uczono tylko po litewsku, uczniowie
nic nie rozumieli, ale otrzymywali dobre stopnie. Ja trafi³em do polskiej, choæ i tam wprowadzono obowi¹zkowy jêzyk litewski. Nauczyciela, niskiego i grubego, z skrzypcami, o oczach przymkniêtych i zaropia³ych, ch³opcy przezwali Zabzdziane Oczki. A próbowa³ on, mo¿e w
dobrej wierze, nas uczyæ litewskiego, ka¿¹c piewaæ piosenkê:
Tindi-rindi riuka,
Kas ten mike triuka?
Bene voveraitë 
Ruda kepuraitë
piewalimy tê piosenkê, ale do dzi nie bardzo rozumiem, o co
chodzi³o Zabzdzianym Oczkom, czyli naszemu Mokytojasowi? Ale
on piêknie gra³ na skrzypcach, po polsku trochê umia³, dobrodusznie
siê umiecha³ i mówi³:
 Wa, k³apczuki, litewski to piekny kalba, ja was naucza, naucza, ali
dabar dainuokit, dainuokit!
I piewalimy o rudej wiewiórce

©Romuald Mieczkowski

Tak minê³a ciê¿ka zima 1940. Mrozy dochodzi³y do minus 40 stopni. Zanie¿one i
oszronione p³oty
trzeszcza³y, pêka³y ga³êzie drzew.
Tej zimy wymarz³o wiele sadów w
okolicach Wilna.
Nie by³o opa³u, bo
czêæ powiatu wileñskiego, od Kot³ówki
na
wschód, przesz³a
do Bia³orusi, a
przecie¿ z tam- Podobne budynki znikaj¹ z Zarzecza
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tych lasów najwiêcej przywo¿ono drwa opa³owego. Wêgla kamiennego Wilno wtedy nie zna³o. Znajomy ojca zatrudni³ siê na budowê  na
Antokolu remontowano jaki budynek, stare ciany drewniane zamieniano ceg³ami. Powiadomi³ mamê, ¿e podrzuci dla nas trochê drzewa.
Z sankami szed³em ulic¹ Popowsk¹ na Holenderniê, póniej obok kocio³a w. Piotra i Paw³a. Znajdywa³em dom, gdzie pan Potecki pracowa³; pomaga³ mi on na³adowaæ sanki drzewem i ci¹gn¹³em ten ³adunek
pod górê Holendernia, potem skrêca³em na Popowsk¹  równie¿ pod
górê i tak a¿ do Po³ockiej, a tam ju¿ z górki. Kilka razy tej ciê¿kiej zimy
brn¹³em na Antokol po opa³.
Wiosn¹ zmar³a babcia, ale mama nie mog³a pojechaæ na jej pogrzeb,
bo zacianek Komarowszczyzna ko³o Kot³ówki okaza³ siê po stronie
bia³oruskiej. Nie zachowa³y siê w mojej pamiêci dobre wspomnienia z
tego okresu. W maju otrzyma³em promocjê do klasy III i litewski
paymiejimas (legimamacja, zawiadczenie), który równie¿ posiadam
w moim archiwum.
Nadesz³o lato i znowu zmiany. Ju¿ wczeniej, 30 maja 1940, rz¹d
sowiecki oskar¿y³ rz¹d litewski o prowokacyjne dzia³ania w stosunku do garnizonów sowieckich, stacjonuj¹cych w bazach na Litwie. W
nocie tej stwierdzono  tak póniej komentowano w Wilnie  ¿e w
rezultacie tych dzia³añ trzej sowieccy ¿o³nierze zostali uprowadzeni, a
jeden z nich zabity. By³a to oczywicie prowokacja, ale my, dzieci, nie
wiedzielimy o tym. Pamiêtam tylko, ¿e 15 czerwca 1940 Sowieci po
raz drugi weszli do Wilna. Znowu ¯ydzi podnieli g³owy, chodzili po
miecie z czerwonymi opaskami, organizowali wiece z czerwonymi
sztandarami
Butna policja litewska zniknê³a, na jej miejsce pojawi³a siê milicja.
Wiêcej w niej by³o ¯ydów, trochê Rosjan. Nie pamiêtam, ¿eby w tej
policji byli Litwini. Pamiêtam natomiast krzykliwe wybory do Rady
Najwy¿szej, plakaty, rozlepione na murach miasta, na domach  wszêdzie ich by³o pe³no. Pojawili siê sowieccy oficerowie w d³ugich zielonych rubachach, w niebieskich spodniach, wpuszczanych do butów z
cholewami i w czapkach niebieskich z czerwonymi otokami; ale buty
mieli skórzane, bo to byli enkawudzici. Ich najbardziej ludzie siê bali, i
jak na z³o, komisarz Iwan Ku³akow z ¿on¹ Annuszk¹ i dzieckiem zamieszka³ w naszym domu. Wszyscy siê go bardzo bali, unikali spotkañ z Annuszk¹, choæ to by³a bardzo mi³a kobieta. Komissar Ku³akow
by³ cze³owiek pjuszczij  takaja rabota. Wchodz¹c do bramy, mrucza³:
 My etuju paliackuju kontru pasadim, w Warkutu ich wsiech bliadiej otprawim! Oni pojmut tam, kak naszu Sowietskuju Rodinu nado
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liubit i uwa¿at!
Te jego frazy dla mnie
by³y lekcj¹ jêzyka Puszkina.
Zreszt¹ nie tylko ja s³ysza³em groby Ku³akowa 
wszyscy lokatorzy modlili
siê, by komisarz znalaz³ dla
siebie i Annuszki inne
mieszkanie. Tak siê te¿ sta³o, w jesieni 1940 Ku³akowowie przeprowadzili siê
do du¿ego mieszkania przy
ul. Jagielloñskiej.
Poszed³em do trzeciej
klasy. Przyszli nowi nauczyciele, uczyli nas niby
po polsku, by³a te¿ lekcja
jêzyka litewskiego. ZorgaPodobnych domów na Zameczku du¿o
nizowali w szkole tzw.
krasnyj ugo³ok, choæ nikt z dzieci do niego nie uczêszcza³. Zaczê³y
siê inne czasy, jeszcze bardziej ciê¿kie ni¿ za Litwinów.
Ale to ju¿ inna historia, bo nast¹pi³y zupe³nie inne czasy.
Mieczys³aw Jackiewicz
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Z cyklu Zimowy spacer po Górze Trzech Krzy¿y i okolicach.
Gêste zarola wzgórza i puszysty nieg ka¿¹ tu zapomnieæ o miecie...
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Ojciec zgodnie z cyklem
pór roku polowa³. Oddawa³
siê temu misterium z nabo¿n¹ regularnoci¹ neofity. W czas oko³o Wielkiej
Nocy podchodzi³ tokuj¹ce
g³uszce i strzela³ s³onki,
chrapi¹ce przeci¹gle, z³otobia³ym latem strzela³ koz³y,
w czas barokowej jesieni,
gdy seledynowe i zielonkawe ch³ody marszczy³y licie, zasadza³ siê na jelenie, a zim¹, brn¹c po
pas (nierzadko i po pachy), polowa³ na dziki, ponaglany przez podniecone skomlenie psów. Potem, ju¿ po misterium ³owów, granatowym
wieczorem, albo tak mrocznym, jakby kto w czarn¹ p³achtê otuli³
wiat ca³y, nastêpowa³o domowe dope³nienie myliwskiego nabo¿eñstwa. Trzask p³on¹cego drwa, zaaferowana krz¹tanina pañ, aromat
mocnej kawy i junacka woñ krzepkiej s³oniny, z sadzonymi jajami, mocno
doprawionej pieprzem i cebul¹, zapach papierosów, cygar i tytoniu fajkowego, solidny chwyt za poladek pokojówki, ³yk wybornego wina,
a zim¹ przed gankiem na bia³ym niegu, krajanym przez ³uczywa w
pasy z³ociste, p¹sowe, purpurowe, wy³o¿ony, jak poleg³e wojsko na
jedlinie, w³ochaty i pierzasty pokot (bywa³o, na ca³¹ szerokoæ domu),
z zakrzep³¹ krwi¹. W stajniach paruj¹ce wci¹¿ konie mieli³y owies, a w
d³oni  parz¹ca szklaneczka grogu. Ojciec strzela³ w wigilijne przedpo³udnie w w¹skim gronie, ot, paru s¹siadów, ³agodnie bardziej dla zachowania tradycji, ni¿ dla zaopatrzenia spi¿arni zaj¹ce.
