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6Marcowa panorama Wilna od strony Subocz

©Barbara Gruszka-Zych

DRODZY CZYTELNICY
Pierwszy tegoroczny numer, w
zdecydowanej czêci wiosenny, bo
zima by³a jak nigdy ³agodna, przekazujê z prawdziw¹ przyjemnoci¹
 pismo zdobywa Przyjació³, jest
darzone coraz wiêksz¹ uwag¹ Pañstwa, z racji te¿ naszych inicjatyw.
Takim kolejnym ich ogniwem jest seria wydawnicza Biblioteki Znad
Wilii, zainaugurowana pod koniec ubieg³ego roku. Tak siê sk³ada, ¿e od
niemal dziesiêciu lat zabiega³em o wydanie swojej ksi¹¿ki pt. Objazdowe
kino i inne opowiadania wileñskie. Nieskutecznie  mo¿e dlatego, ¿e wydajê doæ gruby kwartalnik, który potrzebuje ci¹gle wysi³ku i rodków.
Na Litwie mi mówiono, ¿ebym znalaz³ wydawcê w Polsce, w Polsce 
przypominano, ¿e jestem obywatelem Litwy. Znaj¹c wiêc podobne problemy równie¿ moich wileñskich kolegów po piórze, pomyla³em o serii,
wychodz¹cej poza ramy polonijnych ofert i potrzeb.
Jeli chodzi o nasze inicjatywy, to nale¿y stwierdziæ, ¿e o twórcach
rodzimych ci¹gle przypominamy  podczas wystaw ich malarstwa, co
odnotowujemy w oddzielnej kronice, jak te¿ o ludziach pióra. Ju¿ nie za
d³ugo bêdziemy podejmowaæ goci w ramach kolejnych Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹. Odbêd¹ siê one po raz
15! Tym razem pod has³em-zapytaniem: Co nam zosta³o z dawnej spucizny Jagiellonów?
Po Spotkaniach bêdziemy chcieli wydaæ w nowej serii antologiê o roboczym podtytule Wiersze inspirowane Wilnem. Nie³atwe to zadanie, bowiem o naszym grodzie powstaj¹ setki, jeli nie tysi¹ce wierszy  jakie to
szczêcie dla miasta! Nasz¹ uwagê pragniemy skoncentrowaæ jednak na
najciekawszych dokonaniach twórców wspó³czesnych. Bêdzie to próba
prze³amania pewnego stereotypu w patrzeniu na Wilno, ukazania miasta
nad Wili¹ w ró¿ny sposób i przez twórców ró¿nych pokoleñ i narodowoci, wród których, oczywicie, nie zabraknie i uczestników Majów nad
Wili¹.
Zapraszam do udzia³u w tegorocznych Spotkañ Poetyckich  program drukujemy na s. 34, jak te¿ do lektury rozmów z naszymi honorowymi goæmi, utworów niektórych uczestników. Ponadto w numerze  jak zwykle  niema³o innych atrakcyjnych publikacji.
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NASZ K¥T EUROPY
Z NOTATNIKA BOÑCZY
Suwerenne Kosowo
Jakie kryteria ma samostanowienie? Jakie warunki trzeba spe³niæ,
aby je uzyskaæ? Nie tak ³atwo odpowiedzieæ na te z pozoru proste
pytania. Jak i na pytanie: dlaczego jeden region (¿e nie u¿yjê s³owa
kraj), d¹¿y wiekami do niepodleg³oci i jej nie ma, a inny bez wiêkszego trudu j¹ pozyskuje  i to przy aplauzie innych krajów?
Pomijam ró¿norakiego rodzaju uwarunkowania przy d¹¿eniu do suwerennoci, jak choæby kontekst sanktuariów religijnych innych wyznañ, tzw. kolebki kultury obcego, fakty, ¿e na tej ziemi ¿y³y wybitne
osobowoci innej narodowoci  kto by³, czy jest wa¿niejszy, to kwestia interpretacji. £atwiejsza dla tych, którzy odnieli sukces. Po uznaniu
suwerennoci takiego nowego kraju (bo tak wypada, bo uznali ju¿ go
nasi sojusznicy) chcianoby niekiedy o tym fakcie zapomnieæ. Szczególnie, gdy na dzieñ dobry trzeba zarz¹dziæ zorganizowanie pomocy, bez
jakichkolwiek widoków na rozwój gospodarczy niepodleg³ej krainy.
Spo³ecznoæ biedna i zacofana, nosz¹ca w sobie lady krzywd, a
nierzadko i chêæ zemsty, gdzie religia nie ³¹czy, tylko dzieli i ma cechy
fanatyzmu, mo¿e budziæ niepokoje. Jako te¿ przyczó³ek dla terrorystów, nielegalnej bazy handlu narkotykami w Europie. le, gdy taki
teren staje siê przedmiotem rozgrywek politycznych, w walce o sfery
wp³ywów, g³ównie na osi Ameryka  Rosja. Oby jak do Iraku nie trzeba by³o wysy³aæ do Kosowa wojsk rozjemczych, utrzymywaæ te¿ z
kieszeni naszych podatników nie zawsze skutecznie w nim stabilnoæ.
Co by by³o, gdyby ¿yj¹ce w warunkach wielokulturowoci, która sta³a
siê wyznacznikiem wielu pañstw otwartej Europy, mniejszoci (w poszczególnych miejscowociach bywaj¹ce przecie¿ wiêkszoci¹) raptem zaczê³y
d¹¿yæ do w³asnych pañstwowoci? USA raczej to nie grozi, tu ten proces
odbywa³ siê dawno temu. Takie separatystyczne d¹¿enia gdzieindziej nie s¹
mile widziane. Do z³ej pamiêci przesz³y zapowiedzi (powiedzmy szczerze:
fikcyjne!) paru dzia³aczy polskich utworzenia na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych polskiej autonomii na Wileñszczynie (w rejonie wileñskim Polacy
stanowili wtedy 67 proc. ludnoci, za w solecznickim  ponad 80 proc.).
Dzi jeszcze umieszczenie po polsku tablicy informacyjnej czy wywieszki
w Wilnie, jak pisownia nazw i nazwisk, pozostaje wielkim problemem.
A co by pomylano w Polsce, gdyby takie d¹¿enia pojawi³y siê  nie
daj Bo¿e  na Bia³ostocczynie, na terenach przygranicznych z Ukrain¹
czy na l¹sku i zosta³yby poparte zagranic¹?
8

Tomasz Boñcza

Koledzy z opozycji
Podobno podczas uroczystoci wrêczenia kolejnych nagród by³ym
legionistom (a mo¿e przy jakiej innej podobnej okazji) Pi³sudski mia³
powiedzieæ mniej wiêcej tak: Gdybym to was, panowie, tylu mia³ wtedy w wojsku!
Dzi sporo moich znajomych, o czym wczeniej nie wiedzia³em 
okazuje siê  by³a w czo³ówce opozycji. Niektórzy owszem  rozk³adali system nieprzyk³adaniem siê do jakiejkolwiek roboty i pijañstwem,
a wiêc skutecznie stosowali sabota¿. I to rozumiem! Jeden taki znajomy fakt, ¿e by³ w opozycji, uwiadomi³ sobie dopiero niedawno  kiedy wysiadaæ zaczê³a w¹troba. Prawda, metoda takiej walki tak wesz³a
mu w krew, ¿e i dzi nic nie potrafi, ale w bud¿etówce czuje siê jak
ryba w wodzie. Takie talenty destrukcji mo¿na by wykorzystaæ, eksportuj¹c podobnych bojowników do krajów jeszcze totalitarnych, choæby na Bia³oru.
Niektórzy z takich opozycjonalistów s¹ dzisiaj stra¿nikami pamiêci
Solidarnoci i Sajudisu. Najlepiej moralnie siê czuj¹ w tej roli ci,
których z wy¿ej wymienionych powodów re¿im przeladowa³, wywalaj¹c z pracy. Nale¿y siê wiêc im odszkodowanie.
Po stanie wojennym wielu znajomych z Polski wyjecha³o na Zachód. Czêæ z nich z bólem serca musia³a zostawiæ ojczysty kraj, czêæ
 powiedzmy szczerze  skorzysta³a z okazji, by zrealizowaæ przede
wszystkim dawne zamiary polepszenia sobie dobrobytu. Niektórym to
siê uda³o  zakotwiczyli na sta³e, odnieli sukcesy. Jednak¿e byli i tacy,
którym nie powiod³o siê ani w Niemczech, ani w Anglii, ani w Kanadzie
czy Stanach Zjednoczonych. To oni, kelnerzy i zmywacze naczyñ w
podrzêdnych knajpach, niedocenieni i przegrani, najwiêcej mówi¹ o
eposie swojej walecznoci, koniecznoci wygnania, a przez to zwichniêcia sobie ¿ycia. Choæ w odró¿nieniu od miejscowych sabota¿ystów bywaj¹ to ludzie namaszczeni prac¹. Maj¹ pretensje, ¿e po ich
powrocie na ³ono ojczyzny pañstwo nale¿ycie nie dba o nich  nie
przyznaje mieszkañ, których popiesznie siê pozbyli, jak i emerytur,
bowiem na obczynie, pracuj¹c bardziej na czarno, nie zawsze je sobie
wyrobili.
Na Litwie nie by³o mo¿liwoci szerszej emigracji (emigrowa³y jednostki uprzywilejowane). Emigracja pojawi³a siê wraz z niepodleg³oci¹. Mo¿e dlatego tak du¿o osób z ma³ego kraju wyjecha³a. No, i opozycja mia³a zupe³nie inne rodowody, a czêsto i charakter ni¿ w Polsce.
Tomasz Boñcza
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RAZEM W UNII
KATYÑ PO PRZE£OMIE
Nasz polski obraz Sowietów, a obecnie i Rosji, wspó³tworzy zbrodnia katyñska  i to w³anie Katyñ sta³ siê poniek¹d symbolem tego kraju
w naszych oczach. Szczególn¹ rolê odegra³a w tym, tzn. nadaniu Katyniowi charakteru symbolizuj¹cego, obrazuj¹cego Sowiety  emigracja
polityczna. Doskonale rozumiem, dlaczego z tak¹ zawziêtoci¹ i powiêceniem, z takim uporem powtarzano: Katyñ. W Polsce, gdzie panowa³a
haniebna zmowa milczenia o zbrodni, ludzie podchwycili, przyswoili sobie to has³o, bo przeciêtny cz³owiek nie jest w stanie wyobraziæ sobie
istoty i okropnoci katyñskiej kani. Do tego potrzeba pewnego nadprzyrodzonego pierwiastka, by zatrwo¿yæ siê tym, co siê wtedy dzia³o, i nie
zwariowaæ  chodzi o co, co jest nie do pojêcia.
Ten upór, z jakim przypominano wiatu o zbrodni, bra³ siê z czego
jeszcze innego ni¿ tylko z potrzeby i niez³omnego przekonania, ¿e trzeba
siê przeciwstawiæ k³amstwu za wszelk¹ cenê. Najistotniejszy w tamtej
walce o prawdê by³ pierwiastek emocjonalny. To by³, s¹dzê, krzyk przera¿enia, wstydu i os³upienia z powodu miêdzynarodowej zmowy milczenia  a wiêc i akceptacji tego, co siê sta³o w Katyniu i innych miejscach
sowieckiego ludobójstwa. To by³a potwarz wobec Polski jako kraju,
wobec Polski jako alianta  zdrada, wobec Polski, jako narodu  zbrodnia. Przypomnijmy sobie  ku przestrodze, w jaki sposób potraktowano
zbrodniê katyñsk¹ na procesie norymberskim, nie mówi¹c ju¿ o Ja³cie.
W Katyniu i innych sowieckich miejscach ludobójstwa Polaków nie
strzelano do anatomicznej czaszki, g³owy  tam strzelano w samo serce
i g³owê Polski, tam chciano zabiæ Polskê  nie tysi¹ce oficerów i inteligentów, tysi¹ce ludzi, tysi¹ce Polaków. Tam z ca³¹ perfidn¹ wiadomoci¹ chciano zamordowaæ bezkarnie Polskê, jej ducha, jej mózg.
Tamta ofiara nie posz³a na marne, mo¿e by³a nawet i potrzebna, by
Pan móg³ daæ si³ê swemu ludowi na kilkadziesi¹t lat walki, które sta³y siê
nie do unikniêcia, kiedy alianci Polskê sprzedali, jak Judasz, w imiê w³asnych interesów. Historia kryje wiele tajemnic, a nasi byli i obecni alianci uparcie ukrywaj¹ w dalszym ci¹gu archiwa o prawdzie tamtych lat.
Publiczna wypowied Rados³awa Sikorskiego o budowie ruroci¹gu z
Rosji do Niemiec po dnie Ba³tyku z pominiêciem Polski dla wielu by³a
zaskakuj¹ca i wzbudzi³a w Polsce i Europie, a w szczególnoci w Niemczech, oburzenie. Teraz, gdy Niemcy i Polska stanowi¹ pewn¹ jednoæ
w UE, a wiêc powi¹zane s¹ szczególn¹ wiêzi¹ solidarnoci, acz tylko
teoretyczn¹, takie posuniêcia unijnego sprzymierzeñca musz¹ dawaæ
wiele do mylenia.
Historiê nale¿y przypominaæ, by lata cierpienia i bohaterstwa nie posz³y
w zapomnienie. Tworzymy inn¹, lepsz¹ Europê  ale jeszcze powinnimy
wiele przemyleæ i zrozumieæ  aby historia by³a dobr¹ nauczycielk¹.
Marek Kochowicz
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ZNAD ODRY
POLSKA JASIENICY
Eugeniusz Kurzawa
Niedawno przeczyta³em Pamiêtnik Paw³a Jasienicy. Niestety, z przykrym zgrzytem w postaci wpisu na stronach przedtytu³owych nies³awnego Instytutu (wykrzywiania) Pamiêci Narodowej. wiadomoæ tej
adnotacji psu³a mi ca³y czas lekturê.
Ale do rzeczy... Ksi¹¿kê czyta siê ciekawie, zw³aszcza jeli kto ma
w g³owie sztandarowe dzie³a Jasienicy i jego niebanalne myli tam¿e
przemycane. Tutaj dosz³a jednak nowa dla mnie, bardzo osobista informacja, dziêki której w przysz³oci Polskê Piastów bêdê czyta³ chyba
nieco inaczej. Nie zna³em bowiem przedwojennych, wileñskich losów
Lecha Beynara, tak¿e tych wojennych, AK-owskich. Wiedzia³em o nim
g³ównie z powodu napaci Gomu³ki na pisarza.
Tym cenniejsze jego trzewe, spokojne oceny ¿ycia spo³ecznego,
politycznego, pisane w roku 1970. A¿ ¿al, ¿e pamiêtnik powsta³ w ci¹gu nieca³ego roku i nie zosta³ poprowadzony dalej. Przecie¿ ju¿-ju¿
szykowa³ siê grudzieñ 70, potem czerwiec 76; ciekawe, co o tych
wydarzeniach napisa³by Jasienica, jak by siê zachowa³. Nie mówi¹c ju¿
o obecnej sytuacji, której nie móg³ przewidzieæ.
Znamienne s¹ w tej pozycji obszerne fragmenty, tycz¹ce lat wileñskich, kiedy pisarz obraca³ siê w krêgu wielu póniejszych nazwisk.
Mamy Putramenta, Mi³osza, Jêdrychowskiego, Dembiñskiego, Zarako-Zarakowskiego, wietnych profesorów i inne postacie, które w
Polsce Ludowej posz³y ró¿nymi drogami (jeli prze¿y³y wojnê). Jasienica przy okazji tych¿e nazwisk podaje przyk³ady, nazwijmy tak, obiektywizmu ¿ycia spo³ecznego przedwojennej Polski. Chodzi mu o to, ¿e
komunista Dembiñski, komunistka Wasilewska otrzymywali stypendia
pañstwowe, a lewicowiec Jêdrychowski (minister w PRL) koñczy³
wtedy za pañstwowe z³otówki szko³ê konsularn¹ w Strasburgu. S³owem, wskazuje pisarz, II RP traktowa³a wszystkich równo, nie bacz¹c
na ich pogl¹dy. Z czym jednak polemizowa³bym, choæ wietny autor
zna³ to z autopsji, a ja tylko z ksi¹¿ek, prasy i opowieci. Ale Bereza
Kartuska, tudzie¿ procesy o znies³awienie Pi³sudskiego wystarcz¹ mi...
Wspominaj¹c proces Dembiñskiego z lat 30., Jasienica pisze rzecz
ciekaw¹. W ówczesnej Polsce wyranie wystêpowa³o to samo zjawisko,
które dzi rzuca siê w oczy ka¿demu nieco tylko uwa¿niejszemu obser11
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watorowi stosunków, panuj¹cych na Zachodzie. Wszystko, co tylko zabarwione jest tonem czerwonym lub czerwonawym, co og³asza siê za
lewicowe, natychmiast zyskuje uwagê, poparcie, poklask czynników
tworz¹cych opiniê postêpow¹. (s. 188; przypominam  s³owa napisane w 1970) W kontekcie wspomnianego procesu Dembiñskiego,
byæ mo¿e tak by³o. Zdaje siê, i¿ przedwojenna inteligencja polska, z
nauczycielstwem w³¹cznie, faktycznie by³a lewicuj¹ca. I chyba tak dzi
jest (i by³o po II wojnie) na Zachodzie, zw³aszcza na uniwersytetach.
Lecz dla mnie to oczywiste  przyzwoici ludzie musz¹ byæ lewicowi, bo nikt przyzwoity nie bêdzie akceptowa³ krzywd, wyzysku, nierównoci, niesprawiedliwoci etc.
Jednak¿e popatrzmy na Polskê obecn¹. I proszê przeczytaæ tak¹
oto przeróbkê powy¿szej opinii Jasienicy: Wszystko, co og³asza siê za
prawicowe, natychmiast zyskuje uwagê, poparcie, poklask czynników,
tworz¹cych opiniê postêpow¹! Czy¿ nie ³adna parafraza? A jaka prawdziwa! ¯eby uciec od tej postêpowej opinii (a innej w polskich mediach, niestety, nie ma) prze³¹czam od czasu do czasu telewizor na
rosyjskie Wieci. I  proszê Pañstwa  nie doæ, ¿e z przyjemnoci¹
przypominam sobie zapominany powoli jêzyk rosyjski, to jeszcze dowiadujê siê wielu ciekawych spraw o wiecie. W polskiej telewizji,
pañstwowej lub prywatnej, tego nie ma. Na okr¹g³o lec¹ g³upie przekazy o tym, ¿e pose³, minister, premier, przewodnicz¹cy, czy kto tam
Ma³owa¿ny  puci³ b¹ka. Przez ca³¹ dobê wszystkie te stacje miêdl¹ 
w³aciwe s³owo!  wyrwane z kontekstu zdania, omawiaj¹ wydarzenia, które siê przytrafi³y polskim, a wiêc ma³o znacz¹cym politykom.
Byæ mo¿e niektórzy pamiêtaj¹ jeszcze prasê i media z czasów PRL,
które dba³y o informacje z ca³ego wiata. One przynajmniej edukowa³y
(i oczywicie, spe³niaj¹c leninowsk¹ rolê, wychowywa³y, czyli indoktrynowa³y; ale tylko tych, którzy temu siê poddawali). Tak, czyli edukacyjnie, nadal dzia³a BBC i wspomniane rosyjskie Wieci. Obie stacje
na pilocie ustawi³em obok siebie, ¿eby móc porównaæ informacje. S¹
podobne. U nas za ich nie ma!
Dlatego staram siê nie s³uchaæ polskich dziennikarzy i rodków, za
porednictwem których nadaj¹, gdy¿ nie chcê siê daæ ustawiæ na poziomie zacianka. Na dodatek zacianka idiotów. Czyli polskich polityków. W tym kontekcie bardzo intryguje mnie  co dzi na to wszystko powiedzia³by Lech Beynar.
Eugeniusz Kurzawa
12
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OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Plenery Ewy Do³gañ-Piotrowskiej
Bie¿¹cy rok pod k¹tem wystawiennictwa
w ramach Mazowieckiego Centrum Kultury
i Sztuki rozpocz¹³em prezentacj¹ twórczoci
Ewy Do³gañ-Piotrowskiej (w Wojewódzkim
Urzêdzie Mazowieckim, na Placu Bankowym,
4-11 lutego i 12-29 lutego w Galerii Elektorskiej MCKiS).
Malarka urodzi³a siê w Lublinie. Tam te¿
w 1974 roku ukoñczy³a studia na UMCS. Jest
cz³onkiem Zwi¹zku Artystów Sztuka PolAutorka lirycznych pejzaska. Laureatka ogólnopolskich konkursów
¿y mazowieckich
malarskich Kwiaty i Pejza¿ polski (1993) oraz
Impresje polskie (1995), zorganizowanego przez Fundacjê Polska 
Japonia im. Miyauchi. Mia³a wystawy indywidualne m.in. w galeriach
warszawskich: Nowogrodzka, Zapiecek, Klub Pomerania, w Muzeum Wojska Polskiego, a tak¿e w Lublinie. Uczestniczka wystaw zbiorowych i poplenerowych w Polsce, a tak¿e w Niemczech.
Na wernisa¿ przyby³a wprost rekordowa liczba goci. Oznacza to, ¿e sztuka, adresowana do szerokiego odbiorcy  a by³y to g³ównie pejza¿e Mazowsza  o nienagannym warsztacie, wykonana klasycznymi rodkami i ³adnie
oprawiona, zawsze mia³a i bêdzie mieæ
swych zwolenników. Mi³ym akcentem
by³o rozlosowanie przez malarkê jednej
Ewa Do³gañ-Piotrowska, Impreminiatury wród zebranych. Kiedy mó- sja zimowa, olej/p³ótno, 2004
wi³a, ¿e jest to najsprawniej i najszyb13
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ciej zorganizowana jej prezentacja, szepn¹³em jej do ucha, ¿e nie mam
czasu na zbyt d³ugie zajmowanie siê wystawami.
A oto co Ewa Do³gañ-Piotrowska mówi o swojej sztuce:
Tkwiê w nurcie sztuki realistycznej pod wzglêdem treci, jak i formy,
nie bacz¹c, ¿e obok w wiecie tak ztechnokratyzowanym, modne s¹
sztuki, dalekie od realizmu. Pejza¿ jest moim tematem g³ównym, w którym staram siê zapisaæ na p³ótnie nie tylko miejsca, ale przede wszystkim  atmosferê i nastrój, które mnie otaczaj¹. Mam nadziejê, ¿e ogl¹daj¹c moje obrazy, widz dostrze¿e w nich porê dnia, s³oñce, wiatr, ale
przede wszystkim  ukryte piêkno i liryzm polskiego krajobrazu.
We dwoje  twórcza symbioza Sylviji i Stanislovasa
W PGA Znad Wilii w Wilnie czynna by³a
wystawa malarstwa Sylviji Drebickaitë i rzeby
Stanislovasa Giedraitisa (6 lutego  5 marca). Rimantas lajus, redaktor naczelny pisma Business and Exhibitions Lithuanian Economic Review, z tej okazji napisa³ (t³um. Z litewskiego
Ma³gorzata Kozicz):
Kto siedzia³ przy lampce wina w domu Sylviji
i Stanislovasa, zapewne wie, jak niespodziewanie obydwoje potrafi¹ wci¹gn¹æ gocia w wiat Symbioza twrcza Sylviji
swojej twórczoci. Nie musz¹ przy tym udawaæ i Stanislovasa
oraz przyjmowaæ ¿adnej pozy  ani artysty, znu¿onego nieustannymi mêkami twórczymi, ani te¿ d¹¿¹cego do oszo³omienia jakimi niezwyk³ymi chwytami artystycznymi. Raczej przeciwnie  Sylvija, wiedziona swoj¹
impulsywn¹ natur¹, doradza Stanislovasowi, aby sprawdzi³, czy wiersze z
czasów ich m³odoci s¹ nadal takie dobre! A ten wcale siê nie obra¿a,
tylko zaprasza do piwnicy, pokazuje obrabiarkê do ciêcia kamieni, napomyka, ¿e dzi ciê¿ki pieni¹dz trzeba wybuliæ na narzêdzia, zanim rzebê siê do porz¹dku doprowadzi. Ale wiêkszoæ jego prac jest z drewna.
Nie brak w nich wyranych elementów klasyki, choæ d¹¿¹c do wiêkszego efektu, Stanislovas potrafi rzebê odpowiednio zdeformowaæ. I to
by³o widaæ podczas wystawy w Galerii Znad Wilii. Wyrazistej swoim
przekazem, dedykowanej ponadczasowym wartociom.
I barwnej. Do tego przyczyni³ siê pêdzel Sylviji. Dziêki temu rzeby
pozyska³y nie tylko nowy wymiar, ale  wydaje siê  zaczê³y niejako
prowadziæ podwójne ¿ycie. Chocia¿, moim zdaniem, kolory niekiedy
przedobrzaj¹ sprawê, prowadz¹ do balansowania na granicy finezji,
14
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ale nie ma na to rady  Sylvija,
piewczyni kolorów, jest w swoim
¿ywiole. Doprawdy, w czyich p³ótnach znajdziemy tyle dwiêcznych
tonacji i ca³e akordy pó³tonów, jak
nie w jej obrazach?
Obydwoje stanowi¹ symbiozê.
Patrz¹c na pejza¿e, dowiadczasz
Fragment ekspozycji
niemal¿e pierwotnego spokoju  tu
nie ma miotania siê, huraganów i urwanej myli twórczej. Wp³yw na to
niew¹tpliwie wywiera zawodowe dowiadczenie Sylviji jako witra¿ystki. Co prawda, na wystawie nie mielimy okazji ogl¹daæ innej mocnej
strony jej malarstwa  portretów (prócz pe³nego równowagi duchowej
autoportretu). Zapewne bêdziemy mogli nadrobiæ te zaleg³oci podczas
majowej retrospektywy jej malarstwa w hotelu Karolina.
Pejza¿e przedmiotów  namalowaæ malarstwo
O twórczoci Jolanty Caban Dariusz Ml¹cki m.in. napisa³:
Mamy tu do czynienia z malarstwem niezwykle ¿ywym i dynamicznym. Gêsta materia malarska przez chwilê przes³ania dramaturgiê obrazu. Po chwili wspólnie, forma i treæ, w niezwyk³ej harmonii, przedziera siê do widza.
Jolanta Caban maluje malarstwo. Tematy s¹ tylko pretekstami 
pocz¹tkiem narodzin emocji. Forma uruchamia lawinê zdarzeñ w ca³ym burzliwym procesie malowania. Celem jest przejcie od napiêcia,
natrêtnej koniecznoci, do harmonii, wolnoci, oddechu.
Malarstwo Caban posiada wiele warstw znaczeniowych, cile zwi¹zanych z narastaniem warstw materii malarskiej. Obrazy powstaj¹ w
ci¹gu kilku podejæ. Emocja, wywo³ana podczas tworzenia, zmienia
formê do momentu z³apania obrazu. Dzia³a to oczyszczaj¹co, dystansuje malarkê i pozwala otworzyæ siê na now¹ inspiracjê. Ko³o siê zamyka, a historia powtarza. Mimo zmieniaj¹cych siê pr¹dów i rodków
wyrazu w sztuce wspó³czesnej.
Jolanta Caban nie rezygnuje z raz wybranej drogi. Uprawia malarstwo.
Instynktownie sytuuje siê w nurcie sztuki ekspresjonistycznej. Wzmo¿ony wyraz pozwala artystce identyfikowaæ rzeczywistoæ zewnêtrzn¹, jak i wewnêtrzn¹.
Tematem przewodnim jest martwa natura. To bardzo oszczêdne przedstawieniowo kreacje. Zaledwie kilka prostych naczyñ. Jakie niczym
niewyró¿niaj¹ce siê garnki i dzbanki. Nie one s¹ tu istotne. To tylko
15
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pretekst, do czysto
malarskich rozwi¹zañ, skoncentrowanych na barwie i fakturze.
Z kolei Agnieszka
Gniotek konstatuje:
Jolanta Caban
porusza siê w w¹skiej
Tematem przewodnim Jolanty Caban jest martwa natura
gamie barw: biele,
¿ó³cie, czernie i granaty okrelaj¹ budowê przedmiotów. Autorka gra ich
rozplanowaniem w przestrzeni kompozycji p³ótna, wychodz¹c zdecydowanie w kierunku abstrakcji. Wa¿na jest tu bry³a, a tak¿e kontur oraz
kontrast ciemnych i jasnych plam koloru. Malarstwo Jolanty Caban jest
kreacj¹ bardzo dynamiczn¹. Gêsta farba, k³adziona grubymi impastami,
nadaje jej obrazom specyficzn¹, miêsist¹ fakturê, dziêki czemu prezentacja zyskuje osadzenie w rzeczywistoci. Nie jest ulotnym i finezyjnym odniesieniem do realnych kszta³tów, a tego kszta³tu konkretnym upostaciowieniem, choæ od strony formalnej dalekim od realizmu. Patrz¹c na obrazy Caban widzimy emocjonaln¹ bliskoæ z kolorystami, takimi, jak
Cybis czy Szancenbach. Podobnie jak im, autorce chodzi o rozstrzygniête
po malarsku p³ótno, o sam¹ kwintesencjê malarskoci, a nie o dos³owne
odwzorowanie rzeczywistoci. Ekspresja jej p³ócien, wynikaj¹ca z pewnego, znamionuj¹cego si³ê postawy artystycznej gestu, staje siê wa¿nym
przekazem, niepozostawiaj¹cym obojêtnie widzów. Obrazy artystki nie s¹
cichymi przedmiotami kontemplacji, a silnymi akcentami w przestrzeni.
Kolejna wystawa  w³anie obrazów Jolanty Caban pt. Pejza¿e przedmiotów (27 lutego  7 kwietnia), któr¹ organizowa³em w Galerii Mazowieckiej na Placu Bankowym w Warszawie, cieszy³a siê zainteresowaniem. Czy z powy¿szych, wymienionych powodów, o których pisz¹ krytycy sztuki? Z pewnoci¹ tak. Od siebie dodam, ¿e jest to malarstwo
wysokiej próby, niepozbawione najwa¿niejszego
czynnika  owej malarskoci, której w sztukach
plastycznych zaczyna dzi tak dotkliwie brakowaæ, kiedy to artyci coraz czêciej ukrywaj¹ brak
swych umiejêtnoci warsztatowych w oswajaniu
szokuj¹cych tworzyw i materia³ów, za ich przeCzajnik, olej/p³ótno, s³anie niekiedy grzênie w be³kotliwych prote50x30, 2008
stach. Jest to malarstwo wspania³ej g³êbi i faktu16
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ry, z przes³aniem ciep³ej prywatnoci przedmiotów, jakie nas otaczaj¹ i
jakie s¹ nam przyjazne, bo pomagaj¹ ¿yæ.
Jolanta Caban urodzi³a siê w Lublinie. Studia odby³a w PWSSP w
£odzi na Wydziale Grafiki w latach 1984-1986 oraz na Wydziale Malarstwa w ASP w Warszawie (1986-1989). Dyplom z wyró¿nieniem w
pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz prof. Romana Artymowskiego. Stypendystka Rz¹du Francuskiego w 1992, sta¿ w Szkole Sztuk
Piêknych w Montpellier. Mia³a szereg wystaw indywidualnych w Polsce, a tak¿e we Francji, w USA i Argentynie.
W stronê Wilna

©Romuald Mieczkowski

To tytu³ ekspozycji, jaka zosta³a otwarta w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. Historia dostania siê wystawy wileñskiej do Wielkopolski jest nastêpuj¹ca. W styczniu w Galerii Mazowieckiej mo¿na
by³o zobaczyæ III czêæ wystawy z cyklu Nasz s¹siad Litwa. Wystawa
ta, jak i poprzednie, cieszy³a siê powodzeniem. Pozyska³a dobre opinie,
by³y relacje w mediach, za Zygmunt Makowski z Warszawy w ostatnim dniu ekspozycji wprost na karteczce z podpisem do jednej z prac
dopisa³: Gratulujê, ¿yczê dalszych sukcesów.
O wystawie dowiedzia³ siê, a kiedy obrazy zobaczy³, zachwyci³ siê
ni¹ Zbigniew Jacaszek, wiceprzewodnicz¹cy Oddzia³u Wielkopolskiego
Towarzystwa Wspó³pracy Polska  Wschód, od lat zwolennik konkretnych partnerskich wiêzów Polski z jej wschodnimi s¹siadami na niwie
kultury i sztuki. To on postanowi³ j¹ ci¹gn¹æ do rodzinnego Konina,
znalaz³ sprzymierzeñców do zrealizowania tego przedsiêwziêcia.
Rozmowy nie trwa³y d³ugo. Wkrótce Jacaszek obrazy zapakowa³ do
swego samochodu i 7 marca wystawa zosta³a otwarta, wzbogacona
nowymi obrazami i prawdopodobnie jako pierwsza ekspozycja takiego
typu z Litwy w tym
miecie. Tego samego
dnia poród obrazów
odby³em spotkanie z
m³odzie¿¹ szkoln¹,
maj¹ce na celu przybli¿enie Wilna i Litwy.
Prawda, od lat istniej¹
wiêzy partnerskiej
wspó³pracy Konina z Zdzis³aw Jacaszek i Henryk Janasek  zwolennicy cilejAkmianà (Akmenë) szej wspó³pracy Polski ze swoimi wschodnimi s¹siadami
17
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Majestatyczna bazylika w Licheniu; figurka B³ogos³awionej Królowej Jadwigi

i Joniszkami (Joniðkis), ale w tym kontekcie nie sposób pomin¹æ
stolicy. M³odzie¿ z zainteresowaniem ogl¹da³a przerocza z migawkami Wilna, które pokaza³em w trakcie prelekcji.
W³aciwe otwarcie wystawy mia³o miejsce nieco póniej, za dokona³ go Henryk Janasek, dyrektor biblioteki, cz³owiek równie¿ otwarty na
wspó³pracê, w towarzystwie Jacaszka i gospodarzy miasta. Na podkrelenie zas³uguje nie tylko sprawnoæ organizacyjna, ale i serdecznoæ.
Bardzo mi³o by³o spotkaæ w Koninie wilnian  Lucynê i Marka Bradzienasów. Lucyna jest znana jako poetka (z domu Bukowska). Tutaj
znaleli swoje miejsce, odnosz¹c sukcesy w biznesie.
Mimo, i¿ pobyt by³ bardzo intensywny, uda³o siê pojechaæ na krótko do
Lichenia. Znajduje siê tu olbrzymia bazylika, siódma co do wielkoci na wiecie.
Podczas pobytu mia³em przyjemnoæ mówiæ o ksi¹¿ce Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie, która na starcie zosta³a ciep³o przyjêta.
Objazdowe kino
moich wspomnieñ, marzeñ i oczekiwañ sta³o siê przedmiotem mojego udzia³u w tegorocznych Kaziukach na Bielanach  w miejscowym orodku kultury. W ramach spotkañ literackich, jakie prowadzi
z wielkim zaanga¿owaniem Gerard Po³o¿yñski  o czym ju¿ mia³em
okazjê siê przekonaæ  9 marca mówi³em poprzez pryzmat w³anie tej
ksi¹¿ki o z³o¿onych losach Polaków z Litwy, o losach pisarstwa kolegów. Ksi¹¿ka spotka³a siê z ¿yczliwym przyjêciem w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, gdzie po tygodniu odbywa³ siê tra18
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dycyjny Kiermasz Wielkanocny z udzia³em twórców z Litwy, Bia³orusi, Ukrainy i Mo³dawii.
Anio³y naszej codziennoci
S¹ bardzo podobne do nas. Tylko mo¿e o bardziej zatroskanym wyrazie twarzy  zajêæ bowiem
maj¹ bez liku  pomagaj¹ w pracy, jakikolwiek by
zawód nie wykonywa³ cz³owiek, jak te¿ w nauce,
s¹ obok w chwilach wolnych, sprzyjaj¹ naszym
pasjom. A ponadto pomagaj¹ marzyæ, trwaæ w
oczekiwaniu na cuda, w które wierzymy mimo
wyrafinowanej rzeczywistoci i które niekiedy s¹
celem ¿ycia. I czasami spe³niaj¹ siê!
Anio³y  temat-rzeka, temat obecny i w twórczoci od czasów, kiedy cz³owiek zacz¹³ wierzyæ, dzi
stanowi¹ równie¿ rodzaj metafory, pozwalaj¹cej nam
poszukiwaæ lepszej strony ¿ycia, ogarn¹æ jego sens.
Na wystawê Moje Anio³y (8 marca  7 kwietnia) zaprosi³a do PGA Znad Wilii Jolanta nie¿ko. Jej stró¿e (i nasze te¿!)  tego nie da siê nie
zauwa¿yæ  s¹ niezwykle pracowite i wielofunkcyjne. Potrafi¹ nawet mieæ i zwariowane pomy- Opiekunka owieczek i
Anio³y-Bliniêta, olej/
s³y. Daj¹ je mo¿liwoci znaki Zodiaku, legendy, a p³ótno, 24x18, 2007
nawet nawi¹zania do pogañskich bóstw, jak na
przyk³ad, tych, które mia³y przynosiæ oczekiwane deszcze (Przynosz¹cy
deszcze), a inne znowu¿  chroni³y od ulewy.
Jest to cykl, sk³adaj¹cy siê z ponad 20 prac, o formacie 24x18, uzupe³niony innymi obrazami olejnymi, równie¿ o zbli¿onych wymiarach i bliskich tematycznie. Dlatego wystawa Joli nie¿ko jest ciep³a i przypomina
dzieciñstwo, bo  zmêczeni na co dzieñ  potrzebujmy otuchy i nadziei.
Malarce nale¿y pogratulowaæ pomys³ów, dba ona o tytu³y  s¹ one równie
ciep³e, nie zbywaj¹ uwieñczenie dzie³a byle jakim jego nazwaniem.
Ogl¹daj¹c wystawê, mia³em wra¿enie, ¿e autorka dobrze siê czuje w
tego typu malarstwie  wrêcz opisowym, mo¿e wiêc nie¿ko spróbowa³aby siebie jako ilustratorka jakiej dobrej ksi¹¿ki dla dzieci, by urzec
barwnym obrazem, pobudzaj¹cym wyobraniê najm³odszych i zmuszaj¹cym do zastanowienia siê dla znacznie starszych i wyrobionych artystycznie odbiorców.
Romuald Mieczkowski
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH
(XV W.  1945)  17
Klebanow El¿bieta, ur. 1903 (wg SAP 1910) w Wilnie, zm. 1942
(1943?) tam¿e. Córka in¿. Klebanowa, kierownika ¿ydowskiej szko³y
rzemielniczej Pomoc przez Pracê. Matura w rosyjskim gimnazjum
Gurewicza.W 1924/25 rozpoczê³a studia na Wydziale Sztuk Piêknych
USB, ale z powodu choroby przerwa³a. W 1926/27 prawdopodobnie
nie zosta³a ponownie przyjêta. Uczestniczy³a jako goæ w wystawach
Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Malarzy, pokazuj¹c
obrazy: 1931  Pejza¿ zimowy, Domek w lesie, Domek przy ulicy; 1832 
Zamglony dzieñ, Samotne drzewo, Zak¹tek w podwórku, Krajobraz wiejski; 1933  trzy martwe natury; 1934  szeæ prac. Wystawia³a w 1936
 16 pejza¿y, kompozycji, martwych natur; w 1937 i 1940  Portret.
S³owo 1931, 3.10; S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 4; LVA.

Kleinschneck Georg, ¿y³ w XIX w. By³ dekoratorem teatralnym.
Malowa³ w 1859 panoramy dla teatru w ratuszu w Wilnie, w którym
czêsto amatorowie dawali przedstawienia na dochód ubogich.

A.H. Kirkor, Przewodnik historyczny po Wilnie i jego okolicach. Wilno, 2 wyd.,
1880, s. 240; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 8.

Klembowski Bonawentura, syn Franciszka ur. w 1795 w ok. Krzemieñca, zm. w 1888 w Krzemieñcu. W 1816-1825 pracowa³ w Liceum
Krzemienieckim, jako pomocnik nauczyciela rysunku i malarstwa Józefa
Pitschmana, póniej jako nauczyciel. Wykona³ w tym okresie pastelowe
portrety Alojzego Feliñskiego i panny Pokutyñskiej.W Wilnie, gdzie by³
uczniem Jana Rustema w Szkole Sztuk Piêknych przy Uniwersytecie
Wileñskim, utrzymywa³ bliskie kontakty z rodzin¹ Salomei Becu, matki
Juliusza S³owackiego. Namalowa³ wówczas portret pastelowy Hersylii
Becu, pasierbicy Salomei. W grudniu 1826 odwiedzi³ Warszawê, sk¹d
wyjecha³ do Krzemieñca. W lutym 1827 by³ ponownie w Wilnie. 10 stycznia 1829 uda³ siê jako stypendysta rz¹dowy na studia zagraniczne. W
tym¿e roku w maju przes³a³ uniwersytetowi sprawozdanie z Drezna, a w
lipcu z Pary¿a, gdzie uczy³ siê u J.A. Grosa. W styczniu 1833 powróci³
do Krzemieñca, gdzie pozostawa³ w bliskich stosunkach z rodzin¹ S³owackiego. W lipcu 1833 wyjecha³ do Kijowa, gdzie obj¹³ stanowisko
nauczyciela na nowo za³o¿onym Uniwersytecie w. W³odzimierza i kustosza uniwersyteckiego gabinetu sztuki; równoczenie sprawowa³ sta³y
nadzór nad nauczaniem rysunku w gimnazjach kijowskich. W sierpniu
1839 zosta³ przeniesiony na uniwersytet w Charkowie. Pe³ni³ tam te same
funkcje, co w Kijowie. Po uzyskaniu emerytury w 1844 powróci³ do
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Krzemieñca. Malowa³ przewa¿nie portrety, m.in. Jana niadeckiego (rysowany w Jaszunach, prawdopodobnie w 1829), Wac³awa Pelikana,
Georgia Bradkego, Jana Zamojskiego; malowa³ te¿ obrazy religijne. W
Muzeum Narodowym w Wilnie przechowywane s¹ jego prace: Portret
prof. J. Wolffganga, olej; Portret Alojzy Heleny Wolffgang, olej; Portret
prof. Adamowicza, 1829, pastel; Portret prof. S. Hryniewicza, pastel;
Portret prof. Ignacego Borowskiego, pastel.
L. Janowski, S³ownik bio-bibliograficzny d. Uniwersytetu Wileñskiego. Wilno
1939; J. Derwojed, Polski s³ownik biograficzny, t. 12; J. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 9.

Klimañska Zofia, z Ch³opickich, 1 voto Desztrungowa, ur. w 1812 w
Furmaniszkach w pow. trockim, zm. 3 czerwca1870 w Warszawie; malarka, pisarka, publicystka. Uczy³a siê u Jana Rustema w Wilnie, Walentego Wañkowicza. Malowa³a akwarel¹ sceny rodzajowe i historyczne.

Tygodnik Ilustrowany 1871, pó³. 1, s. 1.; L. Okmiñska, Polski s³ownik biograficzny, t. 12; S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 11.

Klimowicz Franciszek, ¿y³ w XVIII/XIX w.; rysownik na szkle.
W 1806-1809 zatrudniony w Radziwi³³owskiej hucie szk³a w Nalibokach w d. powiecie oszmiañskim, gdzie jako g³ówny specjalista od rysowania szk³a i wyrzynania kamieni otrzymywa³ roczn¹ pensjê 150 z³.
H. Prószyñska, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 14.

Klimowicz Hryszko, ¿y³ w XVIII w.; rysownik szk³a. W 1766
zatrudniony w Radziwi³³owskiej hucie szk³a w Nalibokach.
K. Buczkowski, Dawne szk³a artystyczne w Polsce. Kraków 1958, s. 108.

Klimowski Jan, ur. 18 maja 1698 w pow. po³ockim, zm. 17 lutego
1749 w Wilnie. W kolegium jezuickim w Po³ocku, nauczy³ siê stolarstwa, tokarstwa i snycerstwa, wst¹pi³ do zakonu 14 listopada 1723 i po
odbyciu nowicjatu w 1723-1725 przy kociele w. Ignacego w Wilnie
zosta³ kierownikiem pracowni stolarskiej przy kolegium akademickim
w. Jana tam¿e. Pozostaj¹c na tym stanowisku od 1726 do 1731, wspólnie z najemnymi snycerzami Janem Kurtawskim i Chrystianem Radickiem zbudowa³ chór, ozdobiony rzebami (zniszczony podczas po¿aru
w 1737). W 1732-1749 pracowa³ na równorzêdnym stanowisku w kolegium przy kociele w. Rafa³a, dlatego jemu przypisuje siê wymienione
w tym okresie w kronice kolegium prace, urz¹dzenie refektarza  1733,
rzebion¹ oprawê lavabo  1735, szafy do zakrystii  1736, 2 o³tarze
boczne  1737, szafy do archiwum  1743, ambonê  1745.

M. Morelowski, Znaczenie baroku wileñskiego XVIII st. Wilno 1940, s. 46; J.
Poplatek, J. Paszenda, S³ownik jezuitów artystów. Kraków 1972; J. Paszenda,
S³ownik artystów polskich. Wr. 1986, s. 14.
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Klott Ma³ka, ur. 28 marca 1911 w Dzinie, zm.? Po zdaniu matury
w gimnazjum humanistycznym w Dzinie kszta³ci³a siê w 1935/1936 i
1937/1938 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie. W 1938/1939
by³a uczennic¹ Ksawerego Dunikowskiego w ASP w Krakowie. W
Wilnie uczestniczy³a w wystawie m³odych artystów jako Klojt Mania.
S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 20.