Nast¹pi³a owa czarowana, dr¿enie serca powoduj¹ca, wiêta Wigilia, wyczekiwana komunia dusz w rodzinnym gronie, a tu zacny nieg
pomylnie na te bia³e wiêta skrzy³ siê, jak wymodlony, skrzypia³ chrobotliwie pod butami na mrozie, a pani Adela wzdycha³a:
 Oj, ¿ebycie wiedzieli, ile mnie ta wieczerza nakosztowa³a
Na dworze musia³ byæ niezgorszy mróz, gdy¿ szyby od góry pokry³y siê gwiazdkami jazgotliwego szronu. Siano pod obrusem i cztery
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snopki zbo¿a, ka¿dy innego gatunku. Przed wili¹ pan domu i pani domu
udawali siê do kredensowego pokoju, gdzie sta³y sto³y, zastawione dla
s³u¿by i kogo tam trzeba, aby po³amaæ siê op³atkiem. Najpierw do sto³u
nie¿no-bia³ego godnie, jak do o³tarza przyst¹pi³ stryj Wac³aw. Ustrojony w zielono-czarn¹ czamarkê, z ksiêg¹ (poszarpan¹, w delikatn¹ kozi¹
skórkê oprawion¹) w rêku, ale tym razem bez okularów na nosie, co
zdziwi³o zebranych i wprawi³o w uroczyst¹ konfuzjê. Stryj, zmieszany
widocznie, utrapiony wiekiem, uciekaj¹c wzrokiem, podsun¹³ ojcu wiêta
Bibliê i rzek³ zak³opotany:
 Janie, czas przyszed³ na ciebie, teraz ty mnie zast¹p z ³aski swojej
w tym obrz¹dku, bo mi jako te literki poucieka³y, taka drobnica siê
porobi³a, ¿e nijak mi j¹ przychodzi okie³zaæ.
Ojciec chrz¹kn¹³ z powag¹, jakby siê nasro¿y³ na te buntownicze
literki, i z pochylon¹ g³ow¹ przyj¹³ ten dar, otworzy³ ksiêgê w miejscu
zaznaczonym malinow¹ wst¹¿eczk¹ i mocnym, jasnym g³osem odczyta³ fragment z II rozdzia³u Ewangelii £ukaszowej, wedle spolszczenia
ksiêdza Jakuba Wujka, odnosz¹cy siê do cudownego narodzenia Dzieci¹tka w miecie Dawidowym Betlejem, w Ziemi Judzkiej.
Po modlitwie, której wcale udatnie, choæ dr¿¹cym g³osem ju¿ stryj
przewodzi³, i prze³amaniu siê op³atkiem, do sto³u zasiedli po kolei, wed³ug starszeñstwa wieku, od najm³odszego po najstarszego, tak, aby w
tej samej kolejnoci zejæ z tego wiata. Pod bia³y  od tej bieli a¿ iskrzy³o
w oczach  szeleszcz¹cy, jak ornat arcybiskupa obrus sianko podtykali,
gromad¹, aby raczyæ siê dwunastoma potrawami, liczba ewangeliczna,
gdy¿ tylu aposto³ów sta³o przy Chrystusie, a na pierwszy ogieñ posz³y
kanoniczne zupy, barszcz czerwony z uszkami, i zupa rybna z pulpetami,
nastêpnie wje¿d¿a³y ciê¿kozbrojne w zawiesiste smaki ryby, w postaci
dwóch zacnych kumotrów: szczupaka  d³ugiego na ³okieæ i odrobinê
krótszego sandacza, obaj towarzysze szlachetnie wypiêtrzeni na bia³ym
lnianym p³ótnie, w misach ogromnych, pod³u¿nych, w majonezie w galaretach, pierwszy w bia³ej, drugi w ¿ó³tej siê komponowa³, obaj rybni
pobratymcy, ustrojeni w rakowe szyjki i jeszcze w odwodzie, posuwa³
sk¹pany w szarej zalewie mniejszy szczupak, na mod³ê starozakonn¹
przyprawiony z rodzynkami, do kompani dodany mu lin w mietanie,
rodowodem z Wileñszczyzny, okonie z wody z jajkiem, mocnym akordem wkracza³ moci pan karmazynowy karp garbus, na dwojako  na
s³odko z migda³ami i rodzynkami, cokolwiek miodem podlany i na ten
drugi  kwany, lekko mietan¹ doprawiony, ostatnimi czasy okrutnie
ów garbus rybi w modê wchodz¹cy. W przypisanej kolejnoci¹ nastêpowa³ po¿ywny w³ociañski groch z kapust¹, ³akomczuszki-kluseczki z
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makiem, kisiel ¿urawinowy  potrawa z krwi i koci kresowa, jako ¿e
królewiacy w ¿urawinie nie gustuj¹. Jako korona ca³oci i jej mistyczne
dope³nienie, potrawa nad potrawami, danie pradawne, stara dama, nieustannie dla polskiego smaku powab zachowuj¹ca, oszczêdnie wykwintna,
doposa¿ona tradycj¹, ona szlachetna staro¿ytna kutia.
U Jassmontów raczono siê kuti¹ dwojakiego rodzaju, choæ jako
jedna potrawa liczona: pierwsz¹ sakramentaln¹, z³o¿on¹ ze zwyczajowych ingrediencji: mak, miód, ziarna pszeniczne i utarte na s³odk¹ miazgê orzechy laskowe, drug¹  jako nabytek z po³udnia  gociem z
Ukrainy, modnisia: kuti¹ ry¿ow¹ z migda³ami, figami. Jeszcze dobieramy garciami chrust, inaczej ³amañce albo faworki, bo co okolica, to
zaszczycany coraz to innym mianem.
Od strony jeziora Razna dochodzi³o ujadanie wilków, jakie tym razem
swoje zgo³a przyjazne, jakby to nie wilki, ale lene psy jazgota³y, a mimo to,
na dworze panowa³a jaka cisza, taka dziwnie ogromna, ¿e a¿ dzwoni³a w
uszach. Nieco na po³udnie, równo ponad mistyczn¹ Gór¹ Ob³oków trwa³
ksiê¿yc, wyj¹tkowo czysto srebrny, dojrzewaj¹cy do pe³ni. Skrawek op³atek, tyciu-tyciuteñski, nie wiêkszy od paznokietka niemowlaka; matka nabo¿nie wrzuci³a do g³ównej studni, o sinej godzinie, przy migocie niegu,
aby zdrowej wody by³o pod dostatek w nadchodz¹cym roku.
W drugi dzieñ wi¹t zaistnia³a okaza³oæ ogromna  szopka, majstersztyk sztuki i techniki. W centrum sceny, pud³a, pachn¹cego ¿ywic¹
i sianem, na wzgórku sta³a potulnie stajenka ze ¿³óbkiem i z galeri¹
postaci. Jej ciany od strony wiata wyklejone by³y specjalnie udatnie
dobran¹ kompozycj¹ z kory brzozowej, a kszta³tny dwuspadowy daszek tworzy³y szyki. Obok stajenki sta³o wyposa¿enie gospodarskie,
jaka szopa, studnia korbowa z miniaturk¹ daszku stajenki, dalej na
srebrz¹cej siê cynfoli¹ strudze przykucn¹³ m³yn i na jego zapleczu rozpociera³ siê gaj zielonych drzew. Ca³oæ by³a napêdzana posuwistym
ruchem korby, popêdzana zmylnym systemem przek³adni, kó³ek i rzemiennych pasków transmisyjnych. Tajemny system, gdy¿ ukryty skutecznie w dolnej czêci pud³a przed okiem widza, jako magia mechaniki
zadzia³a³ - wówczas dzia³y siê prawdziwe cuda. Przed ¿³óbkiem defilowa³y gêsiego figury pasterzy, przesuwaj¹c siê dostojnie przez dwie
w¹skie bramki, które na czas pochodu ujawnia³y siê w bocznych ciankach stajenki. Zaczyna³o siê be³kotliwie obracaæ ko³o m³yñskie, ludzik
w bia³ym kabacie przy studni, dot¹d martwo tkwi¹cy przy korbie studni, rozpoczyna³ wirtuozeriê: gi¹³ siê i prostowa³ na przemian. W stajence przy ¿³obku wartuj¹ce bydl¹tka  osio³, wó³ jê³y nabo¿nie pochylaæ
kud³ate ³by w pok³onie dzieciêciu, a wiêty Józef, brodaty po pas, po141

NA RUBIE¯ACH

trz¹sa³ lask¹ wêdrowca, za Maria Panna, w b³êkitnej szacie, ko³ysa³a
¿³obek. Anio³, obleczony w bielutkie giez³o i szybuj¹cy ponad stajenk¹,
d¹³ w z³ot¹ muszlê tr¹by. I ten wiat bajeczny o¿ywa³ w urokliwym
pejza¿u, gleba, wycielona marmurkowym papierem, gwiazdy najbardziej z³ote, jak tylko mo¿na, tryska³y na granatowym niebie, a szczególnie jedna taka ogoniasta i wieloramienn¹, ciê³a mroczne przestrzenie. Czarowne misterium odbywa³o siê na tle ¿ywo zielonym, za spraw¹
mchu, oblekaj¹cego wzgórza, muszelek i kolorowych kamyków, zielonych dziêki ciemnozielonemu rypsowi drzewek takich, jak swojskie
wierki i biblijne palmy, odpowiednio podbarwionych i w migocie strug
z³ocistego wiata wyp³ywaj¹cych z systemu lusterek i wiec.
W drugi dzieñ wi¹t, tradycyjnym obyczajem Jassmontowie urz¹dzili,
pospo³u z s¹siednim obywatelstwem, kulig staropolski, chwalebn¹ tras¹,
hen poprzez zanie¿one lasy pocz¹wszy, od Kaunaty a¿ po Zosnê, wokó³
jeziora Razna. Tego roku akuratn¹ pogodê Pan Bóg zes³a³ na tê okolicznoæ, wprost wymarzon¹, nic tylko rêce paniom i pannom grzecznie ca³owaæ. Mróz, ale nie tak pora¿aj¹cy, taki do przyjêcia, równie jak ten nieg
iglasty, bielutki nieg, ¿e klêkajcie narody, s³oñce mleczne wytoczy³o siê,
wypasione, aura prawie bez wiatru ogólnie, czasem tylko dla fantazji przyciê³o bia³ymi kiciami niegu, lasy poczernia³y, jakby je kto w sadzê oblek³.
Z nasyconych niebiesk¹ biel¹ cyka³o z furkotem pach, pach puszystymi plackami. Trzaska³y lejce, skrzypia³ nieg, nieg spod p³óz i kopyt
smaga³ po oczach, jakby kto bez ustanku sypn¹³ garci¹ soli, konie
prê¿y³y siê w uprzê¿y, przebijaj¹c siê przez mrone rzekie powietrze,
p³ozy z sykiem, zawodz¹cym powistem, ciê³y nieg, niczym wietliste
no¿e, kopyta zgodnie wesz³y w jeden miarowy takt, w tym rytmie, w
tym rwaniu i pêdzie jeden koñ zdawa³ siê byæ lustrzanym odbiciem drugiego, konie dobrano do pary wedle maci. Bielutko b³yszcza³ i lni³ nieg
na jeziorze, jakby równo u³o¿ony cukier na d³ugim i szerokim obrusie.
Przekrzykuj¹c pêd powietrza, biesiadnicy nawo³ywali siê poprzez parskanie koni, skowyt sañ i trzaskanie batów. mieli siê, zupe³nie jak szczêliwi ludzie, jakby nie by³o wcale tej ca³ej d³ugiej wojny. Dopogadza³o siê,
ot, leciutka zamieæ szybko rozrzedza³a siê, nieg by³ miêkki, a mróz niewielki, wiatr z cicha wy³. Jarema, dziarski jamszczyk1 , z pierwszych
sañ siêgn¹³ pod ko¿uch, zza pazuchê doby³ ogrzan¹ cia³em butelkê wódki, wybi³ gumowy korek i na raz wypró¿ni³ butelkê do dna.
Konie same z siebie, bez zastosowania bata, dziarsko przesz³y w
zamaszysty cwa³, ba³agulskie dzwonki rozpiewa³y siê skocznie. Bat
1
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podskakiwa³ Jaremie czerwon¹, jak truskawka trzaskawk¹, miotan¹ na
d³ugim rzemieniu, konie parska³y weso³o, jakby im lat uby³o, rzuca³y
³bami a¿ szlacheckie serce siê po kresowemu radowa³o. Nad sznurem
sañ, k³êbi¹c siê, puch³y podobne do bia³o-seledynowych kokonów ob³oczki pary. Przy koció³ku wiêtego Micha³a Archanio³a w Zosnie towarzystwo przyst¹pi³o ko³em do bigosu. W pierwszym rzêdzie smakowa³ pan Konstanty Bujnicki, pokany pan w futrze bobrowym, chyba
ostatnim takim, szeroko obchodzi³ dymi¹cy garniec.
 Powiedz mi, tylko nie bresz, a ty mi tu, kochany bratku, wrzosowego miodku do bigosiku do³o¿y³e, jak siê nale¿y, i jak ci sumienie
nakazuje, czy¿ siê jeno na nowoci spuci³ szelmo, he?  hucz¹c siarczycie, domaga³ siê szczerej odpowiedzi, nieufnie, ale czujnie przyczerwienionego nosa nadstawiaj¹c.
Inni siê cieszyli, a zw³aszcza stryj Wac³aw, ale by³o co niepokoj¹cego w tym jego radowaniu siê. Zw³aszcza, ¿e po kuligu, przez udaniem siê na spoczynek, stryj Wac³aw podszed³ do bratanka, i upewniwszy siê, ¿e nikt inny go nie us³yszy poczyni³ takie wyznanie:
 Bóg ci zap³aæ, Janie, za ten dzisiejszy dzieñ! Bóg ci zap³aæ, ze
szczerego serca!
Ojciec szarpn¹³ siê:
 O co stryjowi chodzi? W³aciwie za co stryj mi tak dziêkujê?
Stryj spuci³ oczy, wygl¹da³o to, ¿e siê zawstydzi³:
 Powiem ci, za co, co mi siê widzi, ¿e to ostatnie wiêta w moim
¿yciu, tak co przeczuwam, nie, ja siê nie bojê mierci, ale jednak mi
trochê ¿al, mo¿e Polska siê odrodzi, mo¿e Bóg dopuci taki cud.
 No w³anie. Co te¿ stryj wygaduj¹? Przecie¿ stryj obieca³ swemu
bratu, a mojemu ojcu Jakubowi, ¿e stryj nie zejdzie z tego wiata, zanim nie odrodzi siê wolna Polska, co stryj chce s³owo dane umieraj¹cemu z³amaæ?
Stryj Wac³aw chrz¹kn¹³ nieporadnie i cicho, ale nie na tyle, aby nie
us³yszeli inni, powiedzia³:
 Mignê³o ¿ycie, niczym letnia b³yskawica. Stryj Wac³aw staromodnym obyczajem na s³u¿bê klaska³, do dzwonka siê nie przekona³ 
po co jeszcze jazgotu przysparzaæ  oponowa³. Pled, na stopy podci¹gaj¹c prorokowa³:
 Ostatnie to takie dobre chwile, ja nie baba, ale tarocika sobie postawi³em, nie idzie na dobre, wielkie zmiany siê szykuj¹, wywrócenie
wiêtego porz¹dku.
Tadeusz Zubiñski
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Z cyklu Zimowy spacer po Górze Trzech Krzy¿y i okolicach.