Klub Literacko-Artystyczny Smorgonia za³o¿ony 1 kwietnia
1933 w Wilnie dzia³a³ w lokalu Zwi¹zku Literatów, tj. w Celi Konrada.
Nazwê przyj¹³ od miejscowoci Smorgonie  s³ynnej nie tylko z wypieku obwarzanków, ale przede wszystkim z tradycji akademii, w której
na ¿yczenie Karola Stanis³awa Radziwi³³a Panie Kochanku Cyganie
na rozpalonej blasze uczyli tañczyæ niedwiedzie. Proceder da³ pocz¹tek popularnemu na terenie Wileñszczyzny, choæ niezbyt pochlebnemu
okreleniu akademik smorgoñski. W nawi¹zaniu do tej akademii
cz³onkowie klubu uzyskiwali tytu³ Cygana i in corpore stanowili bandê
cyganów, stali bywalcy mogli osi¹gn¹æ godnoæ niedwiedzi. Imprez klubowych Smorgonii by³o 18, ich oprawê sceniczn¹ projektowa³y i wykonywa³y: Krystyna Wróblewska, Wanda Krasnodêbska-Reicherowa i Lidia Szolle. Dla potrzeb Klubu teksty pisali Witold Hulewicz, Tadeusz £opalewski i Teodor Bujnicki. Sporód plastyków cz³onkami zarz¹du Smorgonii byli m.in. B. Ba³zukiewicz, J. Borowski, J.
Hoppen, B. Jamontt, K. Kwiatkowski, S. Narêbski, T. Niesio³owski,
M. Rouba, H. Schrammówna, L. Sleñdziñski oraz historycy sztuki S.
Lorentz i M. Morelowski, ponadto  literaci, muzycy, aktorzy.
S. Lorentz, Album wileñskie. Warszawa 1986, s. 130-131; J. Poklewski, Polskie
¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1996, s. 278-279.

Klukowski Antoni, syn Tomasza, ur. ok. 1807 lub 1808, zm. po
1864; malarz, grafik, litograf. W 1825-1831 studiowa³, jako wolny s³uchacz na Uniwersytecie Wileñskim pod kierunkiem Jana Rustema. Po
1832 uczy³ rysunku w gimnazjach wileñskich. W 1834 za³o¿y³ w Wilnie
pracowniê litograficzn¹, która dzia³a³a do 1853. Litografie wydawali w
niej Jan Rypiñski, Henryk ¯ukowski, Feliks Weis. Wykona³ portrety gen.
Sergiusza Stroganowa, 1834; Kazimierza Ladewskiego, 1843, ilustracje
do ksi¹¿ki Konstantego Tyzenhauza Zasady ornitologii albo nauki o ptakach (1841), winietê do ksi¹¿ki W³adys³awa Syrokomli Chatka w lesie
(1856); jego s¹ widoki dwóch, umieszczonych na jednej karcie, cerkwi
wileñskich: Przenajwiêtszej Bogurodzicy oraz Piatnickiej do Zbioru dawnych dyplomów i aktów miast: Wilna, Kowna, Trok, cz. I. Wilno 1843.

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 2., s. 343; V. Drëma, S³ownik
artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ow22
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nik biograficzny pod red. H. Dubowika,L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 155.

Klukowski Ignacy, ur. ok. 1803 w Narbutowszczynie w pow.
oszmiañskim, zm. w 1862 w Pary¿u. Szko³ê redni¹ ukoñczy³ w Wilnie.
W 1819-1826 studiowa³ na Uniwersytecie Wileñskim rzebê i malarstwo
u prof. Jana Rustema. Bra³ udzia³ w wystawie w 1820, pokazuj¹c dwie
g³owy, rysowane kred¹ ze sztychów i 18 szkiców. Po studiach pracowa³
w kancelarii dóbr Radziwi³³owskich. Bra³ udzia³ w Powstaniu Listopadowym. Zosta³ awansowany do stopnia porucznika i dosta³ krzy¿ Virtuti
Militari. Po klêsce powstania wyjecha³ do Galicji  malowa³ widoki Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony, wyemigrowa³ do Francji. Mieszka³
w Tours, Montpellier i Tuluzie, od 1836 w Pary¿u. Pracowa³ w ró¿nych
zak³adach rzemielniczych  kolorowa³ ryciny, malowa³ wzory na fularach. W 1846-1847 dzia³a³ wród towiañczyków w kole St. Charles,
utrzymuj¹c bliskie kontakty z Mickiewiczem. W 1848 s³u¿y³ w legionach, formowanych przez Mickiewicza, by³ w Mediolanie, Piemoncie,
Florencji. Zaprojektowa³ wzór orze³ka na czapki legionistów. W 1849
wróci³ do Pary¿a, ale utraci³ mo¿liwoæ zarobkowania, by³ chory na grulicê. Zmar³ w paryskim szpitalu i zosta³ pochowany na Montmartre. Zachowa³y siê widoki Kalwarii i Lanckorony, rytowane przez Augusta Francoisa Alesa (1797-1878) wg jego rysunków.

S. Kieniewicz, Polski s³ownik biograficzny, t. 13; E. £-.¯., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 39.

Kobro Katarzyna, ur. 26 stycznia1898 w Moskwie, zm. 21 lutego1951
w £odzi. Pochodzi³a z rodziny ³otewsko-rosyjskiej, zamieszka³ej w Rydze;
by³a córk¹ armatora Miko³aja Kobro i Eugenii z domu Rozanow, ¿on¹ W³adys³awa Strzemiñskiego. Dzieciñstwo spêdzi³a w Rydze. Potem zamieszka³a w Moskwie, gdzie w 1916 ukoñczy³a III Warszawskie ¯eñskie Gimnazjum (ewakuowane z Warszawy ze wzglêdu na dzia³ania wojenne). W
1917 rozpoczê³a studia rzeby w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeby
i Budownictwa. Tu pozna³a g³ównych przedstawicieli awangardy rosyjskiej, nawi¹za³a znajomoæ ze Strzemiñskim. W 1920 wyjecha³a z nim do
Smoleñska; oboje pozostawali w cis³ym zwi¹zku z witebsk¹ grup¹ UNOWIS (Utwierditieli nowogo w iskusstwie), której za³o¿ycielem by³ Kazimierz Malewicz. Wspólnie ze Strzemiñskim prowadzi³a w Smoleñsku IZOstudium, wykonywa³a plakaty, uczy³a form przestrzennych w szkole ceramiki. W 1922 wraz z mê¿em przyjecha³a do Wilna. Tu mieszka³a krótko.
W 1924, po krótkim pobycie w Rydze, osiedli³a siê w Polsce i otrzyma³a
obywatelstwo polskie. By³a cz³onkiem utworzonej w 1924 grupy Blok. Od
1924 wystawia³a w Warszawie, w innych miastach, tak¿e w Pary¿u. Po
drugiej wojnie wiatowej zamieszka³a w £odzi.
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J. Zagrodzki, S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 40-44.

Kodkin, Kodkine, Miron (Majer), ur. 1887 w Wilnie, zm. 1940 w
Pary¿u. Mieszka³ w Wilnie, malowa³ portrety, w 1925 pokaza³ na Wystawie Rzemios³ i Sztuki w Wilnie w dziale wileñskich malarzy ¯ydów m.in.
G³owê staruszki, drewno; projekt wodotrysku; 3 portrety; makaty: Bajka, Króliki, Ziemia i powietrze, Motyle, Zamek, Srebrzysty, Dno morskie, ród³a wiat³a, Bibliotekarz; by³ cz³onkiem komitetu tej wystawy;
od 1928 w Pary¿u; wystawia³ na Salon des Indepedentants 1928-1938
panneaux i portrety, a tak¿e obraz Legenda o powstaniu Wilna, 1928.
H. Bartnicka-Górska, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, Wroc³aw. 54; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35.

Kolbech, Colbech, Peter, ur. 1752 ? w Sztokholmie, zm. ?; malarz. Czynny w Wilnie, gdzie by³ notowany 15 maja 1785 jako 33-letni
Bildhauer und Burger allhier. Z okazji zawarcia lubu w zborze luterañskim z Eleonor¹ Henriet¹ Halvis; 17 grudnia 1786 chrzci³ córkê.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 63.

Ko³o Artystyczne za³o¿one jesieni¹ 1910, dzia³a³o do 1914. Cz³onkami byli przewa¿nie uczniowie starszych klas mêskich i ¿eñskich gimnazjów wileñskich. By³o to ko³o samokszta³ceniowe mi³oników sztuki. Pierwszymi jego za³o¿ycielami byli Stanis³aw Wonicki, Czechowicz, bracia
Chmielewscy i Wac³aw Bittner. Mimo, i¿ z punktu widzenia w³adz rosyjskich ko³o nie mia³o charakteru nielegalnego, w celu swobodnego rozwijania dzia³alnoci musia³o pozostaæ konspiracyjnym. Nie mia³o w³asnego statutu, nie d¹¿y³o do wypracowania w³asnego programu, nie mia³o zarz¹du,
ani prezesa. Mia³o charakter towarzyski. Na zebraniach przedstawiano
twórczoæ oryginaln¹ cz³onków. Odbywa³y siê one co niedziela wieczorem w mieszkaniach prywatnych. Na program sk³ada³y siê zazwyczaj recytacja wierszy m³odych poetów (utrzymane w duchu m³odopolskim),
wykonywanie utworów muzycznych (nieoryginalnych) oraz prezentowanie prac plastycznych. Odczyty nie by³y wyg³aszane. Opiekunem ko³a by³
Ferdynand Ruszczyc, który bra³ te¿ udzia³ w zebraniach. Pomocnikami
profesora byli Józef Wierzyñski  kierownik literacki, W³adys³aw Rogowski, Jerzy Jankowski, bajkopisarz Benedykt Hertz, Nuna M³odziejowska,
Jan Bu³hak. Z Ko³a Artystycznego wywodz¹ siê Micha³ Rouba, Wac³aw
Czechowicz. Sporód poetów, którzy jednak przestali pisaæ wiersze, do ko³a
nale¿eli Wac³aw Bittner, bracia Chmielewscy, Miros³aw Arciszewski, Seweryn Odyniec, Eugenia Kobyliñska-Masiejewska, Wanda Dobaczewska. Dzia³alnoæ Ko³a przerwa³ wybuch pierwszej wojny wiatowej.

W. Dobaczewska, Pod protektoratem wysokiego artyzmu, [w:] Ferdynand Rusz-
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czyc, ¯ycie i dzie³o. Wilno 1939. A. Romanowski, M³oda Polska wileñska.Kraków 1999.

Ko³o S³uchaczy Wydzia³u Sztuk Piêknych USB w Wilnie zainspirowane przez Mieczys³awa Kotarbiñskiego w 1921 mia³o charakter naukowo-towarzyski i skupia³o wszystkich studentów Wydzia³u. Celem
jego by³o nie tylko udzielanie pomocy w sprawach, zwi¹zanych ze studiami, lecz tak¿e utrzymywanie cis³ych kontaktów towarzysko-zawodowych. Ko³o wspó³uczestniczy³o w przygotowaniu opraw plastycznych wszystkich imprez i uroczystoci uniwersyteckich. Jego opiekunem by³ Ferdynand Ruszczyc. Ko³o utrzymywa³o kontakty miêdzyrodowiskowe ze studentami z innych uczelni artystycznych w Polsce.
J. Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1996, s. 281.

Komornicki Kazimierz, ur. w 1812, zm. w 1856; malarz, historyk i teoretyk sztuki, ekonomista. Uczy³ siê w Liceum Krzemienieckim, malarstwo studiowa³ w pracowni Bonawentury D¹browskiego
Warszawie. By³ przyjacielem J.I. Kraszewskiego. W 1841-1851 publikowa³ artyku³y z historii sztuki Athenaeum w Wilnie.
S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 77.

Kondratowicz Daniel, ojciec malarzy Franciszka i Józefa, ur. w
1765 na ¯mudzi lub w Ko³aczkowicach pod Rawiczem, zm. w 1844 w
Warszawie. Uczy³ siê w Wilnie, a od 1786 w Warszawie, w pracowni
Franciszka Smuglewicza. Przed 1816 przebywa³ w Wielkopolsce, w
1798 i 1815 notowany w Poznaniu. Od pocz¹tku 1817 w Warszawie.
Og³asza³ siê w prasie jako uczeñ Smuglewicza, portrecista oraz nauczyciel rysunku i malarstwa. Oferowa³ do sprzeda¿y obrazy z historii
Polski, postulowa³ zorganizowanie wystaw publicznych. W 1819, 1821,
1823 i 1825 bra³ udzia³ w warszawskich wystawach, prezentuj¹c obrazy o tematyce mitologicznej, historycznej i alegorycznej, m.in. M³odzieniec z or³em; Zwyczaje pogrzebowe dawnych Litwinów; Alegoria
Kociuszki; Portret ksiêdza F.K. Bohusza; Portret ksiêdza Wincentego
Smuglewicza. Napisa³ rozprawê O sztuce malarstwa.

L. Janowski, S³ownik bio-bibliograficzny d. Uniwersytetu Wileñskiego, Wilno
1939; A. Ryszkiewicz, Polski s³ownik biograficzny, t. 13; V. Drëma, Prancikus
Smuglevièius, Vilnius 1973.

Kondratowicz Ludwik W³adys³aw, pseud. W³adys³aw Syrokomla, ur. 29 wrzenia 1923 w Smolhowie na Bia³orusi, zm. 15 wrzenia
1862 w Wilnie; poeta, ale tak¿e rysownik i malarz-amator. Rysowa³
o³ówkiem i piórkiem; do ulubionych motywów nale¿a³y widoki wiejskich zabudowañ, dworków szlacheckich, kocio³ów. Notowa³ w szkicowniku podczas podró¿y widoki obiektów zabytkowych: Widoki pa³acu Paców w Jeznie, Zamek w Miednikach, Dom k¹pielowy w Birsz25
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tanach, Tandeciarz, Widok Za³ucza i Widok Borejkowszczyzny, Widok
pa³acu w Werkach. Wed³ug jego rysunków rytowano ok³adki 1 i 3 tomu
jego Gawêd i rymów ulotnych; Zgonu Acerna i Chatki w lesie. Z nielicznych prób malarskich wymieniane s¹: Widok zagrody i Widok domu
Mickiewiczów w Nowogródku, które by³y w³asnoci¹ syna poety W³adys³awa, oraz w. Barbara, nale¿¹ca dawniej do Ludwika Korotyñskiego. W Muzeum Litewskim w Wilnie zachowa³ siê olejny obraz
Dworek szlachecki na Litwie; gwasz  Szcz¹tki zamku w Kownie; akwarela  Koció³ pojezuicki w Niewie¿u. W Borejkowszczynie posiada³
niewielk¹ kolekcjê obrazów wspó³czesnych malarzy polskich.
L. Uziêb³o, Syrokomla, Tygodnik Polski, 6/1898; F. Fornalczyk, Hardy lirnik
wioskowy. Poznañ, 1972; J. Derwojed, S³ownik artystów polskich, t. 4, Wroc³aw 1986.

Konicz (Kuntze) Tadeusz, ¿y³ w XVIII w. Dla kocio³a w Rogówku, posiad³oci Komarów, w 1765 namalowa³ Cud w. Jana Kantego.
Kultûros paminklø enciklopedija. Rytø Lietuva, t. 1. Vilnius 1996, s. 77.

Konik Josel, syn Mowszy, ur. 1877, zm. ?; fotograf. Ukoñczy³ szko³ê
powiatow¹ w Lidzie. Fotografi¹ zajmowa³ siê od 1894; w 1902 z bratem
Chaimem otworzy³ pracowniê portretów artystycznych, czynn¹ jeszcze
po 1908 w Wilnie, w domu Aizensztadta, przy ulicy Sadowej 2.
D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 1839-1914. £ód 2001, s. 23.

Kononowicz Romuald, syn Antoniego i Pauliny z domu Kaczan,
brat malarza Zenona Kononowicza (zm. 1971), ur. 1 maja 1907 w Ustroniu k. Nowogródka, zm. 20 lipca 1957 w Na³êczowie. W 1919-1921
uczy³ siê prywatnie rysunku i malarstwa w Riazaniu w Rosji, w l. 30.
korzysta³ z rad Felicjana Kowarskiego w Warszawie, by³ uczniem swego
brata. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie w Wilnie w 1935, póniej
Instytut Rysunków i Robót Rêcznych w Warszawie, dyplom uzyska³ w
1938. Pracowa³ jako nauczyciel gimnazjum w Sejnach. Od 1937 by³
cz³onkiem Zwi¹zku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. W 19371938 przebywa³ we W³oszech i Francji. W 1940 wywieziony w g³¹b
ZSRR; w 1942, po amnestii, zg³osi³ siê do II Korpusu gen. Andersa,
walczy³ m.in. pod Monte Cassino, odznaczony dwukrotnie Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Przebywa³ w Palestynie, Egipcie i Anglii. Powróci³ do kraju
w grudniu 1947. Pracowa³ jako nauczyciel, pocz¹tkowo w Poznaniu, w
1948-1951 w Szczecinie, od 1953  w Na³êczowie. W 1956 uzyska³
dyplom malarstwa w ASP w Warszawie. Malowa³ olejno, temper¹ i akwarel¹; rysowa³ piórkiem. By³ przede wszystkim pejza¿yst¹, choæ w jego
dorobku znajduj¹ siê tak¿e martwe natury i portrety. O jego twórczoci
przed 1939 nic nie wiadomo. Uczestniczy³ w wystawach w Szczecinie,
Zielonej Górze, w Gorzowie Wlkp. oraz w Lublinie.
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M. Zakrzewska, S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 90-91.

Kopacz Szczepan, ¿y³ w XV w.; malarz wileñski. Poddany Altarii
radziwi³³owskiej; 23 lutego 1571 sprzeda³ dom za Mostem Bernardyñskim Feliksowi ¯urawskiemu.
S³ownik artystów polskich, t. IV, Wroc³aw 1986, s. 96.

Kopczyñski Bronis³aw Piotr, ur. 1882, zm. 1964; malarz. W 19201921 by³ scenografem w Teatrze Polskim w Wilnie; autor wspomnieñ
Przy lampie naftowej  Warszawa 1959.
F. Ruszczyc, Dziennik. W Wilnie 1919-1932, Warszawa 1996, s. 146.

Kopczyñski Kazimierz, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz. Czynny w Wilnie; w 1704 zosta³ cz³onkiem Bractwa w. Marcina przy kociele w.
Ignacego; w 1706-1708 zapraszany bywa³ na kuma przez wileñskich
obywateli; w aktach z 1710/11 wzmiankowany, ¿e mortuu estin peste.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 100.

Kopelowicz Michel, ur. 1908 w Wilnie, zm.? W 1920 wst¹pi³ do
gimnazjum hebrajskiego im. Epsztejna w Wilnie, w 1923  do Gimnazjum Hebrajskiego Humanistycznego Herclijów.Ukoñczy³ szko³ê rysunkow¹ dla m³odzie¿y ¿ydowskiej w Wilnie.By³ wolnym s³uchaczem
na Wydziale Sztuk Piêknych USB; wykona³ rzebê Tanchum, namalowa³ seriê obrazów Motywy wileñskie, ok. 1930.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945 , [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 35; LVA, Vilnius, F 175.

Kopia Dominik, ur. ?, zm. 6 kwietnia 1805 w Wilnie; sztukator.
Pochodzi³ z W³och. Czynny w Wilnie, prawdopodobnie pracowa³ przy
restauracji kocio³a w. Piotra i Paw³a na Antokolu; 29 lipca 1799 chrzci³
syna, Dominika Paschalisa, a 2 marca 1801 - córkê, Mariannê El¿bietê.
V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 104.

Korsakowicz Jan, ¿y³ w XVIII w.; rytownik. Dzia³a³ w Wilnie,
autor rycin: Arbor gemalogia amplissimae Korsakorum domus, 1718 i
Maria in Carmelo triumphaus.
S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 120.

Korttówna Anastazja, ur. w 1914 w Petersburgu, zm. ? Po ukoñczeniu gimnazjum w Bia³ymstoku studiowa³a w 1935-1939 na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; dyplom nauczycielski otrzyma³a w
1939, w 1942-1945 studiowa³a w ASP w Monachium  rysunek, grafikê i malarstwo. Bra³a udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u 1935/1936-1937/1938, a tak¿e w wystawie plastyków wileñskich w 1940; w tym¿e roku zorganizowa³a wystawê na Pohulance
razem z Ró¿¹ Kijankow¹ i Edwardem £owickim oraz subskrypcjê grafików wileñskich w Kurierze Wileñskim. Po wojnie osiad³a w Niem27
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czech w Bad Harzburg, gdzie w 1948 zosta³a przyjêta do Zwi¹zku Artystów Pó³nocnych Niemiec. Mia³a wystawy w Niemczech. Od 1980
mieszka³a w Londynie. Grafik¹ zajmowa³a siê tylko w czasie studiów i
w okresie drugiej wojny wiatowej, tworz¹c pod wp³ywem Hoppena
kilka widoków architektonicznych Wilna i okolic. Przede wszystkim
by³a malark¹, namalowa³a Wilno-Zarzecze z 1937-1938, znany jest jej
obraz: Fortyfikowany koció³ w Mo¿ejkowie Ma³ym, 1940, akwaforta.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37, J.Kot³owski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 134.

Korycki Tomasz, syn Grzegorza, ur. ok. 1802 w Humaniu, zm. ?
W 1822-1823 studiowa³ na Uniwersytecie Wileñskim; ok. 1842 przebywa³ w Petersburgu. Malowa³ iluzjonistyczne martwe natury; namalowa³ portret Aleksandra Puszkina.
Tygodnik Petersburski 1842, nr 59, s. 324; V. Drëma, S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 121.

Korzeñ Natan, syn Szlomy i Racheli ze Szczawiñskich, ur. 17
kwietnia 1895 w P³ocku, zm. w 1941 w Wilnie. Jego ojciec i dziadek
byli br¹zownikami. Od 1918 uczy³ siê w warszawskiej Szkole Sztuk
Piêknych u Stanis³awa Lentza i Tadeusza Pruszkowskiego. Po odbyciu
s³u¿by wojskowej 1920-1921 mieszka³ w Warszawie. Nale¿a³ do Zwi¹zku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków. Du¿o malowa³ i wiele
wystawia³. Mia³ kilka wystaw indywidualnych: w P³ocku  1929 i 1932;
w Warszawie, w Salonie Garliñskiego  1930/31 i 1936 oraz w £odzi
 1932; wystawia³ te¿ w Pary¿u. We wrzeniu 1939 uciek³ przed Niemcami do Wilna. Tam nadal malowa³, a tak¿e pracowa³ jako dekorator
teatralny. Po wkroczeniu Niemców w 1941 schwytany i powieszony,
a obrazy jego spalone. Malowa³ martwe natury, kwiaty, kompozycje
figuralne i portrety, malowa³ je te¿ w Wilnie, wród nich Autoportret.

S. £oza, Czy wiesz kto to jest?, Warszawa 1938; H. Bartnicka-Górska, S³ownik
artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 126-127.

Korzon Abdon, ur. ¿y³ w XIX w. By³ jednym z pierwszych fotografów wileñskich. Przed 1859 otworzy³ zak³ad w domu Adamowicza
przy ulicy Wielkiej na Imbirach. By³ autorem pierwszych zdjêæ Wilna z
lat 1860-1863. Wykonywa³ zdjêcia stereoskopowe (nie zachowa³y siê).
Za udzia³ w Powstaniu Styczniowym zes³any na Sybir.Wzmiankowany
w Wilnie w 1859-1864; fotografowa³ powstañców 1863, pejza¿e wileñskie; po 1864 zak³ad decyzj¹ w³adz rosyjskich zosta³ zamkniêty.

Kurier Wileñski 1860, nr 66; D. Junevièius, Fotografowie na Litwie 18391914. £ód 2001, s. 24, Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 256.
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Kosiñski Micha³, ¿y³ w XVIII w.; malarz. W aktach kolegium jezuitów w Nowogródku notowany w 1714 jako adjutor Pictoris.
S³ownik artystów polskich, t. IV. Wroc³aw 1986, s. 131.

Kosmulski Leon, syn Maksymiliana i Marii z domu Linke, ur. 14
marca 1904 w Kijowie, zm. 9 padziernika 1952 w Krakowie. Szko³ê
redni¹ ukoñczy³ w Gostyninie, studia odbywa³ w Pañstwowej Szkole
Sztuk Zdobniczych w Poznaniu; ukoñczy³ Wydzia³ Sztuk Piêknych USB
w Wilnie, studiowa³ u Ludomira Sleñdziñskiego (malarstwo) i Jerzego
Hoppena (grafika); w 1936-1939 by³ asystentem w katedrze grafiki USB;
uczestnik subskrypcji prac graficznych w 1934; jako student wystawi³
grafikê w 1934 w Wilnie; w 1939 uczestniczy³ w wystawie Grupy Wileñskiej. By³ cz³onkiem Cechu w. £ukasza. W 1939 nagrodzono jego
cykl drzeworytów Kocio³y wileñskie oraz miedziorytów Zapomniane
groby. Podczas okupacji wspó³pracowa³ jako ilustrator z pras¹ podziemn¹.
Po drugiej wojnie by³ adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Od 1947 nale¿a³ do krakowskiej grupy Dziewiêciu Grafików. Uczestniczy³ w wielu wystawach, np. w Wilnie, ponadto w Warszawie, £odzi, w Radomiu, Toruniu; reprezentowa³ klasycyzm szko³y
wileñskiej. Znane s¹ jego drzeworyty, m.in.: Ze sztandarem, ok. 1932,
linoryt; W barze, 1933, drzeworyt; Bar II. Pijacy, ok. 1933, drzeworyt;
Dwoje na ³awce, 1933, drzeworyt; Kompozycja pejza¿owa, 1933, drzeworyt; Pejza¿ miejski z mostkiem, 1934, drzeworyt; Kompozycja pejza¿owa z czerwonym domkiem, 1934, drzeworyt; Miasteczko z zielonym
domkiem, 1935, drzeworyt; Vilna Totus Lituanie Urbs Celeberrima, 1935,
drzeworyt; w. Kazimierz, 1936, drzeworyt; Brama Klasztoru Po-Bazyliañskiego w Wilnie, 1936, drzeworyt; Sielanka  Karolinki nad Wili¹,
1937, drzeworyt; Nad Trockim jeziorem, 1937, miedzioryt; Stare drzewa,
1938, miedzioryt; Wilno, niegdy stolica Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, dzisiaj województwa wileñskiego, za³o¿one przez Giedymina w 1322,
1938, miedzioryt; Cmentarz xx. Bernardynów I, 1938, miedzioryt; Cmentarz xx. Bernardynów I, II i III, 1338/39, 1938; miedzioryt; Potok, 1940,
miedzioryt; Wejcie do kocio³a w. Jerzego w Wilnie, 1940, miedzioryt;
Piotr Skarga, 1940; miedzioryt. Pozostawi³ oko³o 200 rycin.
H. Kabaszewska, S³ownik artystów polskich, t. 4. Wroc³aw 1986, s. 132-133; J.
Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 68;
Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 161162, 230-231; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod
red. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 169.
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Pytanie to wydaje
siê retoryczne. Zapewne mo¿na tak je potraktowaæ. Ale kiedy z unii
dwóch krajów, na d³ugie lata ze sob¹ powi¹zanych,
powsta³a
Rzeczpospolita nie tylko Obojga Narodów,
ale i wiêcej nacji, sprawa nie wydaje siê b³a- Maj nad Wili¹ bêdzie przebiegaæ równolegle
ha. Tym bardziej, ¿e co z festiwalem litewskim Wiosna Poezji. Czytarusz powracaj¹ do niej nie wierszy na Uniwersytecie Wileñskim. 2007
i historycy, i znaczna czêæ mieszkañców niezale¿nych dzi krajów 
Litwy, Polski i Ukrainy, bêd¹cej na rozdro¿u Bia³orusi.
Przez wieki trwaj¹ca wspólnota, ze swoimi plusami i minusami, nie
mog³a nie pozostawiæ trwa³ych ladów w wiadomoci i kulturze, jak
wspólne d¹¿enie do niepodleg³oci podczas zaborów carskich i totalitaryzmu sowieckiego. To paradoks, ale dziêki dawnemu organizmowi
politycznemu jego potomkowie zbudowali nowe pañstwowoci, jakich
 byæ mo¿e  bez tamtej Unii nie by³oby dzi na mapie wiata.
Dzisiaj Polska i Litwa znalaz³y siê w gronie najbardziej rozwiniêtych
i demokratycznych krajów Europy. Ich ladami stara siê pod¹¿aæ Ukraina, budzi siê Bia³oru. Budujemy swoje dobros¹siedztwo poprzez szerokie otwarcie (nie myliæ z koniunkturaln¹ poprawnoci¹ polityczn¹) i
wspó³pracê, niekiedy maj¹c ró¿ne punkty widzenia na dawne dzieje.
Jest jednak dziedzina, stanowi¹ca fundament w budowaniu wspó³czesnych relacji. Do niej odnosimy dawn¹ spuciznê kulturaln¹, która
³¹czyæ mo¿e potomków tamtej wspólnoty na nowych zasadach. Nie
tylko architektura z epoki Jagiellonów i póniejsza przypomina o minionych stuleciach. Chêtnie wracamy do malarstwa tamtych czasów,
muzyki, literatury. Od Piotra Skargi i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego  poprzez Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego, poprzez ¯aga30
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rystów, z Czes³awem
Mi³oszem, poprzez Tadeusza Konwickiego, który  miejmy nadziejê 
nie jest ostatnim twórc¹
polskim, nawi¹zuj¹cym
w swej twórczoci do
Litwy i Wileñszczyzny.
Wszyscy oni s¹ obywatelami Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, przede Gocie Spotkañ w Kownie. 2005
wszystkim z ducha, opiewali bowiem jego dzieje  czerpi¹c inspiracje ze
sztuki ludowej ró¿nych narodów, z s¹siedztwa ludzi ró¿nych narodowoci. To równie¿ nie przypadek, ¿e najpoczytniejsze dzie³o o Jagiellonach napisa³ syn Ziemi Wileñskiej, Lech Beynar  Pawe³ Jasienica. Znaj¹c
Wilno, od lat studiów na miejscowym uniwersytecie, doskonale czu³
materia³, umiejêtnie wykorzysta³ go jako tworzywo w swych dociekaniach historycznych i wyci¹ganiu wniosków.
Jagiellonowie, za spraw¹ Unii, nadali rozg³os Wielkiemu Ksiêstwu
Litewskiemu w Europie, s¹ nadal obecni w dzisiejszej kulturze, nie tylko Litwy i Bia³orusi, ale i Polski, innych krajów regionu. Dowodem na
to s¹ przygotowania Krzysztofa Zanussiego do filmu, którego bohaterk¹ bêdzie królowa Jadwiga, borykaj¹ca siê z dramatem powiêcenia
siebie w imiê ówczesnej racji stanu przysz³ej Unii  poprzez ma³¿eñstwo z W³adys³awem Jagie³³¹. Widzowie litewscy oczekuj¹ na sfinalizowanie przedsiêwziêcia z niemniejsz¹ niecierpliwoci¹ i zaciekawieniem ni¿ mi³onicy twórczoci wybitnego re¿ysera w Polsce.
Cieszê siê, ¿e zaproszenie do rozmowy na temat Jagiellonów w aspekcie wspó³czesnoci przyjêli Ewa Beynar-Czeczott, córka Paw³a Jasienicy oraz Krzysztof Zanussi, jak te¿ wielu wspania³ych poetów i pisarzy,
krytyków literackich, publicystów i
dziennikarzy z Polski i innych krajów.
Dziêki ich udzia³owi
organizowane po
raz piêtnasty spotkania pozyskaj¹
charakter zaiste juZdjêcie w rodku Europy  pod Kiejdanami. 2005
bileuszowy.
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Ten, który choæ raz organizowa³ podobnego typu przedsiêwziêcia, wie,
ile trudnoci napotyka siê po drodze. A wyjaniæ tu trzeba, ¿e nie jest to
festiwal, zorganizowany przez instytucjê pañstwow¹ czy wielotysiêczn¹
organizacjê (inna sprawa, czy taka de facto na Wileñszczynie istnieje),
tylko przez niszow¹ redakcjê Znad Wilii i Polsk¹ Galeriê Artystyczn¹.
Jest to zadanie nie³atwe i z powodu tutejszych uwarunkowañ  dzia³alnoæ artystyczna Polaków na Litwie w zakresie literatury najczêciej
nie ma wysokich lotów, najaktywniejsi bywaj¹ tu twórcy, preferuj¹cy
amatorszczyznê, opart¹ na stylistyce sprzed wieków. Mo¿e dlatego
przedsiêwziêcie jest niezwykle wa¿ne dla zachowania oblicza, jak te¿
pod k¹tem bardziej wykszta³conych i m³odych mi³oników poezji.
Trudnoci udaje siê przebrn¹æ dziêki pomocy instytucji, które doceniaj¹ tego typu wysi³ek i jego owoce. A te s¹ namacalne  Spotkania pomagaj¹ naszym twórcom integrowaæ siê z ich kolegami, a to w warunkach
mniejszoci narodowych oznacza jedyn¹ najczêciej alternatywê zaistnienia. W ci¹gu 15 lat, Maje nad Wili¹ sprzyja³y wydaniu poszczególnych
tomików poetyckich twórców wileñskich, m.in. dziêki staraniom Romualda Karasia z Warszawy i Henryka Szylkina w Zielonej Górze.
Druga strona medalu to inspirowanie siê Wilnem przez naszych goci. Zaryzykujê stwierdzenie, ¿e wszystkich sporód ponad stu poetów,
którzy przyjechali do nas z zagranicy, w jaki sposób zauroczy³o Wilno.
Powsta³y z tego nawet oddzielne  wileñskie tomiki, antologie, nie mówi¹c o publicystyce, która wykracza³a poza ramy poezji, nawi¹zuj¹c do
naszego ¿ycia  jego problemów i sukcesów.
Mylê, ¿e dobrym upamiêtnieniem tej fascynacji miastem, bêdzie wydanie antologii wierszy o Wilnie. Bêdzie to pozycja, jak¹ planujê wydaæ w
zainaugurowanej niedawno serii. Jest to inicjatywa doæ niebezpieczna,
zwa¿ywszy, ¿e ostatnio o Wilnie napisano
tysi¹ce wierszy. Natomiast nie ukaza³a
siê antologia z prawdziwego zdarzenia, w
której  prócz tradycyjnych i ci¹gle powtarzanych w¹tków
 by³yby przedstaPoeci za chwilê z Kiejdan wyrusz¹ do Szetejñ. 2005
wione wspó³czesne
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inspiracje miastem. Punkty
widzenia twórców, pochodz¹cych z ró¿nych stron, a
nawet z innych kontynentów. Zapraszam do wspó³pracy przy wydaniu takiej
antologii!
Majowe Spotkania owocowa³y przyjaniami, przek³adami, równie¿ swoimi
anegdotami. Ju¿ na starcie Wielkie emocje zawsze budzi³y spotkania z popozyska³y przyjació³, którzy ezj¹ m³odych twórców. PGA Znad Wilii, 2005
przyczynili siê do wydania naszych ksi¹¿ek, obecnoci polskich poetów
z Wilna na spotkaniach i festiwalach w wielu zak¹tkach Polski i nie tylko.
Podejmowalimy setki goci. Choæ  jak to bywa w ¿yciu i co trzeba
wkalkulowaæ  byli i tacy, którzy traktowali przyjazdy do Wilna jedynie
jako mi³e wycieczki i nic dla swych rodaków na Litwie nie zrobili. Oto
poeta-dzia³acz obrazi³ siê, ¿e nie przyjêlimy autobus goci jego festiwalu
w Polsce, a telewizja nie wziê³a od niego wywiadu, kto  ¿e nie mia³
swojego wieczoru autorskiego w filharmonii, kto inny  ¿e cenimy sobie bardziej Mi³osza ni¿ jego, kto znowu  ¿e nie drukujê wszystkich
jego tekstów... Ale wszyscy w swej twórczoci odnotowali Wilno.

Po tym, jak ostatni raz zabrzmia³y wiersze podczas Maja nad Wili¹. Dzisiaj
tablica upamiêtniaj¹ca Mickiewicza w by³ym Klasztorze Bazylianów nie istnieje
(zosta³a wyd³ubana ze ciany), jak nie istnieje i sama Cela Konrada.. 2005
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Sobota, 24 maja
Przyjazd goci z zagranicy. Spotkania w PGA Znad Wilii. Wycieczki po
miecie z przewodnikami, udzia³ w imprezach kulturalnych (muzea, koncerty).
18.00  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim w ramach litewskiej Wiosny
Poezji. Zwi¹zek Pisarzy Litwy, ul. K. Sirvydasa 6.
Niedziela, 25 maja
9.30  Przywitanie z Adamem przy pomniku Mickiewicza. Inauguracja
Maja nad Wili¹  w podwórzu mieszkania poety w Zau³ku Bernardyñskim, z
udzia³em przedstawicieli Zwi¹zku Pisarzy Litwy, Ambasady i Konsulatu Generalnego RP w Wilnie.
11.30  Msza w. w Kociele Wniebowst¹pienia NMP (Franciszkanów 
ul. Trakø 9/1). Dzielenie siê s³owem poetyckim.
18.00  Spotkanie z Krzysztofem Zanussim  siedziba Ambasady RP w
Wilnie, ul. v. Jono 3.
Poniedzia³ek, 26 maja
10.00  Co nam zosta³o z dawnej spucizny Jagiellonów? Wspó³praca spadkobierców ich tradycji dzisiaj. Konferencja z udzia³em Ewy Beynar-Czeczott,
historyków i literatów. Instytut Polski.
15.00  Zwiedzanie Uniwersytetu Wileñskiego.
18.00  IV Turniej Jednego Wiersza M³odych o Nagrody Czeladnika Poezji. Promocja ksi¹¿ek uczestników MSP i najnowszych numerów Znad Wilii. Spacerkiem po Wilnie  widowisko poetycko-muzyczne w wykonaniu
Studia Polskiego, re¿. Lilia Kiejzik. Sala Filomatów Muzeum A. Mickiewicza.
Wtorek, 27 maja  na Ziemi Solecznickiej
Obejrzenie przed wyjazdem z Wilna domu przy ul. wiêciañskiej 16, w
którym mieszka³ Lech Beynar (Pawe³ Jasienica). Zwiedzanie miejsc, zwi¹zanych ze niadeckimi, pobytami Juliusza S³owackiego w Jaszunach. Znad Wilii i
innych rzek  nad Solczê. spotkania w Ejszyszkach (Dom Polski) i Solecznikach. Majówka nad Solcz¹, z udzia³em miejscowych zespo³ów artystycznych.
roda, 28 maja
10.00  Rozmowa na tematy translatorskie i wspó³pracy literatur w Zwi¹zku Pisarzy Litwy.
17.00  roda Literacka przy Celi Konrada  unickim Kociele w. Trójcy.
19.00  Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków w ich Przyjació³. PGA Znad
Wilii.
Czwartek, 29 maja
Spotkania w placówkach kulturalnych. Odjazd goci zagranicznych.
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ZA S¥SIADA MIEÆ KRAJ, KTÓRY UCZESTNICZY
OD WIEKÓW W KULTURZE WYSOKIEJ
Rozmowa z Krzysztofem Zanussim
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 Cieszê siê, ¿e zechcia³ Pan przyj¹æ nasze zaproszenie na XV Miêdzynarodowe Spotkanie Poetyckie
Maj nad Wili¹. Podczas tej, jubileuszowej edycji przedsiêwziêcia,
chcemy porozmawiaæ m.in. na temat, co nam pozosta³o ze wspólnej
spucizny Jagiellonów...
 W unii polsko-litewskiej mo¿na
wybraæ to, co mi³e. I to, co jest mniej
mi³e. Mylê, ¿e dzisiaj, kiedy tamta
Krzysztof Zanussi w siedzibie Stuunia jest przesz³oci¹, warto siê sku- dia Filmowego Tor w Warszawie
piæ na tym, co pozytywne, bo reszta
zadecydowa³a o ostatecznym historycznym niepowodzeniu tej idei. A
by³a to idea  wydajê siê mi z tego, co mnie ucz¹ historycy  nowatorska w skali Europy. Bo by³a to idea powstania pañstwa wielonarodowociowego, wielojêzykowego, wielokulturowego, wieloreligijnego,
wieloetnicznego. Taka idea w tamtych latach by³a nowoci¹, dzi jest
bardzo bliska idei Zjednoczonej Europie. Dlatego mo¿emy uwa¿aæ siê
za jej prekursorów. Stworzylimy razem z Litwinami projekt, który
mo¿e zadecydowa³ o naszym przetrwaniu. Nie wiem, czy bymy siê
oparli osobno  zarówno ekspansji germañskiej, jak i zagonom tatarskim, a potem jeszcze tureckim. Czy wreszcie presji rozwijaj¹cego siê
Ksiêstwa Moskiewskiego, któremu mymy w koñcu ulegli, ale jest
rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e bez unii uleglibymy wczeniej, ponielibymy
wiêksze straty. Gdybanie w historii, mylenie, jakby siê inaczej mog³aby ona potoczyæ, jest zawsze zajêciem troszkê zabawowym. Historia
ma swoje tajemnice, swoje koniecznoci, których nie umiemy z daleka
oceniaæ. Uwa¿am, ¿e warto zachowaæ pamiêæ pozytywn¹. W koñcu
przecie¿ w wiêkszym stopniu to mniejsza Litwa rz¹dzi³a wiêksz¹ Polsk¹,
a nie odwrotnie. Proporcja si³ by³a taka. A to, ¿e Litwa w du¿ym stopniu siê spolonizowa³a, dzisiaj mo¿emy opisywaæ w kategoriach konkursu kultury cywilizacji. Za to nie mo¿na ponosiæ ani winy, ani wyra¿aæ ¿alu. Jest to fakt, który w historii siê zdarza.
 I taki kontekst towarzyszy Pañskiemu projektowi nakrêce35
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nia filmu, który równie¿ dotyka narodzin unii, uka¿e zapewne
dramatyczne losy ludzkie w imiê ówczesnej racji stanu? Chodzi o
Królow¹ Jadwigê. Film zapewne z wielkim zainteresowanie przyjm¹
równie¿ Litwini, którzy bardzo wysoko ceni¹ Pañsk¹ twórczoæ, o
czym chyba Pan siê przekona³ podczas pobytów na Litwie.
 W filmie, który staram siê zrealizowaæ ju¿ od kilkunastu lat, chcê
po³o¿yæ nacisk na to, ¿e ta kobieta, w³aciwie dziewczyna, która zosta³a królem i doprowadzi³a do unii ofiar¹ swojego osobistego ¿ycia, by³a
kim, kto wniós³ do redniowiecza pewien element nowoczesnoci.
Od czasów Jadwigi rz¹dy sta³y siê du¿o bardziej umiarkowane  jakbymy dzisiaj powiedzieli  du¿o bardziej cywilne, a to oznacza  bardziej
ludzkie. Dynastia piastowska, jak wszystkie s¹siednie dynastie w owych
czasach, p³awi³a siê w krwi, wiaro³omstwie, w nies³ychanym gwa³ceniu przyjêtych ju¿ przecie¿ zasad chrzecijañstwa. Natomiast Jadwiga
mia³a odwagê podjêcia reformy, która zaowocowa³a. Jagie³³o, u jej boku,
a potem ju¿ sam, jego nastêpcy, rz¹dzili w nieporównywalnie cywilizowany sposób. O wiele rzadziej siêgali do brutalnej przemocy. To by³a
Rzeczpospolita du¿o bardziej dojrza³a, wiêc po to warto j¹ przypomnieæ.
 Jadwiga, te¿ jako wiêta, jest postaci¹ pierwszoplanow¹?
 Scenariusz dawno temu zosta³ wydrukowany. lub z Jagie³³¹ jest
pocz¹tkiem epilogu. Natomiast decyzja Jadwigi, ¿eby siê poddaæ racji
stanu, jest przedmiotem jej dramatu.
 Jaki jest tytu³ filmu?
 Nazywamy go Jadwig¹ Andegaweñsk¹, ¿eby raczej wskazaæ na
jej dynastyczne znaczenie, a nie straszyæ publicznoæ tym, ¿e by³a wiêt¹.
Publicznoæ boi siê filmów o wiêtych, bo zwykle wiêci wypadaj¹
bezdarnie na ekranie. A to by³a bardzo barwna postaæ.
 Od jej czasów Polska  o czym mówilimy  bêdzie pozyskiwaæ coraz bardziej wielonarodowociowy kontekst. Po wielu latach wspólnej historii narodów powstanie pojêcie Kresów.
 Ja te¿ mam jakie powi¹zania z dawnymi Kresami. Siêgaj¹ one
mojego dziadka, który przyszed³ z Syberii, a by³ w 63 roku wygnany z
maj¹tku na terenach dzisiejszej Bia³orusi. To wszystko jest niepewne,
tylko dziadek jest pewny. I to po stronie matki, po stronie ojca jestemy
importami z Italii, wiêc mamy trochê inne spojrzenie na tê czêæ
Europy. W czasach rozbiorowych moi przodkowie od czterdziestych
lat XIX wieku budowali koleje. Najpierw na terenie Imperium Habsburskiego, a potem przenieli siê do Imperium Rosyjskiego.
 Dlatego interesuje siê Pan histori¹ pogranicza narodów?
 Mam ogromne zrozumienie dla litewskich kompleksów. To s¹ po36
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wtórne narodziny narodu, które przysz³y spónione na czas niekorzystny. St¹d moje wyrozumienie dla wielu rzeczy, które mog³yby budziæ
odruchowo negatywne emocje. To jest tak, jak przy ³ó¿ku chorego  nie
wolno stosowaæ kategorii racjonalnego rygoru. Te kilkanacie lat wolnoci ju¿ bardzo du¿o zmieni³y mentalnoæ na Litwie. Nastroje s¹ mniej
gwa³towne, jest wiêksze zrozumienie samych siebie. Dla mnie najwa¿niejsze jest to, ¿eby Litwa przesta³a byæ taka ludowa, jak by³a na pocz¹tku swej niepodleg³oci. Kiedy ca³¹ swoj¹ to¿samoæ skierowa³a w³aciwie tylko w obszar kultury ludowej  jako, ¿e ona zachowa³a przez jêzyk
taki narodowy charakter. Ja bym chcia³ za s¹siada mieæ kraj, który uczestniczy od wieków w kulturze wysokiej. Fakt, ¿e to uczestnictwo wi¹za³o
siê równie¿ z u¿yciem jêzyka polskiego, dla mnie ma minimalne znaczenie. Tak naprawdê, w okresie najwy¿szego rozkwitu u¿ywano jeszcze
innych, trzecich jêzyków. By³a ³acina, potem francuski. Tak mawiano w
salonach, wiêc od¿egnywanie siê, odcinanie od rzekomych renegatów
tylko dlatego, ze u¿ywali innego jêzyka, jest historycznym zubo¿eniem.
Tym bardziej pocieszaj¹ce, ¿e to ju¿ troszkê przemija. ¯e Litwini, rozumiej¹, ¿e element czysto litewski, rusiñski, który jest czêci¹ ich historii,
jest niezale¿ny od tego, jakim pos³ugiwa³o siê jêzykiem.
 Dzisiaj znowu mamy otwarte granice. Jak powtarzaj¹ politycy  ³¹czy nas s¹siedztwo strategiczne. A czy istniej¹ dla Pana perspektywy wspó³pracy na planie filmowym?
 Mo¿e ona siê uda przy Jadwidze. Wspó³praca jest trudna, bo na
Litwie nie ma kapita³u. A dzi najwa¿niejsze s¹ kwestie kapita³owe.
Mo¿emy natomiast korzystaæ ze studiów litewskich, które s¹ tañsze
ni¿ w Polsce. Na razie trudno powiedzieæ, jak zamkniemy bud¿et z tym
projektem, bêdziemy wiedzieli i o tym. Zanim tego nie nast¹pi³o, mam
inny film, z udzia³em Ukrainy. Teraz go zaczynam, jak przyjadê do
pañstwa do Wilna w maju, bêdê ju¿ po zdjêciach.
 Poproszê o dwa s³owa o tej produkcji.
 Bêdzie to komedia o wspó³czesnych czasach. W g³ównej roli zagra lwowianin, pan Stupko. Film siê nazywa Serce na d³oni, a do kin
ma trafiæ ju¿ jesieni¹.
 ¯yczê powodzenia i dziêkujê.
 Czytelnikom nad Wili¹ i w s¹siedztwie  serdeczne pozdrowienia.
Od Polaka, rozumiej¹cego doskonale los tych, którzy ¿yj¹ w odmiennym otoczeniu.
Rozmawia³: Romuald Mieczkowski
13 lutego 2008
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WOLA£ WILNO ZACHOWAÆ W TAKIEJ PAMIÊCI,
JAK JE WIDZIA£ OSTATNI RAZ
Rozmowa z Ew¹ Beynar-Czeczott
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 Urodzi³a siê Pani w Wilnie.
 Jeszcze przed wojn¹. Najpierw
mieszkalimy na ulicy Ma³a Pohulanka,
a póniej  jak gorzej siê zaczê³o rodzinie
powodziæ  przenielimy siê na ulicê
wiêciañsk¹ 16, w dzielnicy kolejowej.
 To by³o w latach wojny?
 Wynajmowalimy wtedy skromny parter domku, który zachowa³ siê do
Ewa Beynar-Czeczott w swym dzisiaj. Parokrotnie by³am tam, ale do
mieszkaniu na Mokotowie
rodka nie zosta³am wpuszczona przez
obecn¹ w³acicielkê. Podejrzewam, ¿e jest to ta dziewczynka, która
zosta³a do nas dokwaterowana, gdy Rosjanie zaczêli masowo siê sprowadzaæ do Wilna. Rekwirowano dla nich znaczn¹ czêæ mieszkañ. Tê
dzielnicê zapyzia³ych murowanych domków doæ dok³adnie pamiêtam z
okresu dzieciñstwa. Jak nie by³o wtedy chodnika, tak go i teraz nie ma.
 Jak potem potoczy³y siê losy rodziny?
 Z Wilna wyjechalimy jednym z ostatnich transportów repatriacyjnych. Pojecha³ymy do Zakopanego, gdzie ojciec wynaj¹³ dla nas
mieszkanie  dla mnie, mojej mamy i jej siostry, która zawsze z nami
mieszka³a. Ciocia by³a nauczycielk¹ w Wilnie i uwa¿a³a, ¿e dopóki s¹
polskie dzieci, nie mo¿e wyjechaæ. Wyjecha³ymy wiêc po zakoñczeniu roku szkolnego, w lipcu 1946 roku. Podró¿ trwa³a ponad dwa tygodnie. Mymy siê spotkali z ojcem w Poznaniu, a mieszka³ on wówczas w Krakowie. Jakim cudem wykry³, ¿e transport bêdzie w Poznaniu. Dobrze pamiêtam dzieñ naszego spotkania  akurat tego dnia skoñczy³am osiem lat. W Zakopanem krótko bylimy, przenielimy siê bowiem do Szczekocin w województwie kieleckim. Tam rodzina mieszka³a do roku 1955, kiedy to ojciec dosta³ mieszkanie w Warszawie.
 Nie szkoda by³o zostawiaæ w Wilnie kole¿anek i kolegów?
 Ju¿ ich nie mia³am. Wszyscy wyjechali, czêæ wywieziono. Na
naszej ulicy rozbrzmiewa³ rosyjski. Opanowa³am ten jêzyk biegle w mowie dziecinnej. Niczego wiêc mi szkoda nie by³o, op³akiwa³em tych, którzy wyjechali. Do szko³y jeszcze nie chodzi³am, ale u nas w domu ciocia
prowadzi³a tajne komplety, wiêc siê przyucza³am na nich i kiedy przyjecha³am do Polski, od razu posz³am do czwartej klasy. W zwi¹zku z tym
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ca³e ¿ycie mia³am wszystko o dwa lata wczeniej. Przed wyjazdem otrzyma³ymy znak od ojca, ¿e ma pracê i warunki, aby nas przyj¹æ.
 Ojciec do Polski  Ludowej ju¿  trafi³ wczeniej.
 To mglicie pamiêtam. Najpierw by³a jego kampania wrzeniowa,
po której wróci³ i zosta³ pracownikiem fizycznym, bo zwolniono go z
Radia w Wilnie, gdzie pe³ni³ funkcjê spikera. Przez pewien czas pracowa³
jako stró¿ nocny w tej¿e rozg³oni. Miêdzy innymi by³ te¿ drwalem w
lesie i pomocnikiem murarza. Oczywicie, zwi¹za³ siê z konspiracj¹ i w
pewnym momencie znikn¹³ z domu i spotkalimy siê dopiero po latach.
 Podczas konspiracji zmieni³ te¿ sobie nazwisko.
 Mama uchodzi³a wiêc za wdowê. Tak by³o bezpieczniej, uniknê³a wywózki na Wschód. By³a przez ca³y czas pewna, ¿e ojciec
¿yje, choæ nie wiedzia³a, co siê z nim dzieje. Z kolei ojciec zdawa³
sobie sprawê, ¿e nie mo¿e ujawniæ siê jako Lech Beynar. Pseudonim
Pawe³ Jasienica pochodzi od nazwy wsi ko³o Ostrowi Mazowieckiej,
w której siê ukrywa³, kiedy by³ ranny. Bywalimy potem w tej Jasienicy, odwiedzalimy wielokrotnie ksiêdza Stanis³awa Falkowskiego,
który ojca przechowa³ w czasie jego rekonwalescencji. Ksi¹dz Stanis³aw dawa³ lub jednej z naszych córek. Zmar³ w sêdziwym wieku
cztery lata temu. S³abowa³, s³abowa³, ale prze¿y³ d³ugie ¿ycie.
 Kiedy dowiedzia³a siê Pani, ¿e ojciec jest pisarzem?
 Najpierw go postrzega³am jako dziennikarza. To by³o w szkole, w
Szczekocinach. Bywa³am w redakcji Tygodnika Powszechnego. Na
pocz¹tku swej dzia³alnoci ty³ reporterem, publicyst¹, a za pisanie ksi¹¿ek wzi¹³ siê dopiero na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych.
 W tych ksi¹¿kach by³a Litwa.
 Tak siê sta³o, ¿e historia Polski, to i historia Litwy.
 Trudno wtedy by³o mówiæ o tym wprost.
 Oficjalnie, tak.
W dowodzie osobistym moim miejscem urodzenia by³o
ZSRR. To, ¿e pochodzilimy z Wilna,
wcale nam nie przeszkadza³o w ¿yciu
prywatnym, znajomi darzyli nas du¿¹
sympati¹. Ojciec
mówi¹c zaci¹ga³,
podobnie jak pan, Dom przy ulicy wiêciañskiej 16 (Ðvenèioniø)
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Czy ulica wiêciañska w Wilnie du¿o siê zmieni³a od czasów, kiedy tu mieszka³
autor Polski Jagiellonów?
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by³ traktowany jako trochê egzotyczny osobnik  z racji swych zainteresowañ historycznych.
 Czy za najwiêksze dzie³o Pani ojca mo¿na uznaæ g³on¹ trylogiê historyczn¹?
 Niew¹tpliwie Polska Piastów, Polska Jagiellonów i Rzeczpospolita stanowi¹ podstawê jego twórczoci. Mia³ jeszcze inne ksi¹¿ki, mo¿e
mniejszej wagi, ale z pewnoci¹ interesuj¹ce.
 Czy Pawe³ Jasienica odwiedzi³ miasto swojej m³odoci?
 Nie chcia³ do niego pojechaæ, poniewa¿ wszyscy znajomi, którzy
po wojnie Wilno odwiedzili, wracali z beznadziejnie ponurym wra¿eniem. Zarówno odnosi³o siê to do pozamykanych, poprzerabianych na
sk³ady i warsztaty kocio³ów, zniszczenia ca³ego piercienia polskich
wiosek wokó³ Wilna i zbudowania na ich miejscu blokowisk. On wola³
Wilno zachowaæ w takiej pamiêci, jak je widzia³ ostatni raz.
 Pani ju¿ nie mia³a takich obci¹¿eñ?
 Nie. Dlatego przy pierwszej okazji pojecha³am do miasta mojego
dzieciñstwa. Doæ póno, bo na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. ródmiecie by³o wtedy jeszcze bardzo zaniedbane. Zauroczy³y jednak¿e
mnie piêkne okolice Wilna, ale ba³am siê owych blokowisk. Mieszkalimy w dzielnicy Justyniszki, która wywar³a bardzo niedobre wra¿enie.
Nie poprawi³a je wcale nowoczesna Wie¿a Telewizyjna, widoczna z
wielu miejsc. Oczywicie, dobrze rozumiem to, ¿e nie tylko Wilno w
ten sposób siê zmienia³o. Dlatego cieszy, ¿e teraz miasto coraz bardziej
piêknieje i czyciej, robi w ca³ej swej pe³ni europejskie.
 Drukowa³em w Znad Wilii tekst przemówienia Paw³a Jasienicy podczas pogrzebu Stanis³awa Cata Mackiewicza na warszawskich Pow¹zkach. Pani ojciec okrela³ redaktora S³owa Wileñskiego jako obywatela wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Czy
to okrelenie pasuje równie¿ do autora Polski Jagiellonów?
 Nale¿y z tym siê zgodziæ. Litwê przecie¿ traktowa³ jako co odrêbnego, jako teren pogranicza, na którym wiele siê dzia³o w zakresie
kultury  i nie tylko. Wiele pr¹dów st¹d sz³o na Zachód, zap³adnia³o
szersze polskie poczynania. A ile znacz¹cych umys³ów stamt¹d siê wywodzi! Odrêbnoæ tych ziem na pewno mój ojciec czu³ i ceni³. Do
Litwinów Pawe³ Jasienica nie mia³ ¿adnych uprzedzeñ. Natomiast mia³
je do zarz¹dców tego pañstwa w czasie okupacji.
 Czy w swym pisarstwie tkwi³ tylko w dawnych dziejach?
 Nowo¿ytn¹ histori¹ ojciec siê nie zajmowa³. Gdyby ¿y³ d³u¿ej, do tego
chyba by dosz³o. Ale nie planowa³ ci¹gn¹æ swoich historycznych dzie³ po
Powstaniu Styczniowym  przewidywa³ bowiem du¿e i ju¿ nie do przeskoczenia k³opoty z cenzur¹.
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 Historyczne zainteresowania pisarza nie udzieli³y siê córce?
 Ku wielkiej rozpaczy mojego ojca 
nie. Nie odziedziczy³am ich ani trochê.
Jestem emerytowanym in¿ynierem hydrotechnikiem.
 Ale dba Pani bardzo energicznie o
literack¹ spuciznê ojca.
 Teraz nareszcie jestem zadowolona.
Kiedy te wszystkie perypetie s¹dowe (rzecz
dotyczy³a pozbawienia praw autorskich
Marka OBretennego, syna agentki SB,
drugiej ¿ony pisarza  R.M.) jakie prze¿y³am, skoñczy³y siê, pomyla³am sobie: Co
ja teraz bêdê robiæ, z kim teraz bêdê walczyæ? Pewien rozdzia³ w moim ¿yciu siê
zamkn¹³ i powia³o nud¹! Ale przyszed³ spokój i poczucie sprawiedliwoci.
 Ci¹gle wznawiane ksi¹¿ki Paw³a
Jasienicy ciesz¹ siê wci¹¿ popularnoci¹,
s¹ wród wydawniczych bestsellerów.
 W tym roku na tak¹ pozycjê szykuje
siê Pamiêtnik. To prawda, jego ksi¹¿ki 
jak to siê teraz mówi  dobrze schodz¹.
Przy ul. J. D¹browskiego 75 b
 Do dzisiaj Jasienica jednak nie by³
w Warszawie mieszka³ Pawe³
t³umaczony
na litewski.
Jasienica. Umieszczona, przez
 Mylê, ¿e ksi¹¿ka o Jagiellonach morodzinê córki pisarza 10 listopada 2007 tablica pami¹tkowa g³aby byæ wydana. Chocia¿by z tego powodu, ¿e  byæ mo¿e  przedstawia odrêbny punkt widzenia, ni¿ ten, który charakterystyczny jest dla historyków
litewskich. Ciekawy pod tym k¹tem mo¿e byæ Pamiêtnik. Jest to nieskoñczone dzie³o, w którym znalaz³o siê du¿o materia³u o czasach akademickich obydwojga moich rodziców w przedwojennym Wilnie. Pamiêtnik by³
w drugim obiegu, potem ukaza³ siê w Wydawnictwie Literackim, a obecnie Wydawnictwo Prószyñski wyda³o go bardzo ³adnie, z fotografiami.
 Rzecz dotyczy m³odoci autora?
 Zaczyna siê od dzieciñstwa, które up³ynê³o w Rosji. Traktuje o
losach rodziny w czasie rewolucji, o tu³aczce po ró¿nych jej miejscowociach. Póniej rodzina mieszka³a miêdzy innymi w Warszawie, £opatowie i w Wilnie. Ojciec maturê zrobi³ w Grodnie, a studiowaæ zacz¹³ na
Wydziale Historii Uniwersytetu Stefana Batorego. Wspomina wielu swych
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kolegów. Wtedy pozna³ moj¹ mamê. Pamiêtnik nie koñczy siê na czasach studenckich, bo jak to bywa u taty  s¹ wybiegniêcia w przód i w
ty³, ró¿ne zawirowania, ma parê wstawek powojennych.
 Ale temat wojny nie zosta³ w nim poruszony. A czy podczas jej
robi³ jakie notatki?
 Spisywa³ swoje wspomnienia wojenne i le¿a³y one u wspomnianego ksiêdza w Jasienicy. W 1948 roku ojciec by³ aresztowany i po
wyjciu na wolnoæ zapiski spali³  doszed³ do wniosku, ¿e to zbyt
niebezpieczny i obci¹¿aj¹cy wiele osób materia³. Stara³ siê te¿ o tym
okresie nic nie mówiæ.
 Czy w Polsce spotyka³ siê z kolegami swojej m³odoci?
 Oczywicie! Zreszt¹ wilnianie jako przedostali siê do Tygodnika Powszechnego. Przyjani³ siê ze Stanis³awem Stomm¹, który 
co prawda  pochodzi³ z Kowieñszczyzny, z Antonim Go³ubiewem, z
Catem  po jego powrocie z emigracji do Polski. Nie móg³ nie znaæ jego
jeszcze sprzed wojny, a w czasie wojny wielokrotnie polemizowa³ w
konspiracyjnej prasie z jego bratem, Józefem Mackiewiczem. Z Czes³awem Mi³oszem odbywa³ podró¿e w Klubie W³óczêgów. Tak samo
z Teodorem Bujnickim, Stefanem Jêdrychowskim.
 Zapewne jeszcze i z Henrykiem Dembiñskim...
 Dembiñskiemu powiêci³ ca³y rozdzia³. Razem byli w wojsku.
 Jerzego Putramenta te¿ wspomina?
 Putrament jako nie przewija siê w taty wspomnieniach.
 Wspomnieniom towarzyszy materia³ ikonograficzny?
 Zdjêcia s¹, jakie ja mia³am. Wstawi³am je do albumu, który teraz
jest w wydawnictwie. S¹ tam te¿ zdjêcia z Wilna. By³y one w Pamiêtniku, a teraz bêdzie wydany S³owiañski rodowód, w którym  obok
zdjêæ z wykopalisk  zapewne te¿ znajd¹ siê zdjêcia wileñskie. Dlatego
w tej chwili nie mogê ich panu pokazaæ.
 Nazwisko Czeczott, po Pani mê¿u, wskazuje równie¿ na rodowód kresowy.
 Rodzina mê¿a pochodzi z Grodzieñszczyzny, sk¹d wywodz¹ siê
korzenie i innych Czeczottów. Mój m¹¿ Olgierd wszêdzie ma krewnych, z kim siê nie zgada, jest spokrewniony.
 Czyli dwie wschodnie ga³êzie spotka³y siê w Polsce...
 I siê rozwinê³y! Bo o dzieciach mo¿na by mówiæ du¿o  jest ich
czworo. Wszystkie po¿enione i rodz¹ siê nam wnuki, tylko w styczniu
dwoje przysz³o na wiat. Starsze pokolenie zdaje sobie sprawê z tego,
¿e ich przodkowie byli obywatelami Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
 Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³: Romuald Mieczkowski
43

KOMENTARZE DO ABECAD£A MI£OSZA
ZAU£EK LITERACKI
Zenowiusz Ponarski
Bukinista z Dzwonów w zimie

©Romuald Mieczkowski

Nazwiska tego bukinisty nie znajdziemy w Alfabecie, ale znamy osobê,
któr¹ Czes³aw Mi³osz
utrwali³ w swej twórczoci. Mieszkaj¹c pewien
czas przy Zau³ku Literackim, przechodzi³ obok
domu, którego róg wychodzi³ na ulicê Wielk¹. Dom na roku Zau³ka Literackiego i Wielkiej
Wzniesiony w wieku XVII naro¿nikowy budynek, w³asnoæ cechu fryzjerów, na pocz¹tku XX stulecia przeszed³ w rêce ksiêgarza Abrahama
Ickowicza. Dokona³ du¿ej rekonstrukcji, dobudowa³ piêtro i mansardê.
Na parterze od 1888 mieci³a siê ksiêgarnia i najwiêkszy na Kresach
Pó³nocno-Wschodnich antykwariat. Najcenniejsze zbiory znajdowa³y
siê w piwnicy, specjalnie dostosowanej do przechowywania ksi¹¿ek,
do której dostêp mieli niektórzy bibliofile, ciesz¹cy siê zaufaniem antykwariusza. Niew¹tpliwie Mi³osz, jako student, a póniej literat, którego
pasj¹ by³y ksi¹¿ki, nie raz i nie dwa bywa³ w ksiêgarni i widywa³ jej
w³aciciela. wiadczy o tym wiersz Dzwony w zimie z tomu Gdzie
wschodzi s³oñce i kêdy zapada:
Natomiast co opowiem teraz nie bêdzie zmylone
Uliczka, prawie na wprost uniwersytetu
Rzeczywicie nazywa³a siê tak; Zau³ek Literacki
Na rogu ksiêgarnia, ale nie tomy, szparga³y,
Ciasno, a¿ do sufitu. Nieoprawne, sznurkiem zwi¹zane,
I druk i pismo, ³acinka, cyrylica
Hebrajskie litery. Sprzed stu, trzystu lat.
Dzisiaj mylê, ¿e to by³a nie lada fortuna.
Z tej ksiêgarni widzia³o siê tu¿ naprzeciwko
Trochê na ukos, drug¹ tak¹ sam¹.
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I w³aciciele podobni: wyblak³e brody,
D³ugie cha³aty, zaczerwienione powieki
Nie zmieni³o siê tutaj od roku, kiedy przeje¿d¿a³ têdy Napoleon.
Nic nie zmieni³o siê tutaj. Przywilej kamieni?
Zawsze s¹, bo tak lubi¹...
W przedmowie do ksi¹¿ki o poecie wileñskim Abrahamie Suckowerze
Mi³osz napisa³: ... a my przecie¿ chodzilimy tymi samymi ulicami, i pewnie
w szukalimy ksi¹¿ek w tych samych antykwariatach (Daniel Kac, Wilno
Jerozolim¹ by³o, Sejny 2003). W Zau³ku Literackim w 1936 zamieszka³
Czes³aw Mi³osz. Wspomnia³ drug¹ ksiêgarniê, trochê na ukos, by³a to £upca
czy te¿ £upieca. D³ugie cha³aty? To tylko licentia poetica. Przecie¿ by³ XX
wiek, a nie czasy Syrokomli. Nie nosi³ czarnego cha³atu jak starozakonni
¯ydzi, a tylko luny fartuch dla ochrony ubrania, co w rodzaju kitla.
Zaczerwienione powieki? Mo¿e rzeczywicie i by³y takie. £acinka? Du¿o
by³o nowych ksi¹¿ek polskich. Trafia³y siê bia³oruskie, pisane ³acink¹.
Hebrajskie litery? Ksi¹¿ek hebrajskich i w ¿argonie by³o niewiele. Cyrylica?
Tak. Przewa¿nie dawne ksi¹¿ki rosyjskie pisane gra¿dank¹, alfabetem,
opartym na cyrylicy. Warto przybli¿yæ sylwetkê Abrahama Ickowicza,
znawcy starej ksi¹¿ki, do którego czêsto zwracali siê o poradê bibliofile i
profesorowie. Wspomina³ go redaktor Stanis³aw Mackiewicz-Cat i wielu
innych znanych wilnian. Boles³aw ¯ynda (dyrektor ksiêgarni w. Wojciecha) napisa³ o nim nastêpuj¹ce s³owa: Zas³u¿ony dla antykwariatu polskiego, senior ksiêgarzy wileñskich. A nie by³y to jedynie grzecznociowe s³owa, a rzetelna ocena, dokonana przez znanego wileñskiego ksiêgarza. Mi³osz bezimiennie uwieczni³ go w swej twórczoci. Podobnie jak wczeniej
inny znany wileñski poeta, W³adys³aw Syrokomla (Ludwik Kondratowicz),
upamiêtni³ zmar³ego w 1864 roku bukinistê z tego samego zau³ka, Szlomê
Kinkulkina, w uroczej gawêdzie Ksiêgarz uliczny:
Aksamitem i z³otem wietniej¹ ksiêgarnie,
Aksamitna publicznoæ dzi po ksi¹¿ki siê garnie
Dzi ca³a Litwa czyta, dzi wszystko jej znane,
Wiêc pytasz sam u siebie. Kto sprawi³ tê zmianê?
Patrzcie! Ja go wam wska¿ê: Przyparty do ciany
Stoi ¯yd siwobrody, okryty w ³achmany
Nowe kramnice ksi¹¿ek otwarli bogaci,
A w ka¿dej pe³no ludzi, ciekawoæ ich zdjê³a
A ja najstarszy ksiêgarz, com sprawi³ tê zmianê,
Stojê, zgarbiwszy plecy i podpieram cianê
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Co wiemy o sukcesorze Kinkulkinie? Nie podpiera³ muru, a by³
w³acicielem antykwariatu, najwiêkszego w Wilnie. Mia³ nie ladê
fortunê, a ¿y³ skromnie, schodzi³ z mieszkania na piêtrze i by³ wród
ksi¹¿ek, poza którymi wiata nie widzia³. Dogl¹da³, jak personel radzi sobie z m³odymi klientami, poszukuj¹cymi lektur szkolnych i
bryków, u¿ywanych podrêczników. Osobicie spotyka³ siê z bibliofilami i sta³¹ klientel¹. Wyj¹tkowo dopuszcza³ do kontaktów z nimi
zaufanego pracownika Kagana, o którego uczciwoci i fachowoci
przekona³ siê w trakcie d³ugoletniej pracy. Wiedzia³em o tym, bywaj¹c tam, jako pracownik pobliskiego antykwariatu Jakóba Girszowskiego (Zamkowa 13). Antykwariat mia³ wielu sta³ych klientów.
Jednego z nich zapamiêta³em. By³ bywalcem antykwariatów przy
Zamkowej i Literackim. Okaza³ej postury Rosjanin, Miko³aj Arsenjew (1886-1967), pracownik Dyrekcji Kolei Pañstwowych, paradowa³ zazwyczaj w mundurze kolejarskim. Wielki bibliofil, w mieszkaniu przy Mickiewicza 4, zebra³ bogaty zbiór pierwszych edycji
rosyjskiej klasyki. Targowa³ siê godzinami i upatrzon¹ ksi¹¿kê kupowa³ za stosunkowo przystêpn¹ cenê. Czynny, uczestniczy³ w pracy
wileñskiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich. Spotka³em go w 1945
w Wilnie. Trudno go by³o poznaæ, by³ zmizerowany, nie taki ¿wawy,
jak niegdy.  Co siê sta³o?  zapyta³em. Odpowiedzia³:  Opuci³em niedawno £ukiszki  i doda³:  To za moje ksi¹¿ki.  A co z
nimi? Oci¹ga³ siê z odpowiedzi¹, w koñcu wykrztusi³:  Zabra³o
NKWD. Zachowa³y siê jego materia³y archiwalne z lat 1910-1950
(50 jedn. arch.) w Bibliotece Akademii Nauk Litwy. Z katalogu BANL
wynika, ¿e zosta³ zastêpc¹ dyrektora Zachodniego Okrêgu Kolei
Pañstwowej, w randze genera³a s³u¿by in¿ynieryjnej. Odnalaz³ siê w
nowej rzeczywistoci.
Piwnica antykwariatu, oprócz mnóstwa starych druków rosyjskich, czêsto rzadkich i cennych, przechowywa³a wiele kamieni,
wydawa³o siê bezwartociowych, które ca³e lata zalega³y magazyn.
Niektóre, zakupione wspólnie z Girszowskim, resztki nak³adów ksi¹¿ek, wydanych podczas Wielkiej Wojny przez Ober-Ost; takie, jak
album z litewskimi ornamentami na ok³adce Das Litauen buch i s³ownik siedmiojêzyczny: niemiecko-polsko-rosyjsko-litewsko- bia³orusko¿ydowsko-³otewski. Po dwudziestu latach, odkurzone, sta³y siê, chodliwym towarem. Podobnie z ksi¹¿kami Mykolasa Biryki, z pocz¹tku lat dwudziestych, w jêzyku polskim Na wileñskim posterunku
( 4 t.) i in. Wysiedlono go z Litwy rodkowej w lutym 1922 w grupie
20 Litwinów i 13 Bia³orusinów. Deportowany z Wilna w popiechu,
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pozostawi³ swoje publikacje. W Kownie zosta³ rektorem uniwersytetu. A gdy po latach powróci³ do grodu nad Wili¹, ksi¹¿ki, wyci¹gniête
z lamusa, sta³y siê przedmiotem pewnego zainteresowania. Przybyli
nowi klienci z Kowna, gdzie jêzyk rosyjski mia³ siê dobrze. Nie tylko
starsze pokolenie Litwinów zna³o go te¿ dobrze, ale by³ znany te¿
m³odszemu pokoleniu inteligencji. Pisarz Alfons Nyka-Nilunas, (ur. w
1919) odnotowa³ w dzienniku 29 lutego 1940 roku: W godzinach rannych z
poszlimy do antykwariatu (Zau³ek Literacki). Kupi³em po
d³u¿szych targach (za po³owê podanej ceny!) tom V i VI dzie³ Gogola,
wydanych przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ w Moskwie. Podobnych
klientów by³o wiêcej, ale nie wszyscy potrafili tak umiejêtnie siê targowaæ.
Dorobek ¿ycia Ickowicz straci³ w lipcu 1940, kiedy Sowieci ksiêgarniê upañstwowili. Do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej dzia³a³a jako przedsiêbiorstwo pañstwowe, a zlikwidowali j¹ Niemcy. Kilka
s³ów o dalszych losach jego i ksiêgarni, na podstawie relacji Boles³awa
¯yndy. Z relacji Bo¿ys³awa Walczaka dowiadujemy siê: Dziêki zabiegom Boles³awa ¯yndy w³adze niemieckie wyrazi³y zgodê na pracê ¯ydów
przy segregowaniu ksi¹¿ek, przejêtych przez okupanta (Przegl¹d Wielkopolski, 1/1989). Poetka Kazimiera I³³akowiczówna w licie z 6 wrzenia 1976 napisa³a: Bardzo jestem przejêta zamiarem Pana, co do tych
wspomnieñ wileñskich. B³agam Pana, ¿eby je zaraz zacz¹æ Boles³aw
¯ynda przekaza³ mi kopiê rêkopisu Materia³y i przyczynki do dziejów
ksiêgarstwa wileñskiego za czasów II Wojny wiatowej 1939-1945.
Powiêci³em mu szkic w Wileñskich Rozmaitociach(1/1998) i artyku³y w Nowym Kurierze w Toronto w 1999 i 2000 roku. W jednym
przytoczy³em jego relacjê o tym, ¿e Niemcy w Wilnie na probê polskich ksiêgarzy, pozostawili antykwariat Ickowicza. Zatrudnia³ 17
¿ydowskich ksiêgarzy, wspomaganych przez polskich kolegów: Sêdziwi ju¿ koledzy, Ickowicz i Girszowski zmaltretowani nieludzkimi szykanami i ¿yciem ghettowym, nied³ugo wytrzymali, umieraj¹c mierci¹
naturaln¹  wspomina³ ¯ynda.  £¹cznikiem miêdzy starszymi kolegami, niepracuj¹cymi, d³u¿szy czas by³ kolega Kagan, pracownik antykwariatu Ickowicza. Notabene: obu bukinistów przypomnia³em w publikacji Wspomnienia z ksiêgarskiego Wilna (Ksiêgarz, 4/1973) i powiêci³em im biogramy w S³owniku Pracowników Ksi¹¿ki Polskiej (t.
II,Warszawa  £ód, 1986). Naprzeciwko antykwariatu Ickowicza, w
domu nr 3, mieci³a siê ksiêgarenka £upca czy £upieca, z mniejszym
zasobem ksi¹¿ek, przyci¹gaj¹ca ich tanioci¹. Za ni¹ by³ dom, który
wszed³ do historii.
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Mickiewiczowska Gra¿yna
I wracamy do wspomnianych na wstêpie Dzwonów w zimie:
Za drug¹ ksiêgarni¹
Zakrêca siê wzd³u¿ muru i mija siê dom
W którym poeta, s³awny w naszym miecie
Pisa³ opowieæ o ksiê¿nej imieniem Gra¿yna

©Romuald Mieczkowski

Gra¿yna! Jest to bardzo popularne imiê u nas i na Litwie. Sk¹d siê
wziê³o? Siêgamy do W³adys³awa Kopaliñskiego i niezawodnego s³ownika mitów i tradycji kultury, w którym czytamy: Gra¿yna, imiê tytu³owej bohaterki powieci poetyckiej (1823) Adama Mickiewicza, heroicznej ksiê¿nej Nowogródka, która aby udaremniæ konszachty swego
mê¿a £itawora z Krzy¿akami, sama ich atakuje na czele wojska w zbroi
mê¿a. Ginie, ale cel swój osi¹ga. Imiê wymylone przez poetê (od lit.
grai piêkna, wesz³o do kalendarza imion polskich). Poemat Mickiewicza jest bardzo popularny na Litwie. Zosta³ prze³o¿ony na litewski
ju¿ w koñcu XIX stulecia, a w 1933 roku powsta³a opera Graina,
oparta na litewskich melodiach ludowych (libretto poety Inèurasa).O
popularnoci imienia wiadczy okolicznoæ, ¿e studenci litewscy w
1923 nazwali tym imieniem jeden ze swych sportowych klubów. S³owa Mi³osza o domu, obok którego przechodzi³, a znajduj¹cym siê za
drug¹ ksiêgarni¹, to dok³adny adres mieszkania Adama Mickiewicza w
1823 roku. Dom z nr 5, zbudowany w XVIII, niegdy nale¿a³ do rodzi-

Dom Piaseckich, w którym mieszka³ Adam Mickiewicz przy Zau³ku Literackim, zamkniêty dzi szczelnie, drugie zdjêcie zosta³o wykonane przez szczelinê obok ogrodzenia
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I inny dom, zwi¹zany z obecnoci¹ Mickiewicza  przy Zau³ku Bernardyñskim, w
którym w grudniu 1822 pracowa³ nad Gra¿yn¹. W podwórzu kamienicy podczas XIV Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹. 2007

ców filomaty Piaseckiego. A Kazimierz Piasecki (1798-1882) by³ wiernym przyjacielem wieszcza Adama, który zamieszka³ w jego domu. Na
frontowym ³uku domu jest tablica z polskim napisem, ¿e mieszka³ tam
poeta, a po obu stronach bramy s¹ takiej treci tabliczki  litewska i
rosyjska. Przed wojn¹ by³ tylko napis po polsku, a obecnie s¹ te¿ inne
tabliczki. Wieszcz zamieszka³ tam po przyjedzie z Kowna i przygotowa³ do druku Gra¿ynê i czêci II i IV Dziadów. Na Literackiej
bywali u niego koledzy filomaci. Tutaj zakoñczy³a siê epoka jego twórczoci m³odzieñczej. Niebawem zostaje aresztowany i uwiêziony w
Celi Konrada klasztoru Bazylianów. Tomas Venclova w przewodniku
Wilna, napisa³ o mieszkaniu na Literackiej: Okno z jego pokoju wychodzi³o na ulicê, ale nie wiadomo jednak, gdzie by³ ten pokój. W albumie
Drëmy Przepad³e Wilno jest urokliwy obraz Zau³ku Literackiego noc¹.
z fragmentem domu nr 5 i janiej¹cym oknem: Owietlone pojedyncze
okno na poddaszu wywo³uje g³êbok¹ refleksjê, ¿e niegdy tutaj mieszka³ i tworzy³ Adam Mickiewicz  napisa³.  Duch jego i dzisiaj czuwa.
Duch mo¿e strzec, ale nie podpowiada, w którym pokoju przebywa³
wieszcz. Uroczy, w¹ziutki, historyczny Zau³ek Literacki, le¿y prawie na
wprost zburzonej w czasie wojny Poczty G³ównej (Pa³ac Radziwi³³ów), na rogu Wielkiej i wiêtojañskiej. Spada ku Wilence, w zygzakach i za³amaniach, daj¹c szereg efektownych widoków. Prof. Juliusz
K³os s³usznie zauwa¿y³, ¿e te piêkne obrazy zosta³y zepsute wieloma
nowoczesnymi kamienicami, a stare i zrujnowane domy psuj¹ tak samo
obraz zau³ka. Uliczka, gdzie mieszkali i tworzyli wielcy poeci, nie mo¿e
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byæ zaniedban¹, a winna wygl¹daæ nawet odwiêtnie. Na planie Wilna z 1862
roku s¹ trzy zau³ki wiêtomichalskie: 1szy, 2-gi i 3-ci. Obecnie przy dawnej nazwie (bez numeru), pozosta³ zau³ek wiêtomichalski, z kocio³em w. Micha³a,
ulokowany na wylocie ulicy tej i ul. w.
Anny. Zau³ek 2-gi sta³ siê Zau³kiem Literackim, a trzeci  ulic¹ z nazw¹, upamiêtniaj¹c¹ wybitnego publicystê kalwiñskiego Wolana. Litwini, którzy w 1940
zmienili wiele ulicznych nazw, pozostawili dawn¹ nazwê, dodaj¹c do niej imiê 
Andrzej, aby nie by³o w¹tpliwoci, ¿e
Ulica Andrzeja Wolana
chodzi o zas³u¿onego dzia³acza reformacji. Nazwê Literacki t³umaczy siê obecnoci¹ bukinistów. Ale nie tylko.
Bywa³y tam i inne placówki, zwi¹zane ze s³owem drukowanym. Wymieniê kilka zak³adów, których dzia³alnoæ mo¿na po³¹czyæ z nazw¹
uliczki, poczynaj¹c od najstarszych. Znajdowa³a siê tutaj drukarnia Daniela £êczyckiego i Jana Karcana, przeniesiona w 1580 z Krakowa,
zwi¹zana ze zborem kalwiñskim. Studenci jezuickiej Akademii dokonali
napaci i poniszczyli prasy. Po zajciach, skierowanych przeciwko
kalwinom w 1639, które opar³y siê o W³adys³awa IV, Sejm w 1640
nakaza³ kalwinom przeniesienie zboru po za wa³y miejskie (na ulicê
Zawaln¹). Na tym miejscu zbudowano cerkiew Opieki Najwiêtszej
Panny, czyli Pokrowsk¹.
Przewodnik po Wilnie Kirkora z 1880 roku odnotowa³ j¹
jako czynn¹ cerkiew. Obecnie nie istnieje i jest zupe³nie
zapomnian¹. Pomin¹³ j¹ w
opracowaniu o cerkwiach
wileñskich, historyk German
Szlewis (Prawos³awne wi¹tynie Wilna. Zarys historii,
Wilno 2003, ros.).
Ostatni¹ drukarni¹ przy
Zau³ku Literackim by³a za³o¿ona w 1921, w domu obec- Pozosta³ Zau³ek wiêtomichalski (v. Mynie nr 9, by³a litewska dru- kolo) z kocio³em w. Micha³a
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karnia i ksiêgarnia towarzystwa wydawniczegovyturys. Istnia³y kilka
lat i zosta³y zlikwidowane przez nieprzychylne Litwinom w³adze miejscowe.
Ale powracamy do osobistych wynurzeñ Czes³awa Mi³osza. Zapamiêta³ on na zawsze Zau³ek Literacki i wspomina najdrobniejsze szczegó³y, odnosz¹ce siê do domu, w którym zamieszka³:
Tu¿ obok brama, drewniana, nabijana æwiekami,
Ogromnymi, wielkoci piêci. Pod sklepieniem na prawo
Schody pachn¹ce farb¹ i tam mieszkam.
Nie ¿ebym sam wybiera³ Zau³ek Literacki.
Z³o¿y³o siê, by³ pokój do wynajêcia,
Niski, z oknem w wykuszu, z szerokim dêbowym ³o¿em,
I piec dobrze grza³ tej surowej zimy
Trawi¹c polana, które przynosi³a z sieni
Stara s³u¿¹ca, Al¿bieta.
Zdawa³o siê, nie widaæ powodu,
Skoro odjecha³em znacznie dalej
Ni¿ jakiekolwiek drogi przez góry i lasy,
¯eby tutaj przypomnieæ tamten pokój.
Przypomnia³ pokój ten nie tylko w Dzwonach w zimie. Podczas pobytu w Wilnie w 1992 roku zamierza³ odwiedzi³ Vladasa Drëmê, znajomego z lat studenckich. Dowiedzia³ siê, gdzie mieszka i uda³ siê pod
wskazany adres. Oto relacja z Innego abecad³a: Podano mi adres w
Zau³ku Literackim. Ale¿ to jest ta sama brama, w której mieszka³em,
tylko, ¿e ziej¹ca, bo staro¿ytne drzwi, wysadzane grubymi metalowymi
guzami znik³y (skradzione). Schody na prawo? To przecie¿ tam w 1936
wynajmowa³em pokój od starej damy, usadowionej w swoim mieszkaniu pe³nym eta¿erek i bibelotów. Okaza³o siê, ¿e w tym mieszkaniu póniej mieszka³ Drema przez wiele lat.
Dziesiêæ lat wczeniej zaskoczony by³ te¿ przybysz z Toronto, Jonas Budrys. Wilnianin chcia³ odwiedziæ Drëmê, nauczyciela z litewskiego gimnazjum. Uda³ siê w na Zau³ek Literacki, gdzie on mieszka³.
Dobrze znanymi drogami doszed³ do znajomego domu. Wszed³ do bramy i stamt¹d na piêtro. Znalaz³ siê na wprost mieszkania i na drzwiach
ujrza³ wizytówkê: Vladas Drëma. Dobrze to zapamiêta³. Nie by³o go w
domu. Dochodz¹c do domu, przypomnia³ sobie czteroklasow¹ szko³ê
litewsk¹, do której uczêszcza³ w latach 1926-1929... Zajêcia klas 1-4
odbywa³y siê w du¿ej izbie, w której siê uczyli wszyscy uczniowie.
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Poza pamiêtn¹ izb¹ lekcyjn¹ w szkole by³o kilka
niedu¿ych pomieszczeñ.
18 maja 2005 wileñski
dziennik Lietuvos Rytas
opublikowa³ artyku³ pt. W
historycznym domu usadowili siê mi³onicy wina.
W nim mowa o tym, ¿e
przy Zau³ku Literackim, w
Winiarnia Saint Germain
domu obecnie nr 9, pod
mieszkaniem Drëmy, powsta³a winiarnia Saint Germain. Autorka
Morta Bauienë przedstawia drobiazgowo dzieje tego domu. Niegdy
w³asnoæ genera³a Puzina, od pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku
jego w³acicielem sta³ siê wybitny litewski dzia³acz spo³eczny, ks. Konstantinas Stays. W swoim domu ulokowa³ placówki towarzystwa Rytas, którego by³ wspó³za³o¿ycielem. Autorka jednak nie wspomnia³a,
¿e przed wojn¹ mieszka³ tam Czes³aw Mi³osz. Czy¿by nie wiedzia³a?
Al¿bieta od w. Zyty
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Wród licznych stowarzyszeñ litewskich Wilna w okresie miêdzywojennym znacz¹ce miejsce zajmowa³o
Rzymsko-Katolickie Towarzystwo
S³ug Litwinek im. w. Zyty. Gromadzi³o s³ugi Litwinki, pracuj¹ce g³ównie
w polskich domach. Towarzystwo by³o
dosyæ liczne i w 1919 liczy³o180, a w
1937 roku  ju¿ 206 cz³onkiñ, pochodz¹cych g³ównie ze ¯mudzi i z okolic,
jak powiadano, z Litwy Kowieñskiej.
Znajdowa³o siê pod wp³ywem litewskich chrzecijañskich demokratów i
czêsto zytianki bez swej wiedzy i woli
wykorzystane bywa³y rozgrywkach
Pomnik Józefa Montwi³³a przy
wewn¹trz litewskich i innych.
ul. Trockiej w Wilnie
Pocz¹tkowo w Wilnie powsta³a
wspólna organizacja s³u¿¹cych, bez narodowociowych podzia³ów.
Za³o¿y³ j¹ w 1905 znany wileñski filantrop Józef Montwi³³, ale ju¿ rok
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póniej z Wileñskiego Towarzystwa S³ug i Robotnic wydzieli³a siê
litewska autonomiczna jednostka 
Wileñskie Zrzeszenie S³ug Litwinek
im. w. Miko³aja. W 1920 Zrzeszenie przekszta³ci³o siê na Rzymsko-Katolickie Towarzystwo S³ug
Litwinek, które zmieni³o patrona. I
zamiast statecznego w. Miko³aja Pomnik Lidasa Giry niedaleko kopojawi³a siê w. Zyta. Towarzy- cio³a w. Micha³a
stwo zakupi³o w 1927 roku dom
przy ul. w. Miko³aja 9 (naprzeciwko kocio³a),w którym mieci³y przytu³ek, pralnia i tkalnia. Inwestycja ta dobrze wiadczy³a o kondycji organizacji zytianek, umiejêtnie zarz¹dzane by³o przez ks. P. Bielauskasa.
Powsta³o zamieszanie w sprawie litewskiego krzy¿a. Oto mymy,
zytianki (sic!), z³o¿y³ymy siê i kupi³ymy wspólnie za 80 rubli wielki,
³adny krzy¿, napisa³ymy po litewsku, z³otymi literami, ¿e ten, który go
poca³uje, otrzyma wiele dni odpustu, powiesi³ymy go przy drzwiach i
poprosilimy o powiêcenie  wspomina³a cz³onkini Zrzeszenia S³ug. 
Wczeniej wisia³ krzy¿ polski. Niedaleko przy drzwiach spowiada³ ksi¹dz
polski Paciuk. I widocznie nie bardzo mu to siê spodoba³o, ¿e nasz
krzy¿ chêtniej ludzie ca³owali.
Historia jest dosyæ d³uga i zawi³a, wiadczy o kocielnych zatargach na tle narodowociowym, w których uczestniczyli miko³ajanki, a
póniej, zytianki. Wydarzenie mia³o miejsce jeszcze za caratu, kiedy na
czele zrzeszenia by³ ks. A. Viskantas.
Interesuj¹c¹ informacjê okupacyjnym w³adzom niemieckim poda³
w 1918 roku rosyjski prokurator Zamys³owski: Do ostatnich czasów
prawie po³owa wileñskich s³u¿¹cych nale¿a³a do dewotek  relacjonowa³.  Dziêki instytucji dewotek mogli Jezuici uzyskiwaæ informacje o
wszystkich w³adzach i urzêdnikach, byli zawsze na bie¿¹co poinformowani politycznie. Ks. Walerian Meysztowicz w Posz³o z dymem wspomina³ o nich z sympati¹, ¿e wype³nia³y kocio³y, s³uchaj¹c rannych
mszy w. w chustkach na g³owie, z ksi¹¿kami dla nabo¿eñstwa, sz³y na
poranne roraty. piewa³y wysokimi g³osami godzinki, pieni adwentowe i wielkopostne Gorzkie ¿ale. Klêcza³y zwartym t³umem na bruku przed Ostr¹ Bram¹. Potem sz³y do pracy kucharki, s³u¿¹ce, sprz¹taczki, niañki  stanowi³y wród nich wiêkszoæ. W owieconych, wy¿szych warstwach, nieraz drwiono sobie z dewotek.
Litewski poeta Liudas Gira (1884-1946), znany niekiedy pod pseu53
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donimem Szlachcic-Katolik, niedosz³y ksi¹dz (ukoñczy³ wileñskie Seminarium Duchowne i nie przyj¹³ wiêceñ kap³añskich), zosta³ w Wilnie za Niemców inspektorem policji.
Powsta³a na Litwie za zgod¹ Niemców we wrzeniu 1917 roku Taryba
(Rada Litewska) pod przewodnictwem Antanasa Smetony, powa¿nie zaniepokoi³a siê organizacj¹ Zwi¹zku Wojskowych Polaków, a zw³aszcza
tworz¹c¹ siê Samoobron¹ Litwy i Bia³orusi, kierowan¹ przez gen. Wejtkê,
przyby³ego z Warszawy. Powierzy³a dla Giry, rozeznanemu w sprawach
miejscowych, zadanie utworzenia wywiadu litewskiego. Podj¹³ siê tego z
sobie w³aciw¹ energi¹. Zamierza³ w sposób szczególny otrzymywaæ informacje o poczynaniach Polaków. Zdecydowa³ siê zwróciæ o pomoc do
cz³onkiñ Stowarzyszenia S³ug Litwinek. Wytypowa³ dwadziecia kobiet,
do których wys³a³ zaproszenia do przybycia do swego mieszkania przy ul.
Bonifraterskiej. Na pierwsze zebranie przysz³ych agentek w padzierniku 1918 stawi³y siê prawie wszystkie wezwane s³u¿¹ce.
Dlaczego tak licznie? Zadzia³a³a magia nazwiska zapraszaj¹cego, redaktora pism literackich, popularnego autora opowiadañ, wierszy, sztuk
teatralnych i felietonów. Przyby³e kobiety oprócz inicjatora Giry, przywita³ tak¿e Vilius Jomantas, który jako jego zastêpca, kierowaæ mia³ bezporednio prac¹ wywiadowcz¹ kobiet. Zebrane zape³ni³y obszerny salon
gospodarza, którego okna wychodzi³y na koció³ w. Krzy¿a (Bonifratrów). Miejsce spotkania wybrane zosta³o dobrze. Albowiem wed³ug
Czes³awa Mi³osza: Kocio³ek Bonifratrów odznacza³ siê tym, ¿e dawa³
poczucie bezpieczeñstwa, swojskoci bosko-ludzkich spraw, szczelnego
ods³oniêcia od
wiata. Rozmowa
z przyby³ymi trwa³a kilka godzin i jak
odnotowa³ Liudas
Gira we wspomnieniach: Rozchodzilimy siê w
podnios³ym nastroju. Wydawa³o siê,
¿e s³u¿¹ce bêd¹
najlepiej wiedzia³y
o wszystkich miejscowych pog³oWidoczny z okna salonu Liudasa Giry koció³ek
skach  pisa³ histoBonifratrów dawa³ poczucie bezpieczeñstwa...
ryk litewski,  s¹54
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dzilimy, ¿e s¹ wielkimi idealistkami, które nieodp³atnie i sumiennie
bêd¹ pracowaæ wy³¹cznie dla idei.
Dobre chêci pozosta³y tylko dobrymi chêciami przygotowania dla
utworzenia kobiecej s³u¿by informacyjnej nie da³y ¿adnych rezultatów.
Okaza³o siê, ¿e magia miejsca spotkania nie mia³a ¿adnego wp³ywu na
jego wyniki. Patriotyzm tych kobiet
nie wyklucza³ ich lojalnoci wobec
swych pracodawców. Sam autor
pomys³u zmuszony by³ po latach
przyznaæ: Nasze pierwsze agentki
nie by³y w stanie podj¹æ siê obowi¹zków wykonywania zadañ. Jedna tylko m³oda, inteligentka, panna M te Zau³ek Literacki w g³êbi
(po zawarciu ma³¿eñstwa wyjecha³a
do Kowna) okaza³a siê sprytniejsza w tej niezwyk³ej dziedzinie.
S³u¿¹ce Litwinki cenione by³y przez swych pracodawców, g³ównie
Polaków  za uczciwoæ i pracowitoæ, sumiennoæ i przywi¹zanie do
rodziny. Oprócz nabo¿noci i uczuæ patriotycznych, mia³y jeszcze wielk¹
zaletê  by³y lojalne wobec tych osób, z którymi mieszka³y i które
darzy³y ich zaufaniem.
Przytoczê znamienny przyk³ad Marianny, zatrudnionej u redaktora
S³owa, Stanis³awa Mickiewicza-Cata: Oprócz funkcji s³u¿¹cej i kucharki w tym domu, piastowa³a jeszcze urz¹d redaktora odpowiedzialnego w litewskim pimie, wychodz¹cym w Wilnie  wspomina³a Jadwiga Karboñska w ksi¹¿ce Z Mackiewiczem na ty.  Kiedy podczas wojny
mieszkanie Mickiewiczów by³o opieczêtowane i nic nie wolno by³o wynosiæ, szabrowa³a dla pani Wandy i panien Basi i Ali ciep³¹ bieliznê i
co tylko siê da³o (tj. dla ¿ony i córek Mickiewicza  Z.P.).
S. Mickiewiczowi, któremu w S³owie bynajmniej nie przeszkadza³o, ¿e zatrudniona u jego Marianna by³a sitzen redaktorem litewskiego pisma, czyli faktycznie osob¹ maj¹c¹ odsiadywaæ na³o¿one na pismo kary pieniê¿ne. A Marianna zupe³nie ignorowa³a to, ¿e pan Stanis³aw w swej gazecie czêsto pisa³ nieprzychylnie o jej Litwie. Wzajemny
szacunek w przedwojennym Wilnie nie by³ rzadkoci¹!
Zenowiusz Ponarski
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SELIM CHAZBIJEWICZ