Pa pierwszym planie  cerkiew Przeczystej Bogurodzicy
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Z MIESI¥CA NA MIESI¥C
Padziernik
l 5 padziernika w Domu Kultury Polskiej odby³a siê inauguracja
roku akademickiego Wydzia³u Ekonomiczno-Informatycznego Filii
Uniwersytetu Bia³ostockiego w Wilnie.
l 11 padziernika w Wilnie z udzia³em prezydentów Litwy i Polski
odby³o siê uroczyste otwarcie nowej siedziby Ambasady RP na Litwie.
l 11 padziernika ponad 200 przedstawicieli krajów Europy przyby³o
do Wilna na konferencjê Miedzynarodowe konwencje ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz zagadnienia podstawowe: teraniejszoæ i perspektywy.
l 12 padziernika zosta³y wrêczone nagrody zwyciêzcom konkursu Najlepsza Szko³a  Najlepszy Nauczyciel.
l Sejm przyst¹pi³ do debaty nad surowszymi karami dla kierowców, prowadz¹cych samochód pod wp³ywem alkoholu.
l W dniach 13-14 padziernika Litewskie Centrum Informacji Turystycznej zaprezentowa³o Litwê w Pary¿u podczas miêdzynarodowych
targów turystycznych Sitca.
l 16 padziernika na Litwê dowódca naczelny Sojuszniczych Si³
NATO w Europie John Craddock, który z kierownictwem litewskim
omówi³ przysz³oæ misji policji powietrznej w krajach ba³tyckich.
l Jak wynika z badañ, na Litwie jest bardzo du¿a smiertelnoæ osób
w wieku aktywnym zawodowo, która jest o ponad 200 proc. wy¿sza
ni¿ rednia w krajach UE.
l 16 padziernika przedstawiciele spó³ki ubezpieczeniowej PZU
Lietuva zawarli z Uniwersytetem Wileñskim umowê o wspó³pracy w
zakresie studiów i nauki.
l W padzierniku Litwa wyst¹pi³a z wnioskiem o przyjêcie na cz³onka
Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju.
l Z sonda¿y wynika, ¿e najgorzej mieszkañcy Litwy oceniaj¹ pracê
s³u¿by zdrowia, najlepiej  Pañstwowej Komisji Jêzyka Litewskiego.
l 25 padziernika przedstawiciele zwi¹zków zawodowych w ca³ym kraju zorganizowali akcje protestacyjne przeciwko podnoszeniu
cen towarów i us³ug.
l 25 padziernika na Litwie obchodzony jest Dzieñ Konstytucji.
l Jak wynika z sonda¿u, wiêkszoæ mieszkañców Litwy opowiada
siê za aborcj¹.
l W bie¿¹cym roku Pañstwowa Inspekcja Pracy wymierzy³a pra-
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codawcom grzywny w wysokoci 1,5 mln Lt.
Listopad
l 11 listopada na Litwie uczczono Dzieñ Niepodleg³oci Polski. Prezydent Litwy Valdas Adamkus przebywa³ w Warszawie, gdzie wzi¹³
udzia³ w obchodach wiêta.
l 15 listopada minister rodowiska Litwy wzi¹³ udzia³ w spotkaniu
w Krakowie, gdzie ministrowie krajów ba³tyckich zatwierdzili plan
ochrony Ba³tyku.
l Po raz 16. na Litwie zosta³ zorganizowany konkurs recytatorski
Kresy, którego laureaci bior¹ udzia³ w konkursie ogólnopolskim.
l Litwa pod wzglêdem indeksu zdolnoci konkurencyjnej wród
138 pañstw wiata zajê³a w bie¿¹cym roku 38 miejsce.
l Statystyki wykazuj¹, ¿e 20 proc. mieszkañców Litwy ¿yje na
granicy ubóstwa.
l Obliczono, ¿e straty handlowców w krajach ba³tyckich stanowi³y
w 2007 roku 1,42 proc. ogó³u rocznego obrotu.
l Zarz¹dzaj¹cy litewsk¹ rafineri¹ Maeikiø nafta polski koncern
naftowy PKN Orlen zamierza radykalnie zmieniæ zarz¹dzanie litewskim
przedsiêbiorstwem.
l Mieszkañcy Litwy w listopadzie protestowali przeciwko znacznemu wzrostowi cen na podstawowe produkty spo¿ywcze.
l W Rydze Rady Ba³tyckiej przedstawiciele Litwy, £otwy i Estonii
za wspólny najwa¿niejszy priorytet uznali energetykê.
l Wyniki sonda¿u wykaza³y, ¿e ponad po³owa mieszkañców Litwy
nie uwa¿a siebie za ludzi interesu.
l W wileñskim kociele pw. wietego Ducha zosta³a umieszczona
tablica pami¹tkowa ku czci w. Rafa³a Kalinowskiego.
l 27 listopada zosta³y og³oszone wyniki plebiscytu Europejczyk
Roku 2007. Tytu³ przypad³ Valdasowi Adamkusowi.
l Mieszkañcy Litwy trac¹ zaufanie do lita, dlatego wymieniaj¹ go
na inn¹ walutê, najczêciej na euro.
l Najwiêcej na Litwie zarabiaj¹ kierownicy banków.
l 29 listopada przewodnicz¹cy Komitetu Wojskowego NATO Raymond Henauld spotka³ siê z prezydentem Litwy oraz innymi wysokimi
funkcjonariuszami w celu omówienia projektów transformacji litewskich si³ zbrojnych.
l 30 listopada do Wilna z jednodniow¹ wizyt¹ przyby³ premier RP
Donald Tusk. Tematem rozmów z przywódcami Litwy by³a wspó³praca w dziedzinie energetyki i infrastruktury.
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Rz¹d zwróci³ siê do prezydenta o zainicjowanie formalnej likwidacji niefunkcjonuj¹cego polsko-litewskiego batalionu LITPOLBAT.
l W bie¿¹cym roku na Litwie odnotowano rekordowy wzrost liczby nowych samochodów  a¿ o 39 proc.
l

Grudzieñ
l Od stycznia przysz³ego roku proponuje siê nieodp³atnie ¿ywiæ
wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas pierwszych  ogó³em oko³o 150 tys. dzieci.
l 5 grudnia obchodzono 140. rocznicê urodzin Józefa Pi³sudskiego.
l 10 grudnia ruszy³a emisja nowego kana³u telewizyjnego Belsat,
realizowanego przez TVP we wspó³pracy z Telewizj¹ Litewsk¹.
l 12 grudnia pierwsze wspólne polsko-litewskie patrole drogowe
rozpoczê³y s³u¿bê na transgranicznej trasie miêdzy Suwa³kami i Mariampolem, przebiegaj¹cej przez przejcie graniczne w Budzisku.
l 13 grudnia portugalscy ¿o³nierze przekazali Norwegom (w ramach
NATO) misjê ochrony przestrzeni powietrznej krajów ba³tyckich.
l Stopa bezrobocia na Litwie w trzecim kwartale stanowi³a 3,9 proc.
i by³a o 1,8 punktu procentowego mniejsza w porównaniu z tym samym okresem 2006 oraz najni¿sza wród trzech pañstw ba³tyckich.
l 15 grudnia w wileñskiej filii Uniwersytetu w Bia³ymstoku odby³a
siê VI miêdzynarodowa konferencja pt. Skutki przyst¹pienia Litwy do
Unii Europejskiej dla mniejszoci polskiej: próba podsumowania.
l 16 grudnia rz¹d podj¹³ decyzjê, ¿e od 1 stycznia 2008 minimalne
wynagrodzenie miesiêczne wzronie o 100 Lt  do 800 Lt.
l 21 grudnia Litwa przyst¹pi³a do strefy Schengen.
l Przedstawiciele ministerstw Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnêtrznych Litwy podczas spotkania z przedstawicielami w³adz USA
w Waszyngtonie us³yszeli, ¿e osi¹gniêcia Litwy w zapewnieniu kontroli
granicy pañstwowej i migracji ludzi oraz tryb wydawania dowodów
osobistych mieszkañcom s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi w USA wymaganiami dla zniesienia wiz.
l Przedstawiciele bran¿y alkoholowej, chc¹c wyeliminowaæ zwyczaj siadania za kierownicê w stanie nietrzewym, zorganizowali w
grudniu akcjê Nie prowad samochodu w stanie nietrzewym, wezwij
taksówkê, reklamuj¹c w prasie numery telefonów taksówek.
l Litewscy parlamentarzyci zaaprobowali eurointegracyjne zmiany w ustawie o ³¹cznoci elektronicznej, które zobowi¹¿¹ spó³ki ³¹cznoci stacjonarnej i komórkowej do utrwalania rozmów telefonicznych
mieszkañców, SMS-ów oraz listów elektronicznych.