Gerard de Nerval
B³¹dzi³ w¹skimi uliczkami
Nieistniej¹cymi ju¿
Ksi¹¿ê i wdowiec jak ja wród Wilna
D¹¿¹cy do wie¿y
Podparty dwiema kolumnami
Ju¿ dzi nieobecny
Za chwilê jak¿e dalek¹
A przecie¿ sprowadziæ nowego ducha
Trzeba przecie¿ na nowo
Odczytaæ spuciznê
Jak¿e¿ licie zesz³oroczne
Na cmentarzu dalekie
Idziemy przecie¿
Mistrzu
Andrzej Towiañski
Litewski szlachcic w ka³amaszce
Pary¿ rozkwita kocio³ami
Uniwersytetem
Parkiem Tuilleri
Ogrodem luksemburskim
Jak¿e straszno
We wszystkim odczuwaæ
W³oskie Ko³o wiara kobiet
W sens cierpienia
W nowe
Coraz bardziej
W Ducha i z Ducha
Ciemno
Uciekajmy
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SELIMAS CHAZBIJEWICZIUS
Gerardas de Nervalis
Klajojo siauromis
Jau neesamomis gatvëmis
Kunigaiktis ir nalys kaip kad a Vilniuje
Einantis bokto link
Dviem kolonom paremtas
iandien jau neesamas
Po itaip tolimos akimirkos
O juk reikia prisikviesti nauj¹ dvasi¹
Reikia juk i naujo
Perskaityti palikim¹
O kapinëse tokie
Tolimi pernykèiai lapai
Juk einame meistre
Andriejus Towianskis
Lietuviø bajoras vëþimaityje
Paryius praydês banyèiomis
Universitetu
Tuilleri parku
Liuksemburgo sodais
Kaip baisu
Visur jausti
Italø Ratà
Moterø tikëjimas
Kanèios prasme
Nauju
Vis labiau
Dvasia ir i Dvasios
Tamsu
Bëkime
Isvertë: Birutë Jonuðkaitë
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Studnia
Pamiêtam stoicki pokój studni
pewnego dnia
przed laty
gdy
oczami opieraj¹c siê o jej dno
pyta³am o przysz³oæ
Cich¹ wynios³oæ wody na dnie
z ma³ym reliefem wyrzebionego przez trzmiela
powietrza
i plusk rzuconego kamyka
Cisza i ha³as studni wci¹¿ trwa
To nieprawda
To nieprawda
¿e wszêdzie dobrze gdzie nas nie ma
Mo¿na przechadzaæ siê po Piazza Republica
przysiadaæ na Schodach Hiszpañskich czy fontannie
Di Trevi
podziwiaæ odwagê di Pietro
spieraæ o Berlusconiego
wrastaæ w codzienne ¿ycie w³oskiej prowincji
z zapachem nieznonego
ale i czu³ego wcibstwa
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ulinys
Atmenu stoiðkà ðulinio rimtá
t¹ dien¹
prieð daugelá metø
kai
akimis atsirëmus á jo dugnà
klausinëjau apie ateitá
Tylus vandens orumas ten dugne
ore ðvelni bangelë kamanës
iraiyta
ir pliumptelëjimas mesto akmenëlio
ulinio tyla ir triukmas têsiasi
Tai netiesa
Tai netiesa
kad gera ten kur mûsø nebëra
Po Piazza Republica galim vaikðtinëti
prisësti ant Ispanø Laiptø ar prie fontano
Di Trevi
þavëtis di Pietro dràsa
á Berlusconá atsiremti
áaugti á italø provincijos kasdiená gyvenimà
su nepakenèiamu bet ir jautriu
kvapu smalsumo
vis tom paèiom kalbom apie past¹ fagioli ir lyr¹
kurias ðûkalioja sekmadieninius Neapolio turguss
neátikëtina Salerno panorama
vis tiek tu bûsi svetimas
nes net
ir stovëdamas tarp laiko iðgrauþtø
Paestum amfiteatro
akmeniniø suolø eilës
kai virpuliukai jaudulio uþlieja su mintim kad èia
praëjo anuomet ne vienas
Cezaris
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niezmiennych rozmów o pacie fagioli i lirze
rozkrzyczanego niedzielnym merkatem Neapolu
zdumiewaj¹cej panoramy Salerno
a i tak pozostaniesz obcy
bo nawet
gdy stoisz poród wyszczerbionych czasem rzêdu
kamiennych siedzisk
amfiteatru w Paestum
i przechodzi ciê dreszcz wzruszenie na myl ¿e st¹pa³ tu
kiedy niejeden
z Cezarów
dopada ciê obraz twojego miasta i go³êbi przed ratuszem
które na ciebie czekaj¹
Poznanie II
Dlaczego wchodzisz w dzieñ nie dostrzegaj¹c
otwieraj¹cych siê barwami kwiatów drzew
pachn¹cych wie¿ym chlebem piekarenek mijanych
w drodze do pracy
ocieraj¹cych o szyby piwnic kotów
Przecie¿ ranek jest najwiêksz¹ nadziej¹ dnia
i nigdy nie wiesz
czy wiara nie przemieni lêku w odwagê
tak jak w najmniejszej przestrzeni mo¿esz poczuæ siê
wolnym
a na zat³oczonej ulicy dojrzeæ drgnienie twarzy
drugiego cz³owieka
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pasiveja tavojo miesto vaizdas ir prie rotuðës
tavês belaukiantys balandiai
Painimas II
Kodël á dienà áþengi nepastebëdamas
gëliø spalvom atsiverianèiø medþiø
ðvieþia duona kvepianèiø kepyklëliø
pakeliui á darbà
á langus pusrûsiø besitrinanèiø katinø
juk rytmetis yra didþiausia dienos viltis
ir niekad neþinai
ar tikëjimas nepakeis nerimo dràsa
taip kaip skurdþiausioj erdvëj gali pasijusti
laisvas
o minios uþtvindytoj gatvëj áþvelgti kito þmogaus
virpulá veide
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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MAREK SOBCZAK

Portret trumienny
szlachcica S.K.S.P. po³owa XVII w.
W jego lasach ros³y maszty angielskich statków. Raz do roku
sp³awia³ je Wis³¹ do Gdañska. By³ dobrym gospodarzem  ziemia
dawa³a dobre plony. By³ dobrym ojcem. By³ dobrym arystokrat¹
wzorem Sarmatów ród wywodzi³ od rzymskiego czasu.
Inicja³y S.K.S.P.  tyle zosta³o z dobrego ¿ycia
plus pamiêæ farby cienko roz³o¿onej
na szeciok¹tnej blasze.
Nie ka¿dy ma szczêcie tyle
ocaliæ z dobrego ¿ycia.
Cisza zakrada siê we mnie
Powoli i nieub³aganie cisza
zakrada siê we mnie. Poród rozkrzyczanego miasta
i w cieniu klasztornego zegara. Na wigierskim dziedziñcu
g³os mojego dziadka jest ju¿ cisz¹. I bezdwiêczna jest jego rêka
jak promieñ s³oñca
który powoli wysuwa siê z ucisku i który jeszcze
próbujê zatrzymaæ. A chmura na niebie jest cicha
jak wspomnienie którym karmi siê tafla jeziora.
Jak wszystkie opowieci lustra
w które powoli i nieub³aganie
zakrada siê cisza.
Cisza nape³nia butelki po alkoholu. I pijane sny gwiazd.
I skrzypienie wielkich wozów które odwo¿¹ mnie pod drzwi.
Próbujê je otworzyæ potrz¹saj¹c narêczem
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MAREKAS SOBCZAKAS
Mirusio bajoro S.K.S.P. portretas. XVII a. vidurys
Jo miðkuose augo anglø laivø stiebai. Kartà per metus
Visla plukdydavo juos á Gdanskà. Buvo geras ûkininkas  þemë
duodavo gerà derliø. Buvo geras tëvas. Buvo geras aristokratas
sarmatø paproèiu savo giminæ kildino ið Romos laikø.
Inicialai S.K.S.P.  tiek teliko i gero gyvenimo
ir dar atmintyje plonai utepti ant
ðeðiakampës skardos daþai.
Ne kiekvienam yra duota laimë itiek
isaugoti gero gyvenimo.
Á mane sëlina tyla
Lëtai ir nenumaldomai á mane
sëlina tyla. Ðûkaliojanèio miesto viduryj
ir vienuolyno laikrodþio pavësyje. Vygriø kieme
mano senelio balsas jau tapo tyla. Ir begarsë jo ranka
tarsi saulës spindulys
palengva iðsprûstantis ið gniauþtø kurá dar
mëginu sulaikyti. O debesis danguje tylus
kaip prisiminimas kuriuo minta eero pavirius.
Kaip visi veidrodio pasakojimai
á kuriuos palengva ir nenumaldomai
sëlina tyla.
Tyla pripildo butelius nuo alkoholio. Ir girtus þvaigþdþiø sapnus.
Ir didþiøjø ratø girgþdesá kurie privea mane prie durø.
Bandau jas atidaryti vangindamas violino
raktø pundu. O vieniða lemputë padangëje
tampa tyla
tamsos glëbyje. Kaip seni sutuoktiniai
uraiioti senais dygsniais
tylinèia penkline apie Beethoveno ausá.
Muzika igrota: rokas ir simfonijos.
Ir brunetës su blondinëmis kurias nuotraukoje
vis dar niûniuoja mano senelis. Tarp mûsø
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wiolinowych kluczy. A samotna ¿arówka pod niebem
staje siê cisz¹
w objêciach æmy. Jak stare ma³¿eñstwo
które zasznurowano w stare ciegi
w milcz¹ca piêcioliniê wokó³ ucha Beethovena.
Muzyka wybrzmia³a: rock i symfonie.
I brunetki z blondynkami które na fotografii
wci¹¿ nuci mój dziadek. Pomiêdzy nami
oddech i bezruch. Jasny promieñ s³oñca
opisuje ciszê. Coraz mniej w niej oddechu
coraz wiêcej spacji. Lustro wigierskiego jeziora
konsekwentnie i niestrudzenie
pomna¿a milczenie.
The end
Za koñcem ¿ycia czai siê wiara
w wiecznoæ. Za nieskoñczonoci¹
matematyczna jednostka. Poza horyzontem  miasto.
Za rysunkiem miasta  koniec o³ówka. Nieskoñczony rysunek
w czerni goci wiecznoæ. Ciemnoæ rozwietla lampa
lub bia³e litery  The End. Po wyjciu z kina
wchodzisz w nowy sen. Obudzisz siê w nowym ¿yciu.
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atodûsiai ir sàstingis. Ðviesus saulës spindulys
nupasakoja tyl¹. Vis maiau joje kvepavimo
vis daugiau ðpacijø.Vygriø eþero veidrodis
nuosekliai ir nepailsdamas
didina tyl¹.
The end
U gyvenimo pabaigos slypi tikëjimas
amþinybe. Uþ begalybës
matematinis vienetas. U horizonto  miestas.
U nupieto miesto  pietuko galas. Nepabaigto pieinio
tamsoje sveèiuojasi amþinybë. Tamsà apðvieèia lempa
arba baltos raidës  The End. Iðëjæs ið kino
áeini á naujà sapnà. Nubusi naujam gyvenime.
Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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***
M poznaje swoje miasto
jest zupe³nie inne ni¿ tamto poprzednie
tu zale¿nie od s³oñca
za pagórami z oddalenia daleczej¹ nastêpne
po ich zboczach czas zieleni siê bieli
albo jeszcze inaczej mija
M lubi te¿ odwiedzaæ w tym miecie
kocio³y z ma³ymi szparami Boga
zmursza³e martwe i mokre odchodzeniem
***
wiesz jak pachn¹ lipy w miesi¹cu lip?
opowiem ci, a mo¿e tylko przypomnê
pachn¹ jak lipy w swoim lip miesi¹cu kwitnienia
pachn¹ jak to co przed tym i po tym
pachn¹ jak wypatrywanie wielkiej niedwiedzicy
(o której siê jeszcze nie wie ¿e mo¿e byæ wielkim skoczkiem)
pachn¹ jak wysiadywanie czy wylegiwanie
w pierwszym bzie lub ostatnim jaminie
(albo te¿ mo¿e odwrotnie czego ju¿ siê nie popamiêta)
pachn¹ jak nasienie po raz pierwszy przelane
z pró¿niejszego w bardziej puste jeszcze
pachn¹ jak to co po tym
jak obola³oæ nasion
wnikaj¹ca w obce niedorozbudzone
z martwych powstaæ nie mog¹ce cia³a
***
razem z M zamieszka³o przeczucie
¿e ju¿ nie
¿e ju¿ nie bêdzie
¿e ju¿ siê nie nauczy
¿e ju¿ nie zrobi
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***
M susipaþásta su savo miestu
jis visai kitoks nei anas buvo
èia saulei vieèiant kiti miestai
nutolsta vis kitaip iðnykdami uþ kalvø
kuriø ðlaituose laikas þaliuoja baltuoja
arba dar kitaip praeina
M patinka lankyti io miesto
banyèias su mayèiais Dievo plyeliais
dûlëjanèias mirusias pridrëkusias nykstanèias
***
ar inai kaip liep¹ kvepia liepos?
papasakosiu tau, o gal tik priminsiu
kvepia kaip þydinèios liepos savo liepø mënesá
kvepia kaip visa kas prie tai ir po to
kvepia kaip gráþulo ratø ieðkojimas
(dar neþinant kad jie gali bûti didþioji lokë)
kvepia kaip pasëdëjimai pagulinëjimai
pirmose alyvose ar paskutiniuose jazminuose
(o gal atvirkèiai bet to jau neprisimenama)
kvepia kaip pirmà kartà iðlieta sëkla
ið tuðèio á dar tuðtesná
kvepia kaip tai kas po to
kaip sëklø ásiskaudimas
besismelkiantis á svetimus iki galo neiðbudintus
ið numirusiø neástengianèius prisikelti kûnus
***
kartu su M apsigyveno nuojauta
kad jau nebe
kad jau nebebus
kad jau nebeimoks
kad jau nebepadarys
kad jau nebenuvaiuos
kad jau nebespës
kad jau
***
ir tai yra M
tas dëkojantis po duðu senàja izraelitø malda
tas bëgantis eþero pakrante ne savo kalbos ðalyje
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¿e ju¿ nie pojedzie
¿e ju¿ nie zd¹¿y
¿e ju¿

***
i to jest M
ten dziêkuj¹cy starych izraelitów modlitw¹ pod prysznicem
ten biegn¹cy wzd³u¿ jeziora w kraju nieswojego jêzyka
ten czyni¹cy rzeczy których siê wstydzi i których nie jest pewny
ten odk³adaj¹cy wszystko co wa¿ne na potem
którego najzwyklej mo¿e przecie¿ nie byæ
ten myl¹cy i mówi¹cy rzeczy niewa¿ne i ma³e
ten k¹tem oka sp³ywaj¹cy wci¹¿ jeszcze
ale jak d³ugo zanim
ten za skurczami sumienia cz³api¹cego gdzie
zwykle obok
ten nie mog¹cy niczego ofiarowaæ ani te¿ wzi¹æ
i to jest M
***
godziny kreskami siê zmieniaj¹ce
z boku na bok
a potem jeszcze na plecy
i tak po wiele razy
wietrzne koncerty wieczne
na wiatr
z wiatrem
dla wiatru
na urojonych wrzosowiskach
których pewno nie ma nie by³o nie bêdzie
zapominanie do zapomnienia
z boku na bok
a potem jeszcze na plecy
***
w siebie z siebie
w s³owo ze s³owa
w gest z gestu
w maskê z maski
w grê z gry
***
wsiedzieæ siê g³êbiej w siebie
wwierciæ w smutku
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tas darantis dalykus dël kuriø gëda ir nëra tikras
tas visk¹ kas tik svarbu atidëliojantis vëlesniam laikui
tas kurio paprasèiausiai galëtø nebûti
tas galvojantis ir kalbantis apie nesvarbius maþmoþius
tas akies krateliu vis dar tekantis
bet kaip ilgai iki kol
tas su ðlepsinèios sàþinës traukuliais kaþin kur
daþniausiai alia
tas nieko negalintis paaukot nei paimti
ir tai yra M
***
brûkðneliais iðvirstanèios valandos
nuo ono ant ono
o paskui dar ant menèiø
ir taip daugybæ kartø
vëjo amþini koncertai
vëjais
su vëju
vëjui
tariamuose virynuose
jø tikriausiai nëra nebuvo nebus
pamirti iki usimirimo
nuo ono ant ono
o paskui dar ant menèiø
i savês savin
i odio odin
i gesto gestan
ið kaukës kaukën
i aidimo aidiman
ásitaisyti giliau á savyje
ásisukti á liûdesá

***

***

Iðvertë: Birutë Jonuðkaitë
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BARBARA GRUSZKA-ZYCH

Saulës
kiedy przechodzê pod ¿ó³tymi cianami Ostrej Bramy
i jeszcze nie odwróci³am g³owy ¿eby powitaæ
Matkê Mi³osiern¹ czujê z³ote dotkniêcie
Jej sukienki która nie rozwiewa siê bo nie ma
ani skrawka zwyk³ego materia³u za którym
pewnie têskni na ulicy Ostrobramskiej nie widaæ t³umów
ale kilka starych kobiet przebiera uzbierane lity
jak paciorki ró¿añca przeliczaj¹c na chleb
grupka turystów przed sklepem z bursztynem
patrzy w ¿ó³te bry³ki jak w lupê przybli¿aj¹c¹
to co by³o przed milionami lat mimo ¿e jestem
tu kolejny raz nie przybli¿y³am siê do prawdy
o tym miecie wiem tylko ¿e jego ulice kto
zbudowa³ dla mnie i kilka kocio³ów i cerkiew
i hotel Saulës co znaczy s³oñce którego gospodarz
jak siê dowiedzia³am zmar³ nagle pozostawiaj¹c
S³oñce bez w³aciciela mo¿e dlatego
nad Wilnem wieci tak d³ugo jak chce
w wiêtym Duchu w Wilnie
przypominaj¹ca moj¹ babkê stara prawos³awna kobieta
w cerkwi wiêtego Ducha spyta³a czy jestem katoliczk¹
i jakby gani¹c siê za wcibstwo doda³a
 On jest przecie¿ Jeden
tylko rêce opuæ wzd³u¿ cia³a
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¿eby przechodzi³ przez ciebie do ziemi 
rozplot³am z³o¿one d³onie
i pomyla³am ¿e teraz jestem uziemieniem Boga
***
mój przewodnik prowadzi mnie w Wilnie tam
gdzie Wilenka wpada do Wilii wody zawi¹zuj¹ siê
w ciemny wêze³ pod betonowym nadbrze¿em
na którym stoimy spoceni przypomina co pisa³
o tych rzekach Mi³osz i jak¹ by³y inspiracj¹
dla przybywaj¹cych tu poetów to inspiruje mnie
do przekleñstw bo nie mogê siê w nich teraz wyk¹paæ
zmyæ z siebie ca³ego tego kurzu historii literatury
który nios¹ do dzi zmêczone przesz³oci¹ wody
choæ k¹pi¹cy siê pod mostem nic o tym nie wiedz¹
***
te b³yskawice w póne czerwcowe popo³udnie
miga³y jak b³yski fleszy owietlaj¹ce
nieco wczeniejszy wieczór po powrocie z Podbrzezia
do Wilna kiedy polska jedenasta by³a pó³noc¹
jeszcze prawie jasn¹ bo pocz¹tek lata bezpieczn¹
bo wszystko widaæ i nie mo¿na siê zgubiæ nawet
patrz¹c w oczy poetki Birutë podczas przygotowania
kolacji mieszaj¹cej potrawy z przeczuciami odpowiednich zió³
rozmawia³ymy o mi³oci w obecnoci jej mê¿a
co by³o ryzykowne bo przecie¿ kochali siê ju¿
przez dwadziecia cztery lata i kilka dni nie wy³¹czaj¹c
tej sekundy topi¹cej siê na naszych oczach z woskiem
zapalonej przez niego na stole wiecy obchodzi³ nasze
sprawy po cichu dolewa³ wina ¿ebymy przez przypadek
wypowiedzia³y jak¹ prawdê któr¹ chcia³ us³yszeæ
zamiast sam j¹ zdradzaæ nie pragn¹³ uchodziæ za mêdrca
chocia¿ m¹dre by³y te jego kroki wokó³ naszych krzese³
opasuj¹ce nas ciasno dyskretn¹ obecnoci¹
w Wilnie
stara kobieta
której z Wojtkiem dawalimy lity
w podkowie Ostrej Bramy
umiecha siê do mnie
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tydzieñ póniej
nad stolikiem
z kubkiem kawy
i pokruszon¹ na talerzu bu³k¹
miêdzy nami wróbelek
na oparciu krzes³a
prosi o chleb
ona codziennie
b³yska przechodniom
cienkim dziobkiem nosa
chudziutka jak wszystko
co w nas dobre
wyproszone u Boga
cmentarz luterañski
Dieter Froese pochowany w 1989
w 1975 jego ¿ona Dora
do nich nale¿a³ ten widok ze skarpy
Nida
czarna wst¹¿ka Zalewu Kuroñskiego
bia³y p³atek ³abêdzia
frun¹cy jak pamiêæ o nich
Nida II
nie chcia³am wejæ na ten cmentarz
na górce wiatr zwraca³ na siebie uwagê
trawa roz³o¿ona miêdzy grobami
przypomina³a ³¹kê pod nadzorem s³oñca
to z jego powodu krzy¿e pomno¿one
przez swoje cienie sta³y prawie
w wojskowych szeregach choæ
le¿a³y pod nimi osoby cywilne
wypisane na bia³o imiona i nazwiska
Niemców którzy mo¿e p³ywali
tutaj w Zatoce Kuroñskiej a mo¿e
tylko przechodzili brzegiem
i od niechcenia przemykali oczami
po wodzie jak my dzi po nich
Barbara Gruszka-Zych
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O ojców naszych bogatsi
Tatusiowi

Pójdziemy z ojców obdarci
wiec¹c obola³ymi kikutami.
I nasza boleæ bêdzie dla innych
uciech¹. ¯emy... jak wszyscy.
Pachn¹ nie pachn¹ rumianki.
Pole  nie pole. B³oto rozlane.
Trawy  nie trawy... I ksiê¿yc
z zimnym spojrzeniem.
Jak kole¿anka fa³szywa.
Jak kalejdoskop z³o siê rozbije.
W nowej dzieñ zalni têczy.
Pójdziemy... o ojców naszych bogatsi.
Ich kody 
w mylach mamy i w ¿y³ach.
Przy fontannach
Wszystko ju¿ by³o!.. Dobre ubranie, wygodne
buty, wystawne potrawy, francuskie szampany.
Tworzenie miejsca w³asnego pomiêdzy obcymi.
Dzielenie siê dobrem z bliskimi. Widzia³am i
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czu³am ju¿ wiele!.. Zdrowotne bij¹ fontanny.
Dzi na lotnisku w Wiedniu. Na Okêciu
w Warszawie wczoraj. W Akwizgranie, co
sta³ siê turecko-rosyjski. Tak wiêc siê ocieram
o geograficzne punkty ró¿ne. A w sercu Teklany
pod Wilnem. I Leodium, co bêdzie ju¿ moje!
Ja
Miejsca urodzenia mojego pamiêci¹ jestem.
Jestem pamiêci¹ mojego narodu. Pamiêci¹
mojej rodziny. A jednoczenie zupe³nie nowy
twór sob¹ przedstawiam  kiedy do mych
ambicji i marzeñ krystalizacji d¹¿ê.
Planem lepszej przysz³oci dzi Jestem.
Wróci³am.
Czeka³y na mnie
stare jab³onie.
Mokrymi
pachnia³y jab³kami.
Gryz³am namiêtnie
zielonotwarde
owoce.
A dom niby cz³owiek
zziêbniête
otwiera³ ramiona.

***

Pamiêtam Litwê
Olkowi Suswille

Pamiêtasz Litwê. Ciemnozielone mchy wilgotne. Wóz drabiniasty.
Gniadego konia. Zawziêty spór o ziemiê dziadków. A reszta...
Jak w splamionym kolorami padzierniku!
Pamiêtam Litwê. Zoranej ziemi skib wywróconych zapach.
Kartofle oblepione glin¹. Ich ciê¿kie wiklinowe kosze.
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Ujada piesek Lalu. I w zimnym s³oñcu lni¹ Wilkiñce.
Pamiêtam Litwê. Bujwidzki festyn. Pierniki lukrowane.
Wujenki i wujostwo: Ziutek, Franu. Umiechy Mamy, Ojca.
I ciocia Jasia poj¹ca sw¹ spasion¹ krowê zup¹ z grzybów.
Pamiêtam Litwê. Pachn¹ce w siatce pomarañcze.
Marysia, Lodzia, Janek myj¹ce stópki w balii:
dzi wyjazd jest do cyrku! I Babcia czyci nam sanda³ki...
Emigracja
Patrzê na krzewy ró¿ane  o nadciêtych ¿y³ach korzeni
i w kwiatach. Bucha lato. A je trzeba zasadziæ.
Bukietów g³ów szyje ³odyg nie s¹ w stanie utrzymaæ.
P³atek wypada po p³atku. Liæ za liciem siê kruszy.
Rêce dr¿¹ ze zmêczenia, lej¹ wodê. Lecz pojutrze
wbrew wszystkiemu moje ró¿e przy¿yj¹!
Tak i my: przyszlimy tutaj i trwamy.
Na Wileñszczynie
Sierpieñ i wieczór. Rudy spasiony koñ
na przednówku jesieni. W zroszonym
zapachu trawy  chc¹ opowiadaæ o sobie.
Mijam pe³ne jab³ek ¯winiany. Stogi s³omy.
Drewniane, wys³u¿one niejednemu pokoleniu domy.
Wysun¹³ siê ksiê¿yc. Jak wielka tarcza
pamiêci.  I Syberiê prze¿y³am!  szepnê³a
pochylona pani Marysia.  Te wygnania 
zes³ania  to i Bóg nie wie, za co... Lecz têsknota
za krajem dzieciñstwa przemog³a i da³a powróciæ!
Wiatr porozrzuca³ pods³uchan¹ komu
muzykê. Potem znów siê cisza leniwie
rozsiad³a. Rudy koñ siê radonie rozer¿a³.
Dziarsko kroczy³a przez ³¹ki pani Marysia.
Wraz z ni¹ szed³ wrzesieñ. Ciê¿ka praca. I ukochanie ¯winian.
Teklany, sierpieñ 2001
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Kazachstañscy w Hamburgu
ni¹ Kazachstan. ni¹ stepy. ni¹ zimno. I konie o sierci
zje¿onej. I p³askoæ przestrzeni po kres horyzontów.
Robotê ciê¿k¹, co zamiast wyzwalaæ  zniewala. Wykrzywia
plecy i duszê d³awi. ni¹ star¹ modlitwê, co moc dawa³a.
Budz¹ siê w ciep³ym wie¿owcu. Za oknami widz¹ okna.Geometryczne
skrawki zieleni. ciête po korzeñ, pos³uszne. I oni w u³o¿onej
linii wstaj¹, bior¹ prysznic, jedz¹ niadanie, id¹ na spacer.
Miêdzy wie¿owce. wierki i brzozy. I... odartych z rodziny ludzi.
Wciskaj¹ swe dusze w ramy. Za wygody dziêkuj¹. Wybrañcy losu.
Lecz wiatr czuj¹  ci¹gle obcy. I myl¹  Kazachstan. Tam rozwalaj¹
domy. Tam brak ogrzewania. Tam z niedo¿ywienia siê puchnie.
Tam... dzieci nasze!  I przeklinaj¹ cywilizacjê, któr¹ poznali.
Listy z daleka
Poranek. Szarych chmur nastroszone k³êby. Lecz
przecz¹ jesieni ciemna zieleñ za oknem i
s³abe kwiaty. To Belgii majowa zwyczajnoæ.
Bez ¿enady ptaków gawêdy. Rozpasione
spo³eczne koty. Psy, którym wszêdzie przysiadaæ
wolno. Jak wczoraj  tak i dzi  wiêkszych zmian nie ma.
Choæ gdzie tam wiat w informacjach siê krêci. Parzê
kawê. Na godzinê czekam. Ach, witaj duszo
ciep³a! Wejd do mnie drzwiami, wejd do mnie oknem!
Wejd i siê rozgoæ. B¹d jak u siebie. Pachniesz
Australi¹, Szwecj¹, Niemcami, Polsk¹ a mo¿e... Wilnem ?
Pozwól, kochanie, ¿e siê do Ciebie przytulê...
Myl siê z myl¹ po³¹czy. I serce z sercem. My
nie znamy pojêcia granic. Jeste wiêc u mnie;
za chwilê pójdê do Ciebie. Wypijmy kawê!
Telefon. Ten dwiêk nas sobie wydziera. Formê
listu przybierasz. Stempel na kopercie uziemia.
W cywilizowan¹ zwijam siê grzecznoæ: sava`?
Leokadia Komaiszko
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Wierna
Dla Tamary i Alexa ze Szwajcarii

Wierna jak pies wci¹¿ pod¹¿a za nim,
Idzie lepo, nie zawraca.
Czy z umiechem, czy te¿ z cichym ³kaniem,
A on do niej tylko swe plecy odwraca.
Lgnie do niego jak ucho do dzbanka,
B³aga o mi³oæ dzieciêcymi oczyma...
On j¹ ignoruje od wieczora do ranka
I jak najdalej siê od niej trzyma.
Oddana jemu jak ¿adna istota
Sercem, dusz¹ i zmys³ami wszelkimi,
A on j¹ uwa¿a za grudkê b³ota
I nie obdarza nawet s³owami swymi.
Mi³oæ do ob³êdu, wiernoæ do g³upoty 
To s¹ jej rutyny wieczni towarzysze.
Mrzawki, ulewy, deszcze i s³oty 
To s¹ w jej nastroju czêci przybysze.
Ona wci¹¿ b³¹dzi, szuka go w mroku,
Wiernoci swojej u¿ywa drogowskazu.
Chce tylko us³yszeæ szelest jego kroków
I duszê nasyciæ dzwiêkiem jednego wyrazu...
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Historia o nim i o niej
On:
Ty b³¹dzisz w miecie, pe³nym prze¿yæ,
Bez drogowskazów, bez intuicji.
Jak trudno jest przechodniom wierzyæ,
W nieznanej bêd¹c kondycji.
Ona:
Wród obcych szukam Ciebie,
Próbujê dosi¹gn¹æ Twej d³oni,
Po tym nieprzebrniêtym niebie
Staram siê Ciê dogoniæ.
On:
W mgle niespe³nionych marzeñ,
Wród serc z³amanych bicia,
W ka³u¿y niedokoñczonych rozwa¿añ
Szukasz mego odbicia.
Ona:
Niezrozumiana, nieodnaleziona,
Przez ludzi odepchniêta,
D¹¿ê dalej niezlêkniona,
Czy mnie kto zapamiêta?
On:
Zapamiêtam na wieki ca³e,
Bez twego umiechu bêdê szlocha³,
Wiem, ¿e twe serce zna prawdê ma³¹,
¯e nikt Ciê tak jeszcze nie kocha³.
On i ona:
Po³¹czeni, lecz oddzieleni odleg³oci¹,
Przepaci¹ g³upich nieporozumieñ i pró¿ni,
Skazani samotnie umieraæ z mi³oci,
Wród cudzych i osch³ych ludzi.
***
£za rozp³ywa siê w mêtnej ka³u¿y,
By schowaæ siê od twego wiata.
Zgwa³ci³e moj¹ pogodê.
Za³ama³e promienie s³oñca,
By omija³y moje piegi.
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Zmieni³e prognozê
Na nastêpne 50 sekund
Nie zd¹¿y³am ocaliæ.
Pozosta³oci postrzêpionego parasola,
Które wiatr niós³ wileñsk¹ uliczk¹
Do Wiecznoci
***
Zatracona
Wród nieskoñczonych tam maszyny Turinga
Macierz mojego ¿ycia p³acze
£zami o mocy continuum.
D¹¿¹c do nieskoñczonoci,
Zwija uczucia w krzyw¹,
Która pêdzi z prêdkoci¹ wiat³a
Do przeciêcia siê z Twym wzrokiem.
Moja dusza
Nie wyjdzie poza granice dziedziny,
Kieruje siê wy³¹cznie intuicj¹ matematyczn¹
I wszystko pojmuje w przestrzeni euklidesowej.
Tu uczucia s¹ niepo¿¹dane.
Sprzeda³am duszê rozs¹dkowi,
By ju¿ mnie nie bola³a.
Ka¿dy szuka
Ka¿dy szuka
Miejsca pod tym s³oñcem,
Ucieczki przed z³ym koñcem,
Mi³oci potoku,
Sprawiedliwego wyroku,
Uwagi i uznania,
Odpowiedzi na swe pytania.
Prawdziwej przyjani,
Bezgranicznej wyobrani,
Szczerej wdziêcznoci,
Z³a karnoci
Innego cz³owieka,
Jak od nieszczêcia uciekaæ.
Ka¿dy szuka w³asnej prawdy,
Lecz znajdzie nie ka¿dy.

Dla W.M.