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Jak wykaza³ sonda¿, wiêkszoæ Litwinów kultywuje stare tradycje wigilijne. 83 proc. Litwinów podczas wieczerzy wigilijnej tradycyjnie spo¿ywa 12 potraw, 77 proc. dzieli siê op³atkiem.
l Prezydent Polski Lech Kaczyñski udekorowa³ b. dyrektora generalnego Departamentu Bezpieczeñstwa Pañstwowego Litwy Arvydasa
Pociusa orderem za zas³ugi na rzecz rozwoju przyjacielskich stosunków miêdzy obu krajami.
l Jak wykaza³ sonda¿, przeprowadzony przez Vilmorus, plasuj¹cego siê od kilku lat na pierwszym miejscu prezydenta Valdasa Adamkusa darzy zaufaniem 24,4 proc. respondentów.
l 26 grudnia Valdas Adamkus oraz cz³onkowie gabinetu ministrów
podczas wi¹tecznego obiadu omówili sprawy strategiczne, dotycz¹ce
w wiêkszoci struktury pañstwa.
l 27 grudnia Rada ds. Konkurencji og³osi³a, ¿e dziewiêæ litewskich
przedsiêbiorstw skupu i przetwórstwa mleka zawar³o umowê kartelow¹. Wobec ka¿dego z przedsiêbiorstw zostan¹ zastosowane sankcje.
l Przysz³oroczny wiatowy spadek ekonomiczny przewiduje ponad trzecia czêæ konsumentów Litwy. W krajach ba³tyckich odnotowano wiêksz¹ ostro¿noæ w wydatkach  ponad po³owa respondentów twierdzi, ¿e obecnie nie jest najlepszy czas na wydawanie pieniêdzy. Ten wskanik na Litwie (51 proc.), £otwie (54 proc.) i w Estonii
(53 proc.) jest wy¿szy w porównaniu ze redni¹ wiatow¹ (47 proc.).
l Publicysta i dzia³acz spo³eczny Jerzy Surwi³o w grudniu otrzyma³
od mera m. Wilna Juozasa Imbrasasa, wyró¿nienie za rozs³awianie Wilna i dzia³anie na rzecz harmonijnego rozwoju miasta, w którym dobrze
jest ¿yæ, pracowaæ i odpoczywaæ wilnianom oraz gociom stolicy.
l

W Kulturze  kronika polska
l Przez ca³y padziernik w Wileñskiej Galerii Obrazów mo¿na by³o
obejrzeæ wystawê Jan Bu³hak  fotografik.
l 9 padziernika w Polskiej Galerii Artystycznej zosta³a otwarta
wystawa obrazów malarek Ireny Garbiec oraz Joanny Iwanowskiej.
l 18 padziernika w Bibliotece Publicznej Powiatu K³ajpedzkiego
otwarto wystawê fotograficzn¹ PRL  tak daleko, tak blisko. Jej organizatorzy  Instytut Polski w Wilnie, Instytut Pamiêci Narodowej
oraz biblioteka k³ajpedzka.
l 15 listopada na Uniwersytecie im. Romera zosta³a otwarta wystawa fotoraficzna Zabytki architektury i sztuki pó³nocnej Polski, przygotowana przez pracowników Akademii Sztuk Piêknych.
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17 listopada w Domu Polonii w Pu³tusku odby³ siê wernisa¿ wystawy artystów malarzy z Litwy pt. Nasz s¹siad Litwa  Wilno i konteksty, zorganizowanej przez PGA Znad Wilii.
l 16 padziernika obie szko³y im. Jana Paw³a II, podstawowa i
rednia, uczci³y rocznicê pontyfikatu Karola Wojty³y.
l W dniach 18-22 padziernika w Wilnie odby³y siê zorganizowane
przez Polskie Studio Teatralne w Wilnie III Wileñskie Spotkania Teatralne Sceny Polskiej z udzia³em goci z Polski, Ukrainy, Rosji, Wêgier
oraz Stanów Zjednoczonych.
l Od 4 listopada przez tydzieñ trawa³y w Wilnie imprezy, prezentuj¹ce dorobek kulturalny Polaków na Litwie.
l 11 listopada w Wilnie wyst¹pi³ polski zespó³ rockowy Budka
Suflera.
l 14 listopada z okazji Dnia Niepodleg³oci Polski w Wilnie wyst¹pi³
z recitalem Rafa³ Blechacz, zwyciêzca XV Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina.
l 17 listopada w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³ siê koncert
muzyki chrzecijañskiej.
l 18 listopada w Wilnie wyst¹pi³ polski muzyk ludowy, multiinstrumentalista, gawêdziarz Józef Broda, któremu towarzyszy³ Warszawski
Kwartet Saksofonowy.
l 23 listopada z okazji jubileuszu 35-lecia zespó³ Wilenka wyst¹pi³
z koncertem jubileuszowym.
l 29 listopada w Wilnie na zaproszenie Instytutu Polskiego wyst¹pi³
Teatr A z Gliwic z widowiskiem muzycznym Pelikan, dedykowanym papie¿owi Benedyktowi XVI.
l Karolina Rymkiewicz, uczennica XI klasy Szko³y redniej im.
W³adys³awa Syrokomli zdoby³a Grand Prix XIII Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenkarzy Dzieciêcych i M³odzie¿owych im. Henryka
Morusa w Kielcach.
l 6 grudnia w siedzibie Zwi¹zku Pisarzy Ukrainy w Kijowie odby³
siê wieczór poetycko-muzyczny miêdzynarodowej grupy Magnus
Ducatus Poesis, na którym wyst¹pili poeci z Litwy, Bia³orusi, Ukrainy
i Polski. W wieczorze uczestniczy³ Romuald Mieczkowski.
l Kolejne wystawy z cyklu Nasz s¹siad Litwa, z kolekcji PGA Znad
Wilii zosta³y pokazane w Warszawie. W listopadzie  w Bielañskim Orodku Kultury, w grudniu i styczniu  w Galerii Mazowieckiej (w Mazowieckim Urzêdzie Wojewódzkim) i w Ratuszu dzielnicy Rembertów.
l

Opracowa³a: Teresa Dalecka
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CZEÆ WIELKIEMU SERCU!

©Radomir Kochowicz

©Radomir Kochowicz

Chwila to by³a szczególna, kiedy w Wilnie, 12
maja 1936 roku, chowano
Serce, które ca³e swe
¿ycie bi³o dla Polski i nowej Europy. Sk³ania do refleksji tamto wydarzenie.
Józefa Pi³sudskiego komuna skutecznie zepchnê³a na
margines historii i wyrwa- Cmentarz na wileñskiej Rossie. Maj 1936
³a z pamiêci zbiorowej Polaków.
Czy w dzisiejszych czasach  jak¿e¿ innych  nie ma ju¿ miejsca na
historyczn¹ pamiêæ, czy romantyczny patriotyzm ju¿ jest niedzisiejszy,
a w wiecie jednocz¹cej siê Europy nie ma miejsca na korzenie? O
takiej poniek¹d Europie marzy³ Marsza³ek?
Mo¿e zbyt wczenie,
by odpowiadaæ na te pytania. Nie ulega jednak
w¹tpliwoci, ¿e narody,
trac¹c pamiêæ, trac¹
¿ycie... Nowoczesny patriotyzm mo¿na rozumieæ jednak inaczej  to
szacunek dla samego sie¯a³obne Wilno podczas uroczystoci chowania bie, tkwi¹cego w trySerca Marsza³ka w Jego Mi³ym Miecie
bach ró¿nych wspólnot
o swoistych interesach,
gdzie spoiwem i pokarmem s¹ korzenie.