Iwona Szurpicka
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Barnim Regalica
Do kolei ¿elaznej w Kutnie dojecha³em bryczk¹ pierwszej klasy.
Wyjani³ mi to z charakterystycznym akcentem ¯yd  w³aciciel bryczki
i zarazem wonica tej¿e.
 Jedziesz pan pierwsza klasa.
Zap³aci³em za tê klasê, ale za¿¹da³em wyjanieñ.
 Bo u mnie s¹ trzy klasy goszcze. Jak jest miejsce, pierwsza klasa,
to ino pan jedziesz. Z miejsca, druga klasa, pan podnosisz siê, jak jedziemy pod góre. A trzecia klasa, to jak jadê pod góre, pan wstajesz i
musisz pchaæ.
Podró¿ minê³a bez problemów. Tak¿e na Dworcu Kolei Warszawsko-Wiedeñskiej w Warszawie, z którego wyszed³em pod czujnym okiem
¿andarmów i cywilnych szpicli, moja osoba, ani moje papiery nie wzbudzi³y bli¿szego zainteresowania.
Przechadza³em siê ulicami, wtapiaj¹c siê w kipi¹cy t³um wielkiego miasta. Po kilkutygodniowym pobycie w polu, a nastêpnie ukrywaniu siê po
dwórkach i chatach, zalana kwietniowym s³oñcem stolica, z jej sklepami,
szynkami, kawiarniami i niekoñcz¹cym siê ci¹giem brukowanych ulic, robi³a
wra¿enie, i¿ wysiadaj¹c z poci¹gu wysiad³em na innym kontynencie.
Przyjecha³em, chc¹c nawi¹zaæ kontakt ze znanym mi cz³onkiem organizacji narodowej  wobec rozbicia naszej partii i mojego d³ugiego
ukrywania siê. By³em gotów wróciæ w pole, kto mnie jednak powinien
tam skierowaæ. Rozumia³em, ¿e relacja o losach oddzia³u Ostoi mo¿e
zainteresowaæ kogo z wydzia³u wojny. Niezale¿nie od tego stary druh
ze studiów, o którym wiedzia³em, ¿e pozosta³ w Warszawie i s³u¿y w
policji narodowej, wyda³ mi siê najpewniejszym punktem oparcia. Do
rodziny wracaæ nie chcia³em, licz¹c siê z mo¿liwoci¹ jej obserwacji.
Pogrom naszej partii nast¹pi³ w lutym, w jej pierwszym starciu. W
styczniu zg³osi³em siê do szeregów  nie bez problemów odszuka³em
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oddzia³, roz³o¿ony na polanie, w lesie, przeciêtym szerok¹ poln¹ drog¹,
w tym czasie jednak zasypan¹ niegiem. Poniewa¿ przyjecha³em konno i  jak siê okaza³o  jedyny z grona kawalerzystów s³u¿y³em wojskowo, zosta³em dowódc¹ plutonu jazdy. Pluton, mimo ¿e uzupe³niany, do koñca pozosta³ takim tylko z nazwy  by³o nas dziewiêciu konnych w nieco ponad stuosobowej partii kapitana Ostoi. Zrozumia³e, ¿e
nie przedstawia³ sob¹ si³y jako kawaleria  u¿ywano nas wy³¹cznie do
s³u¿by patrolowej i wartowniczej oraz jako goñców, licz¹c, ¿e z czasem pododdzia³ siê rozwinie. Oko³o jednej trzeciej piechoty partii mia³o
jak¹kolwiek d³ug¹ broñ paln¹  przewa¿nie dubeltówki lub pojedynki
myliwskie  ci tworzyli pluton strzelców. Drugi pluton stanowili kosynierzy, niekiedy posiadaj¹cy te¿ kapiszonowe pistolety. Wreszcie najliczniejszy pluton dr¹galierów, z braku kos, uzbrojonych w dr¹gi. To
zawsze lepsze ni¿ go³a d³oñ  pomyla³em sobie. Jeden z dwóch pistoletów, zabranych we dworze, podarowa³em jakiemu kosynierowi, po
upewnieniu siê, ¿e umie strzelaæ. Odda³em te¿ tasak, sobie zostawiaj¹c
jedynie szablê esau³a Jakowlewa  by³a to rosyjska szaszka bez jelca.
Na polanie ustawiono sza³asy, gdzie rozpalono ogniska, nad którymi warzono strawê dla wojska. Poniewa¿ ma³o kto id¹c do lasu pomyla³ o mena¿ce, jedzono wprost z kot³ów. Kilka osób, bêd¹cych kiedykolwiek w jakimkolwiek wojsku, prowadzi³o zajêcia z musztry i taktyki
piechoty, te ostatnie wed³ug regulaminu Mieros³awskiego.
Nastrój pierwszych dni by³ dobry, rzek³bym, i¿ duch by³ jedyn¹
rzecz¹, której oddzia³owi nie brakowa³o. Zmartwychwsta³ strój polski,
mi³y memu sercu  sam by³em w czamarce i konfederatce, obszytej
barankiem, na s³u¿bie na to wszystko zak³ada³em opoñczê z kapturem,
z powodu mrozu. Czêæ kosynierów nosi³a sukmany. Z braku mundurów do czapek przypinalimy kokardy w narodowych barwach, sam
Ostoja mia³ tak¹¿ szarfê, przewieszon¹ przez ramiê. Gdy po jednej z
odpraw zwróci³em mu uwagê, ¿e postronnemu obserwatorowi rzuca
siê w oczy, a Moskale te¿ potrafi¹ oddawaæ strza³y mierzone, odpar³,
¿e oficer musi siê jako odró¿niaæ od podw³adnych. To by³o sk¹din¹d
prawd¹, nic wiêc o tym ju¿ nie mówi³em.
Z pobliskiej parafii w niedzielê przyby³ ksi¹dz i odprawi³ mszê polow¹, w której uczestniczy³em przez grzecznoæ. Rozumia³em przecie¿, jakie jest to prze¿ycie dla ogromnej wiêkszoci obecnych.
Odwiedzali obóz poza ochotnikami wszelkiego rodzaju ciekawscy,
pragn¹cy wojsko polskie zobaczyæ, prawda, ¿e bardziej zobaczyæ ni¿
pomóc. Byli wród nich zapewne szpiedzy moskiewscy, có¿ by³o robiæ  precz pêdziæ ¿yczliw¹ ludnoæ jawi³o siê czym niepolitycznym.
Poza tym kapitan nie chcia³ opuszczaæ doæ dogodnego komunikacyj81
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nie miejsca, maj¹c nadziejê na nadejcie tych spiskowców, którzy dotychczas siê nie stawili. Liczono bowiem wszystkich uczestników spisku jako potencjalnych ¿o³nierzy, co nie okaza³o siê tym samym.
S³owem, przez te kilka dni nasze obozowisko by³o jakby wysp¹
niepodleg³oci w zniewolonym kraju  czulimy, ¿e jestemy u siebie,
co przyprawia³o nas o zawrót g³owy i t³umi³o wszelkie niepokoje.
Konny posterunek obserwacyjny na wylocie drogi z lasu by³ moj¹
pierwsz¹ s³u¿b¹ w oddziale. Podczas jednej z wart, przypadaj¹cej na
godziny poranne, ujrzelimy, jak z tumanu zadymki wynurza siê jedziec, chwiej¹cy siê w siodle pod wp³ywem  jak siê zdawa³o  wiatru.
 Stój! Kto idzie?  regulaminowo zawo³a³ wartownik.
 Jam Polak wolny, wolnoæ mi³uj¹cy, a ty do mnie  stój?  odpar³
tamten, a po chwili zwali³ siê z siod³a w przydro¿n¹ zaspê. Podjechalimy bli¿ej, on siê zaraz wygrzeba³ i zion¹c odorem wódki, prosi³ poprowadziæ go do obozu, gdy¿ chce siê zaci¹gn¹æ. Kapitan osobicie
przyjmowa³ wszystkich ochotników, teraz jednak by³ zajêty, st¹d przybysza posadzono w sza³asie, przy jednym z ognisk, gdzie sen go zmorzy³. Nie budzono go, chc¹c, aby bardziej przytomnie wyrazi³ sw¹ wolê,
co uczyni³ po wytrzewieniu przed wieczorem.
Na pocz¹tku lutego zaobserwowalimy wzmo¿ony ruch nieprzyjacielskich patroli, dowiedzielimy siê te¿, ¿e do najbli¿szego miasteczka
wróci³a za³oga moskiewska, zdjêta stamt¹d po 22 stycznia. Dowódca
zdecydowa³, ¿e przenosimy siê w wiêkszy kompleks leny, snad nie
dowierzaj¹c nieostrzelanemu i le uzbrojonemu wojsku.
Opucilimy obozowisko, kieruj¹c siê do nowego miejsca przez kilkumilow¹ przestrzeñ pól, z zamiarem przebycia jej jednym marszem, z
krótkim tylko popasem. Po sformowaniu kolumny marszowej Ostoja
jazdê rozpuci³ na rozpoznanie, zachowuj¹c przy sobie dwóch u³anów
w charakterze goñców. Ja pojecha³em jako dowódca trzyosobowego
patrolu z zadaniem dotarcia do puszczy, w której mielimy przebywaæ
i sprawdzenia, czy nie ma tam nieprzyjaciela. By³o mrono i zerwa³ siê
wiatr  zadymka ogranicza³a widocznoæ, mia³em nadziejê, ¿e tak¿e
Moskalom. Kopny nieg utrudnia³ poruszanie siê ludziom i koniom. Z
ulg¹ dotar³em do ciany lasu, który nakazano nam przeszukaæ, zag³êbiaj¹c siê weñ po wpó³ zasypanej przecince. Przynajmniej tak nie wia³o. Nigdzie ¿ywego ducha, wszystko ciête majestatem mrozu, a jedyne, co siê rusza, to para z pysków naszych i koni. ¯adnych ladów na
dziewiczym niegu poza rzadkimi tropami dzikiej zwierzyny. Ujechalimy kawa³ drogi w g³¹b g³uszy, zastanawia³em siê, czy podjechaæ jeszcze trochê dalej, kiedy us³yszelimy strza³y od strony, gdzie powinien
znajdowaæ siê nasz oddzia³. Zawrócilimy, staraj¹c siê najszybciej, jak
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to mo¿liwe, jechaæ z powrotem, odg³osy strza³ów narasta³y prawie z
ka¿d¹ chwil¹. Nagle przycich³y i tylko co jaki czas s³ychaæ by³o pojedyncze. Us³ysza³em, ¿e za mn¹ porusza siê tylko jeden jedziec. Odwróciwszy siê, zobaczy³em drugiego, jak w pewnej odleg³oci sta³ jak
na widecie, patrz¹c na nas, a na jego twarzy rysowa³o siê wahanie.
 Dok¹d?!  zawo³a³em.
 Jam Polak wolny, wolnoæ mi³uj¹cy, jadê, gdzie chcê  odpar³,
spi¹³ konia ostrogami i ruszy³ w g³¹b puszczy. Po chwili ca³kiem znik³
nam z oczu. Spojrzelimy po sobie, kieruj¹c siê na cichn¹cy huk luf.
Nagle, gdy zbli¿alimy siê ju¿ do lizjery lasu, strza³y ucich³y ca³kiem.
Zjechalimy z duktu, podchodz¹c na skraj pod os³onê bezlistnych tej
porze gêszczarzy, niemniej przez swoje krzewy i zaspy wraz z pniami
drzew daj¹cych jakie zakrycie przed wrogim wzrokiem. Ujrzelimy
otwieraj¹c¹ siê przed nami zanie¿on¹ przestrzeñ, rozwietlon¹ czerwonym zachodz¹cym s³oñcem, na której le¿a³y zw³oki ludzi w sukmanach i czamarach, jak te¿ kilka w moskiewskich szynelach. Tam, gdzie
by³o ich wiêksze skupienie, sta³o kilkudziesiêciu konnych, inni obszukiwali zw³oki, niekiedy k³uj¹c je dla pewnoci szabl¹ lub spis¹. W niewielkiej odleg³oci z boku posuwa³a siê w ich stronê kompania moskiewskiej piechoty, rozsypana w tyralierê, z karabinami w d³oniach.
Omijali co jaki czas trupy w sukmanach obok kos i dr¹gów, sprawdzaj¹c je bagnetami  lad po pierwszym i ostatnim ataku naszych kosynierów. Który z le¿¹cych poruszy³ siê po uk³uciu bagnetem  by³
ranny, lecz ¿ywy. So³dat popatrzy³ nañ przez jaki czas, oceniaj¹c szanse
rannego na prze¿ycie transportu i sk³adanie zeznañ. Zapewne nie wygl¹da³y one dobrze, bo po chwili dwukrotnie przebi³ go bagnetem, do³¹czaj¹c potem spiesznie do tyraliery. Prawdopodobnie wi¹zany z ty³u
konnic¹, zajmuj¹c¹ strzelców, Ostoja dosta³ siê pod ogieñ tych piechurów z flanki i wówczas, nie mog¹c uciekaæ, rzuci³ przeciw nim to, co
mia³  ludzi z kosami. Dystans jednak by³ za d³ugi, zw³aszcza, ¿e w
biegu nieg im przeszkadza³. Skutek widzielimy przed sob¹.
Nagle towarzysz¹cy mi u³an da³ znak rêk¹. Od pobojowiska bieg³
lad, stopniowo nikn¹cy w narastaj¹cym wietrze, który powoli, lecz ze
wzrastaj¹c¹ moc¹ uruchamia³ taniec nie¿nego py³u. lad znika³ w zaspie, nawianej przed krzewami, porastaj¹cymi to miejsce, gdzie las styka³ siê z polem  zarola teraz bezlistne, jednak ich sk³êbione ga³êzie
stanowi³y naturalne oparcie dla niegu. Podjechalimy ostro¿nie i oczom
naszym ukaza³ siê le¿¹cy twarz¹ do ziemi ¿o³nierz z oddzia³u.
 ¯yje  krótko stwierdzi³ u³an, który do niego podszed³.
 Pomó¿my choæ temu. Na koñ go i potem w las  zdecydowa³em.
Z rannym, przywi¹zanym do moich pleców, ruszylimy w g³¹b pusz83

KAWIARNIA LITERACKA

czy znan¹ ju¿ drog¹. Zadymka zatar³a nasze lady, a szybko zapadaj¹cy
zmierzch zapewne zniechêca³ do poszukiwañ. Szczêciem, mój towarzysz z patrolu mia³ stosunkowo niedaleko st¹d rodzinê  drobna miejscowa szlachta. Nie od razu ich odnalelimy, jad¹c prawie ca³¹ noc i
dopiero nad ranem zatrzymuj¹c siê w jakim nieznajomym dworze, gdzie,
choæ nas niechêtnie przyjêto, to jednak nie wyrzucono. W³aciciel rano
da³ nawet bryczkê z furmanem, na której powielimy rannego, zostawiaj¹c go w nastêpnej wsi pod opiek¹ miejscowego ksiêdza, o którym
mój towarzysz s³ysza³, ¿e by³ zwi¹zany z organizacj¹ narodow¹, a w
ka¿dym razie mia³ sympatie patriotyczne. Nie omylilimy siê i dalej jad¹c
ju¿ sami (odes³awszy wczeniej bryczkê i furmana, nagrodzonego drobn¹
monet¹), dojechalimy pod wieczór do skromnego dworku rodziców
owego u³ana. Nie bez przygód jednak. Wzgl¹d na wygodê sprawi³, ¿e
jechalimy g³ównym traktem, unikaj¹c bezpieczniejszych bezdro¿y. Gdy
pod wieczór mijalimy jedn¹ du¿¹ wie, w chwili, jakby nikogo nie by³o,
na drodze, obramowanej op³otkami dwóch wyjciowych cha³up, pojawi³ siê t³um w³ocian z kijami, kierowany przez jednego w moskiewskim
szynelu, ale bez dystynkcji. Podjechalimy powoli.
 Panie, przejechaæ nie mo¿ecie.
 A czegó¿ to?  zapyta³ mój towarzysz.
 Kazali zatrzymywaæ w gospodzie osoby nieznane, panie...
Mia³em pistolet, szablê i deringera, zastanawia³em siê jednak, czy
wypada strzelaæ do tych, których mielimy wyzwalaæ. U³an ze mn¹,
jakby kieruj¹c siê podobnym motywem, zawróci³ konia, odje¿d¿aj¹c
kilkanacie metrów w stronê gospody, po czy odwróci³ siê ju¿ z rewolwerem w rêku, spinaj¹c konia ostrogami.
 Won!  ruszy³ pêdem ku nim, strzelaj¹c.
Doby³em szabli i w te pêdy za nim, wal¹c p³azem, kto siê nawin¹³.
Spanikowali po pierwszym strzale, a broni palnej nie mieli, to nie Kurpie
przecie. Przejechalimy galopem kawa³ drogi, od wsi jechalimy, klucz¹c po terenie. Zadymka i m³ody nieg musia³y zatrzeæ nasze tropy. To
zdarzenie, choæ szczêliwie dla nas zakoñczone, przygnêbi³o mnie  je¿eli postawa w³ocian jest czêciej taka w³anie, to przegramy.
Pod ¿yczliw¹ opiek¹ rodziców mojego u³ana spêdzi³em kilka tygodni,
kuruj¹c siê  przeziêbiony w nocnej drodze na mrozie, dosta³em zapalenia p³uc. W ³ó¿ku, dowiedzia³em siê o klêsce i ucieczce Mieros³awskiego. Nie ukrywam, ¿e by³em tym przybity  nie dlatego bym kiedykolwiek zalicza³ siê do wyznawców Pana Ludwika, których co i rusz spotyka³em, lecz klêska bodaj najs³awniejszego wojskowego, jakim nasz ruch
dysponowa³, le wró¿y³a o szansach wszystkich innych.
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Kiedym wydobrza³, pocz¹tkowo pomaga³em miejscowej organizacji, z któr¹ mnie ów u³an skontaktowa³  w dworku robiono ³adunki,
odlewano kule i gromadzono wszelaki sprzêt dla maj¹cej siê sformowaæ partii powstañczej, zaanga¿owany w to by³ ojciec mojego kolegi
od Ostoi. Sukcesy Langiewicza, opisywane przez prasê Rz¹du Narodowego, która  choæ z opónieniem  dociera³a i do naszego zacisza,
wla³y we mnie trochê otuchy, widaæ by³o, ¿e nawet jego klêska w
marcu nie koñczy walki, zw³aszcza, i¿ zaczêto mówiæ o rych³ej interwencji Francji w sprawie polskiej. Kiedy jednak w naszych stronach
¿adnej partii  po czêci z braku zdatnych oficerów  nie uda³o siê
sformowaæ, zmêczony ju¿ czekaniem, ruszy³em znowu do Warszawy.
Po parogodzinnym krêceniu siê po ulicach oswoi³em siê z miastem,
zarazem nabieraj¹c pewnoci, ¿e nie wlokê za sob¹ ogona. Zakupi³em
dwie jedwabne koszule  tylko one w polu chroni¹ od robactwa i zw³aszcza latem s¹ rzecz¹ jak najbardziej potrzebn¹ dla partyzanta. Choæ póniej zauwa¿y³em, ¿e ch³opi nie doceniali ich zalet, nawet, gdy mogli je
w³o¿yæ. Kiedy jedn¹ z owych koszul zaproponowa³em ch³opu Gêbale, o
którym bêdê jeszcze mówiæ, ów zdziwiony spojrza³ siê na mnie:
 Dziad pradziad z robakami ¿y³ i dobrze mu by³o.
Nie nalega³em zatem. Mia³em rzeczy tyle, co na sobie ma³y skórzany sakwoja¿, tote¿ przemieszcza³em siê swobodnie, zw³aszcza, ¿e nosi³em ubranie europejskie. Strój polski, wraz z deringerem, zostawi³em
w gocinnym dworku, nie chc¹c niepotrzebnie k³uæ w oczy. Po zakupach skierowa³em siê do rodziny owego kolegi z czasów studiów i
zarazem konspiracji. Upewniono mnie, i¿ nadal jest w Warszawie na
wolnoci, zaraz te¿ dali mu znaæ, ¿e przyjecha³em i zobaczylimy siê
jeszcze tego wieczoru. Zmieni³ wprawdzie adres, ale siê nie ukrywa³, o
resztê nie wypytywa³em. Mieszka³ sam, odnajmuj¹c pokój z kuchni¹,
w tej ostatniej nocowa³em podczas pobytu u niego. Dwakroæ opowiada³em moj¹ historiê, raz jemu, potem  komu nieznajomemu, w kim
domyla³em siê jakiej wa¿niejszej figury. Po kilku dniach, podczas których stara³em siê nie szwendaæ po miecie bez potrzeby, powiedzia³
mi, ¿e jest oficer, którego wysy³aj¹ w moje strony i ja  z racji znajomoci terenu i wyrobionych tam stosunków  pojadê z nim, jako adiutant. Mia³o up³yn¹æ jeszcze parê dni, zanim wyruszymy i w tym czasie
kolega poprosi³, abym opowiedzia³ swoj¹ historiê jego znajomemu, który
z wa¿nych powodów sam nie mo¿e udaæ siê w pole, ale z wielk¹ ciekawoci¹ wys³ucha relacji naocznego wiadka walki zbrojnej. Spotkamy
siê jednak z nim nie tutaj, lecz w jakim lokalu na przedmieciu.
Tego dnia, gdy mielimy siê tam udaæ, kolega  jak co dzieñ, przyno85
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sz¹c gazety (mam na myli prasê jawn¹, nie konspiracyjn¹,)  rzuci³ je w
milczeniu na stó³ przede mn¹, gdy jad³em niadanie. Zawsze komentowa³
nowiny od progu, ale dzi nie musia³ mówiæ  sam papier krzycza³.
Amnestia! Cesarz udziela amnestii powstañcom, je¿eli w ci¹gu miesi¹ca
z³o¿¹ broñ. Zakrztusi³em siê herbat¹. Jakkolwiek nie do mnie mia³a nale¿eæ decyzja o jej przyjêciu czy odrzuceniu, to jednak rozumia³em, ¿e jest
to rozstrzygaj¹ca chwila. I sk³ama³bym, pisz¹c, ¿e jej odrzucenie by³o
oczywiste dla wszystkich od razu. Co do mnie, by³em gotów podporz¹dkowaæ siê decyzji Rz¹du Narodowego, trochê zreszt¹ (jak chyba
wszyscy) liczy³em na interwencjê. Ale amnestia, która w danych warunkach politycznych musia³aby siê wi¹zaæ z utrzymaniem autonomii Królestwa i rozwi¹zaniem sprawy ch³opskiej, wydawa³a mi siê wobec naszej
militarnej s³aboci ca³kiem rozs¹dnym wyjciem.
Miejsce, w którym mielimy siê spotkaæ ze znajomym kolegi, okaza³o siê kamienic¹ z podwórzem, gdzie znajdowa³a siê oficyna, mieszcz¹ca warsztat ostrzenia narzêdzi. Na podwórzu sta³ atletycznie zbudowany kataryniarz, który zarzêpoli³ co korbk¹ jak szlimy. Nie mia³
wprawdzie ma³pki, ani papugi, ale posiada³ grub¹ drewnian¹ laskê z
metalow¹ ga³k¹, przy pomocy której cz³owiek o jego gabarytach móg³
spokojnie rozwaliæ komu ³eb jednym ciosem. W oficynie rzemielnik i
jego uczeñ pracowali na ose³kach, w towarzystwie wisz¹cych na cianach i specjalnych stojakach no¿y, siekier, kordelasów i tasaków 
mo¿na by w to uzbroiæ ca³¹ kompaniê rzeników. Kolega powiedzia³
co do ostrz¹cego, a ten odpowiedzia³ ruchem d³oni. Poszlimy do
mansardy na górze, a po chwili pojawi³ siê tam nasz rozmówca.
By³ on  podobnie jak my  jeszcze m³odym cz³owiekiem, przed trzydziestk¹. Bez zarostu, z zaczesanymi do góry w³osami, nieco ponad redniej
d³ugoci, w surducie, kamizelce i odprasowanych spodniach, wygl¹da³,
jak ni¿szej rangi urzêdnik albo nauczyciel. Jedynie skupione oczy, o zimnym, przenikliwym wyrazie, nie pasowa³y do tego obrazu przeciêtnego
mieszczanina. Dopiero po jakim czasie dostrzeg³em jeszcze co  nie
u¿ywa³ prawej rêki, w trakcie naszej rozmowy, stale przykrytej p³aszczem, przez ni¹ przerzuconym. Pocz¹tkowo myla³em, ¿e ma w niej
broñ i by³by to z jego strony ju¿ zbytek ostro¿noci. Jednak nie  gdy
wsta³, p³aszcz trzyma³ siê na zgiêtym przedramieniu, lecz gdy chcia³ go
za³o¿yæ (nieco siê zachmurzy³o tymczasem), u¿y³ lewej. Prawa zawis³a
swobodnie, jakby autonomiczna wzglêdem w³aciciela. To by wyjania³o jego niemo¿noæ s³u¿by w partyzantce  niedow³ad rêki eliminuje z
niej, mimo najszczerszych chêci. Choæ dochodzi³em do wniosku, ¿e
przedmiecia Warszawy wówczas te¿ by³y pewnym rodzajem lasu.
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Moj¹ historiê wys³uchiwa³ w skupieniu. Gdy opisa³em zajcie z ch³opami, przerwa³ mi:
 Ten w szynelu to urlopnik, szkoda, ¿e na miejscu nie ut³uklicie.
 Kto?  nie zna³em tego okrelenia.
 Urlopnik  ¿o³nierz z bezterminowym urlopem z wojska. Car tu¿
przed powstaniem kaza³ masowo udzielaæ urlopów lojalnym ¿o³nierzom,
pochodz¹cym z Królestwa. Dostali urlop i pieni¹dze oraz polecenie szpiegowania dla w³adz i podburzania ch³opów przeciw powstaniu. To siatka grona, powsta³a nagle, wiêc nierozpoznana, a dla swoich we wsi
taki mo¿e byæ autorytetem.
Wzi¹³em to sobie do serca i pomny na w³asne dowiadczenie, ilekroæ dowodz¹c patrolem spotka³em urlopnika, kaza³em takiego wieszaæ bez gadania, choæby by³ najspokojniejszym cz³owiekiem na ziemi.
Ci¹gle mia³em w tyle g³owy tê amnestiê, czu³em zreszt¹, ¿e mój
kolega tak¿e. Kiedy opowiedzia³em ju¿ wszystko, zapyta³em s³uchacza, co s¹dzi o szansach naszej walki. Nie o stosunek do amnestii, bo
to (na zdrowy rozum) wyniknie z oceny szans. Tak mi siê w ka¿dym
razie wydawa³o. Zada³em pytanie i przez d³u¿sz¹ chwilê milczelimy.
 Walczymy o pañstwo dla naszego narodu  rzek³ po chwili. Kiwn¹³em g³ow¹ na tê oczywistoæ.
 Ale czym wed³ug pana jest naród? Otó¿ jak bymy go nie okrelili,
wypada siê zgodziæ, ¿e nie s¹ w pe³ni cz³onkami narodu ci, co nawet
nie wiedz¹ o jego istnieniu. Czy ten urlopnik z pañskiej opowieci nie
by³ Polakiem? By³ nim niew¹tpliwie, z jêzyka i obyczaju, i z pochodzenia zapewne. Lecz nie by³ nim z ducha, bo jego duch by³ pi¹cy. Powstanie jest te¿ po to, aby takich obudziæ i do wspólnoty przywieæ 
a ¿e u nas wiêkszoæ mieszkañców na wsi, wiêc jej przebudzenie to w
istocie byæ albo nie byæ narodu. Og³osilimy uw³aszczenie i zniesienie
pañszczyzny  i to siê ju¿ sta³o, nawet gdybymy przegrali. Mamy dzi
12 kwietnia, a 1 powinni wnosiæ drug¹ ratê czynszów za ten rok. I nie
wnosz¹, ca³ymi wsiami nie wnosz¹, nie pe³ni¹ te¿ ¿adnych powinnoci. W tej mierze s³uchaj¹ siê Rz¹du Narodowego, bo to on og³osi³
Manifest. I to jest fakt spo³eczny nie do odwrócenia  aby to cofn¹æ,
car musia³by stoczyæ wojnê z ch³opami, a tego w³anie chce unikn¹æ.
 Za pozwoleniem, s³uchaj¹ siê tylko tego jednego punktu Manifestu. Do szeregów nie garn¹ siê masowo.
 Lecz nie zmienia to zasadniczego faktu, ¿e uw³aszczenie siê dokona³o. I odrêbnoæ ustroju spo³ecznego ziem polskich od instytucji moskiewskich na tym najni¿szym, podstawowym piêtrze budowli spo³ecznej, jakim jest wie  ju¿ jest utrwalona. Bo wróæmy jeszcze do
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narodu. Stanowi on tak¿e sumê odrêbnoci nam w³aciwych  nie tylko jêzykowych i kulturowych, lecz tak¿e spo³ecznych. Odrêbne urz¹dzenia spo³eczne, uznane przez dany lud za najw³aciwsze. One same z
czasem odciskaj¹ siê na spo³ecznej psyche, jak matryca na glinie. Musimy bowiem nie tylko chcieæ pozostaæ sob¹, lecz chêæ tê oprzeæ na
instytucjach. Zw³aszcza wobec braku najwa¿niejszej instytucji, jak¹ jest
pañstwo w³asne i dosyæ niepewnej siebie psychiki.
To ostatnie zdziwi³o mnie bardzo i za¿¹da³em wyjanieñ.
 Bo tylko z zewn¹trz my tacy niepodlegli siê wydajemy. Mo¿e dla
jakich Francuzów, którzy s¹dz¹ o nas na podstawie naszej emigracji, a
zatem wybranej i nie ca³kiem reprezentatywnej czêci narodu. Sami wiecie, jak ma³y odsetek owieconego spo³eczeñstwa w³¹czy³ siê w walkê 
ci, którzy to uczynili, s¹ widoczni, jak grupka olbrzymów przes³aniaj¹
sob¹ mrowie kar³ów. Naprzeciw siebie mamy Moskali, bêd¹cych wprawdzie spo³ecznoci¹ niewolników, ale z pewnego punktu widzenia  bardzo atrakcyjnych. Bo maj¹ najwiêksze pañstwo na ziemi, z jego zasobami, w którym mog¹ rozwijaæ siê, jak w naturalnej fortecy. Nikt im nie
zabroni byæ rabami, jeli chc¹ takimi pozostaæ  nie pomo¿e tu si³a ca³ej
Europy. To imponuje zw³aszcza umys³om, przekonanym o niemo¿noci
naszego samodzielnego bytu, maj¹cych za kanon wiary, ¿e musimy siê
na kim opieraæ, aby staæ. Proszê przypomnieæ sobie, ile u nas pomys³ów, aby z Moskw¹ jedno polityczne cia³o utworzyæ  od Staszica i
Stanis³awa Augusta, a¿ po Gurowskiego i Wielopolskiego. Nie chwalimy
siê nimi i przes³aniamy ich postaci¹ Kociuszki. Ale gra o to, czy pozostaniemy sami sobie, czy staniemy siê czêci¹ wiêkszej ca³oci, z perspektyw¹ ostatecznego rozmycia, nie jest jeszcze rozstrzygniêta. My j¹
w³anie rozstrzygamy. Bo po pierwsze, powiedzielimy sprawdzam
tym, którzy u¿ywali karty demokracji rosyjskiej jako argumentu. Moskale okazali siê demokratami  a¿ do granic swojego imperium i ani kroku
dalej. Przestali mówiæ g³osem Hercena, a zaczêli  Katkowa i tego ogólnego obrazu nie zmieni¹ pojedyncze postacie tych, jak¿e nielicznych,
którzy nas czynem nie s³owem wsparli. Po drugie, ich postêpowanie
ostatecznie pogr¹¿y tych, którzy nadal chcieliby nas w nich rozpuszczaæ
jak margrabia. Przefrymarczyæ samoistnoæ za rynki wschodnie. Rzeka
krwi, jaka tu siê rozleje, oddzieli nas od nich bardziej ni¿ Dwina i Dniepr.
I taki te¿ jest sens powstania.
 W tej rzece to raczej my siê mo¿emy potopiæ. I zu¿yjemy naszych
najlepszych, jak zawsze w wojnach, na których walcz¹ jedynie ochotnicy. Straty Moskali, nawet jeli liczebnie du¿e, to g³ównie ¿o³nierz z
poboru, prosty naród. A u nich ludzi mnogo.
 Wszyscy kiedy umrzemy. Pytanie tylko, z jakim skutkiem. Na88
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sza mieræ wzmocni naród w jego wielopokoleniowym ¿yciu. A zatem
skutek bêdzie dobry.
Kilka dni póniej kolega skontaktowa³ mnie z rotmistrzem Rawickim  tak mi w ka¿dym razie zosta³ przedstawiony. Zaopatrzony w
papiery, z których wynika³o, ¿e by³em geometr¹, maj¹cym w ³êczyckim dokonaæ pomiarów (rotmistrz by³ w dokumentach kupcem), ruszy³em z nim na dworzec. Tam do³¹czy³ do nas Bazyluk Jaros³aw. jako
s³u¿¹cy i pomocnik kupca. Z jego wymowy wnioskowa³em, ¿e pochodzi³ z Kresów, a rotmistrz powiedzia³, ¿e nasz towarzysz zbieg³ z wojska moskiewskiego i jedzie z nami w pole. O wiêcej nie pyta³em.
W Kutnie dostalimy podwodê, powo¿on¹ przez cz³onka organizacji narodowej, i nie zwlekaj¹c ruszylimy w dalsz¹ drogê. Roztopy nie
pozwala³y szybko siê posuwaæ, przenocowalimy w jakiej gospodzie.
Nastêpnego dnia, jad¹c wprost na miejsce zbiórki, gdzie oczekiwaæ
mieli miêdzy innymi ocaleñcy z partii Ostoi z moim wierzchowcem,
nasz wonica i zarazem przewodnik chcia³ pojechaæ na skróty, boczn¹
drog¹. Nie przewidzia³ jednak, ¿e panuj¹ce roztopy zmieni¹ przecinaj¹cy j¹ opodal jakiej wsi ma³y strumyk w rw¹cy potok, nad którym
stalimy z podwod¹, nie wiedz¹c, co pocz¹æ. Przejechaæ na pewno nie
mo¿na by³o. W oddali na tle wsi, za rozkwitaj¹c¹ w s³oñcu ³¹k¹, zobaczy³em postaæ kobiec¹, wypasaj¹c¹ jakie ptactwo. Ruszy³em z wonic¹ (miejscowy i w ch³opskim stroju bardziej wzbudzi zaufanie) w jej
stronê, zostawiaj¹c dwóch towarzyszy drogi na stra¿y wozu z koñmi.
Przybli¿ywszy siê dostrzeg³em, ¿e ptaki, których ona pilnuje, to pawie
 jeden z nich patrzy³ na nas podchodz¹cych i zaskrzecza³ nieufnie.
Inny rozwin¹³ ogon, jakby chcia³ nim przestraszyæ. Dziewczyna spogl¹da³a na nas obojêtnie, ¿uj¹c db³o trawy w k¹cie ust.
 Którêdy do brodu?  zapyta³ wonica.
 Tamoj  pokaza³a nieokrelony kierunek rêk¹.  Bez wie i w bok
za Wojtkowym sadem.
 A da siê przejechaæ wozem?
 Jechaæ mo¿na, ale uwa¿ajcie. Za brodem chodz¹ tera takie ró¿ne
 Kto chodzi?
 Mówi¹  Polaki.
 A sk¹d one Polaki?  wonica wykazywa³ siê dociekliwoci¹.
 A czort ich wie, sk¹d siê wziêli.
 Bóg wam zap³aæ  podziêkowa³em kiwniêciem g³owy i z moim
przewodnikiem ruszylimy z powrotem. Odprowadza³a nas nieobecnym wzrokiem, ¿uj¹c db³o trawy.
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GRYPA. Z ¯YWOTA CUDZOZIEMCA POCZCIWEGO
Cudzoziemka
Dreszcze, wysoka temperatura, kaszel, rozsadzaj¹cy ból g³owy, stawów  wra¿enie, ¿e do ka¿dego z nich wkrêcaj¹ ruby... Znane s¹ te
typowe objawy grypy, która w tym roku równie¿ mnie doæ mocno
dotknê³a, oszczêdzaj¹c jedynie brakiem kataru. Po ust¹pieniu gor¹czki
postanowi³am pójæ do lekarza, aby sprawdziæ p³uca i poprosiæ o receptê na lekarstwa, w zwi¹zku z mêcz¹cy ci¹gle mnie kaszlem.
Ku mojemu zdziwieniu doæ szybko, ju¿ o 7.15, uda³o mi siê telefonicznie zarejestrowaæ i uzyskaæ bloczek nr 4. Os³abiona, po³o¿y³am siê
do ³ó¿ka, poniewa¿ pani doktor przyjmowa³a dopiero od godz. 13.00.
Dzwoni telefon.
 Dzwoni pielêgniarka z przychodni na Galla. Proszê przed wizyt¹ u
pani doktor donieæ umowê z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej:
NFZ), potwierdzenie, ¿e op³aca pani sk³adki za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i na miejscu wype³niæ deklaracjê wyboru lekarza.
O 12.30 zg³aszam siê w rejestracji ze stosem dodatkowych dokumentów,
które z dowiadczenia wiem, ¿e warto nosiæ ze sob¹, bêd¹c cudzoziemcem.
 Proszê pani, umowa pani z NFZ by³a zawarta w lutym 2006 roku,
sk¹d my wiemy, ¿e jest do tej pory wa¿na?
 Jest wa¿na, dopóki nie bêdzie rozwi¹zana i dopóki p³acê sk³adki
ubezpieczeniowe.
 Przynios³a pani potwierdzenie p³acenia sk³adek z ostatnich dwóch
miesiêcy. A sk¹d my wiemy, czy wczeniej pani regularnie op³aca³a
wszystkie sk³adki ubezpieczeniowe? Musi pani poprosiæ w Zak³adzie
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (dalej: ZUS) zawiadczenie, ¿e nie zalega pani
ze sk³adkami za poprzednie miesi¹ce i donieæ nam.
 Dostarczê takie zawiadczenie póniej. Mam grypê i chcia³abym,
aby pani doktor pos³ucha³a, czy mam czyste p³uca i czy nie powinnam braæ antybiotyku.
 Dobrze, ale musi pani wype³niæ deklaracjê wyboru lekarza.
Wype³niam j¹ przy okienku rejestracyjnym, naradzaj¹c siê, co nale¿y wpisaæ w odpowiednie rubryki. Tymczasem przenikliwy przeci¹g
owiewa mi g³owê. Dla nieuwa¿nego czytelnika przypomnê  jestem w
przychodni i chorujê na grypê. Mija 13, a o tej godzinie pani doktor
mia³a zacz¹æ przyjmowaæ pacjentów.
 Czy mam wpisaæ mo³dawski adres do rubryki z dopiskiem: sta³e
zameldowanie?
90

Cudzoziemka

 Proszê pani, mo³dawski adres nikomu tu nie jest potrzebny. Proszê wpisaæ adres tymczasowy.
 W takim razie do rubryki, gdzie ma byæ adres sta³y, wpiszê adres
tymczasowy, a tam, gdzie ma byæ adres tymczasowy, wpiszê adres
mojego przebywania.
Po chwili:
 Co pani tu powpisywa³a? Ja muszê siê pod tym podpisaæ!
Patrzê na zegarek i zdajê sobie sprawê, ¿e czas na bloczek nr 4
dawno ju¿ min¹³.
Przychodzi prze³o¿ona pielêgniarek i próbuje zrozumieæ, co siê dzieje.
Prosi o potwierdzenie zameldowania, które  na szczêcie  wziê³am
ze sob¹ (chocia¿ wcale nie musia³am). Za jakie 15 min. odprowadza
mnie do pani doktor i prosi o dostarczenie zawiadczenia z ZUSu.
W pokoju lekarza spêdzi³am oko³o 10 minut, a za³atwianie formalnoci zajê³o mi i pielêgniarkom oko³o godziny.
Minê³y dwa tygodnie. Wype³ni³am w ZUSie odpowiednie pismo z
prob¹ o udzielenie zawiadczenia, ¿e nie zalegam z op³atami za ubezpieczenie zdrowotne. Na marginesie powiem, ¿e co najmniej raz w
miesi¹cu odwiedzam ten urz¹d, aby z³o¿yæ deklaracjê rozliczeniow¹, a
dopiero po jej z³o¿eniu mogê dokonaæ przelewu w banku na ubezpieczenie. Zawiadczenie mia³o przyjæ poczt¹ w ci¹gu tygodnia. Piêæ dni
po z³o¿eniu pisma odbieram telefon.
 Ma pani niezap³acon¹ sk³adkê za lipiec 2006. Proszê zap³aciæ i
donieæ pokwitowanie do ZUSu, do pokoju 713.
 Proszê pani, sk³adka za lipiec 2006 zosta³a op³acona w terminie.
 To proszê donieæ potwierdzenie wraz z umow¹ z NFZ i pismem
o przed³u¿enie terminu wydania zawiadczenia.
Odnajdujê potwierdzenie dokonania przelewu  na szczêcie, nic
nie wyrzucam. Dlatego mam stosy papierów w pokoju. Przy okazji
trafiam na list z ZUSu z wrzenia 2006, mówi¹cy, ¿e sk³adka za lipiec
2006 jest niezidentyfikowana na koncie p³atnika. Przypominam sobie,
¿e zg³asza³am siê ju¿ raz w tej sprawie i wype³ni³am wówczas niezbêdn¹ deklaracjê oraz pisma z prob¹ o zidentyfikowanie.
W wyznaczonym terminie zg³aszam siê do pokoju nr 713. Urzêdniczja jest mniej wiêcej w moim wieku. Po zrozumieniu mojej sprawy
zaczyna szukaæ mojego podania o zidentyfikowanie nieszczêsnej sk³adki,
które dawno zosta³o z³o¿one.
 Powtórne podanie pani nie zosta³o zidentyfikowane dlatego, ¿e
zapomnia³a pani wpisaæ NIP (numer identyfikacji podatkowej).
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 Nie posiada³am go wówczas. NIP dosta³am dopiero we wrzeniu
i od razu zg³osi³am tutaj.
 Proszê ponownie napisaæ podanie o zidentyfikowanie sk³adki za
lipiec 2006 i zmotywowaæ to brakiem wpisania numeru NIP.
Nie chcia³am siê sprzeczaæ z pracownic¹, gdy¿ zale¿a³o mi na otrzymaniu jak najszybciej zawiadczenia i dostarczeniu go do przychodni.
 Musi pani napisaæ jeszcze pismo  o przed³u¿enie terminu wydania zawiadczenia ze wzglêdu na brak wymaganych dokumentów.
Nastêpnego dnia zadzwoni³am do urzêdniczki, a godzinê póniej
nareszcie odebra³am zawiadczenie. Zg³aszam siê z wymaganym dokumentem w okienku rejestracyjnym przychodni. Pielêgniarka, bior¹c
moj¹ kartê, trafia na kartkê, skierowan¹ do mnie.
 Kto tu do pani licik napisa³. Musi pani ponownie wype³niæ deklaracjê wyboru lekarza i wpisaæ adres sta³ego zameldowania.
 Nie mam sta³ego zameldowania, bo jestem cudzoziemk¹.
...I tak w ko³o Macieju. Znów przychodzi prze³o¿ona pielêgniarek.
 Nie mo¿emy wpisaæ pani do systemu bez adresu sta³ego zameldowania
Taki oto jest ¿ywot cudzoziemca polskiego pochodzenia i z dziesiêcioletnim sta¿em pobytu w Polsce.
Cudzoziemka
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LITEWSKIE KORZENIE WANDY RUTKIEWICZ
Ma³gorzata Okupnik
Nie wszyscy mi³onicy himalaizmu
wiedz¹, ¿e Wanda Rutkiewicz urodzi³a siê
na Litwie  w P³ungianach (Plungë), na
¯mudzi. Mieszka³a tam krótko  od urodzenia 4 lutego1943 do czerwca (lub lipca) 1946 roku. Wanda Rutkiewicz w wywiadzie-rzece, przeprowadzonym przez
dziennikarkê Barbarê Rusowicz, opowiedzia³a historiê swojej rodziny. Jej przodkowie ze strony matki  Tyrkszlewiczowie
wywodzili siê z Litwy. Prapradziadek zgin¹³
w Powstaniu Styczniowym, a pradziadek S³ynna himalaistka
wypra³ siê herbu i ¿y³ w ukryciu. Z kolei,
dziadek Jan Pietkun pracowa³ jako administrator i plenipotent maj¹tku
ksi¹¿¹t Ogiñskich w P³ungianach. Póniej podj¹³ pracê w kancelarii
adwokackiej 1 . Rutkiewicz wspomina, ¿e 20 kilometrów od P³ungian
znajdowa³ siê maj¹tek Narutowiczów. Jej dziadek przyjani³ siê ze Stanis³awem Narutowiczem, bratem pierwszego prezydenta II RP.
Rodzina Tyrszklewiczów nie mia³a ¿adnego maj¹tku na Litwie,
wszystko zosta³o skonfiskowane przez Rosjan po upadku Powstania
Styczniowego. W P³ungianach przysz³y na wiat babka Barbara Tyrkszlewicz, matka Maria Tyrszklewicz-Pietkun i Wanda B³aszkiewicz (po
mê¿u Rutkiewicz). Matka Wandy studiowa³a historiê staro¿ytn¹.
Pierwsz¹ pracê podjê³a w Centralnym Archiwum w Kownie. Ojciec,
Zbigniew B³aszkiewicz, pojawi³ siê na Litwie w padzierniku 1939. Jako
in¿ynier (po studiach na Politechnice Lwowskiej) zosta³ zatrudniony w
radomskich zak³adach zbrojeniowych COP, po wybuchu wojny otrzyma³ rozkaz wyjazdu z kraju. Wybra³ Litwê, a nie Zachód. W lipcu 1940
o¿eni³ siê z matk¹ Wandy, która pracowa³a wówczas nie w budynku
Archiwum w Kownie, tylko w klasztorze, odebranym siostrom kazimierzankom w Po¿ajlach (Paaislis) pod Kownem2 . W P³ungianach
urodzi³o siê ich dwoje dzieci: Jerzy (w 1941, zgin¹³ w 1948 wskutek
wybuchu miny, któr¹ bawi³ siê z kolegami) i Wanda. W £añcucie, w
1947 roku, przysz³a na wiat Janina, a we Wroc³awiu 1949  Micha³.
93