Niech te dot¹d nie publikowane zdjêcia z uroczystoci pogrzebu Serca Marsza³ka na Rossie
w Wilnie bêd¹ impulsem
do zastanowienia siê nad
tymi kwestiami. Chodzi
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o cz³owieka, bez którego geniuszu, trudu i serca nie by³oby dzi Polski,
Europy  takiej, któr¹ coraz bardziej kochamy. A losy wiata!
S¹ na wspó³czesnym polskim niebie dwie janiej¹ce gwiazdy  Jan
Pawe³ II i Józef Pi³sudski. Honorowy Obywatel mojego miasta Leszna
 no có¿!  wielki nieobecny w naszych mylach, wród naszych ulic,
placów, parków. Czas najwy¿szy, by Leszno siê przebudzi³o, by uczci³o Go, by korzenie Jego wros³y tak¿e w Leszczyñsk¹ Ziemiê. By uczciæ
Jego pamiêæ, choæby popiersiem i nazw¹  niech to bêdzie park, na
przyk³ad, u zbiegu Al. Jana Paw³a II i wiaduktu Gen. Grota-Roweckiego (pozwalam sobie zaproponowaæ), w odpowiedzi na inicjatywê Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im. Józefa Marsza³ka Pi³sudskiego.
Prezentowane zdjêcia wykona³ mój ojciec, p. Radomir Kochowicz.
Marek Kochowicz
Leszno, Polska
WILEÑSKIE ZADZIWIENIA
Przyjecha³am do Wilna, kolejny ju¿ raz, gnana genetyczn¹ têsknot¹. Nie urodzi³am siê tutaj, ale moja najbli¿sza rodzina by³a zwi¹zana
z tym miastem. S¹ w nim do dzi lady tych zwi¹zków.
Uroda Wilna, jego przeliczne po³o¿enie, architektura, wszystkie
miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyæ, opisane s¹ w licznych publikacjach. Ja to miasto podpatrujê, jego sekrety i niesekrety.
Moje tegoroczne zadziwienia zaczê³y siê od obchodów Dni Wilna.
Miasto podarowa³o ludziom, a ludzie miastu spotkanie z radoci¹. Na
najpiêkniejszym Prospekcie Giedymina i na placu przed Katedr¹ przez
trzy dni trwa³y koncerty  od muzyki powa¿nej, przez country, i po
mocne brzmienia. Wszystkie na bardzo dobrym poziomie. Przed gmachem teatru s³uchano muzyki powa¿nej, wykonywanej przez m³odych
artystów, natomiast przy Katedrze wystêpowali grajkowie ludowi 
przytañcowywa³y urodziwe kobiety w ró¿nym wieku. Zadziwi³ profesjonalnie tañcz¹cy i piewaj¹cy zespó³ m³odziutkich dziewcz¹t i ch³opców Saulûtë. 13-letnia Lena da³a znakomity popis nowoczesnej piosenki i tañca. Ile¿ by³o wdziêku w tej kipi¹cej temperamentem, talentem i odwag¹ dziewczynie!
By³y te¿ kramy z cudeñkami, robionymi na poczekaniu. Garncarze,
kaletnicy pozwalali przyjrzeæ siê swojej pracy. By³y te¿ chleby wiejskie, miody, sery i inne przysmaki.
Minê³o wiêto. Miasto wesz³o w swój codzienny rytm, a ja  prze151
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mierza³am jego ulice. I zadziwi³y mnie wileñskie dziewczêta. Niemal
wszystkie o d³ugich w³osach, piêknie zadbanych. Smuk³e i wiotkie. Maj¹
ciekawy gust w ubiorze. Spotka³am tak oryginalnie, awangardowo i ze
smakiem ubrane dziewczêta  jak z ¿urnali mód. I s¹ umiechniête.
Przesz³am przez mostek nad Wilenk¹, na Zarzeczu. Przez ten mostek przechadza³ siê w latach trzydziestych Konstanty Ga³czyñski ze
swoj¹ srebrn¹ Natali¹. Na tym mostku wisz¹ dziesi¹tki, jeli nie setki
k³ódek, zapiêtych na wieczn¹ mi³oæ. Przypinaj¹ je zakochani, a zaklêcia o wiecznej mi³oci grawerowane s¹ na nich. Kluczyki wrzuca siê
do wartkiej rzeki.
Zadziwi³ mnie stary, licz¹cy ponad 500 lat Uniwersytet, za³o¿ony
przez Stefana Batorego. Na rodku jednego z jego dziedziñców przemawia³ do m³odzie¿y stary profesor z pêkat¹ teczk¹, o siwych w³osach. Pewnie na emeryturze. Pewnie nie mo¿e opuciæ swego ukochanego miejsca i swoich studentów. A ci s³uchali go z szacunkiem. Rozmawia³am z nim chwilkê.
Zadziwi³a mnie te¿ umiejêtnoæ miejscowych kierowców. Uliczki
tu w¹ziutkie. Jak oni robi¹, ¿e nie ma korków, popêdzania?
Na koniec posz³am na ulicê w. Kazimierza. Przychodz¹ tam artyci.
Maluj¹. Wierz¹, ¿e wiat przyjmie ich talent z otwartymi ramionami.
Pomyla³am:
Uliczko wiêtego Kazimierza,
Pielgrzymko Artystów,
Zaklêciem, zapisanym w tych murach
Spraw, ¿eby byli kochani.
Wilno, sierpieñ  wrzesieñ 2007

Gra¿yna Skierawska
Warszawa, Polska

VIII SALON KSI¥¯KI POLONIJNEJ  BUDAPESZT 2007
W dniach 19-21 padziernika br. w stolicy Wêgier odby³ siê kolejny
Salon Ksi¹¿ki Polonijnej. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem imprezy jest poetka, t³umaczka i dziennikarka Agata Kalinowska-Bouvy z
Francji, od szeciu lat prezes Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie, znanego pod skrótow¹ nazw¹ APAJTE,
a wspó³organizatorem spotkania po stronie wêgierskiej Polonii  El¿bieta Cielewicz-Molnárné, dyrektor Domu Polskiego w Budapeszcie.
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Do chwili obecnej uczestniczy³o w Salonach kilkuset autorów. Reprezentowali oni m.in. Zwi¹zek Pisarzy Polskich za Granic¹ z Anglii, Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie z Francji, Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i T³umaczy w Europie z Francji, Zwi¹zek Literatów Polskich z kraju  i naturalnie  wêgierskie rodowisko literackie,
skupione wokó³ Polskiego Stowarzyszenie Kulturalnego im. Józefa Bema,
Muzeum i Archiwum Wêgierskiej Polonii oraz Stowarzyszenia Katolików
Polskich na Wêgrzech pw. w. Wojciecha.
Agata Kalinowska-Bouvy przypomnia³a historiê Salonu oraz przyjêt¹
definicjê ksi¹¿ki polonijnej, która jak ka¿da ksi¹¿ka, jest synonim dzie³a pimienniczego, z utrwalon¹ w nim myl¹ ludzk¹. Dzie³o to pojawia
siê pod wieloma postaciami gatunkowymi, dlatego na tym Salonie spotykamy rozprawy naukowe, dokumentacje, podrêczniki, a obok nich  poezje, wspomnienia, powieci czy ksi¹¿ki dla dzieci i wiele innych gatunków. Ksi¹¿ka polonijna  to ksi¹¿ka autora Polaka, zamieszka³ego poza
krajem, który pisze z racji swojego zawodu, czy te¿ z osobistego zami³owania do pióra i z potrzeby serca. To ksi¹¿ka pisana po polsku i w jêzyku
kraju emigracji autora. Ksi¹¿ka polonijna to równie¿ ksi¹¿ka autora
Polaka, zamieszka³ego w Ojczynie, pisz¹cego o sprawach Polonii.
W trakcie spotkania by³a okazja, aby poruszyæ problemy polonijnych
autorów i zapocz¹tkowaæ wymianê informacji, szczególnie z placówkami
w Ojczynie, st¹d m.in. obecnoæ przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego. Spotkanie muzycznie ilustrowane zosta³o wyst¹pieniem Laury Farago,
wêgierskiej pieniarki ludowej.
VIII Salon Ksi¹¿ki Polonijnej zaznaczy³ siê w pamiêci wszystkich w szczególny sposób, bowiem 21 padziernika w Polsce odbywa³y siê wybory.
Przybyli uczestnicy, przygotowani na tê okolicznoæ, zaopatrzeni w specjalne zawiadczenia, udali siê do Ambasady RP w Budapeszcie, dope³niaj¹c
swej obywatelskiej powinnoci i skorzystali z przywileju oddania g³osu.
Po oficjalnym zakoñczeniu, na którym wszystkie wystawowe egzemplarze zosta³y przekazane do biblioteki Domu Polskiego, udano siê
na cmentarz Rákoskereszturi, gdzie na parceli 301 znajduje siê drewniany krzy¿ z ukrzy¿owanym Chrystusem bez ramion. Krzy¿ ufundowany zosta³ przez w³adze polskie w ubieg³ym roku  na 50-lecie wêgierskiego powstania 1956 roku i ods³oniêty przez prezydenta Kaczyñskiego. Uczestnicy Salonu z³o¿yli bia³o-czerwony wieniec, na szarfie
którego widnia³ napis: Braciom Wêgrom  Polacy z ca³ego wiata.
Salon Ksi¹¿ki Polonijnej jest swego rodzaju ewenementem. Nie jest
imprez¹ komercyjn¹, ale kulturaln¹ i informacyjn¹  ksi¹¿ka polonijna istnieje! Jak wielkie jest jej znaczenie, niech zawiadczy kolejny ju¿ raz obec153
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noæ na Salonie Biblioteki Narodowej z Warszawy. Krzysztof Alberski, jej
przedstawiciel Dzia³u Zagranicznych Wydawnictw Ci¹g³ych i kierownik
sekcji, podkreli³ wyj¹tkow¹ potrzebê dokumentowania i rejestracji poloników, czemu bezsprzecznie przyczynia siê od omiu lat Salon.
Ciekawe, gdzie w przysz³ym roku znajdzie siê chêtny wspó³organizator. Po pierwszym przedsiêwziêciu Kalinowska-Bouvy powiedzia³a
dla polskiej audycji radiowej z Chicago: Pragnê dotrzeæ z Salonem
wszêdzie tam, gdzie mieszka Polonia. Odbywa³ siê on trzy razy w
Brukseli (2000, 2001 i 2003), w Rzymie (2002), w Wilnie (2005) oraz
dwukrotnie we Francji  w Stella Maris (2004) i w Vaudricourt (2006).
Wanda Michnowska
SZANOWNY PANIE REDAKTORZE
W numerze 1(29) z 2007 roku jest krótki test Pana Jerzego Hawrylkiewicza z Nowego Jorku. Wspomina on w nim o moim dziadku, mieszkaj¹cym przed wojn¹ na Litwie. Pisa³em o nim w swojej publikacji o
m³odym Wojciechu Jaruzelskim i pragnê mu przekazaæ niektóre posiadane materia³y.
Aktualnie mam napisany ci¹g dalszy pracy o Alfabecie Mi³osza. W
przypadku, gdyby Pan reflektowa³, proszê ³askawie powiadomiæ.
Brakuj¹ mi numery 2-gi i 3-ci z ubieg³ego roku. Przesy³am wyrazy
uznania za Pañski trud wydawniczy i literacki.
Zenowiusz Ponarski
Toronto, Kanada
DRODZY PAÑSTWO
Korzystaj¹c z uprzejmoci Neli Neuparth, mojej znajomej, zwiedzaj¹cej Wilno, przesy³am Wam wszystkim bardzo serdeczne pozdrowienia z Australii.
ciskam
Andrzej S. Ehrenkreutz
Mooroolbark, Australia
MI£OSZ I HERBERT
Kupi³em nr 3 Znad Wilii w kiosku w Swarzêdzu (dochodz¹ tu
dwa egzemplarze, co przy tym nak³adzie jest sukcesem!). Numer  jak
zwykle  ciekawy.
Z Mi³oszem, to ciekawa historia. Napisa³ tomik Trzy zimy nad jezio154

rem Ho³ny, tj. 120 km od Knyszyna, o czym wczeniej nie wiedzia³em.
Dobrze, ¿e Krasnogruda dosta³a dofinansowanie z mechanizmu norweskiego na odbudowanie dworku  muszê tam przy okazji pojechaæ.
Jestem po lekturze korespondencji z Herbertem z Zeszytów Literackich. Herbert to mój mistrz, ale to, co zrobi³ Mi³oszowi w tomiku Rovigo wierszem Chodasiewicz by³o niegodne cz³owieka z takimi zasadami.
Spór miêdzy tymi dwoma gigantami by³ chyba ideowo najwa¿niejszy w poprzednim wieku w polskiej literaturze. Ci¹gle ze sob¹ konkurowali, jak S³owacki (typ Herberta) z Mickiewiczem (typ Mi³osza).
miem twierdziæ, ¿e postaæ Pana Cogito narodzi³a siê równie¿ z tego
sporu, akurat w okresie 1968-1969, kiedy obaj poeci pok³ócili siê ze
sob¹ prawie na amen. Herbert zarzuca³ mu potem odwracanie siê od
polskoci i postawê everymana. Wspó³gra to trochê ze zdaniem Kisiela, ¿e Mi³osz drapie siê tam, gdzie go nie swêdzi.
Janusz Kobeszko
Knyszyn, Polska
JECHAÆ DO LWOWA
Mój dziadek, Wincenty Soko³owski, skoñczy³ Politechnikê Lwowsk¹,
jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹. Znalaz³am kiedy jego nazwisko w
spisie absolwentów, chyba z 1912 roku. Dziadek w pónym wieku
mia³ dzieci, st¹d jego wiat wydawa³ mi siê przedpotopowy. Umar³, jak
mia³am trzy lata.
By³ dla mnie tajemniczym cz³owiekiem, który zostawi³ du¿o ksi¹¿ek i
teczkê z XVIII- i XIX-wiecznymi dokumentami rodzinnymi z maj¹tków na
Podolu, z kampanii napoleoñskiej i Powstania Listopadowego. Znalaz³y siê
tam równie¿ materia³y lwowskie, dokumenty z Politechniki, wiadectwa.
Chcia³am ten Lwów zobaczyæ. Gdy by³am studentka, w latach 80tych nadarzy³a siê taka mo¿liwoæ. Miasto zrobi³o na mnie przygnêbiaj¹ce wra¿enie. A potem ¿a³owa³am tego  wola³abym sobie Lwów wyobra¿aæ z opisów, ksi¹¿ek, tradycji, a nie zobaczyæ na w³asne oczy
kocio³y katolickie z powybijanymi szybami.
Joanna Gwizdka-Soko³owska
Nowy Jork, USA
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NOTKI O AUTORACH
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Teresa Dalecka  ur. w 1973 w Wilnie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. W 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. Kowno 2006); 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 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.
Od 1956  w Polsce, mieszka w Olsztynie. Absolwent zaocznego Studium
Nauczycielskiego w Krzeszowicach 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. 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.
T³umacz 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, 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.
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Marek Kochowicz  ur. 11 marca 1955 w Lesznie. Absolwent geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cz³onek Solidarnoci w latach
1980-81. 13 lat na emigracji  w Niemczech i Kanadzie. Publikacje w polonijnej
prasie kanadyjskiej (sprawy polskie, historia, polityka, obecnie tak¿e zagadnienia
Unii Europejskiej). Pisuje pod pseudonimem Stanis³aw Barski i Ryszard Barski.
Mieszka w Lesznie. E-mail: marek.kochowicz@wp.pl.
Janusz Kobeszko  ur. 17 lutego1963, syn Jana Kobeszko, wspó³za³o¿yciela
Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego. Studiowa³ kulturoznawstwo na UAM
w Poznaniu. By³ wyk³adowc¹ socjologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim
(Filii w Bia³ymstoku), studiowa³ w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, Royal Institute of Public Administration w Londynie oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zajmuje siê funduszami europejskimi. Mieszka pod Poznaniem.