S£YNNI KRAJANIE

Wanda Rutkiewicz po raz pierwszy od czasów dzieciñstwa pojecha³a do P³ungian w 1988. Piêknie, choæ p³asko, niedaleko Ba³tyk i
K³ajpeda3  podzieli³a siê swoimi wra¿eniami. Grobów bliskich ju¿ nie
znalaz³a, babcia zosta³a pochowana na cmentarzu w Ðilutë, gdzie mieszka litewska ga³¹ rodziny  siostra matki, Janina, która wysz³a za m¹¿
za Litwina. Na Litwie by³a wczeniej. W 1967 pojecha³a do Wilna na
zawody sportowe. Przy okazji spotka³a siê te¿ z rodzin¹.
Niewiele osób wie o pochodzeniu Rutkiewicz, choæ ona sama zawsze podkrela³a, ¿e urodzi³a siê w polskiej rodzinie na Litwie 4 . Dopiero niedawno Ryszard S³awczyñski z Klubu Muzyki i Literatury we
Wroc³awiu (którego syn uczêszcza do Gimnazjum nr 23 im. Wandy
Rutkiewicz w tym miecie) wyszed³ z inicjatyw¹, ¿eby upamiêtniæ w
P³ungianach miejsce urodzenia i pierwszych lat ¿ycia znanej himalaistki. Pomys³ ten popiera Micha³ B³aszkiewicz, brat Wandy. Projekty s¹
na razie w fazie wstêpnej. W pierwszej kolejnoci trzeba znaleæ miejsce, w którym umieszczona zostanie tablica pami¹tkowa. Pod rozwagê brane s¹ m.in. rynek, koció³ parafialny, neorenesansowy pa³acmuzeum, zbudowany przez Micha³a Ogiñskiego oraz dom rodzinny.
Jest ku temu szczególna okazja  16 padziernika minie 30 lat od
zdobycia szczytu Mount Everest. Warto wspomnieæ o niezwyk³ej zbie¿noci zdarzeñ  tego samego dnia kardyna³ Karol Wojty³a (rozkochany
w górach) zosta³ papie¿em. W rozmowie z Wand¹ Rutkiewicz podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski 10 czerwca 1979 roku powiedzia³:
Dobry Bóg tak chcia³, ¿e tego samego dnia zaszlimy tak wysoko... 5
Nazwisko Rutkiewicz i jej osi¹gniêcia s¹ odnotowywane we wszystkich znacz¹cych leksykonach i encyklopediach, powiêconych alpinizmowi i himalaizmowi6 . W latach 1970-1992 uczestniczy³a w 22 wyprawach na terenie Himalajów i Pamiru. Zdoby³a 8 z 14 omiotysiêczników: Mount Everest (1978), jako trzecia kobieta, a pierwsza Europejka,
Nanga Parbat (1985), K2 (1986)  by³o to pierwsze wejcie kobiece,
Shisha Pangmê (1987), Gasherbrum II (1989), Gasherbrum I (1990),
Cho Oyu i  jako pierwsza kobieta  Annapurnê (1991). Zaginê³a 12 maja
1992 podczas zdobywania dziewi¹tego szczytu  Kangchendzöngi7 .
Pamiêæ o niej i jej dokonaniach, mimo up³ywu czasu, jest wci¹¿
¿ywa. Dzieje siê tak za spraw¹ nakrêconych przez ni¹ filmów i ksi¹¿ek
autobiograficznych8 , po które siêgaj¹ nie tylko mi³onicy himalaizmu.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wspomniany wczeniej wywiadrzeka Wszystko o Wandzie Rutkiewicz, przeprowadzony przez Rusowicz. Bogaty repertuar pytañ u³atwia Rutkiewicz, wystêpuj¹cej w roli
narratorki, opowiedzenie swojego ¿ycia w sposób zogniskowany tema94
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tycznie9, odstêpuj¹cy od rygorystycznego przestrzegania chronologii. Tekst ten
jest zapisem pogl¹dów Rutkiewicz, jej wyznañ, prze¿yæ, rozrachunków z przesz³oci¹. Jest niezwykle szczery i prawdziwy.
Ukaza³ siê w 1992, tu¿ po zaginiêciu Wandy Rutkiewicz. Himalaistka ceni³a sobie
wspó³pracê z m³od¹ dziennikark¹, dla której wywiad z gwiazd¹ wiatowego himalaizmu by³ debiutem. Scharakteryzowa³a
j¹ krótko: M³oda, mi³a dziewczyna, o górach nie ma pojêcia, ale zdarza siê jej zadawaæ zadziwiaj¹co wnikliwe pytania10 . Z bratem Jerzym (na pierwszym
planie) i matk¹, 1943
Ksi¹¿kê, nad któr¹ razem pracowa³y, mo¿11
na okreliæ jako pamiêtnik mówiony . Ma on klarown¹ kompozycjê,
a ka¿da czêæ jest uporz¹dkowana wewnêtrznie. Rusowicz porusza³a
ró¿ne tematy. Warto w wielkim skrócie, z nieuchronnymi uproszczeniami przybli¿yæ przebieg tych 13 rozmów, bo odkrywaj¹ Wandê Rutkiewicz, pokazuj¹, jakim by³a cz³owiekiem i co siê dla niej w ¿yciu
najbardziej liczy³o.
Rozdzia³ I otwiera motto: Zastanawiam siê, czy gdybym by³a rozpieszczana, wszystko mia³abym dostêpne na zawo³anie, by³abym zupe³nie inna12 . Traktuje on o pochodzeniu, zw³aszcza litewskich korzeniach rodziny matki, dzieciñstwie, dorastaniu, karierze sportowej (uprawia³a lekkoatletykê, gra³a w siatkówkê). Himalaistka zastanawia siê,
czy miejsce urodzenia determinuje charakter cz³owieka, ma wp³yw na
jego usposobienie. Rutkiewicz w pewnym momencie przytoczy³a powiedzenie: mówi siê uparty jak ¯mudzin i to siê zgadza  ja siê tam
urodzi³am13 . Warto wspomnieæ, ¿e na Zachodzie pisano o jej archetypowo polskiej urodzie. Tak widzia³ j¹ m.in. Jim Curran, filmowiec i
autor reporta¿u o tragedii na K2 w 1986 roku.
Pierwsza Europejka, która wspiê³a siê na Everest, a poza tym zdoby³a Nangê Parbat. [...] Bezwiednie przypomnia³em sobie s³owa, koñcz¹ce
ksi¹¿kê Chrisa Boningtona Quest for Adventure. Chodzi o próbê znalezienia podobieñstwa w ludziach, którzy licz¹ siê w historii powojennej
przygody: Poszukiwacz mocnych wra¿eñ o przenikliwym spojrzeniu,
wpatrzony w dal, to mo¿e bana³, ale i prawda. Wszyscy ludzie przygody,
których pozna³em, i z którymi przeprowadza³em wywiady, mieli przenikliwe spojrzenie. Ich oczom niemal nie mo¿na siê by³o oprzeæ. Mieli te¿
drug¹ wspóln¹ cechê, a mianowicie rêce, mocne, sprawne rêce, czêsto
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bardzo du¿e w stosunku do reszty cia³a. Wanda doskonale odpowiada³a
temu opisowi, jeli wzi¹æ pod uwagê jej prawie archetypowo polsk¹ twarz,
szerokie koci policzkowe i siln¹ szczêkê14 .
Curran zwróci³ te¿ uwagê na jej si³ê, której nie spodziewa³ siê s¹dz¹c po urodzie15 . Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Wanda mia³a wiele wewnêtrznego uporu, cechowa³a j¹ bezkompromisowoæ i odwaga, potrzeba tworzenia czego nowego.
Drugi rozdzia³ wywiadu rozpoczyna motto: Tym, co ceniê najbardziej,
jest moja niezale¿noæ16 . Rusowicz i Rutkiewicz rozmawia³y o owej niezale¿noci i osobowoci introwertycznej. Trzecia czêæ dotyczy pocz¹tków
górskiej fascynacji, stopni wtajemniczenia (w Alpach i Norwegii), przeciwstawiania siê stereotypom: Baby to siê nie nadaj¹17 . By³o to niezwykle
trudne, bo w wysokogórsk¹ pasjê, niejako ex professo, wpisana jest mieræ.
Kontynuacjê tych myli mo¿na odnaleæ w czwartej czêci. Rutkiewicz
zastrzeg³a: Mnie interesuj¹ góry. Mówiê o ochronie rodowiska, o ochronie
gór, nie o ochronie ludzi, bo oni potrafi¹ zadbaæ sami o siebie18 . Rusowicz
udaje siê tu zrekonstruowaæ d³ugotrwa³y proces zmiany podejcia Rutkiewicz do himalaizmu: od homo sportivus po  skalkulowany na u¿ytek mediów
wizerunek  homo oecologicus. Nie bez znaczenia s¹ ró¿nice w sposobie
organizowania wypraw, stylach kierowania (od wczeniejszego modelu
dyktatora  do wspó³czesnego koordynatora dzia³añ), troska o ochronê
górskiej przyrody. Niepokoi j¹ natomiast zanik etyki w rodowisku alpinistycznym (wymienia negatywne zjawiska: zobojêtnienie i paso¿ytnictwo)19 .
W pi¹tym rozdziale Rusowicz powraca do wtr¹conego na marginesie g³ównych rozwa¿añ stwierdzenia himalaistki: Niestety, mentalnoæ pewnych grup
mêskich wyklucza kobiety i partnerstwo, jako dwie, zupe³nie nie³¹cz¹ce siê
ze sob¹ rzeczy20 . Himalaistka dowodzi, ¿e w podziale: zespo³y mêskie 
zespo³y kobiece chodzi przede wszystkim o ró¿nice jakociowe, dlatego,
jak mo¿na przeczytaæ w motcie: Chcia³am okreliæ swoje mo¿liwoci, wspinaj¹c siê z kobietami21 . Rusowicz docieka, na czym polega owa przewaga, specyfika zespo³u kobiecego:
Kiedy idzie zespó³ kobiecy, uczestniczki s¹ bardziej wyrównane partnersko, nie ma zdecydowanej przewagi jednej nad drug¹. Widzi wiêc pani
chyba tê istotn¹ ró¿nicê w tym, czy pó³nocn¹ cianê Matterhornu przejdê z
dziewczynami czy z Messnerem, który mnie przez tê cianê po prostu przeci¹gnie. Zreszt¹, dok³adnie tak siê te pierwsze przejcia kobiece odbywa³y,
a ich autorki  tak je mo¿na nazwaæ  wesz³y do historii alpinizmu22 .
Rutkiewicz nie by³a feministk¹, tylko orêdowniczk¹ samodzielnych
wypraw kobiecych, w pewnym sensie sta³a siê twórczyni¹ nowego
trendu w alpinizmie23. Messner, pe³en uznania dla jej osi¹gniêæ, stwier96

Ma³gorzata Okupnik

dzi³: Wanda Rutkiewicz wprowadza w ¿ycie emancypacjê i nie potrzebuje o tym mówiæ. Jej osi¹gniêcia nie s¹ argumentami, lecz dowodami24 .
Himalaistka nie ukrywa³a jednak, ¿e trudno jej by³o jako kobiecie
zdobyæ pozycjê w hermetycznym mêskim rodowisku alpinistycznym.
Dowody mo¿na znaleæ w kolejnej, VI czêci wywiadu, dotycz¹cej
uczestnictwa w mêskim zespole w wyprawie na Mount Everest25 . Tematyka rozdzia³u VII nawi¹zuje do cezury, czyli roku 1978 (Po sukcesie na Everecie przypuszcza³am po prostu, ¿e co z³ego musi siê staæ26 ).
Po wypadku na Elbrusie Rutkiewicz nie zrezygnowa³a z kierowania
zespo³em kobiecym na K2 w 1982 roku. Rusowicz kontynuuje w¹tek
wypraw kobiecych i zwi¹zanych z nimi stereotypów, dotycz¹cych niezdolnoci alpinistek do wspó³pracy. Rutkiewicz odpowiada:
 Przede wszystkim, my, himalaistki, nie stanowimy przypadkowej
grupy kobiet, które pojecha³y nagle w Himalaje. [...] w góry je¿d¿¹
sportsmenki lub alpinistki, które znaj¹ swój fach i przyzwyczajone s¹
do dzia³ania w grupie. [...]
 Jednak mówi³a pani, ¿e miêdzy kobietami i mê¿czyznami w grupie
istniej¹ pewne ró¿nice. Na czym one polegaj¹?
 Na mniejszej umiejêtnoci dzia³ania w zespole. Mê¿czyni bardzo
czêsto przebywaj¹ w grupie, wiêc tworz¹ j¹ wrêcz instynktownie i nierzadko s¹ od niej uzale¿nieni. Kreuj¹ grupê niekiedy jako mechanizm
obronny przeciwko czemu, co uznaj¹, ¿e im zagra¿a27 .
W himalaizmie nie ma ekspedycji samotnych, potencjalni zdobywcy
szczytów albo powo³uj¹ do ¿ycia zespo³y, albo do³¹czaj¹ do ju¿ istniej¹cych grup. Tak te¿ by³o podczas katastrofalnego sezonu na K2 w 1986.
Zginê³o wówczas trzynacie osób, przy czym siedem tu¿ po wejciu na
szczyt28 . Kulisy tragedii przedstawi³ Jim
Curran w ksi¹¿ce K2.
Triumf i tragedia.
Rusowicz w rozdziale VIII29 doæ czêsto
odwo³uje siê do tego
dokumentu. W polskojêzycznej wersji
ksi¹¿ki Currana zamieszczono w aneksach. sprawozdanie Dom rodziny Rutkiewiczów w P³ungianach, zdjêcie wyRutkiewicz30 . Jej re- konane w 2007 przez brata himalaistki, Micha³a B³aszlacja domaga³a siê kiewicza, podczas jego pierwszego pobytu na Litwie
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uzupe³nienia. W wywiadzie Rutkiewicz zaczê³a od przedstawienia warunków swojego uczestnictwa w wyprawie francuskiej.
[...] w 86 roku zwróci³am siê z propozycj¹ do telewizji austriackiej, ¿e
dostarczê materia³ filmowy z wejcia kobiecego na K2. [...] Podpisa³am
umowê i w ten sposób uzyska³am pieni¹dze, ¿eby zap³aciæ wyprawie francuskiej. [...] ten czas i wysi³ek, który traci³am na organizacjê, przeznaczy³am na co bardziej ciekawego  na filmowanie. [...] Bardzo siê cieszê, ¿e
pojecha³am tam z kamer¹, chocia¿by dlatego, ¿e mam materia³ filmowy z
trzech tygodni przed tragedi¹ i dziêki temu mo¿e wszyscy, którzy pozostali
tam na zawsze, nie odejd¹ w zapomnienie. Z Polski zginê³y trzy osoby 
Tadeusz Piotrowski, Wojciech Wró¿ i Dobros³awa Miodowicz-Wolf31 .
Istotne jest to, ¿e perspektywa teraniejsza, tak wa¿na w wywiadzie Rusowicz, ma wp³yw na selekcjê faktów i rewizjê pogl¹dów himalaistki, zmianê oceny niektórych wydarzeñ.
 Krytykowa³a pani Diembergera za to, ¿e nie pomóg³ Mrówce (Dobros³awie Miodowicz-Wolf).
 Pocz¹tkowo tak, nim zrozumia³am, ¿e cz³owiek niesie pomoc drugiemu, dopóki mo¿e32 .
Rutkiewicz nie powiela wczeniej opowiedzianych historii zdobywania K2, lecz tworzy now¹ opowieæ, ukierunkowan¹ pytaniami dziennikarki. Kolejna rekonstrukcja wydarzeñ, wobec obfitoci dokumentów, wydawa³a siê niecelowa, uwzglêdniaj¹c stan psychiczny himalaistki  tak¿e niewykonalna.
Nie napisa³am ¿adnej ksi¹¿ki o K2, a zrobi³ to prawie ka¿dy. Zrealizowa³am dwa filmy na temat tej wyprawy. [...] W ten sposób bardziej
obrazem ani¿eli s³owem próbowa³am zamkn¹æ tamten okres 33 .
Opowiedzia³a jednak o swoich prze¿yciach i reakcji na tamt¹ tragediê.
Po K2, po tym, jak zginêli moi partnerzy, by³am jeszcze jaki czas w
bazie, poniewa¿ mia³am odmro¿enia koñców palców r¹k i nóg. [...]
Plan naszego zespo³u przewidywa³ tak¿e zdobycie Broad Peaku. Postanowi³am wchodziæ, mimo wszystko. Nikt mnie nie rozumia³. A ja dzia³a³am wed³ug mechanizmu kontynuacji czego wbrew wszystkiemu. Po
to, ¿eby przetrwaæ. Przetrwaæ psychicznie. Reagujê na wszystko z du¿ym opónieniem. To znaczy nie odbieram chwili bie¿¹cej jako bie¿¹c¹.
[...] Mo¿e to wydumane, co powiem teraz, ale taka spowolniona reakcja to obrona przed faktami i ich konsekwencjami. [...] Wiem, ¿e to
paradoksalne, ale te opónione reakcje pomog³y mi przy sukcesach i
przy pora¿kach34 .
Pod wp³ywem splotu dramatycznych wydarzeñ himalaistka zmieni³a hierarchiê wartoci. Okaza³o siê, ¿e trochê mnie to wszystko zmie98
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ni³o. Próbowa³am znaleæ inny sens w wyprawach. Sta³am siê bardziej
wra¿liwa na piêkno, du¿o fotografowa³am, filmowa³am35 .
W tym miejscu sama datuje odkrycie nowego aspektu, zwi¹zanego
z uprawianiem wspinaczki  twórczoæ. W porz¹dku narracji autobiograficznej konsekwencj¹ tej wzmianki jest powstanie kolejnego, IX
rozdzia³u, rozpoczêtego sentencj¹: Nie mogê byæ Mozartem czy Bachem, nie mogê byæ nawet Michaelem Jacksonem  zaczê³o mi przeszkadzaæ, ¿e ja tu nic nie znaczê36 . Twórczoæ nale¿y, wed³ug niej, do
naturalnych potrzeb cz³owieka. Pierwotnie u¿ywa³a tego terminu w
odniesieniu do swoich wypraw. [...] najpierw zaczê³am siê doszukiwaæ
w tym, co robiê, równie¿ procesu twórczego. By³am sk³onna traktowaæ
wyprawê alpinistyczn¹ jako machinê do zbudowania. [...] Odesz³am od
tego sposobu mylenia, gdy musia³am siê zastanowiæ jak traktowaæ wyprawê, w której zdarzy³ siê miertelny wypadek, czyli wyprawê niedzia³aj¹c¹ sprawnie. To mnie zniechêci³o do szukania sztuki tam, gdzie jej
prawdopodobnie nie ma i zabra³am siê za film, który wyda³ mi siê bardziej na moj¹ miarê37 .
W stworzonej przez ni¹ dla potrzeb wywiadu definicji sztuka pozostaje pozas³ownym jêzykiem porozumiewania siê ludzi ze sob¹ i z autorem38 . Warunki te spe³nia jedynie film. Jak sama zauwa¿y³a, ranga sztuki przys³uguje jej twórczoci filmowej wybiórczo. Podkreli³a natomiast inny jej wymiar: [...] tworzê z grubsza sprawny dokument, dotycz¹cy nie tylko mojej dzia³alnoci, ale tak¿e historii alpinizmu, zwi¹zanej z wyprawami w góry wysokie39 .
W rozmowie na temat filmu Kobiety niegu za najwa¿niejszy jego
walor uzna³a pokazanie autentycznych relacji miêdzy uczestniczkami
wyprawy na Gasherbrum II i ich spontanicznych reakcji40 .
Rutkiewicz, z w³aciw¹ sobie pasj¹ dokumentalisty, rejestruje zmiany, nastêpuj¹ce w organizacji wypraw. W rozdziale X (Nie doceni³am
mentalnoci Japoñczyków, on by³ jak samuraj i dlatego nie mo¿na rozpatrywaæ tego, co zrobi³ w kategoriach wrednoci41 ) pojawiaj¹ siê interesuj¹ce uwagi na ten temat miêdzynarodowych ekspedycji, których
uczestniczkami by³y kobiety. Brak równouprawnienia alpinistek Rutkiewicz wi¹¿e z mentalnoci¹ i cechami narodowymi kierowników.
Motto odnosi siê do Makato Hary, kierownika grupy japoñskiej, który
po zdobyciu szczytu przez Japoñczyków i nieudanej z powodu warunków pogodowych pierwszej próbie wejcia na Makalu przez alpinistki
(Wandê Rutkiewicz i Ewê Panejko-Pankiewicz) zlikwidowa³ bazê. Himalaistka wspomina równie¿ o s³oweñskiej wyprawie na Kangchendzöngê, kierowanej przez Tone karji, w trakcie której [...] tr¹ci99
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³o okropnym Wschodem. Potwierdzi³o siê to teraz, w czasie rozpadu
Jugos³awii, ¿e to dzicz, a nie rodek Europy 42 . Rutkiewicz ma na wzglêdzie niewolnicz¹ zale¿noæ kobiet od mê¿czyzn, widoczn¹ tak¿e na
wyprawie. Przywo³uje równie¿ przypadek odleg³ej wyprawy alpinistek
radzieckich na Pik Lenina w 1974 roku. Ekspedycja mia³a strukturê
militarn¹, a trener wymaga³ od wchodz¹cych na szczyt kobiet bezwzglêdnego pos³uszeñstwa43 , co skoñczy³o siê tragedi¹.
Jako uzupe³nienie tego rozdzia³u mo¿na by potraktowaæ wypowied himalaistki z wywiadu Ewy Mautuszewskiej Codziennoæ wi¹teczna. Chodzi
o refleksjê na temat zmian w alpinizmie, niezale¿nych od dialektyki p³ci.
Dawny styl w pewnym stopniu zachowali jeszcze Japoñczycy  podczas ich wyprawy wszyscy uczestnicy pracuj¹ na wejcie jednego lub dwu
zespo³ów. Mo¿na ten sposób organizowania wypraw nazwaæ militarnym, zreszt¹ doæ dobrze charakteryzuje to s³ownictwo: zdobyæ szczyt,
pokonaæ nawis, przeprowadziæ atak szczytowy i tym podobne okrelenia. Taka wyprawa to ogromne przedsiêwziêcie organizacyjne, gdzie
ka¿dy szczegó³ akcji musi byæ dopracowany niemal po wojskowemu 44 .
Nowy trend w alpinizmie nazwa³a demilitaryzacyjnym.
Obecnie wyprawa to raczej federacja dogaduj¹cych siê zespo³ów,
które na szczyt wchodz¹ samodzielnie. Ka¿dy ma do tego prawo, musi
tylko swe dzia³ania uzgodniæ z innymi zespo³ami. Taki sposób daje
wiêksz¹ satysfakcjê alpinicie, który przestaje byæ pionkiem, przesuwanym na szachownicy przez gracza, czyli kierownika wyprawy45 .
Model ten wyda³ siê jej bardzo atrakcyjny. Rutkiewicz by³a zainteresowana wyczynowym zdobywaniem w jak najkrótszym czasie brakuj¹cych jej do Korony Himalajów omiotysiêczników. Potrzebowa³a w
zwi¹zku z tym wiêkszej swobody. Realizacja ambitnego planu Karawana do marzeñ zaczê³a siê falstartem  niepowodzeniem na Kangchendzöndze. Kolejne dwa omiotysiêczniki  Cho Oyo i Annapurnê
(po³udniow¹ cianê) zdoby³a samotnie. To ostatnie wejcie zosta³o zakwestionowane przez rodowisko alpinistyczne. Rutkiewicz bolenie
prze¿y³a ostracyzm, wspomina o tym: Po prostu p³aka³am z bólu i
osamotnienia46 . Inna, zaprzyjaniona z ni¹ dziennikarka, Ewa Matuszewska, zauwa¿y³a: Im wiêcej osi¹gnê³a w górach, tym bardziej samotna by³a poza nimi. A samotnoæ  tu znów zacytujê Reinholda Messnera  jest siostr¹ mierci47 . Wanda docenia³a wartoæ swoich samotnych wejæ.
Zmierzenie siê z sob¹ samym wtedy, gdy jest siê czêci¹ otaczaj¹cej
przyrody, w zupe³nie inny sposób ani¿eli wówczas, gdy przebywa siê w grupie, jest fascynuj¹ce. [...] Podziw dla doskona³ego piêkna, pokonywanie
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siebie, w³asnych stresów, lêków, ale  muszê to podkreliæ  nie pokonywanie przyrody48 .
Wyznanie to wspó³gra z
has³em przewodnim Karawany do marzeñ, zwracaj¹cym uwagê na ekologiê,
ochronê wysokogórskiej
przyrody. W¹tek ekologiczny, ledwie tu zamarkowany, jest kontynuowany w Litewska ga³¹ Rutkiewicz  1967, gdy przyjekolejnym, XII rozdziale Na cha³a do Wilna na zawody sportowe (gra³a w
siatkówkê). Obok Wandy, od lewej  m¹¿ siostry
morenach lodowca obowi¹- jej matki, Ludwik. Od prawej  siostra matki,
zuje zasada  woda do pi- Janina i kuzynka Eugenia
cia z jednej strony, a gówno-pole z drugiej. Nastêpne wyprawy mog¹ pomyliæ strony49 .
W ostatniej czêci Rusowicz porusza wiele problemów. Interesuje
j¹ przebieg realizacji planu zdobycia Korony Himalajów. Pojawia siê tu,
doæ powszechnie znana, deklaracja: Nie bêdê trzeci¹ po Messnerze i
Kukuczce. Ja bêdê pierwsz¹, która spróbuje czego nowego50 . Himalaistka dystansuje siê od dialektyki p³ci, bo ca³y sens jej przedsiêwziêcia
Karawana do marzeñ sprowadza siê do [...] wykorzystania zasady sta³ej aklimatyzacji. Co, czego jeszcze nikt nie zrobi³, niezale¿nie od tego,
czy by³ mê¿czyzn¹, czy kobiet¹51 . Takie za³o¿enie jest dla rozmówczyni
równoznaczne z prób¹ pobicia kolejnego rekordu.
Odpowied na pytanie po co to wszystko? pozostaje bez odpowie52
dzi . Lektura wypowiedzi Rutkiewicz uk³ada siê w spójn¹, konsekwentn¹
narracjê o pasji ¿ycia, o alpinizmie jako sporcie dla indywidualistów, o
potrzebie tworzenia wypraw i ich dokumentowania. Mimo to pozostawia
pewien niedosyt. Jednak to dziêki temu wywiadowi i odtwarzaj¹cemu charakterowi tej¿e narracji, rozumiemy tak¿e, ¿e tym, czego jestemy pozbawieni, jest nie ¿ycie, lecz kszta³t i namacalnoæ wiata dostêpnego tylko w
prywatnym rozumieniu53 .
Wanda Rutkiewicz odkry³a nowy, niedostêpny dla wielu wiat. Spojrza³a na góry i wyprawy inaczej, okiem wra¿liwej, inteligentnej kobiety,
nieboj¹cej siê ekstremalnych wyzwañ i nieludzkiego wysi³ku. Uprawianie himalaizmu wymaga pewnych dyspozycji psychicznych. W ujêciu
Rutkiewicz jedn¹ z nich jest bycie samotnikiem54 .
W góry id¹ ludzie, którzy s¹ samotni, którym samotnoæ jest po101
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trzebna. Kole¿eñstwo i przyjañ s¹ czym wspania³ym, zw³aszcza w górach, ale s¹ ludzie potrzebuj¹cy dla siebie okrelonej psychicznej przestrzeni, niezak³óconej przez nikogo. I tacy przewa¿nie chodz¹ w góry55 .
Spektakularne sukcesy odnosz¹ jedynie ci, o których mo¿na powiedzieæ, jak Wanda Rutkiewicz o sobie, ¿e s¹ uparci jak ¯mudzin,
to znaczy konsekwentni w dzia³aniu.
Ma³gorzata Okupnik
Czêæ zdjêæ jest publikowana po raz pierwszy, pochodzi z archiwum brata himalaistki, Micha³a B³aszkiewicza.
Przypisy
Nie potwierdza tej informacji Micha³ B³aszkiewicz  brat Wandy. Rozmawia³
na ten temat z kuzynk¹ na Litwie, która lepiej orientuj¹c siê w tamtych realiach,
uzna³a, ¿e jest raczej nieprawdopodobne. Dziadek pracowa³ w bibliotece zak³adowej
w fabryce lnu. Sk³adam serdeczne podziêkowania Micha³owi B³aszkiewiczowi za
wiele cennych informacji, sprostowañ i udostêpnienie zdjêæ z archiwum rodzinnego.
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LOSY RODAKÓW Z WILEÑSZCZYZNY
ZE WSPOMNIEÑ NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY. 1939-1945
Aleksander Jab³oñski
Wielkim jest cz³owiek, któremu wystarczy
Pochyliæ czo³a,
Aby bez w³óczni i bez tarczy
Zwyciê¿y³ zgo³a!
Cyprian Kamil Norwid

Ca³e swoje d³ugie ¿ycie powiêci³ nauczaniu i wychowaniu m³odzie¿y. Urodzi³ siê 2 padziernika 1913 roku w Wilnie, gdy ziemie
polskie znajdowa³y siê jeszcze pod zaborami.
Jego rodzice  Jakub i Alina  mieli piêciu synów i trzy córki,
które zmar³y na grulicê w m³odym wieku. Matka, dotkniêta t¹ chorob¹, zmar³a po kolejnym porodzie, razem z niemowlêciem, osierocaj¹c omioro dzieci. Ojciec, z zawodu kolejarz, pracowa³ w Dyrekcji Kolejowej.
Aleksander ukoñczy³ gimnazjum w Wilnie, studia wy¿sze  na
Uniwersytecie Warszawskim. Opisa³ lata swojej pracy pedagogicznej, wspomnienia z lat powojennych, 1946-1958, zosta³y zamieszczone w ksi¹¿ce Jerzego Surwi³y Pozostali tu z nami na dobre i z³e.
Podajê do druku wspomnienia Aleksandra Jab³oñskiego z okresu
pracy w szkolnictwie w czasie drugiej wojny wiatowej.
Irena Woronko-Berger
Moje wspomnienia nie maj¹ charakteru kroniki, ani systematycznego
opracowania. To garæ wspomnieñ o prze¿yciach i wydarzeniach, maj¹cych miejsce w czasie drugiej wojny wiatowej i latach powojennych.
Szczególnie bolenie prze¿ywali ten okres Polacy: jedni na frontach, drudzy  w walkach konspiracyjnych, a znów inni  w domu.
Wojna bez wyj¹tku dotknê³a wszystkich i wszêdzie, gdzie by nie byli.
Ze wzglêdu na stan zdrowia stara³em siê unikaæ ostrych zakrêtów
¿yciowych, a mimo to bieg wydarzeñ wci¹ga³ mnie w swój nurt. Te
wydarzenia chcia³em przekazaæ, w miarê mo¿liwoci obiektywnie.
Wspomnienia moje rzucaj¹ wiat³o na epokê, w której pracowa³em
oraz wskazuj¹ na ludzkie stosunki. Dotycz¹ one lat po¿ogi wojennej
oraz panowania niczym nieograniczonej w³adzy systemu totalitarnego.
Bezprawie i demoralizacja musia³y ujemnie oddzia³ywaæ na osobowoæ
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cz³owieka i kszta³towaæ jego charakter. To by³y czasy, w których cz³owiek, bêd¹c jednym w wielu kó³ek, stanowi¹cych jednolit¹ machinê i
obracaj¹cych siê w jednym kierunku, z góry ustalon¹ szybkoci¹, musia³ podporz¹dkowaæ siê, albo wypaæ z obiegu i gin¹æ.
Lato 1939 by³o ciep³e i s³oneczne. Na pocz¹tku sierpnia wróci³em z
obozu studenckiego Murzasichle ko³o Zakopanego. W Warszawie mo¿na
by³o odczuæ niepokój. Oficjalnie wszyscy nadrabiali minami i powtarzali slogany Rydza mig³ego, ¿e guzika nie oddamy, albo nie damy siê
odeprzeæ od morza, ale nieoficjalnie szeptano  nie wytrzymamy...
W niepewnym nastroju wyjecha³em na resztê wakacji  do Wilna, a
nastêpnie  na wie, do Markowa, gdzie mielimy kawa³ek ziemi. ¯ycie
tu p³ynê³o bez jakichkolwiek atrakcji. Wieczorami spacerowa³em do
pobliskiego miasteczka  Bienicy. Pod koniec sierpnia kierowniczka
poczty pod sekretem powiedzia³a, ¿e przysz³y listy mobilizacyjne.
W nocy z 29 na 30 obudzi³ mnie g³os dzwonu i krzyki ludzi, na ulicy
by³o widno, p³onê³a stodo³a bogatego ch³opa, który oprócz ziemi mia³
sklep. 1 wrzenia zawieszono og³oszenia mobilizacyjne. Poszed³em do
powiatu z zapytaniem  co mam robiæ w tej sytuacji. Otrzyma³em odpowied, ¿e czekaæ, gdy¿ ma byæ specjalne zarz¹dzenie.
17 wrzenia komisarz ludowy Mo³otow og³osi³ przez radio, ¿e ZSRR
bierze pod swoj¹ opiekê Zachodni¹ Bia³oru i Zachodni¹ Ukrainê,

Zdjêcie z lat powojennych  wileñskich, kiedy Aleksander Jab³oñski by³ wychowawc¹ IXB w Szkole redniej nr 5. Pierwsza od prawej  Irena Woronkówna. 1951
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gdy¿ polski rz¹d uciek³. Miejscowy dziedzic, pan Straszyñski, w
pop³ochu wyjecha³ z rodzin¹ w kierunku Wilna, zostawiaj¹c maj¹tek na
pastwê losu. Ch³opi rabowali wszystko, co wpad³o w ich rêce, jeden
ci¹gn¹³ krowê, inny  wieprza, kobiety i dzieci chwyta³y ptactwo i
meble. Ch³opi zabijali byd³o, ale z braku soli miêso psu³o siê.
Tego samego dnia po po³udniu przez wie przejecha³y czo³gi sowieckie. ¯o³nierze w szarych szynelach, o szarych twarzach, byli
milcz¹cy i podejrzliwi. Wkrótce zjawili siê politrucy, zbierali wokó³
siebie gromadki ludzi i uwiadamiali, ¿e teraz s¹ wolni i ziemia nale¿y
do nich, ¿e ka¿dy bêdzie tym, kim zechce. Ludzie s³uchali, ale w domu
mówili: Dlaczego oni wygl¹daj¹, jakby byli od jednej matki, i dlaczego
wszystko wykupuj¹ w sklepach, czy¿by nie mieli tego u siebie?
Kiedy przyjecha³em do Wilna, zasta³em to samo. Na placach politrucy
uwiadamiali ludnoæ o wy¿szoci ustroju radzieckiego nad zgni³ym kapitalizmem i twierdzili, ¿e u nich wszystko jest. W padzierniku wróci³ z wojny mój brat Piotr. Wilnem zarz¹dza³ komendant sowiecki, Zielenin. ¯ycie
koncentrowa³o siê wokó³ jednego problemu  jak zdobyæ kawa³ek chleba...
Czasowo zatrzymali siê u nas zdemobilizowany Miko³aj Majajko i
dyrektor Michalewicz. Ten ostatni podczas rewolucji w Rosji prze¿y³
jakie perypetie. Ba³ siê wychodziæ do miasta, a je¿eli wychodzi³, to po
powrocie opowiada³, ¿e spotka³ bolszewika, który przygl¹da³ mu siê, a
wiêc go ledz¹ i przyjad¹ aresztowaæ. Majajko potêgowa³ jego strach i
dosz³o do tego, ¿e dyrektor powiesi³ siê na ga³êzi drzewa.
Z tego czasu pozosta³ mi w pamiêci jeszcze jeden epizod. Zawdziêczaj¹c Piotrowi, uda³o siê zdobyæ kilka ton wêgla. Przywióz³ go ¿o³nierz
sowiecki rodem spod Po³tawy, który po wypiciu kilku kieliszków wódki
opowiada³, jak to jest u nich w ko³chozie. Sprzedasz siebie  bêdziesz
¿yæ, a inaczej zginiesz, albo bêdziesz skazany na ci¹g³¹ wegetacjê  oto
nasza dewiza ¿yciowa  mówi³. ¯ona przys³a³a mu list, ¿eby prêdzej
wraca³ z wojny, gdy¿ zabi³a prosiaka i mog¹ zjeæ, zanim wróci.
Rz¹dy sowieckie trwa³y kilka tygodni, wkrótce Wileñszczyznê przekazano Litwie. Czerwona Armia wycofa³a siê, wywo¿¹c ze sob¹ wszystko,
co by³o mo¿liwe do wywiezienia. Wkroczy³a policja litewska i od pierwszego dnia zaczê³y siê konflikty. Litwini sprowadzili du¿o ¿ywnoci, szczególnie wyrobów mlecznych i mleczarskich, ale nie by³o pieniêdzy. Rz¹d litewski
wymienia³ na lity tylko 50 z³otych. Pracy nie by³o. W tej sytuacji postanowilimy z Piotrem wyruszyæ do Warszawy i odszukaæ resztê braci.
W mglisty listopadowy poranek wyjechalimy do Oran, gdzie przebiega³a granica miêdzy Litw¹ a Sowieck¹ Bia³orusi¹. Stanowi³a j¹ rzeka
Mereczanka. Zbli¿aj¹c siê do niej, spotkalimy zdemobilizowanego ¿o³nierza, id¹cego tak¿e do Warszawy. We trójkê znalelimy przejcie.
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Do po³owy rzeki mo¿na by³o przejæ przez zawalone drzewo, dalej 
po pas w wodzie. Po drugiej stronie nie spotkalimy nikogo i tak doszlimy do budki kolejowej, gdzie ca³¹ noc suszylimy siê przy piecyku.
Nazajutrz pojechalimy do Bia³egostoku. St¹d  na Zarêb Kocielnych, gdzie przebiega³a granica sowiecko-niemiecka. Po drodze do³¹czy³ siê do nas jeszcze jeden amator jej przejcia. By³ to m³ody ¯yd,
który zapewnia³ nas, ¿e dobrze zna jêzyk niemiecki. Wychodz¹c z lasu,
zobaczylimy w oddali zabudowania Ma³kini, znajduj¹cej siê po stronie
niemieckiej. Raptem z lasu wyjecha³ ¿o³nierz sowiecki, który kaza³ nam
siê zatrzymaæ. Piotr szepn¹³, ¿eby mówiæ, ¿e idziemy do Ma³kini. Kiedy zapyta³, sk¹d idziemy, odpowiedzielimy, ¿e z Ma³kini. Wtedy, ok³adaj¹c nas batem, kaza³ biec do Ma³kini. I tak znalelimy siê po stronie
niemieckiej. Na drodze sta³o dwóch ¿o³nierzy niemieckich. ¯ydek przemówi³ do nich. Wtedy Niemiec przepêdzi³ nas znów do granicy. Dopiero teraz zauwa¿ylimy, ¿e w zarolach siedz¹ grupki ¯ydów. Czekali,
a¿ zwiêkszy siê ich liczba i wtedy ca³¹ lawin¹, z czerwonymi sztandarami przechodzili na stronê sowieck¹. Dopiero po zmianie warty i bez
¯ydka Niemcy nas przepucili i za godzinê odjechalimy do Warszawy.
Przedstawia³a ona ¿a³osny wygl¹d. Wszêdzie gruzy i zgliszcza, kikuty domów. Na chodnikach i skwerach, w ogródkach i podwórkach,
znajdowa³y siê wie¿e mogi³ki, na których z dwóch poprzeczek sta³
krzy¿yk, a na nim zawieszona butelka z dokumentami pogrzebanego.
Na Krakowskim Przedmieciu, niedaleko pos¹gu Mickiewicza, jaka
matka odnalaz³a swego zabitego syna...
Niedaleko Cytadeli, brzegiem Wis³y, kilka ¿o³nierzy niemieckich pêdzi³o grupkê ¯ydów. Jeden z nich zatrzyma³ oddzia³ i kaza³ im skakaæ
do wody. Opornych pêdzono kolbami do wody.
Przyszed³ grudzieñ 1939. Mieszka³em u znajomych przy ulicy Z³otej. W mieszkaniu  zimno i g³odno. ¯adnych widoków na pracê. Przypadkowo spotka³em kolegê ze studiów i postanowilimy siê zaj¹æ handlem. Zabralimy plecaki i pojechalimy do Zamocia. Tam kupilimy
po dwa litry spirytusu i po worku tytoniu.
Wracaj¹c z towarem, w cielêtniku, na stacji Tupad³y przysz³a kontrola niemiecka. Wagon by³ przepe³niony, ludzie zaczêli szeptaæ, ¿e za
wódkê grozi kara mierci  podobno by³y wypadki zatrucia wród Niemców. Spirytus mielimy w grza³kach, uwi¹zanych powy¿ej kolan. Niemcy skontrolowali plecaki i omacali tu³ów do pasa, odetchnêlimy.
Towar dowielimy do Warszawy, na tym interesie zarobi³em tyle,
¿e mog³em zakupiæ inny towar i ruszyæ do Bia³egostoku, gdzie za swetry i zegarki bolszewicy p³acili wysokie ceny.
W po³owie grudnia, pónym wieczorem, dojecha³em do Ma³kini.
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Jeden z gospodarzy za dwie marki pokaza³ mi drogê, a raczej miedzê, po
której mo¿na by³o dojæ do granicy
ZSRR. Noc by³a ciemna, ob³adowany plecakiem, ruszy³em przed siebie.
Zbli¿a³em siê do lasu, gdy us³ysza³em
w krzakach g³os kobiety, która co
g³ono mówi³a. Myl¹c, ¿e od niej siê
dowiem, jak iæ dalej, poszed³em w
jej kierunku. Raptem przede mn¹ wyros³a postaæ sowieckiego ¿o³nierza.
Zatrzyma³ mnie i jeszcze kilku innych,
zagwizda³, przywo³uj¹c kolegê, który
zaprowadzi³ nas do pobliskiego maj¹tku, gdzie sta³o wojsko radzieckie.
Na podwórku trzymali nas przez ca³¹ Aleksander Jab³oñski z ¿on¹ W³anoc. Rano wprowadzano nas pojedyn- dys³aw¹ i córk¹ Beat¹. 1954
czo przed oblicze oficerów, którzy
zabrali towar, zostawiaj¹c kilogram cukru. Zwolnili, uprzedzaj¹c, ¿e
je¿eli jeszcze raz to siê zdarzy, aresztuj¹.
Postanowi³em jechaæ do Wilna. Przez Bia³ystok dotar³em do Wo³kowyska i tu trzeba by³o przenocowaæ, gdy¿ poci¹g do Mo³odeczna mia³
byæ dopiero dnia nastêpnego, a ja nie spa³em ju¿ drug¹ dobê. Na dworcu
by³o pe³no ludzi. Stan¹³em przy drzwiach wejciowych i stoj¹c drzema³em. W pewnym momencie zobaczy³em wchodz¹cego kolejarza. Zapyta³em czy móg³by wskazaæ miejsce noclegu i powiedzia³em, ¿e jestem
synem kolejarza. Ten ca³kiem obcy cz³owiek zaprowadzi³ mnie do siebie.
W mieszkanku jednoizbowym na poddaszu by³a jego ¿ona z ma³ym dzieckiem. Gospodarze nakarmili mnie i odst¹pili w³asne ³ó¿ko. Poniewa¿ pieniêdzy nie mia³em, zostawi³em u nich cukier. Rano, kiedy dziêkowa³em,
gospodarz powiedzia³: Dzisiaj ja panu, a jutro  mo¿e kto mnie.
Przez Grodno i Lidê dojecha³em do Mo³odeczna. Tutaj w³adze wyda³y zarz¹dzenie, ¿eby nikogo nie przyjmowaæ na nocleg. Gdzie na
peryferiach, w cha³upce s³om¹ krytej, znalaz³em przytu³ek  zlitowa³a
siê nade mn¹ staruszka i przyjê³a na nocleg. Spa³em na pod³odze, na
starym sienniku, gdzie by³o pe³no pche³ i wszy.
Nazajutrz pojecha³em do Wilna, za Gudogajem by³a granica. Przed
miasteczkiem nast¹pi³a kontrola. Enkawudzici zatrzymali mnie pod
kontrol¹ milicji i odes³ali z powrotem do Mo³odeczna. Tu dowiedzia³em
siê, ¿e w Starej Wilejce w³adze organizuj¹ szkolnictwo. Pojecha³em
tam i Siemienienko, kierownik Ob³ONO (Obwodowego Oddzia³u Owia109
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tu Ludowej  red.) da³ mi skierowanie do szko³y w ¯arach (rejon Krzywicze), w charakterze nauczyciela i zastêpcy dyrektora. Awansem
wyp³aci³ mi 30 rubli, za które furmank¹ mog³em dojechaæ na miejsce.
Przed Bo¿ym Narodzeniem 1939 los mój zosta³ przypieczêtowany
 zosta³em nauczycielem. Wyg³odzony, opanowany przez wszy, dojecha³em do celu. ¯ary by³y odleg³e 9 kilometrów od Do³hinowa i 15 km
od Krzywicz. Ludnoæ osadnicza  polska, mieszka³a na chutorach,
w wioskach mieszkali Bia³orusini. Okolica ³adna, dooko³a lasy, pola i
³¹ki. Tu¿ przy trakcie sta³a nowa szko³a im. J. Pi³sudskiego. Jej kierownikiem by³ pan Siennicki, chory na ostr¹ formê reumatyzmu. Nie zd¹¿y³em rozgociæ siê u niego, gdy przyszed³ Horodecki, bogaty rolnik,
syn Amerykanina, który po powrocie z USA kupi³ tu maj¹tek. Mieszka³ z bratem, póniej zostali wywiezieni. Gospodarz wynaj¹³ mi pokoik,
niedu¿y, ale schludny i ciep³y, przede mn¹ mieszkali tu tak¿e nauczyciele. Zacz¹³em od ³ani i têpienia wszy.
Przyst¹pi³em do pracy, a by³o jej wiele, gdy¿ trzeba by³o uruchomiæ
dziesiêciolatkê (na razie siedem klas), a nas  nauczycieli, by³o dwóch.
Poniewa¿ pan Siennicki wci¹¿ chorowa³, musia³em pe³niæ funkcje i
nauczyciela, i dyrektora. Trzeba by³o obs³u¿yæ cztery klasy przed po³udniem i cztery po po³udniu. Brakowa³o podrêczników, zeszytów,
wszystkiego. Uczylimy wed³ug polskich programów.
W marcu 1940 przys³ano jeszcze dwóch nauczycieli: maturzystkê,
pannê Odorsk¹ z Do³hinowa i m³odego pana Jankowskiego, z Krzywicz,
w maju przys³ano z Miñska Beranowsk¹, wynarodowion¹ Polkê. Wtedy
dopiero unormowa³a siê praca. Rano uczylimy dzieci, a po po³udniu 
doros³ych, w zwi¹zku z likwidacj¹ analfabetyzmu. W wolnych chwilach
trzeba by³o pomagaæ w³adzy miejscowej w spisywaniu majêtnoci ch³opskiej, agitowaæ rolników do szybkiego wykonania zasiewów.
Nie maj¹c ¿adnego pojêcia o pracy na roli, by³em s³abym agitatorem. Jeden z rolników tak mi powiedzia³: Panoczek z miasta i ma³o
wie, jak to z ziemi¹, a mój dziad i pradziad jedli chleb z tej ziemi i
wiedzieli, kiedy maj¹ zasiaæ i ja wiem lepiej, ni¿ tam na górze.
W kwietniu 1940 og³oszono przy³¹czenie Kresów Wschodnich do
ZSRR. Szko³ê zaczê³y odwiedzaæ ró¿ne w³adze. Którego dnia zawita³
inspektor. W zielonej koszuli, granatowych spodniach i w wojskowych
butach. Mia³ mo¿e 28 lat, przyszed³ do kancelarii, usiad³ naprzeciwko
okna, ale raptem przerwa³ rozmowê, gdy¿ zobaczy³ biegn¹cego psa,
wyci¹gn¹³ rewolwer i celuj¹c w niego mówi: Ech, jak chêtnie wsadzi³bym mu kulkê! Tak, jak bur¿ujowi! Tu pad³y przekleñstwa. Nie mog³em uwierzyæ, ¿e przedstawiciel owiaty potrafi siê tak wyra¿aæ.
Niebawem do szko³y przyjecha³ delegat do Najwy¿szej Rady ZSRR
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i sekretarz rajkomu. Z powodu choroby dyrektora, musia³em zaj¹æ siê
gociem. Wszed³em do pokoju nauczycielskiego i zobaczy³em goci,
stoj¹cych przy cianie, na której wisia³y dwie gablotki pomocy naukowej. W pierwszej, pod nazw¹ co robi¹ z lnu, by³y eksponaty lniane, a
w drugiej  konopiane. Pyta mnie delegat, co to wszystko znaczy. T³umaczê, ¿e to wyroby wiejskie i do czego s³u¿¹. Delegat przerywa i
t³umaczy, wed³ug w³asnej interpretacji. Dowiedzia³em siê, ¿e sznury, to
powrozy do wieszania ludzi, bat s³u¿y³ panom do popêdzania ch³opów
do pracy... Kaza³ to zapakowaæ i zabra³ do Moskwy, ¿eby pokazaæ, jak
polscy panowie uczyli ch³opów. Ju¿ na pierwszej konferencji okrêgowej ¿arsk¹ szko³ê odmieniano we wszystkich przypadkach, gdy¿
znaleziono w niej materia³, kompromituj¹cy polski system owiaty.
Poziom delegatów, wybieranych na by³ych polskich terenach, by³
ograniczony. W s¹siednim okrêgu do Rady Najwy¿szej zosta³a wybrana
by³a s³u¿¹ca o podejrzanej reputacji, ledwie umiej¹ca czytaæ.
Ciê¿kie warunki doprowadzi³y mnie do choroby wrzodowej ¿o³¹dka. Latem 1940 przebywa³em w Baranowiczach na kursach szkoleniowych historii. Oprócz niej wyk³adano jêzyk rosyjski i marksizm.
Rok szkolny 1940-1941 przeszed³ bez wiêkszych wydarzeñ. Na
wszystkich zebraniach i konferencjach wygra¿ano przeciwko angielskiemu imperializmowi oraz szkalowano Pañsk¹ Polskê, jednoczenie podkrelano moc i potêgê Zwi¹zku Sowieckiego. Sprowadzono
stamt¹d ksi¹¿ki i sowiecki program nauczania.
Po zakoñczeniu roku szkolnego pojecha³em do Wilna, gdy¿ Litwa,
£otwa i Estonia zosta³y przy³¹czone do ZSRR. Ludzie byli czym podenerwowani. Okaza³o siê, ¿e na szerok¹ skalê prowadzono deportacjê,
wywozy. Transporty wyrusza³y na Wschód. Uprzednio ustalano listê
rodzin, przeznaczonych na przesiedlenie. Nikt nie wiedzia³, kiedy mo¿e
byæ wywieziony i dlaczego. Przyje¿d¿a³ samochód, kazano szybko zbieraæ siê, bez wzglêdu na stan zdrowia. Ludzie w popiechu nie wiedzieli,
co zabraæ i czêsto by³o tak, ¿e brali mniej wartociowe rzeczy, zostawiaj¹c lepsze. Aparat stalinowski dzia³a³ precyzyjnie i bezwzglêdnie  wrogów narodu brano pod paznokieæ, jak wyra¿a³ siê Stalin.
W niedzielê rano, 22 lipca 1941, teren wojny zosta³ przeniesiony na
Wschód. Armia Czerwona zaczê³a szybko wycofywaæ siê z Wilna, na
ulicach miasta zjawili siê Niemcy, uroczycie witani przez Litwinów.
Zaczê³a siê nowa okupacja. Litwini objêli w³adzê administracyjn¹. Wprowadzono kartki ¿ywnociowe. Pracy nie by³o, na domiar z³ego zaczêto
wywoziæ na roboty do Niemiec. Trzeba by³o opuciæ Wilno i szukaæ
zajêcia na prowincji. Wyjecha³em do Markowa, gdzie dowiedzia³em siê
o organizowaniu szkolnictwa. Zwróci³em siê do Inspektoratu i otrzy111
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ma³em skierowanie do szko³y w Bienicy w charakterze kierownika.
By³o to niedu¿e miasteczko. Przy rynku znajdowa³y siê: szko³a, Klasztor Bernardyñski, cerkiew i gmina, nad rzeczu³k¹  mleczarnia i poczta.
W oddali, w wielkim parku  zabudowania maj¹tku rodziny Szwejkowskich. Szko³a mieci³a siê w starym drewnianym budynku, a moje mieszkanie sk³ada³o siê z kuchni i pokoju. Obok by³ du¿y pokój nauczycielski,
gdzie sta³ tapczan i stó³, za korytarzem by³y sale lekcyjne. Szko³ê zasta³em ca³kiem pust¹. W umeblowaniu dopomogli miejscowi ¯ydzi, którzy
z getta przynieli stó³, dwa krzes³a, ¿elazne ³ó¿ko, miednicê i kubek. Z
wdziêcznoci odda³em im to, co mia³em  dro¿d¿e i trochê tytoniu. Dzier¿awca z Markowa dosta³ pociel i ziemniaki. Szko³ê prowadzi³em do
lipca 1944, czyli do ponownego wkroczenia Armii Sowieckiej.
W pierwszym roku pracy w miasteczku kwaterowa³ oddzia³ Niemców, przygotowuj¹cy siê do walki frontowej. Miejscowi ¯ydzi mieszkali
w kilku domach, tworz¹c getto. Mê¿czyzn pêdzano na roboty gdzie
poza miasteczko, kobiety by³y zatrudnione na miejscu. Zima 1942 roku
by³a doæ ostra i ja czêsto chodzi³em do gminy prosiæ o drzewo. Do
pi³owania gmina przysy³a³a kilku m³odych ¯ydów, których traktowa³em
doæ pob³a¿liwie, zezwalaj¹c na odpoczynek i grzanie siê w kuchni.
Po pewnym czasie ¯ydzi podobno uciekli do lasu. Stosunek do nich
miejscowej ludnoci by³ nieprzyjazny. Oto konkretny przyk³ad: bêd¹c
w gminie, poprosi³em o szklankê wody. Naczelnik kaza³ dy¿urnej
¯ydówce przynieæ gotowanej wody, obecny przy tym miejscowy
policjant doda³, ¿e za piêæ minut ma zagotowaæ wodê i przynieæ. Kiedy ¯ydówka powiedzia³a, ¿e nie zd¹¿y, policjant chwyci³ j¹ za kark i
kopi¹c nog¹, wyrzuci³ za drzwi.
W koñcu lata 1942 zlikwidowano getto. ¯ydów przeprowadzono
do Lebiedziewa, odleg³ego od Bienicy oko³o 10 km. W tym dniu zobaczy³em, ¿e w szkolnym ogrodzie drzwiczki s¹ zamkniête. Podszed³em
bli¿ej i pos³ysza³em jaki szmer w piwnicy. Okaza³o siê, ¿e tu schowa³a
¯ydówka z rocznym dzieckiem. Prosi³a, ¿ebym pozwoli³ jej zostaæ do
nocy, a póniej ucieknie do lasu. Powiedzia³em, ¿eby zachowa³a siê
cicho, a wieczorem mój dozorca przyniesie mleka i chleb (mleko dostarcza³a dla mnie gmina). Powiedzia³em to dozorcy i kaza³em zamkn¹æ
szko³ê. Poszed³em do Markowa, przenocowa³em w stodole. ¯ydówka
z dzieckiem uciek³a do lasu. Jaki jej los by³ dalej  nie wiem.
Wkrótce na tych terenach kwesta ¿ydowska zosta³a tragicznie rozwi¹zana. W Lebiedziewie Niemcy og³osili ¯ydom, ¿e maj¹ ich przesiedliæ na inne miejsce, ale zabronili zabieraæ swoje rzeczy. ¯ydów by³o
oko³o tysi¹ca, przewa¿nie ludzi starszych i dzieci. Do nich przemówi³
rabin, który domyla³ siê, o co chodzi Niemcom. Powiedzia³, ¿e Pan
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Bóg karze ich za grzechy. Kolumnê popêdzono do pobliskiego maj¹tku  Malinowszczyzny, do du¿ej stodo³y, gdzie ich
rozstrzeliwano. S³ychaæ by³o rozpaczliwy
wrzask i przeraliwe wycie. By³y próby
ucieczki, ale wszystkie nieudane. Oko³o
dwóch tygodni tli³o siê miejsce zag³ady.
Mia³em do pomocy czterech m³odych
nauczycieli, którzy pochodzili z pobliskich
miejscowoci. Uczylimy bez ksi¹¿ek i zeszytów. Otrzymywalimy mizern¹ op³atê
w markach okupacyjnych i gdyby nauczyciele nie otrzymywali pomocy z
domu, to nie mieliby z czego ¿yæ.
Nauczyciel z córk¹ i synem AlekNowy 1943 rok spotka³em w ciê¿kim sandrem. Wilno,1955
stanie choroby wrzodowej. Zachodzi³a potrzeba operowania ¿o³¹dka. W kwietniu operacji dokona³ w Wilnie dr Oleñski. Wróci³em do Bienicy i dalej pracowa³em w szkole. Pod koniec tego roku
wzmóg³ siê ruch partyzancki. W dzieñ urzêdowali Niemcy, a w nocy 
partyzanci. W tym czasie spalono dwór Szwejkowskich i gminê.
Wiosn¹ 1944 oddzia³y partyzanckie przychodzi³y do miasteczka nawet w dzieñ, rozprawiaj¹c siê z niektórymi osobami. Wtedy zgin¹³ naczelnik gminy. W lipcu front szybko przesuwa³ siê na zachód. Niemcy w
Bienicy zorganizowali obronê. Postanowi³em udaæ siê do miejscowoci
bezpieczniejszej  chutorowej, z porozrzucanymi zabudowaniami gospodarskimi, otoczonymi polami i zagajnikami. Dom mego gospodarza
sta³ na wzgórzu, powy¿ej  wiatrak, a z drugiej strony by³ strumyk i dalej
 bita droga i las. Po tej drodze cofa³y siê oddzia³y niemieckie i czo³gi,
które czêsto zatrzymywa³y siê i strzela³y w kierunku wschodnim.
W tym czasie z s¹siedniego chutoru wysz³a dziewczyna i chcia³a
biec do s¹siada. Z czo³gu wyskoczy³ ¿o³nierz i pobieg³ do niej. Po pewnym czasie czo³gista wróci³, a dziewczyny nie by³o widaæ. Zosta³a zabita. Jej ojciec widzia³, co siê dzieje, ale ba³ siê interweniowaæ. Inny
wypadek, który rozegra³ siê na moich oczach: do pas¹cego konia ch³opca
podszed³ ¿o³nierz, wsiad³ na konia i chcia³ odjechaæ. Ch³opak, b³agaj¹c,
zatrzyma³ konia. Niemiec zastrzeli³ go.
W nastêpnym dniu sytuacja zmieni³a siê. Okupant niemiecki odszed³, pozostawiaj¹c po sobie zniszczenie oraz wspomnienia, pe³ne grozy
i pod³oci. Zakoñczy³ siê bezwzglêdny czas hitleryzmu i nast¹pi³ nie
lepszy okres stalinizmu. Pierwsze pytania ¿o³nierzy sowieckich by³y
takie: Czy s¹ Germañscy, jak daleko od granicy? Zobaczy³em swoj¹
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szko³ê z odbitym rogiem dachu. W ogrodzie sta³a niemiecka armata
przeciwlotnicza, przy niej  ogromna iloæ pocisków. Czêæ miasteczka by³a spalona. Moje rzeczy zosta³y zrabowane, meble zniszczone.
Po kilku dniach, od czasu wkroczenia Armii Czerwonej, w miasteczku og³oszono pobór do wojska. Naczelnik NKWD ze z³oci¹ kaza³, ¿eby
w najbli¿szym czasie dach zosta³ naprawiony. Kilka dni póniej znów
przyszed³ do mnie, tym razem doæ przyjanie prowadzi³ rozmowê. Mówi³,
¿e po wojnie wszystkie narody s³owiañskie stworz¹ jedn¹ ca³oæ i bêd¹
w Zwi¹zku Radzieckim, najwiêkszej potêdze wiata. Znacznie póniej
dowiedzia³em siê, ¿e jedna z mieszkanek miasteczka, która przynosi³a dla
mnie zio³a, by³a ³¹cznikiem partyzantów i wyrobi³a dobr¹ o mnie opiniê.
W sierpniu zaczêto organizowaæ szkolnictwo. Przeniesiono mnie
do szko³y w Chatuciczach, du¿ej i ³adnej, wybudowanej tu¿ przed wojn¹.
W szkole by³y dwa mieszkania: dla kierownika i nauczycieli. Mieszkanie
nauczycielskie zajmowa³y dwie siostry, które od dawna tu pracowa³y.
I znów rok szkolny, jak przedtem by³o, rozpoczêlimy bez zeszytów i podrêczników. Codziennie na lekcjach trzeba by³o informowaæ
dzieci o sukcesach Armii Radzieckiej. Najwa¿niejszym przedmiotem
by³o przysposobienie wojskowe. Pewnego dnia jeden z nauczycieli
zawiadomi³, ¿e rano mam byæ u naczelnika NKWD, tego samego, którego pozna³em w Bienicy.
Na biurku le¿a³ rewolwer. Kaza³ usi¹æ: S¹ wiadomoci, ¿e nauczycielki z waszej szko³y maj¹ kontakt z bandytami. Powiedzia³em,
¿e nic o tym nie wiem, gdy¿ do nich nikt nie przychodzi i one nigdzie
nie chodz¹. Naczelnik, bior¹c rewolwer do rêki, powiedzia³: Nie mówisz prawdy, ale id i o naszym spotkaniu nikomu ni s³owa! Uprzedzi³em nauczycielki o ca³ym zajciu i one wkrótce wyjecha³y do Polski.
Nadszed³ maj 1945 i szko³a uroczycie powita³a zakoñczenie wojny. Wkrótce przyjecha³ jaki cz³owiek, który ma³o mówi³, natomiast
fotografowa³ zagrody ch³opskie, szko³ê, ludzi. Wszed³ do biednej cha³upki i poprosi³ gospodyniê, ¿eby poda³a to, co sami jedz¹ na obiad.
Gospodyni poda³a zupê, kaszê per³ow¹ i kawa³ek chleba. Cz³owiek zabra³ cz¹stki jedzenia do próbówek, zap³aci³ i odszed³. Na wsi mówili, ¿e
to by³ przedstawiciel UNRY, który sprawdza³, jak realizuje siê pomoc.
Po zakoñczeniu roku szkolnego 1944-1945 zacz¹³em robiæ starania
o przeprowadzkê do Wilna. Na tym zakoñczy³ siê pierwszy okres mojej
pracy pedagogicznej. Z perspektywy lat widzê, jak niebezpieczne by³y
czasy. Jak póniej dowiedzia³em siê, by³em zak³adnikiem w Bienicy.
Tychy, 1979
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S¥SIEDZI
POLSKA-LITWA. WSPÓ£PRACA KULTURALNA
W ASPEKCIE EUROPY RODKOWOWSCHODNIEJ
Beata Adamczyk
Aby duchy umar³ych zostawi³y nas w spokoju
Czes³aw Mi³osz

©Romuald Mieczkowski

Wspó³praca kulturalna opiera siê g³ównie na umowach miêdzy rz¹dami, placówkami akademickimi i kulturalnymi, wspó³dzia³aniu przedstawicieli wszystkich narodowoci w sprawach wa¿nych dla lokalnych spo³ecznoci. Jej przes³aniem jest integracja spo³eczno-kulturowa, która kszta³towa³a siê przez wiele stuleci. W XX wieku narody tej czêci Europy
zosta³y poddane próbie ujednolicenia swych kultur narodowych poprzez
wprowadzanie kultury socrealistycznej, która zgodnie z zamierzeniami
ówczesnych w³adz by³a tworzona na poziomie oficjalnym, w aspekcie
masowym. Wydawnictwa polskie spe³ni³y wa¿n¹ rolê w upowszechnianiu
w tzw. krajach demokracji ludowej dzie³ literatury wiatowej, wydawanych w Polsce  w ZSRR wiele wybitnych pozycji by³o niedostêpnych.
Na etapie obecnego kszta³towania warunków demokratycznych w
Europie rodkowowschodniej stosunki pomiêdzy Polsk¹ i Litw¹, wypracowane w ci¹gu ostatnich 15 lat, mog¹ byæ przyk³adem rozwoju
wspó³pracy na poziomie pañstwowym oraz regionalnym, jak równie¿
pobudzenia inicjatywy obywatelskiej do rozwoju wiêzi pomiêdzy jednostkami kulturalnymi, owiatowymi, stowarzyszeniami gospodarczymi, za nawi¹zywane kontakty mog¹ staæ siê zal¹¿kiem
wspó³pracy w perspektywie rozwoju spo³ecznego regionu pomiêdzy Ba³tykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.
Historiografia a problemy
narodowociowe
Tomas Venclova1 , odbieraj¹c tytu³ honoris causa na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu, stwierdzi³, ¿e w
okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów

W tym domu, przy Uniwersytecie Wileñskim, dzia³a³
wydawca Józef Zawadzki
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jêzyk litewski ustêpowa³ miejsca polskiemu, w XVIII w. pisano i drukowano po litewsku, by³a to dziwna mowa: rdzenie polskie, gramatyka
litewska 2 . Za orêdownika litewskiego odrodzenia narodowego jest uwa¿any biskup Maciej Wo³onczewski (Motiejus Valanèius)3 , autor Biskupstwa ¯mudzkiego.
Wilno na pocz¹tku XIX wieku by³o wa¿nym orodkiem polskiego
ksiêgarstwa. Wysoki poziom reprezentowa³ zak³ad wydawniczy Józefa Zawadzkiego. Wydawnictwem, licz¹cym siê w Warszawie, by³a
ksiêgarnia Zawadzkiego i Wêckiego, za³o¿ona 12 sierpnia 1812 roku.
W 1818 spó³ka warszawianina i wilnianina zaczê³a publikowaæ spisy
wydawnictw polskich, ukazuj¹cych siê w krajowych i zagranicznych
drukarniach. Z jej us³ug korzystali uczeni i literaci: Feliks Bernatowicz,
Julian Ursyn Niemcewicz, Stanis³aw Kostka Potocki, Samuel Bogumi³
Linde, Tomasz wiêcicki, Jerzy Samuel Bandtke.
W³acicielem ksiêgarni, maj¹cej istotne znaczenie dla rozwoju Wilna, jako orodka kultury wydawniczej, by³ Krystian Teofil Glücksberg.
Jego syn, Natan, prowadzi³ ksiêgarniê, wydawnictwo i drukarniê przy
Liceum Wo³yñskim w Krzemieñcu. W 1828 zosta³ mianowany ksiêgarzem i typografem Cesarskiego Uniwersytetu Wileñskiego, za³o¿y³ ksiêgarniê i drukarniê w gmachu uniwersyteckim przy ul. wiêtojañskiej.
Po zamkniêciu uniwersytetu uzyska³ tytu³y ksiêgarza i typografa Wileñskiego Okrêgu Naukowego, a tak¿e Cesarskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii, Szkó³ Bia³oruskiego Okrêgu w Kijowie. Prowadzi³ liczne
sezonowe ksiêgarnie na Litwie. Wiele ksi¹¿ek Glücksberg rozwozi³ po
miasteczkach, m.in. pierwsze wileñskie wydanie dzie³ Mickiewicza.
Znaczne zas³ugi wniós³ Maurycy Orgelbrand. Praktykê zdoby³ w
firmie Zawadzkiego, w³asn¹ ksiêgarniê za³o¿y³ w 1853 roku. W 1854
rozpocz¹³ starania o wydanie nowego opracowania S³ownika jêzyka
polskiego do podrêcznego u¿ytku (1861), okrelanego wileñskim, stanowi¹cego postêp do S³ownika Lindego. Przed wybuchem Powstania
Styczniowego przedstawiciele okrêgu naukowego zamierzali rozprowadziæ go we wszystkich bibliotekach szkolnych. Wyk³adano wtedy
jêzyk polski w szko³ach rz¹dowych na Litwie, trwa³y przygotowania
do otwarcia uniwersytetu w Wilnie. Po upadku powstania gen. Michai³
N. Murawjow, zwany Wieszatielem, okólnikiem z 18 stycznia 1864
zakaza³ uczenia polskiego i u¿ywania podrêczników polskich, a rozporz¹dzeniem z roku 1865 S³ownik zosta³ zakazany w obrêbie Kraju Pó³nocno-Zachodniego4 .
Wielu warszawskich wydawców by³o absolwentami Uniwersytetu
Wileñskiego, m.in. Walerian Krasiñski, Damazy Dziero¿yñski.
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Czes³aw Mi³osz podczas Spotkania Intelektualistów Polskich i Litewskich na Wigrach  w rozmowie z Antanasem Valionisem, ówczesnym ambasadorem Litwy w
Polsce (z prawa). Obok noblisty  Stefan Wierzbicki, rzebiarz polski, pochodz¹cy z
Litwy, za Mi³oszem z lewa  Marek Karp; na dalszym planie: Nijolë Miliauskaitë,
poetka z Druskienik, z prawa  Leon Brodowski, organizator przedsiêwziêcia, w
drzwiach  Aleksander Jurewicz, poeta z Gdañska. 1997

Czes³aw Mi³osz w Wilnie w padzierniku 1999 potwierdzi³, ¿e przed
II wojn¹ wiatow¹ odznacza³ siê podzia³ wród mieszkañców miasta
na polskich i ¿ydowskich. Faktycznie by³y to dwa miasta, o odmiennych kulturach, istniej¹ce obok siebie, prawie niekomunikuj¹ce siê ze
sob¹. Litwini stanowili nik³y procent wilnian5 . Podzia³om nie poddawali siê twórcy z grup literackich. Przyjazne stosunki utrzymywali polscy
poeci z ¯agarów z twórcami, pisz¹cymi w jidysz, skupionymi w
Jung Wilne6 . W ¿ydowskiej czêci miasta na co dzieñ dominowa³ ten
jêzyk. By³y w nim publikowane ksi¹¿ki, pisma literackie, jak te¿ w jêzyku hebrajskim, teatry chlubi³y siê bogatym repertuarem7 .
W 1939 nast¹pi³ pierwszy bezporedni kontakt pisarzy i dziennikarzy polskich z litewskimi w Kownie, nawi¹zany przez Konrada Górskiego, Stanis³awa Ryszarda Dobrowolskiego, Karola Irzykowskiego.
Pañstwa by³y w stanie wojny od 1920 do 19388 . W tamtym okresie
Wilno nale¿a³o do Polski. 17 wrzenia 1939, po przekroczeniu granicy
II Rzeczypospolitej, Armia Czerwona zajê³a Wilno i Wileñszczyznê,
nastêpnie przekaza³o je Litwie. Rozporz¹dzeniem administracyjnym
w³adz litewskich zosta³ zamkniêty USB.
W okresie II wojny wiatowej poeta Liudas Gira napisa³ wiersze
Przysz³ej Polsce, dzi Polsce walcz¹cej (1941) i Czeæ ci, ¿o³nierzu oraz
poemat Adomas Mickevièius Pavolgyje (Adam Mickiewicz na Powo³117
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¿u, 1943). W utworach, napisanych po polsku, przedstawi³ swój pogl¹d na stosunki miêdzy narodami.
Od pocz¹tku Jesieni Ludów historycy z Europy rodkowowschodniej spotykaj¹ siê w celu wypracowania wspólnych stanowisk w odniesieniu do dramatycznych wydarzeñ, w których uczestniczy³y ich narody
w XX wieku. W 2002 Instytut Pamiêci Narodowej oraz litewskie Centrum Badania Eksterminacji i Ruchu Oporu Mieszkañców Litwy9 zawar³y w Warszawie umowê, potwierdzaj¹c¹ wspó³pracê, która obejmuje
dyskusje nad problemami najnowszej historii. Instytut planuje seriê spotkañ z historykami, których celem bêdzie ustalenie wspólnego stanowiska, dotycz¹cego stosunków polsko-litewskich w latach 1939-1989.
Historycy prowadz¹ dyskusje w celu ustalenia wspólnej wersji wydarzeñ historycznych, które mia³y miejsce na pograniczu polsko-litewskobia³oruskim. Omawiano te problemy w 2002 w Bia³ymstoku i na UMK w
Toruniu w 200310 . Litwa. Dzieje pañstwa i narodu Henryka Wisnera11
by³o polskim naukowym wydawnictwem historycznym, umieszczonym
w ród³ach krajów regionu (Bie³aruski Historyczny Ahlad).
Powodem konfliktów w czasie II wojny wiatowej by³ fakt, ¿e Litwini uwa¿ali niemieckich okupantów za swoich obroñców. Zaci¹gniêci
do s³u¿by bezpieczeñstwa Sauguma, podporz¹dkowanej gestapo, dopuszczali siê mordów na Polakach. Armia Krajowa w 1944 rozbi³a litewskie jednostki Lietuvos vietinë rinktinë pod dowództwem gen. Povilasa
Plechavièiusa. Po zastrzeleniu przez ¿o³nierzy AK dwóch litewskich policjantów, kolaboruj¹cych z faszystami, Litwini w odwecie zastrzelili 38
Polaków w Glinciszkach w czerwcu tego¿ roku. Odpowiedzi¹ AK by³
napad na Dubinki pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza  £upaszki, podczas którego zginê³o 27 mieszkañców tej wioski, w tym Polaków. Ofiarami po obu stronach by³a ludnoæ cywilna, kobiety i dzieci. W
2004 roku podpisano deklaracjê pojednania w imieniu Klubu Weteranów
AK i Litewskiego Korpusu Posi³kowego. Widocznym tego wynikiem by³o
zarejestrowanie pod w³asn¹ nazw¹ Klubu Weteranów AK na Litwie. W
celu wyjanienia tamtych wydarzeñ zosta³y zaplanowane konferencje z
udzia³em historyków z Polski, Litwy i Niemiec. W deklaracji stwierdzono, ¿e po pojednaniu siê Niemców z Francuzami i Polakami nasta³ czas
na pogodzenie siê ze sob¹ Polaków i Litwinów, walcz¹cych po przeciwnych stronach podczas ostatniej wojny.
Ówczesne w³adze zmusi³y do opuszczenia Litwy ok. 200 tys. Polaków, z których po³owê stanowili wilnianie. Jednoczenie sprzeciwi³y
siê masowemu wyjazdowi ludnoci wiejskiej, chc¹c zachowaæ si³ê robocz¹. Ludnoæ polska zosta³a pozbawiona inteligencji 12 . Losy repa118
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triantów, którzy nie potrafili siê odnaleæ
w zaistnia³ej sytuacji, gdy¿ ani oni Wilniuki, ani Polaki, opisa³a w pracy pt.
Dzieci Ja³ty. Exodus ludnoci polskiej z
Wileñszczyzny w latach 1944-1947 zatrudniona w IPN Alicja Paczoska.
Mimo trudnych warunków w okresie
realnego socjalizmu, prasa polska spe³ni³a
znacz¹c¹ rolê na Litwie i w innych republikach ZSRR. Jêzyk polski by³ potrzebny
Tomas Venclova podczas jedLitwinom, którzy chcieli poznaæ dzie³a lite- nego ze swych spotkañ w Polratury wiatowej. Potwierdzi³ to Venclova: skiej Galerii Artystycznej
Gdy nadszed³ rok 1965, mia³em dziewiêt- Znad Wilii. 1999
nacie lat. Prasa polska, która w Wilnie
by³a dostêpna w ka¿dym kiosku, sta³a siê dla cz³owieka, mieszkaj¹cego w
Zwi¹zku Radzieckim, ogromnie interesuj¹ca. Mo¿na siê by³o z niej wiele
dowiedzieæ o kulturze w wiecie, a i o polityce. Tote¿ postanowi³em siê
nauczyæ polskiego. W Wilnie istnia³a polska ksiêgarnia. Mi³osza czy Gombrowicza tam nie by³o, ale znajdowa³y siê niedostêpne po rosyjsku czy litewsku t³umaczenia literatury wiatowej. W tej polskiej ksiêgarni kupi³em
Golema Meyrinka i Komu bije dzwon? Hemingwaya13 .
Artyku³y, w których omawiano zagadnienia z zakresu nauk historycznych i spo³ecznych, by³y publikowane m.in. w periodykach Lithuanian Historical Studies, Lituano-Slavica Poznaniensia. Studia Historica, Przegl¹d Wschodni, Pamiêtnik S³owiañski, Lithuania14 .
Z inicjatywy prof. Jerzego K³oczowskiego w 1991 powsta³ pierwszy
w Polsce Instytut Europy rodkowo-Wschodniej (pisownia zgodna z
orygina³em). Jako przes³ankê jego powo³ania wskazano potrzebê ukazania historycznej i kulturowej specyfiki tej czêci Europy, rozumianej jako
obszar, pomiêdzy Ba³tykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym15 .
Wa¿ne jest utrzymanie wiêzi, które zosta³y nawi¹zane w czasie
wa¿nych, jednocz¹cych ludzi wydarzeñ. Zwi¹zek Litwinów w Polsce
18 lipca 2004 w Myliborzu k. Szczecina organizowa³ obchody rocznicowe przy Pomniku Lotników Litewskich. Czes³aw Mi³osz stwierdzi³:
Zawód historyka na tym w³anie polega, ¿e musi on wierzyæ w mo¿liwoæ dotarcia do prawdy obiektywnej, innej ni¿ mity, które na faktach
naros³y i grzebi¹c siê w archiwach szuka do tej prawdy dostêpu.
Podejmowane dzia³ania maj¹ odnowiæ wiêzi, ukszta³towane historycznie. Przyk³adem mo¿e byæ konferencja litewsko-polsko Konstytucja 3 Maja i wspó³czesnoæ (Wilno, 1991). Stanowisko historyków
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oddzia³uje na opiniê spo³eczn¹, relacje poród mniejszoci narodowych,
s³u¿y wyeliminowaniu przyczyn potencjalnego konfliktu, np. zosta³
usuniêty litewski szkolny atlas historyczny, w którym lata 1920-1939
okrelono jako polska okupacja Wileñszczyzny i Suwalszczyzny16 .
Nale¿y odnotowaæ s³abszy poziom wykszta³cenia Polaków, którzy
w wiêkszoci mieszkaj¹ na wsi. W okresie sowieckim wykszta³cenie
rednie i wy¿sze zdobywano w jêzyku rosyjskim. Na pocz¹tku transformacji ustrojowej na Bia³orusi i Ukrainie ok. 30 proc. osób pochodzenia polskiego uwa¿a³y rosyjski za swój jêzyk ojczysty. Na Litwie
funkcjonowa³o polskie szkolnictwo i 85 proc. Polaków podawa³o jêzyk polski jako ich ojczysty (1989).
M³odzi Polacy z tamtych terenów, wykszta³ceni w Polsce, zostawali w niej lub wybierali docelowo kraje Europy Zachodniej, jeli wracali, utrudnieniem by³ brak kontaktów, aby uzyskaæ pracê, odpowiadaj¹c¹ kwalifikacjom i nieznajomoæ litewskiego, który jest pañstwowym17 . Zachowanie kultury polskiej obecnie mo¿liwe jest tylko jako
kultury mniejszoci narodowej.
Wa¿n¹ funkcjê spe³niaj¹ polskie organizacje. Jedn¹ z pierwszych inicjatyw by³o powo³anie Klubu Sportowego Polonia. Prezesem zosta³
prof. Janusz Jaszczanin z Kowieñskiego Instytutu Kultury Fizycznej18 .
W zakresie pomocy i wspó³pracy kulturalnej z Polakami na Wschodzie obowi¹zuje uchwa³a Rady Ministrów nr 145/91, w której oddzielny pkt. 5 powiêcony jest kwestii Pomocy rodowiskom Polaków na
Wschodzie. Rozwój kultury polskiej na Litwie uwa¿a siê za wzorcowy

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych rozwin¹³ siê ruch niepodleg³ociowy. W wiecach uczestniczy³y tysi¹ce ludzi. W Polsce z zapartym tchem ledzono za rozwojem sytuacji. Na zdjêciu: litewsko-polski wiec nieopodal granicy. 1990
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dla przysz³ych dzia³añ, które wymagaj¹ podjêcia przez polski rz¹d i
skierowania do Polaków z Ukrainy i na Bia³orusi. Wymiana kulturalna
powinna byæ dwustronna, gdy¿ Polacy, mieszkaj¹cy na Wschodzie, s¹
wspó³twórcami narodowej kultury polskiej. Organem, na którym spoczywa obowi¹zek troski o Polaków za granic¹, jest Senat RP.
Sytuacja Polaków na starcie przemian
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Na pocz¹tku lat 90-tych XX wieku, podczas odzyskiwania niepodleg³oci, wspó³praca kulturalna by³a podejmowana z inicjatywy spo³ecznej19 . Litwini odnieli siê pozytywnie wobec mniejszoci polskiej
jeszcze w okresie komunistycznym. 7 sierpnia 1989 rozpoczêto emisjê
pó³godzinnego programu telewizyjnego w jêzyku polskim pt. Panorama Tygodnia 20 . W tym¿e roku za³o¿ono Litewskie Miêdzynarodowociowe Stowarzyszenie Koordynacyjne, próbuj¹ce grupowaæ organizacje i ruchy narodowe Litwinów, Rosjan, Polaków, ¯ydów (dwie organizacje)21 , Tatarów, Bia³orusinów, Estoñczyków, Ormian i Ukraiñców. Podczas zjazdu przemianowano za³o¿one w 1988 Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne Polaków na Litwie w Zwi¹zek Polaków na
Litwie. W 1990 utworzono Katolickie Stowarzyszenie Polaków
na Litwie22 .
Dom Kultury Polskiej w Wilnie rozpocz¹³ dzia³alnoæ w lutym 2001. Tu spotykaj¹ siê ludzie o ró¿nym wykszta³ceniu,
pogl¹dach, poziomie socjalnym.
S¹ w nim siedziby organizacji
spo³ecznych, kulturalnych i
owiatowych. Dzia³alnoæ obejmuje: wystawy, twórczoæ dzieciêc¹, prezentacje wydawnictw,
wieczory i spotkania literackie,
koncerty, przedstawienia teatralne, konkursy, np. Piosenki Polskiej23 . Odbywaj¹ siê konferencje, szkolenia, kiermasze.
Romuald Gieczewski, prezes Polskiej
Fundacja Kultury Polskiej na Sekcji Wileñskiej Wspólnoty Zes³añców
Litwie im. J. Montwi³³a upamiêt- podczas wiecu na placu przy ówczesnej
ni³a 10-rocznicê pielgrzymki na Radzie Najwy¿szej. 11 stycznia 1991
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Litwê i spotkania ze spo³ecznoci¹ polsk¹ Jana Paw³a II. Napisy na
ufundowanej tablicy, umieszczonej na fasadzie kocio³a w. Ducha, s¹
wykonane w jêzyku polskim i litewskim24 .
Wspó³praca orodków akademickich
Orodki akademickie podejmowa³y wspó³pracê niezale¿nie od sytuacji politycznej. Wydzia³ Humanistyczny Wspólnot Narodowych Litwy, otwarty w Wileñskim Instytucie Pedagogicznym 17 padziernika
1990, by³ propozycj¹, skierowan¹ i do mniejszoci polskiej.
Uniwersytet Polski w Wilnie zosta³ powo³any w 1991 roku25 . Pocz¹tkowo dzia³a³ przy Stowarzyszeniu Naukowców Polaków Litwy, w
1998 uzyska³ samodzieln¹ osobowoæ pod ³aciñsk¹ nazw¹ Universitas
Studiorum Polona Vilnensis. Uczelnia posiada ksiêgozbiór, licz¹cy ok.
50 tys. pozycji, wideotekê, wydaje seriê czasopism Studium Vilnense
A, ksi¹¿ek Studium Vilnense B oraz noników multimedialnych Studium Vilnense CD. Uniwersytet stworzy³ swoj¹ bazê samodzielnie, nie
otrzymuj¹c dotacji ani od rz¹du polskiego, ani litewskiego. Urz¹d Rejestrowy Departamentu Prawa samorz¹du m. Wilna zarejestrowa³ statut
i wyda³ zawiadczenie instytucji wy¿szej u¿ytecznoci publicznej dlañ
18 maja 1998. Celem uczelni, która ma status instytucji non-profit, jest
doprowadzenie jej do pe³ni praw akademickich (od lata 2007 jest to filia
Uniwersytetu Bia³ostockiego  przyp. red).
Katedra Stosunków Miêdzynarodowych UMK bra³a udzia³ w miêdzynarodowym projekcie Bibliografia historyczna Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego za lata 1991-2001, realizowanym przez strony bia³orusk¹,
litewsk¹, polsk¹, rosyjsk¹ i ukraiñsk¹. Wspó³pracê na Litwie UMK wyznaczy³ jako jedno z dzia³añ priorytetowych. Jego partnerami s¹ Uniwersytet Polski w Wilnie, Uniwersytet Wileñski, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie. W Szkole G³ównej Handlowej, w Kolegium Gospodarki wiatowej funkcjonuje Zak³ad Badañ Gospodarki Pañstw Ba³tyckich.
O rozwiniêciu wspó³pracy wiadczy liczba placówek, które j¹ nawi¹za³y jeszcze przed wst¹pieniem do UE, kiedy zosta³y zniesione dot¹d wymagane formalnoci. Uniwersytet Wroc³awski wspó³pracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie, partnerskimi uczelniami Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego s¹ Litewska Akademia Prawa i Wileñski
Uniwersytet Techniczny im. Giedymina. Akademia Techniczno-Rolnicza
im. J. i J. niadeckich w Bydgoszczy wspó³pracuje z Uniwersytetem Polskim w Wilnie, Instytut Konstrukcji Budowlanych Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej na Politechnice Warszawskiej zawar³ w 1996 umowê z Wileñskim
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Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina. Wspó³pracuj¹ ze sob¹ Wydzia³ Artystyczny UMSC w Lublinie i Wydzia³ Artystyczny
Uniwersytetu w Szawlach,
Centrum Historii Zachodniej
Litwy i Prus Uniwersytetu
w K³ajpedzie z Zak³adem Archeologii Podwodnej UMK
w Toruniu26 , Instytut StatyMiejscem, ukierunkowanym na naukow¹
styki i Demografii Szko³y wspó³pracê, równie¿ litewsko-polsk¹, jest UniG³ównej Handlowej z Insty- wersytet Wileñski. Koció³ w. Janów
tutem Socjologii i Demografii
Litewskiej Akademii Nauk, ISiD SGH wspó³pracuje tak¿e z Uniwersytetem Polskim w Wilnie.
Na sympozjach przedstawiano uwarunkowania historyczne i ich
wp³yw na wiêzi kulturalne, np. w 1989 odby³a siê konferencja Wilno 
Wileñszczyzna jako krajobraz i rodowisko wielu kultur, zorganizowana
przez Uniwersytet Warszawski  Filia w Bia³ymstoku, w 2005 naukowcy
spotkali siê w Wilnie, aby omówiæ Wileñsk¹ kulturê teatraln¹ 17851914. W publikacjach rozwa¿ano wp³yw edukacji historycznej na kszta³towanie pogl¹dów o wspó³czesnych relacjach (np. w Edukacja historyczna a wspó³czesnoæ. Ksiêga jubileuszowa, dedykowana Profesorowi dr. hab. Adamowi Suchoñskiemu, w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesi¹tych urodzin27 ). W 1998
odby³y siê na Uniwersytecie Wileñskim zajêcia w ramach VII Szko³y
Letniej Europy rodkowej i Wschodniej28 . W 1999 Instytut Polski zainaugurowa³ cykl wyk³adów historycznych29 . Zniesienie cenzury umo¿liwi³o naukowcom reprezentowanie stanowisk swoich narodów 30 .
W³adze uczelni polskich nada³y tytu³y doktorów honoris causa naukowcom litewskim. Politechnika Poznañska przyzna³a w 2002 taki tytu³
prof. Edmundasowi Zavadskasowi, rektorowi Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Venclova otrzyma³ go od w³adz UMK w 2005.
Litewskie rodowisko akademickie doceni³o Mi³osza, nadaj¹c mu doktorat honoris causa Uniwersytetu Kowieñskiego (1994)31 .
Wspó³pracê prowadz¹ zespo³y muzyczne i wokalne Akademii Muzycznych w £odzi i K³ajpedzie, z jej wydzia³em w Po³¹dze32 . Studenci z Litwy
kszta³cili siê na UMK w Toruniu, w akademiach muzycznych w Polsce.
W grudniu 1995 w Bibliotece Akademii Nauk Litwy odby³a siê wy123
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stawa, na której wystawiono ponad sto tytu³ów polskiej ksi¹¿ki naukowej, przekazanych litewskiej placówce jako dar pañstwa polskiego. W
1996 w Wilnie podpisano umowê o wspó³pracy miêdzy AN Litwy i
Polski. Z okazji 200-rocznicy urodzin A. Mickiewicza w 1998 w Bibliotece Uniwersytetu Wileñskiego otwarto wystawê ksi¹¿ek i starodruków Adam Mickiewicz i Litwa.
Jan Krzysztof Broja by³ pierwszym Polakiem, uczestnikiem III Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego i Organowego im. M. K.
Èiurlionisa w 1999 w Wilnie. Zdoby³ I miejsce. Do konkursu przygotowa³ go prof. Krzysztof Droba z Akademii Muzycznej w Krakowie.
Ko³o Naukowe Studentów przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje obozy, na których m³odzie¿ bada dziedzictwo kultury obu krajów33 .
Wspó³pracê miêdzy Polsk¹ a Litw¹ w dziedzinach kultury, owiaty
i nauki reguluje umowa, podpisana przez przedstawicieli rz¹dów 17
grudnia 1999 w Wilnie34 .
BOBCATSSS jest sieci¹ instytucji, kszta³c¹cych w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, realizuj¹cych politykê informacyjn¹ w UE od 199335 . Regularnie by³y organizowane konferencje, m.in.
 Kraków 2000 36 , Toruñ 200337 , Wilno 200138 . Podczas dyskusji w
Toruniu poruszano kwestie, wa¿ne dla narodów w naszej czêci Europy: dostêp do informacji mniejszoci etnicznych i jêzykowych, problemy spo³ecznoci wielojêzycznych39 .
Wspó³pracê podjê³y biblioteki  UMK z Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ w
Wilnie40 . Biblioteka UMK przygotowa³a czêæ dokumentacji historycznej do albumu, powiêconego 425-leciu Uniwersytetu w Wilnie, dla
jego Wydzia³u Historycznego. W 2005 Biblioteka UMK zaczê³a wydawaæ seriê wydawnicz¹ pt. ród³a tradycji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (tytu³ ³ac. Fontes ad historiam Universitatis Copernicanae Thoruniensis pertinentes). Bêd¹ w niej publikowane ksi¹¿ki,
dotycz¹ce historii Uniwersytetu Wileñskiego do XIX wieku. Pierwsz¹
pozycj¹ s¹ wyk³ady wybitnego filozofa, Piotra Mariana Massoniusa, o
historii Uniwersytetu w Wilnie, prowadzone w 1925 na USB41 .
Czytelnicy i bibliofile mogli zwiedziæ wystawê ekslibrisu litewskiego grafika, prof. Vaidotasa Janulisa z Wydzia³u Sztuk Uniwersytetu w
Szawlach, zorganizowan¹ w Muzeum Uniwersytetu im. Marii CurieSk³odowskiej w 2004.
ród³em, odzwierciedlaj¹cym osi¹gniêcia kulturalne, s¹ z pewnoci¹
bibliografie42 . Litewska Bibliografia Narodowa jest dostêpna w Internecie pod adresem www.lnb.lt. Bibliografia Europy Wschodniej (Polska124
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Litwa-Bia³oru-Ukraina-Rosja) zawiera publikacje, wydawane w tych
krajach. Spe³nia wa¿n¹ rolê ze wzglêdu na ograniczon¹ wymianê naukow¹ pomiêdzy krajami regionu. Jest wydawana w tomach narodowych, przygotowywanych przez zespo³y w Warszawie, Wilnie, Miñsku,
Moskwie i Lwowie43 . W Polsce prace nad bibliografi¹ s¹ prowadzone w
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
W pocz¹tkowym okresie przemian na Litwie polskimi czasopismami,
w których najczêciej podejmowano litewsk¹ tematykê kulturaln¹ by³y:
Wiê44 , Tygodnik Powszechny (Tryptyk I, Tryptyk II, Tryptyk III
Marcelijusa Martinaitisa)45 , Kresy (wiersz Lenie obrzêdy Kazysa
Bradûnasa)46 , Wiadomoci Uniwersyteckie (Getto Tomasa Venclovy)47 .
Mi³onicy literatury mogli zapoznaæ siê z twórczoci¹ litewsk¹ i
opiniami krytyków w Literaturze48 , Czasie Kultury49 , Literaturze
Radzieckiej50 , Tekstach Drugich51 , Znad Wilii52 , Zeszytach Literackich53 . Lithuanii54 , Europa Orientalis55 . Utwory litewskich literatów by³y publikowane równie¿ w Przegl¹dzie Polskim56 , Po
Prostu57 , Odrze58 , Nowej Fantastyce59 , Pieni Skrzydlatej60 ,
Studia i Materia³y61 , Tytule62 , Gazecie i Nowoczesnoci63 , Akcencie64 , Przegl¹dzie Kresowym65 , Kurierze Wileñskim66 , Magazynie Wileñskim, Czerwonym Sztandarze67 .
Polska Bibliografia Literacka to dostêpny w Internecie spis wydawnictw, opracowanych dla lituanistów i zainteresowanych wspó³czesn¹ literatur¹ litewsk¹. Zawiera opracowania (np. W krêgu kultury
litewskiej, 1991), artyku³y o kontaktach polsko-litewskich (np. teksty
paraliterackie Czes³awa Mi³osza Rozmowa o Litwie68 i Tomasa Venclovy List otwarty do Litwinów i Polaków na Litwie 69 ), wydarzeniach,
zagadnieniach kulturalnych, zbiory wierszy (Tomas Venclova, Szeæ
wierszy, 1991), prozê (Opowiadania Jonasa Biliunasa, 1990). Artyku³y,
w których omawiano literaturê litewsk¹ lub zwi¹zan¹ z Litw¹, by³y
publikowane m.in. w Litterarii 70 , Kresach i Pograniczu71 .
Instytut Adama Mickiewicza zajmowa³ siê w ramach programu Bli¿ej Polski dystrybucj¹ czasopism i ksi¹¿ek dla osób, popularyzuj¹cych
kulturê polsk¹ poza granicami kraju: nauczycieli, t³umaczy, polonistów,
slawistów, literaturoznawców, dziennikarzy, publicystów, organizatorów
¿ycia kulturalnego. Polskie wydawnictwa s¹ dostarczane do bibliotek,
uniwersytetów, na wydzia³y polonistyki i slawistyki, instytucji kulturalnych, naukowych, rz¹dowych. W 1995 roku na 40-tych Miêdzynarodowych Targach Ksi¹¿ki w Warszawie 20 litewskich oficyn prezentowa³y
ksi¹¿ki. Na stoisku litewskim zosta³ zaprezentowany dwutygodnik Znad
Wilii. W 2000 na Uniwersytecie Wileñskim odby³a siê wystawa Polskiej
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Ksi¹¿ki Naukowej, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wydawców Szkó³ Wy¿szych pod patronatem KUL, UMCS z Lublina i
UMK w Toruniu.
Instytut Adama Mickiewicza w
Krakowie i Instytut Polski w Wilnie zorganizowa³y Ba³tyckie Targi
Ksi¹¿ki w 2003. Ksi¹¿ki, prezentowane na nich, zosta³y w³¹czone
do polsko-litewskiego programu
wydawniczego, utworzonego na
mocy postanowienia Komitetu
Konsultacyjnego Prezydentów
Polski i Litwy oraz umowy pomiêdzy ministerstwami kultury.
W³acicielem polskiej ksiêgarni Valdas Adamkus podczas inauguraw Wilnie jest Stanis³aw Korczyñ- cji roku szkolnego w Szkole redski (nieistniej¹ca  przyp. red.). W niej im. Jana Paw³a II, po prawej, za
prezydentem  Adam B³aszkiewicz,
Puñsku wydawnictwo Aura
dyrektor szko³y. 1 wrzenia 1998
wydaje pozycje w jêzyku litewskim,
w tym podrêczniki, wspó³czesn¹ literaturê litewsk¹, wydawnictwa, dotycz¹ce spraw mniejszoci litewskiej w Polsce.
Dzia³ania w ramach wspó³pracy
Oficjaln¹ wspó³pracê kulturaln¹ pomiêdzy Polsk¹ i Litw¹ prowadz¹
instytucje pod patronatem ministerstw kultury. W 1993 na Litwie zosta³a powo³ana komisja ds. dziedzictwa kultury. Teatr Wielki z Warszawy wyst¹pi³ w Wilnie tu¿ przed rozpoczêciem dzia³añ niepodleg³ociowych na Litwie. 31 maja i 7 czerwca 1988 wystawi³ opery Stanis³awa
Moniuszki  Straszny dwór i Hrabinê.
14 czerwca na pl. Giedymina w Wilnie, na wiecu ku czci zsy³anych
w g³¹b ZSRR w 1941, wywieszono flagê narodow¹ Litwy po raz pierwszy od czterdziestu lat. W tym czasie zacz¹³ siê formowaæ Litewski
Ruch na Rzecz Przebudowy S¹judis.
21 stycznia 1993 w Wilnie zosta³o podpisane porozumienie o wspó³pracy kulturalnej Litwy i Polski w l. 1993-1994. W 1994 w litewskim
Sejmie otwarto wystawê fotograficzn¹ z okazji pierwszej rocznicy podpisania Traktatu Litewsko-Polskiego. 26 padziernika 1996 odby³ siê
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koncert Litewskiej Pañstwowej Orkiestry Symfonicznej, któr¹ dyrygowa³ Wojciech Michniewski. W 1997 w Maisons-Laffitte Algirdas
Brazauskas nada³ Jerzemu Giedroyciowi honorowe obywatelstwo RL,
które dekretem prezydenta zosta³o mu przyznane za zas³ugi na niwie
zbli¿enia polsko-litewskiego. W 1998 prezydent Valdas Adamkus uczestniczy³ w rozpoczêciu budowy Centrum Kultury Cz. Mi³osza w Szetejniach, rodzinnej miejscowoci noblisty. Twórcy orodka chcieli organizowaæ spotkania literatów, historyków, odbywaæ wystawy artystyczne. Z inicjatywy ambasadora RP odby³ siê w 1998 koncert Chóru Filharmonii Narodowej Polski, pod batut¹ Krzysztofa Pendereckiego, a w
Sejmie litewskim zosta³a otwarta polsko-litewska wystawa poplenerowa rzeb Interart 98. Wspó³praca kulturalna zosta³a potwierdzona
umow¹, podpisan¹ 11 grudnia 1998 miêdzy Ministerstwem Kultury i
Sztuki RP oraz Ministerstwem Kultury RL i obowi¹zywa³a do 2001
roku.
Z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja w 1999 w Litewskiej Filharmonii Narodowej odby³ siê koncert, zadedykowany 180-rocznicy urodzin St. Moniuszki. W 2001 Polska Orkiestra Radiowa koncertowa³a
w dniach 8 i 9 wrzenia w Filharmonii w Wilnie.
W Polsce s¹ organizowane wiatowe Spotkania Teatrów Polonijnych. W festiwalu w 2003 roku uczestniczy³ Polski Teatr z Wilna (amatorski  przyp. red.). W organizowanym w Trójmiecie w 2004 VIII
Miêdzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim uczestniczy³ Teatr Muzyczny z Wilna, który wystawi³ Romea i Juliê w re¿. Oskarasa Korunovasa. W ramach festiwalu odby³a siê miêdzynarodowa konferencja Gry
Szekspira dzisiaj  wspó³czesna recepcja Szekspira
w krajach nadba³tyckich,
zorganizowana we wspó³pracy z Polskim Towarzystwem Szekspirowskim,
w której uczestniczyli
szekspirolodzy z Litwy.
Instytut Adama Mickiewicza zorganizowa³ w
2004 Dni Kultury Polskiej
w Wilnie, które odby³y siê W studiu Magazynu Telewizyjnego Panorama
w dwa i pó³ roku po Tygodnia. Jerzy Surwi³o, goæ Romualda MieczDniach Kultury Litewskiej kowskiego, za³o¿yciela programu (prowadzi³ go
w Polsce. Dni w Wilnie od 1989 do 2002), przed rozpoczêciem emisji. 1990
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Nasza Gazeta i Znad Wilii jako dwutygodnik w Muzeum w Rapperswilu w
Szwajcarii, 1996; Z pismem zapoznaje siê Artur Miêdzyrzecki, prezes Polskiego PEN
Clubu, który w 9-osobowym sk³adzie delegacji polskiej, razem z kolegami litewskimi,
z³o¿y³ wizytê w Znad Wilii. Z prawa  Galina Bauþytë-Èepinskienë, sekretarz Litewskiego PEN Clubu, z lewa, zas³oniêty gazet¹  Piotr Matywiecki. Marzec 1994