Eugeniusz Kurzawa  ur. 3 stycznia 1954. Poeta, dziennikarz, redaktor ksi¹¿ek i wydawnictw. Mieszka na wsi Wilkanowo pod Zielon¹ Gór¹, gdzie wespó³ z
¿on¹ Lidi¹ od 1993 prowadzi Ogród Sztuk. Autor zbiorów i tomików wierszy,
t³umaczonych na jêzyk litewski, niemiecki, angielski i bia³oruski.
Wyda³ S³ownik polskich pisarzy wspó³czesnych Wileñszczyzny, wspólnie z Andrzejem Strumi³³¹ Kultura i rodowisko. Spotkania 1977-1990, tak¿e szkice prasoznawcze nt. prasy lokalnej, opracowania legend, liczne pozycje redakcyjne. Wydaje
w nak³adzie 49 egz. prywatne pismo Komunikaty 2 (www.ogrodsztuk.webpark.pl).
Adam Lizakowski  ur. 24 grudnia 1956 w Dzier¿oniowie. Mieszka³ i pracowa³ w Pieszycach. Debiutowa³ w 1980 na ³amach Tygodnika Kulturalnego. W
1981, w momencie wybuchu stanu wojennego, przebywa³ w Austrii i zdecydowa³
siê na emigracjê do USA. Mieszka³ w San Francisco, od 1991  w Chicago. Studiowa³ dziennikarstwo w San Francisco oraz literatury s³owiañskie w Berkeley. Poeta,
t³umacz poezji amerykañskiej: Whitmana, Sandburga, Hughesa. Autor tomów wierszy, m.in. Z³odzieje czereni, Chicago miasto nadziei, Legenda o poszukiwaniu
ojczyzny. Zapiski znad Zatoki San Francisco otrzyma³y w 1996 I nagrodê na Miêdzynarodowym Konkursie Pamiêtnikarskim im. Gen. Stanis³awa Maczka.
W l. 1986-1991 przebywa³ w towarzystwie Czes³awa Mi³osza. Jego utwory
by³y drukowane na ³amach paryskiej Kultury, nowojorskiego Nowego Dziennika
oraz w amerykañskich czasopismach poetyckich. Wiersze publikuje po polsku, angielsku i hiszpañsku. Wspó³za³o¿yciel grup poetyckich Krak i Niezap³acony rent.
Redaktor naczelny miesiêcznika Razem i kwartalnika poetyckiego Dwa koñce
jêzyka. Cz³onek SPP.
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Redaktor i poeta, animator kultury. Ostatnia ksi¹¿ka  Objazdowe kino i inne opowiadania wileñskie (Wilno, 2007).
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,
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NOTKI O AUTORACH
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Agnieszki Osieckiej i in. w serii Biblioteczka
lektur polonijnych. Autor ksi¹¿ki ladami Mickiewicza po Petersburgu oraz informatora Miejsca polskiej pamiêci narodowej w Petersburgu w serii Polonica Petropolitana, wydawanej przez Konsulat Generalny RP.
Odznaczony nagrod¹ Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej. Mieszka w Petersburgu. E-mail: anekhai@poczta.ru
Józef Pless  ur. w 1950 w Grudzi¹dzu. Poeta, prozaik, t³umacz, inicjator
partnerstwa pomiêdzy Zwi¹zkiem Literatów Polskich a Stowarzyszeniem Pisarzy
Niemieckich i ich Przyjació³ w Lubece (Lübecker Autorenkreis und seine Freunde
e.V), pomiêdzy Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich w Szczecinie i t¹ organizacj¹
niemieck¹. W 1978 za³o¿y³ w Grudzi¹dzu Teatr Poezji Ja i Oni, który zakoñczy³
swoj¹ dzia³alnoæ w chwili jego wyjazdu z Polski (1989).
Wyda³ w Polsce tomiki wierszy: Partner tancerki czarnej; Obraz wyschniêtych
wód (równie¿ w Niemczech, pt. Das Bild der ausgetrockneten Gewasser); Pó³ na
pó³; Codzienna lekcja historii; Lubeckie paciorki do syna oraz powieci Jaki ze
mnie volkswagen. Wielokrotnie bra³ udzia³ w Miêdzynarodowych Spotkaniach
Poetyckich Maj nad Wili¹ w Wilnie. Cz³onek Zwi¹zku Pisarzy Polskich na Obczynie w Londynie oraz ZLP  Oddzia³ w Ciechanowie (cz³. honorowy), Stowarzyszenia Academia Europae Sarbieviana. Mieszka w Lubece.
Henryk Smuczek  ur. w 1951 w Stargardzie, absolwent filologii polskiej na
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, poeta, dziennikarz, wydawca,
organizator konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Od 2000 mieszka w Warszawie.
Stanis³aw Stanik  ur. w 1949 w Ma³oszycach. Uprawia prozê, poezjê, dramat, krytykê literack¹, publicystykê. Debiutowa³ tomem wierszy Objêcie (1991).
Wyda³ zbiory wierszy Rozstajne drogi; Pamiêtnik mi³osny; Pomiêdzy; P³acz zapiek³y; Pocztówki wiarygodne; Cofniêcie czasu, a tak¿e szkice literackie Jak zostaæ
pisarzem; Buntownicy i konformici; Samotnik z Zegrzanka (studium o Jerzym
Szaniawskim); Pisarze mówi¹; Szkice krytyczne; G³uptaki. Mieszka w Warszawie.
Miros³awa Wojszwi³³o  ur. 11 kwietnia 1941 w ok. Michnokiem, niedaleko
Solecznik. Uczy³a siê w Szkole Pedagogicznej w Trokach, potem studiowa³a w
Wileñskim Instytucie Pedagogicznym. Pracowa³a jako nauczycielka oraz jako przewodnik-t³umacz w turystyce. Po rozpadzie ZSRR prowadzi³a firmê turystyczn¹.
W 2000 wyjecha³a do USA, do Stanu Michigan.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, tùumacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis.
Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie. Napisa³ powieæ sensacyjn¹ Tajemnica, a ostatnio wybór szkiców ba³tyckich pt. Ciche kraje (2006).
Swe eseje i felietony publikuje w Polsce i zagranic¹. Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im.
Stefana ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.
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ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Drodzy Czytelnicy, kwartalnik bywa w wybranych i nielicznych kioskach Ruchu, jego salonikach prasowych, ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS.
Pytajcie o niego w miastach:
Bia³a Podlaska, Bia³ystok (1), Bielsko Bia³a, Bydgoszcz, Bytom, Ciechanów, Cieszyn, Czêstochowa, D¹browa Górnicza,
E³k, Gdañsk (G³.), Gorzów Wielkopolski, Jaros³aw, Jas³o/Krosno, Jelenia Góra, Kalisz (2), Katowice, Konin, Koszalin (2),
Kraków, Leszno, Lubin, Lublin, £om¿a, £ód (CEP), Miñsk
Mazowiecki, Nowy S¹cz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole (G³.),
Ostro³êka, Owiêcim, Piotrków Trybunalski, P³ock, Poznañ
(Zach.), Rzeszów, Sieradz, Tarnów, Toruñ (G³.), Siedlce, S³upsk,
Stalowa Wola, Szczecin, Sztum, widnica, Tarnów, Toruñ (G³.),
Warszawa, W³oc³awek, Wodzis³aw l¹ski, Wroc³aw (2), Zabrze,
Zamoæ, Zielona Góra.
Ponadto w ksiêgarniach
W Warszawie: w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa  ul. Krakowskie Przedmiecie 7, w ksiêgarni Narodowej
Galerii Sztuki Zachêta  Plac Ma³achowskiego 3, w Ksiêgarni
Uniwersyteckiej  Krakowskie Przedmiecie 24, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska  Krakowskie Przedmiecie
64, w ksiêgarni Podró¿nik  ul. Kaliska 8-10.
W Gdañsku: ksiêgarnia PWN  ul. Korzenna 33/35.
W Olsztynie: Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878
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