rozpoczê³y siê w Filharmonii, koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej z Warszawy, która zagra³a Concerto giocoso Micha³a Spisaka, Concerto-Cantata na flet solo i orkiestrê Henryka Miko³aja Góreckiego, I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego i utwór
Wojciecha Kilara Krzesany. Koncert by³ transmitowany przez polskie i
litewskie radio, Telewizja Litewska przygotowa³a reporta¿. Przed oficjalnym otwarciem Dni odby³y siê dwie wystawy  Pod flag¹ bia³o-czerwon¹. Nowa sztuka z Polski Narodowej Galerii Zachêta w Warszawie i
Modny wiat. Ubiory z XVIII i XIX wieku Muzeum Narodowego w
Warszawie. Kinomani mogli uczestniczyæ w cyklicznej imprezie IV Tydzieñ Filmu Polskiego, organizowanej przez Instytut Polski w Wilnie.
Wystawê Jerzy Giedroyc i kr¹g Kultury. Trudny dialog polskolitewski przygotowa³o Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu
Literackiego w Pary¿u. By³a prezentowana w Parlamencie Litewskim,
nastêpnie przeniesiona do Litewskiej Biblioteki Narodowej, pozosta³a
na Litwie jako wystawa objazdowa. Autorami wystawy Warszawa w
Wilnie. Wilno w Warszawie byli artyci z Oddzia³u Warszawskiego Zwi¹zku Artystów Plastyków.
Podczas Dni spektakle wystawi³y Narodowy Stary Teatr im. Heleny
Modrzejewskiej z Krakowa i Teatr Wielki Opery Narodowej w Warszawie.
Równoleg³e do imprez, przeznaczonych dla szerokiej publicznoci,
odbywa³y siê spotkania specjalistów kultury, m.in. wyk³ady konserwatorów z Polski. Ambasada RP przekaza³a Bibliotece Narodowej w Wilnie trzy fotogramy autorstwa Jerzego Giera³towskiego  Czes³awa
Mi³osza, Tadeusza Konwickiego i Tomasza Niewodniczañskiego.
W marcu 2005, w rewan¿u, Litewska Opera Narodowa zaprezentowa³a w Warszawie inscenizacjê dwóch oper72 . Litwê prezentowali
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piewacy na V Miêdzynarodowym Konkursie Wokalnym im. St. Moniuszki, który odby³ siê w dniach 13-22 maja 2004.
Fundacja Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza dzia³a przy kancelariach prezydentów obu krajów. Senat powo³a³ na mocy uchwa³y z dnia 21 czerwca 2002 Polonijn¹ Radê Konsultacyjn¹, która jest organem opiniodawczym odnonie aktów normatywnych, dotycz¹cych Polaków za granic¹ i Polonii, dzia³añ Senatu, skierowanych do Polaków za granic¹ i Polonii i w sprawach istotnych dla
rodaków za granic¹73 .
Przez rok, od po³owy 2004 do 2005, Polska pe³ni³a funkcjê prezydencji w Radzie Pañstw Morza Ba³tyckiego. W ramach tej wspó³pracy
pañstw nadba³tyckich jest realizowany program wspó³pracy kulturalnej Ars Baltica. Integracja spo³eczno-kulturowa jest traktowana jako
zadanie priorytetowe unijnego Programu S¹siedztwa Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA CBS74 .
(dokoñczenie nast¹pi)
Przypisy

Beata Adamczyk

1
T. Venclova jest profesorem Wydzia³u Jêzyków i Literatury S³owiañskiej w
Yale University.
2
T. Venclova: Poeta doctus, opr. M. Kruczkiewicz. G³os Uczelni, (internetowy periodyk UMK w Toruniu).
3
Inna wersja nazwiska  Wo³onczewski. Na podstawie: Literatura polska.
Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984, t. 1 s. 592. Litewskie Centrum Dziedzictwa Narodowego. http://www.pk.org.pl.
4
M. Mlekicka: Wydawcy ksi¹¿ek w Warszawie w okresie zaborów, Warszawa
1987, s. 23-25.
5
Cz. Mi³osz: Aby duchy umar³ych zostawi³y nas w spokoju. 2 padziernika
1999, podczas wyst¹pienia w Wilnie Mi³osza, Grassa, Szymborskiej i Venclowy.
6
Ibidem.
7
Wilno by³o traktowane jako wiatowa stolica ¿ydowskich domów wydawniczych. Znawcy uwa¿ali, ¿e pod tym wzglêdem z Wilnem mo¿e konkurowaæ tylko
Nowy Jork. Obecnie gromadzeniem i badaniem kultury ludowej Wilna i okolicznych shtetl zajmuje siê ¯ydowski Instytut Historyczny w Wilnie, nowojorski
JIVO jest instytutem, w którym s¹ przechowywane ocalone wileñskie archiwa.
8
Gen. Lucjan ¯eligowski, dowódca Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej zaj¹³ 9 padziernika 1920 Wilno i okolice, tworz¹c tzw. Litwê rodkow¹. Nie dotyczy³y jej
postanowienia Traktatu Ryskiego. W styczniu 1992 na Litwie rodkowej przeprowadzono wybory do tzw. Sejmu Orzekaj¹cego, zbojkotowane przez ludnoæ niepolsk¹. Sejm ten 20 lutego 1992 podj¹³ jednomyln¹ uchwa³ê o przy³¹czeniu Litwy
rodkowej do Polski, a 24 kwietnia  o wcieleniu tego obszaru. 15 marca 1923 Rada
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Ambasadorów zatwierdzi³a granicê wschodni¹, przyznaj¹c Polsce Ma³opolskê
Wschodni¹ i Wileñszczyznê. Litwa tej decyzji nie uzna³a i og³osi³a, i¿ stan wojny z
Polsk¹ bêdzie trwa³ do powrotu Wilna do pañstwa litewskiego.
9
Oryginalna nazwa: Lietuvos Gyventojø Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centras.
10
Problematykê stosunków polsko-litewskich z punktu widzenia historiografii
litewskiej zaprezentowali doc. Algis Kasperavièius z Uniwersytetu Wileñskiego w
referacie Wspó³czeni historycy litewscy o sprawie Wilna i stosunkach polsko-litewskich w latach 1918-1940 oraz zmianach w potocznej wiadomoci Litwinów i dr
Rimantas Miknys z Instytutu Historii Litwy, w wyst¹pieniu Historiografia litewska wobec problemów narodowociowych w pierwszej po³owie XX wieku. Stanowisko historyków polskich przedstawi³ dr Adam Dobroñski z Uniwersytetu w Bia³ymstoku w referacie Gruba kreska w odniesieniu do historii stosunków polskolitewskich. W 2005 na konferencji UMK w Toruniu Stosunki polsko-litewskie w XX
wieku kontynuowano omawianie tych problemów.
11
H. Wisner, Litwa. Dzieje pañstwa i narodu, Warszawa 1999.
12
Kwestie, dotycz¹ce Polaków na Wileñszczynie, przedstawiono np. [w:] Z.
Kurcz: Mniejszoæ polska na Wileñszczynie. Studium Socjologiczne. Wyd. Uniwersytetu Wroc³awskiego 2005.
13
T. Venclova, Poeta doctus
14
Nr 1 kwartalnika (luty 1990), powiêcono walce Litwinów o niepodleg³oæ.
15
W Instytucie s¹ prowadzone programy badawcze: Aktualna sytuacja spo³eczno-kulturowa Europy rodkowo-Wschodniej. Projekt by³ realizowany dziêki wsparciu finansowemu UNESCO w ramach przygotowywanej Encyklopedii Europy rodkowo-Wschodniej (tytu³ zgodny z orygina³em). Dzieje Bia³orusi, Litwy, Polski i
Ukrainy w nowym ujêciu historiograficznym (projekt naukowo-wydawniczy), Historia Europy rodkowo-Wschodniej (równie¿), Procesy integracyjne, tradycje tolerancji i kultury pokoju w historii Europy rodkowo-Wschodniej. W ramach ostatniego projektu wskazano na tradycje historyczne, pracowano nad okreleniem oblicza
tolerancji w kontekcie dynamicznych przewartociowañ. Wnioski opublikowano
w ksi¹¿ce To¿samoæ a odmiennoæ, tolerancja a kultura pokoju, wyd. w Lublinie
w 1999 (projekt wspó³finansowany przez m.in. przez Komisjê Europejsk¹, UNESCO i Komitet Badañ Naukowych.). Zrealizowano projekt ród³a archiwalne do
dziejów Kocio³a w Rzeczypospolitej i w Rosji od koñca XVIII do XX wieku. Rezultat
prac zespo³u badaczy opublikowano w formie kilku tomów materia³ów oraz inwentarzy archiwalnych, w szczególnoci dotycz¹cych dziejów Kocio³a katolickiego w
XIX wieku. Tê problematykê omawiano na konferencjach IEW, m.in. Granice i
przemiany przestrzeni narodowej w historii Europy rodkowo-Wschodniej. Przyk³ad Bia³orusi, Litwy, Polski i Ukrainy (1998, D¹browica).
16
Problem omawiano podczas konferencji Opór wobec systemów totalitarnych
na Wileñszczynie w okresie II wojny wiatowej (Warszawa, 2002).
17
7 padziernika 1988 opublikowano uchwa³ê Prezydium RN LSRR O statusie
jêzyka litewskiego, która uznawa³a ten jêzyk za pañstwowy. 19 listopada  projekt
dekretu Prezydium RN LSRR O u¿ywaniu jêzyka litewskiego i innych jêzyków. 26
stycznia 1989  dwa dekrety RN LSRR O u¿ywaniu jêzyka pañstwowego LSRR. 12
lutego 1989 odby³ siê w Wilnie wiec protestacyjny przeciwko dekretowi o u¿ywaniu
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jêzyka litewskiego jako pañstwowego, zorganizowany przez organizacjê Jedinstwo
pod has³em Nie chcemy byæ obywatelami drugiej kategorii. Gro¿ono strajkami w razie
przyjêcia tego dekretu. Podczas wizyty 26-28 czerwca 1989 A. Brazauskas spotka³ siê
w Warszawie z cz³onkami OKML, którzy wrêczyli mu memoria³ z postulatami Polaków z Litwy, skierowany do w³adz litewskich. 5 wrzenia 1989 obradowa³a Rada
Sejmu S¹judis. Wezwano do spokoju i jednoci, zapowiedziano wycofanie kontrowersyjnego projektu ustawy o obywatelstwie. 6 wrzenia 1989 na nadzwyczajnej sesji
Rady Deputowanych Ludowych Rejonu Soleczniki proklamowano Polski Rejon Narodowo-Terytorialny. Og³oszono równoprawnoæ trzech jêzyków: polskiego, litewskiego i rosyjskiego. 22-23 wrzenia na sesji RN LSRR przyjêto uchwa³ê, dotycz¹c¹ nowego projektu ustawy o obywatelstwie Litwy. 7 padziernika Czerwony Sztandar
publikuje wypowiedzi, oceniaj¹ce próbê powo³ania dwóch polskich autonomicznych
rejonów terytorialnych. 23 listopada 1989 wydano ustawê o mniejszociach narodowych. 19-20 grudnia 1989 obradowa³ XX Zjazd Komunistycznej Partii Litwy. A.
Brazauskas skrytykowa³ politykê wobec Polaków na Litwie, stwierdzaj¹c: Litwa by³a
i pozostanie wielonarodowociowa i tolerancyjna. 26 lipca na sesji Rady Samorz¹du
Rejonu Wileñskiego przyjêto Status Wileñskiego Polskiego Rejonu Narodowociowego
w sk³adzie Republiki Litewskiej. 20 wrzenia 1990 w Kurierze Wileñskim opublikowano list otwarty prezydium OKML pt. Pod rozwagê Polakom litewskim i Litwinom.
6 padziernika w Ejszyszkach odby³ siê II Zjazd Deputowanych Rad Samorz¹dów
Wileñszczyzny, który podj¹³ uchwa³ê O proklamowaniu Polskiego Kraju Narodowociowo-Terytorialnego w sk³adzie Litwy, sk³adaj¹cego siê z rejonów wileñskiego i solecznickiego i czêci trzech dalszych (wiêciañskiego, trockiego i szyrwinckiego), delegaci owiadczyli, ¿e uk³ad litewsko-radziecki z 10 padziernika 1939, przekazuj¹cy Wilno Litwie jest nielegalny. 10 padziernika 1990 odby³a siê sesja samorz¹dów rejonu
solecznickiego, na której poparto uchwa³ê II Zjazdu w Ejszyszkach z 6 padziernika.
Podjêto uchwa³ê o równouprawnieniu jêzyków  polskiego, litewskiego i rosyjskiego w
rejonie i utworzeniu m.in. Muzeum A. Mickiewicza.
22
W styczniu 1991 Rada Sejmu Sajudisu og³osi³a owiadczenie W sprawie rozstrzygniêcia problemów etnicznych Litwy, które znalaz³o wyraz w zmianach, wprowadzonych od 29 stycznia 1991 w ustawie RN O zmianach ustawy Rady Litewskiej o
mniejszociach narodowych (z 23 listopada 1989). Wprowadzono korzystne dla
mniejszoci zmiany: prawo do nauki w jêzyku ojczystym w szkolnictwie wy¿szym,
mo¿liwoæ wprowadzenia jêzyka miejscowego do urzêdów i napisów informacyjnych na terenach zwartego osadnictwa mniejszoci narodowej oraz zak³adanie instytucji kulturalnych i owiatowych. Przez niektórych decyzje zosta³y uznane za koniunkturalne w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê sonda¿em 9 lutego 1991. Podjêto uchwa³ê
O wnioskach pañstwowej Komisji do spraw Litwy Wschodniej, w której zapowiedziano opracowanie projektów: powiatu wileñskiego (z³o¿onego z dwóch rejonów wileñskiego i solecznickiego) do 31 maja 1991, statusu obwodu wileñskiego i uzyskania
wy¿szego wykszta³cenia przez mniejszoci narodowe. Te decyzje w praktyce pozosta³y czêciowo martw¹ liter¹. 4 wrzenia 1991 na sesji RN podjêto ustawy: O
sytuacji prawnej cudzoziemców w RL; O imigracji; O zmianie ustawy o godle Pañstwa
Litewskiego i uchwa³a O rozwi¹zaniu Rad rejonu solecznickiego, wileñskiego i osiedla
Snieèkus w rejonie ignaliñskim. Ostatnia wzbudzi³a zdecydowany protest deputo131
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wanych frakcji polskiej, którzy og³osili owiadczenie o niezgodnoci uchwa³y z prawem i za¿¹dali jej odwo³ania. Po kilku dniach ostro zaprotestowa³ w tej sprawie
Zwi¹zek Polaków na Litwie. 5 wrzenia oficjalnie wznowiono stosunki dyplomatyczne z Polsk¹. The New York Times opublikowa³ wiadomoæ o rehabilitacji
zbrodniarzy wojennych przez Litwê. Odnosi³o siê to do Litwinów z 12 batalionu
pomocniczego, bior¹cych udzia³ w masowych mordach ¯ydów podczas II wojnie
wiatowej. Obie sprawy nabra³y rozg³osu na arenie miêdzynarodowej. Podczas oficjalnej wizyty w Polsce delegacja litewska spotka³a siê z delegacj¹ Sejmu i Senatu, obie
strony przyjê³y wspólny komunikat o po³o¿eniu mniejszoci narodowych w obu
krajach. 19 grudnia 1991 polski minister spraw zagranicznych zwróci³ uwagê na
wydarzenia, które strona polska uzna³a za niepokoj¹ce: likwidacjê programu polskiego w Telewizji, zapowiedzi likwidacji retransmisji I Programu Telewizji Polskiej.
Strona litewska zaprzeczy³a, ¿e zamierza przerwaæ nadawanie programów polskich.
Wówczas tworzonej Telewizji Litwy Wschodniej przekazano kana³, u¿ywany do
retransmisji Telewizji Polskiej. 22 stycznia 1992 ZG ZPL i Frakcja Polska wyda³y
owiadczenie, skierowane do RN, w której zawar³y ¿¹dania realizacji dawnych ustaw
RN, g³ównie ze stycznia 1991. 2 lutego 1992 ZG ZPL wystosowa³ list otwarty do V.
Landsbergisa, L. Wa³êsy, G. Vagnoriusa i J. Olszewskiego w sprawie niezgodnego z
Deklaracj¹ polsko-litewsk¹ postêpowania w³adz litewskich. Odzewem by³o wydane nastêpnego dnia owiadczenie 11 deputowanych litewskich, w którym protestowali przeciwko tej Deklaracji, jako sprzecznej z interesami narodu litewskiego. W
sposób bardzo emocjonalny sposób poruszyli oni kwestie historyczne, krytykuj¹c
politykê Polski wobec Litwy w latach 1918-1940. W 1940 nie istnia³o pañstwo
polskie. 7 lutego 1992 Litwini zaatakowali pikietê, zorganizowan¹ przez Obywatelski Komitet Obrony Polaków Wileñszczyzny. 20 lutego w S³owie Powszechnym
zosta³ opublikowany wywiad prymasa Polski Józefa Glempa dla litewskiej agencji
ELTA. Owiadczy³ on, ¿e chcemy zrozumieæ braci Litwinów i powinnimy sobie
wzajemnie przebaczyæ. 22 lutego 1992 na X sesji Sejmu Konsultacyjnego Litwy skrytykowano uleg³oæ w³adz Litwy wobec strony polskiej, czego dowodem ma byæ
Deklaracja polsko-litewska.
31 stycznia 1992 RN uchwali³a O pisowni imion i nazwisk w dowodzie osobistym
obywatela Republiki Litwy. Sejm RL przyj¹³ Ustawê o jêzyku pañstwowym z dnia 31
stycznia 1995, w której pkt 2. ustanawia litewski jako jêzyk pañstwowy. 10 marca
1992 polska prasa wyrazi³a zaniepokojenie spraw¹ podrêczników w szko³ach polskich. Wyjaniono, ¿e wszystkie podrêczniki musz¹ uzyskaæ akceptacjê Ministerstwa Kultury i Owiaty Litwy. Uczniowie korzystaj¹ z polskich podrêczników jako
pomocy do nauki historii i literatury polskiej. 19 marca przedstawiciele polskiego
MSZ wymienili trudne kwestie w stosunkach polsko-litewskich: spór o podrêczniki,
oskar¿enia deputowanych polskich o dzia³alnoæ antypañstwow¹ i dyskryminacjê
Polaków, np. plany kolonizacji wsi Gudele przez osadników litewskich. 21 marca
cz³onkowie Towarzystwa Vilnija protestowali przeciwko zbyt ³agodnej polityce
w³adz litewskich wobec Polaków. Skrytykowano porozumienia z Polsk¹, oskar¿ono
Polaków o zamiar ekspansji. Do wyjanienia sprawy podrêczników zosta³a powo³ana Polsko-Litewska Komisja Podrêcznikowa, której pierwsze posiedzenie odby³o siê
w Wilnie 1-2 lipca 1992. 10 sierpnia 1992 Polska znios³a obowi¹zek wizowy dla
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obywateli Litwy. 14 stycznia 1997 odby³a siê w Domu Wspólnot Narodowych
dyskusja przy okr¹g³ym stole, w której uczestniczyli przedstawiciele 12 dzia³aj¹cych na Litwie partii i organizacji politycznych. Sejm Polski przyj¹³ uchwa³ê w
sprawie utworzenia Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Do Zgromadzenia nie powo³ano ¿adnego przedstawiciela Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Dwóch Polaków wesz³o jako przedstawiciele partii litewskich. Podczas wizyty
w Warszawie w grudniu 1997 przewodnicz¹cy sejmowego komitetu spraw zagranicznych omówi³ z nowym kierownictwem Sejmu RP pracê Polsko-Litewskiego
Zgromadzenia Parlamentarnego. 25 marca 1998 odby³o siê w Warszawie posiedzenie
Litewsko-Polskiej Komisji ds. Problemów Mniejszoci Narodowych. 16 grudnia 1998
I S¹d Dzielnicowy m. Wilna zawiesi³ wa¿noæ uchwa³y Rady Samorz¹du Wileñskiego
z 12 grudnia 1977 o u¿ywaniu jêzyka polskiego obok litewskiego na terenie rejonu
zwarcie zamieszkanego przez Polaków (Kronika litewska 1988-2000. Warszawa 2001).
18
Kronika litewska 1988-2000. s. 49.
19
18 maja 1989 RN LSRR podjê³a bezprecedensow¹ uchwa³ê o zawieszeniu
dzia³ania dekretu Prezydium RN ZSRR na obszarze Litwy (dotyczy³ spraw podatkowych). W dniach 18-19 maja w Wilnie odby³a siê XI sesja RN LSRR. Og³oszono
Deklaracjê o suwerennoci pañstwowej Litwy oraz przyjêto ustawy o zmianach w
Konstytucji LSRR (artyku³y: 11, 31, 37, 70) i O podstawach samodzielnoci gospodarczej LSRR, ustanawiaj¹ce wy³¹czne prawo Litwy do w³asnoci jej ziemi, zasobów
naturalnych, a tak¿e mienia pañstwowego, znajduj¹cego siê na terytorium Republiki.
Zatwierdzono dekret Prezydium RN O u¿ywaniu jêzyka pañstwowego LSRR.
11 marca 1990 na sesji RN uchwalono Akt Republiki Litewskiej o przywróceniu
niepodleg³ego Pañstwa Litewskiego, dwie ustawy: O nazwie i godle pañstwa oraz
przywróceniu Konstytucji RL z 12 maja 1938, w której kilka artyku³ów natychmiast zawieszono. Przewodnicz¹cym RN RL zosta³ V. Landsbergis, który 12 marca
wys³a³ depeszê do M. Gorbaczowa z zawiadomieniem o odrodzeniu siê Pañstwa
Litewskiego. Na premiera powo³ano Kazimierê Danutë Prunskienë. Odzewem
opinii úwiatowej byùo wskazywanie na potrzebæ porozumienia siæ miædzy Litw¹
a Polsk¹. 15 marca 1990 rz¹d polski og³osi³ owiadczenie w sprawie Litwy. Uzna³
zasadê samostanowienia narodów i wyrazi³ zainteresowanie dobrymi stosunkami z
narodem litewskim. Nie uznano jednak Pañstwa Litewskiego.
21 marca rz¹d litewski uzna³ Armiê Radzieck¹ za si³ê okupacyjn¹, o nieuregulowanym statusie prawnym i wyrz¹dzaj¹c¹ wielkie szkody na Litwie. Nastêpnego dnia
zosta³y uchwalone dwie ustawy: O rz¹dzie Republiki Litewskiej i powo³aniu Litewskiego Radia i Telewizji, podlegaj¹cych rz¹dowi, oraz mianowaniu prokuratora generalnego Republiki. 11 kwietnia zosta³ zaprzysiê¿ony pierwszy Rz¹d RL. 23 marca w
Wilnie odby³a siê demonstracja si³ jednostek pancernych ZSRR. Reakcj¹ by³o wydane
nazajutrz owiadczenie Rady Pañstw Ba³tyckich, w którym wezwano rz¹d ZSRR do
zaprzestania militarnego zastraszania i nacisku w stosunku do Litwy. 25 marca wojsko radzieckie zajê³o dwa dalsze budynki w Wilnie, na probê Komunistycznej
Partii Litwy. W nocy 27 marca radzieccy komandosi zaatakowali dwa szpitale psychiatryczne, na których by³y wywieszone flagi Czerwonego Krzy¿a: w Wilnie i
miejscowoci po³o¿onej 11 kilometrów od Kowna. RN zdecydowanie zaprotestowa³a przeciwko niczym nieuzasadnionej agresji w pimie do prezydenta Gorbaczowa.
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W tym czasie w Wilnie przebywa³a polska delegacja Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, sk³adaj¹ca siê z pos³ów i senatorów, którzy zadeklarowali uznanie granicy polsko-litewskiej. Bia³oruskie w³adze radzieckie zapowiedzia³y, ¿e po opuszczeniu Litwy przez wojska ZSRR wyst¹pi¹ z ¿¹daniami zwrotu ziem, które w 1940
od³¹czono od Bia³oruskiej SRR i przy³¹czono do Litewskiej SRR: Druskieniki-Dubicze, Soleczniki-Dziewieniszki i wiêciany  jezioro Drywiaty.
30 marca komandosi radzieccy zajêli budynki w Wilnie: Prokuraturê Generaln¹,
Instytut Historii Partii i Dom Prasy. 8 kwietnia, w Niedzielê Palmow¹, ³añcuch
ludzi otoczy³ Dom Prasy w Wilnie. Wskutek zdecydowanej postawy spo³eczeñstwa wojsko wycofa³o siê. 20 kwietnia ¿o³nierze radzieccy wkroczyli do drukarni
przy ul. Maironio i pobili kilka osób. Nastêpnie w³adze radzieckie rozpoczê³y wprowadzanie restrykcji gospodarczych wobec Litwy: 18 kwietnia wstrzymano dostawy
ropy naftowej do rafinerii w Mo¿ejkach, zapasy surowca wyczerpa³y siê po piêciu
dniach od rozpoczêcia blokady, dostawy gazu ziemnego ograniczono do ok. 16 proc.
poprzednich dostaw, artyku³y spo¿ywcze, drewno, metale, chemikalia i wyroby z
importu. W kwietniu wprowadzono reglamentacjê produktów spo¿ywczych: przydzia³ dla jednej osoby na dwa miesi¹ce: 2 kg m¹ki, kaszy i cukru, 1 kg makaronu i soli,
250 g margaryny lub smalcu. Od 25 kwietnia dziennikarze musieli ograniczyæ nak³ady
prasy litewskiej z powodu braku papieru, wiele tytu³ów prasowych zosta³o zawieszonych. Blokada by³a przez w³adze ZSRR utrzymywana do 30 czerwca. 4 lipca
Moskwa przerwa³a blokadê kolei na Litwie. 22-23 czerwca ludnoæ wileñska zebra³a
siê wokó³ budynku archiwum KPL, by nie dopuciæ do przejêcia i wywiezienia go
przez wojska radzieckie. 8 stycznia 1991 Rada Pañstw Ba³tyckich zaprotestowa³a
przeciwko przymusowemu poborowi w ich krajach do Armii Radzieckiej. Fiñskie
MSZ owiadczy³o, ¿e Finlandia przyzna prawo pobytu obywatelom tych republik
radzieckich, którzy zbiegn¹ z Armii Radzieckiej lub uchyl¹ siê od poboru.
W nocy 12 stycznia desant radziecki zaj¹³ budynek. 13 stycznia, w krwaw¹
niedzielê, oddzia³ specjalny MSW ZSRR Alfa zaatakowa³ gmach Radiokomitetu
i wie¿ê telewizyjn¹ w Wilnie. Zginê³o 14 osób, w lutym zmar³a jeszcze jedna ranna
wtedy osoba. Wprowadzono godzinê policyjn¹. Nastêpnego dnia wojsko zajê³o
stacjê radiow¹ w Wilnie. W³adze ZSRR owiadczy³y, ¿e nie maj¹ nic w tym wspólnego z krwaw¹ niedziel¹. Odpowiedzialnoæ zrzucono na dowódcê garnizonu. 15
stycznia w swoim owiadczeniu rz¹d polski zaprotestowa³ przeciwko u¿yciu przemocy na Litwie. W pogrzebie ofiar krwawej niedzieli uczestniczy³y ok. 200 tys.
osób, w tym delegacje z republik ZSRR i Polski. Tragedia na Litwie spotka³a siê ze
zdecydowan¹ reakcj¹ na wiecie. Komisja Zagraniczna Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej przesunê³a rokowania o dwustronnej wspó³pracy z ZSRR, Parlament Europejski od³o¿y³ rozmowy o pomocy ¿ywnociowej dla ZSRR wycenionej
na 680 mln dolarów. Polski minister spraw zagranicznych owiadczy³, ¿e istniej¹
mo¿liwoci utworzenia w Polsce orodków informacji republik ba³tyckich. Jest to
najni¿szy rz¹dowy szczebel stosunków dwustronnych. 22 stycznia 1991 do Wilna
przybywa³a pierwsza korespondentka PAP, Alina Kurkus, która jednoczenie by³a
pierwsz¹ dziennikark¹, reprezentuj¹c¹ zagraniczn¹ agencjê prasow¹ na Litwie.
24 stycznia Senat USA jednog³onie przyj¹³ rezolucjê, potêpiaj¹c¹ politykê ZSRR
w republikach ba³tyckich, i wezwa³ prezydenta do mo¿liwoci wprowadzenia sankcji
134

Beata Adamczyk
gospodarczych, jeli Moskwa nie zmieni swej polityki w stosunku do pañstw ba³tyckich. Premier Wielkiej Brytanii stwierdzi³, ¿e rz¹d powstrzyma wszelk¹ pomoc dla
ZSRR. Szwecja, Finlandia i Islandia za¿¹da³y od w³adz radzieckich wyjanienia okolicznoci wydarzeñ, podczas których zaginê³o 19 osób na Litwie i £otwie. 25 stycznia w Wilnie komandosi ZSRR ostrzelali samochód z dwoma deputowanymi, 27
stycznia nieznani sprawcy ostrzelali i zdemolowali litewskie posterunki celne. 15
kwietnia w Wilnie zosta³ zastrzelony 15-letni ch³opiec. 9 lutego 1991 odby³ siê
sonda¿ (nie referendum) w sprawie niepodleg³oci Litwy, którego wyniki potwierdzi³y wolê narodu litewskiego. Konsekwencj¹ g³osowania by³o przyjêcie przez RN
Ustawy Konstytucyjnej O Pañstwie Litewskim, w której okrelono Litwê niepodleg³¹ republik¹ demokratyczn¹. Ustawa by³a kamieniem wêgielnym nowej Konstytucji Litwy. Pierwszym rz¹dem, który faktycznie uzna³ rz¹d Litwy, by³ rz¹d Danii,
podpisuj¹c protokó³ o wspó³pracy miêdzypañstwowej z Litw¹. Strona duñska
zapowiedzia³a wznowienie stosunków dyplomatycznych, gdy tylko pozwoli na to
sytuacja. 8 kwietnia 1991 w³adze miejskie podpisa³y umowê o wspó³pracy miêdzy
Wilnem a Krakowem. 29 padziernika 1991 wesz³a w ¿ycie ustawa O hymnie
pañstwowym Litwy. 24 lutego 1992 minister spraw zagranicznych Bia³orusi wysun¹³ pretensje terytorialne wobec Litwy, nastêpnie zdementowane przez w³adze
Bia³orusi. 4 czerwca 1995 podjêto decyzjê o ponownym uznawaniu szkó³ partyjnych, które uniewa¿niono w roku 1990. 17 listopada 1995 wybuch³a bomba w
redakcji dziennika Lietuvos rytas. (Na podstawie: Kronika litewska 1988-2000.
Warszawa 2001; Lithuania, 1/1990, s. 103-129).
20
Nastêpnie mia³a miejsce blokada programu polskiego, którego emisjê przywrócono od 1 wrzenia 1990.
21
I Zjazd Towarzystwa Kultury ¯ydowskiej Litwy odby³ siê w Wilnie 5 marca
1989. Towarzystwo skupia³o ró¿ne organizacje, m.in. klub sportowy Makabi,
organizacjê m³odzie¿ow¹ Tkuna. Przewodnicz¹cym Towarzystwa by³ Emanuelis Zingeris, filolog i cz³onek Rady Sejmu S¹judisu.
22
Kronika litewska 1988-2000, s. 56.
23
Wystawa pt. Jaki piêkny jest wiat, wieczór W krêgu tradycji wileñskich.
24
W kwietniu 2004 zaistnia³ spór pomiêdzy Polakami litewskimi a Kuri¹ Biskupi¹ w Wilnie o obraz Chrystusa Mi³osiernego w Kociele w. Ducha w Wilnie.
25
22 stycznia 1992 Uniwersytet Polski zosta³ zarejestrowany, ale uczelnia
przez kilka nastêpnych lat nie otrzyma³a licencji na sw¹ dzia³alnoæ.
26
Wa¿ne wyniki naukowcy osi¹gnêli, prowadz¹c prace nad reliktami mostu przez
jezioro Plateliai z koñca XVI wieku i w Trokach, przy pracach w l. 1997-1998 nad
reliktami trzech mostów przez jezioro Galvë z czasów Wielkiego Ksiêcia Witolda.
27
Edukacja historyczna a wspó³czesnoæ. Ksiêga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi dr. hab. Adamowi Suchoñskiemu w czterdziestolecie pracy dydaktycznej i naukowej oraz z okazji siedemdziesi¹tych urodzin, pod red. Barbary Kubis,
Uniwersytet Opolski, 2003.
28
Wyk³adowcami byli naukowcy m.in. z Polski, Litwy, USA, Francji i Szwajcarii.
29
28 kwietnia 1999 na Uniwersytecie Wileñskim odby³y siê odczyty polskich
naukowców  prof. Sybilii Bidwell o s¹siedztwie Litwy i Polski w l. 1410-1898
oraz prof. Longina Pastusiaka o polskiej drodze do NATO.
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M.in. prof. S³awomira Kalembki z UMK Uniwersytet Wileñski  ponadnarodowym orodkiem kszta³cenia artystów w l. 1797-1939 (Wilno 2001). S. Kalembka:
Uniwersytet Wileñski  ponadnarodowym orodkiem kszta³cenia artystów w latach
1797-1939. VI Tarptautinës konferencijos Mokslas ir gyvemimo kokybë darbai,
(Vilnius 2001). Prof. Alfredas Bumblauskas z Uniwersytetu Wileñskiego wyg³osi³
referat Dawne Wilno a wiadomoæ historyczna narodów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego na UMK w 2003.
31
Cz. Mi³osz otrzyma³ honorowe obywatelstwo Litwy.
32
Za kontakty miêdzy instytucjami odpowiada Paulius Sangavièius z AM w
K³ajpedzie, kierownik Wydzia³u Kultury.
33
Praca studenta Marcina Woniaka Pieñ nowego jêzyka, powiêcona twórczoci M. K. Èiurlionisa, oceniona przez prof. Danutê E. Knysz-Tomaszewsk¹.
34
Zatwierdzona przez Radê Ministrów RP 26 X 1999, brak noty litewskiej.
35
Rolê bibliotek w warunkach integracji z UE przedstawi³a m.in. A. Ogonowska: Zagro¿enia i szanse bibliotek polskich po wejciu Polski do Unii Europejskiej 
terra incognita i mity. Ebib.oss.wroc.pl/2001/25/ogonowska.html.
36
Access2000: Intellectual Property versus The Right to Knowledge?
37
Information Policy and European Union.
38
Knowledge, Information and Democracy in the Open Society: the Role of the
Library and Information Sector.
39
Problematyka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w spo³ecznociach
wielonarodowych by³a kontynuowana na konferencji pt. Library and Information
in Multicultural Societies, w Rydze w 2004.
40
Np. zorganizowanie wystawy w 2004 roku.
41
P. M. Massonius: Dzieje Uniwersytetu Wileñskiego 1781-1832, Toruñ 2005.
W promocji pozycji, która by³a prowadzona w jêzyku polskim i jêzyku litewskim
w Wilnie, w Bibliotece Uniwersyteckiej wziêli udzia³ naukowcy z obu uczelni,
przedstawiciele Instytutu Polskiego w Wilnie.
42
Zamiar opracowania fachowej bibliografii prasowej lituaników i bibliografii
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Factum est  sta³o siê, to tytu³ dziennika Andrzeja
Strumi³³y, który ukaza³ siê w ³om¿yñskim wydawnictwie Stopka. Pozycja jest nietypowa wród znanych mi dzienników, wspomnieñ, pamiêtników innych artystów i twórców, wyró¿nia siê bowiem znakomitym opracowaniem graficznym. Zadba³ o to sam
autor, jeden z najlepszych polskich ilustratorów ksi¹¿ek, ale poza tym malarz, rysownik, grafik i fotografik, wyk³adowca Akademii Sztuk Piêknych. Ka¿dy,
kto zechce zag³êbiæ siê w stronice jego refleksyjnego dzie³a dowie siê
zreszt¹ o wielu innych zawodach i zajêciach tego renesansowego
cz³owieka (m. in. o licznych podró¿ach, zw³aszcza do Azji, jak i hodowli rasowych koni).
Zwykle dzienniki wybitnoci ¿ycia kulturalnego lub naukowego
opatrzone s¹ dat¹ i stosownym zapisem, refleksj¹. Tutaj obok drukowanego s³owa mamy czêsto zdjêcia, rysunki, reprodukcje wycinków
gazetowych, stron z ksi¹g antykwarycznych, listów do Strumi³³y (np.
Czes³awa Mi³osza, Andrzeja Wajdy, Romualda Mieczkowskiego), jak i
szkice lub rysunki na brudno autora. Znajdziemy wiêc wiele wa¿nych, ubarwiaj¹cych dzia³o materia³ów wizualnych.
Dziennik Strumi³³y obejmuje prawie 30 ostatnich lat ¿ycia twórcy.
Pierwszy zapis pochodzi z 29 wrzenia 1978 roku, ostatni z koñca
2005. Namawia³em autora, ¿eby poci¹gn¹³ zapiski jeszcze trochê, ¿eby
przeci¹gn¹³ je w nastêpne lata, gdy¿ pozwala³ na to proces wydawniczy.

Dworek Andrzeja Strumi³³y w Maækowej Rudzie i jego gospodarz, 1984
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Uczestniczy³em w
nim jak redaktor pracy, zatem znam sprawê od podszewki.
¯a³ujê, i¿ artysta nie
zechcia³ tego uczyniæ
 myla³em o finalnym przybli¿eniu
jego osoby czytelnikom niemal na sposób gazetowy, czyli
jak najbardziej aktualny, bie¿¹cy, do Andrzej Strumi³³o prezentuje m³odego araba ze swej
mo¿liwie ostatniego stadniny, Maækowa Ruda, 2000
dnia (przed drukiem) notatek. Nie zmienia to faktu, i¿ blisko 30 lat
notatek pozwala uwa¿nemu i cierpliwemu odbiorcy i tak poznaæ Andrzeja Strumi³³ê z wielu stron ¿ycia i twórczoci.
Poniewa¿ pochodzi on z Wilna, nie brak w tym opas³ym materiale
(ponad 420 stron formatu A4) odniesieñ wileñskich. Od dzieciñstwa
(powracaj¹cego potem w refleksjach z podró¿y na Wileñszczyznê) 
do bliskich nam czasów walk o niepodleg³oæ Litwy. Andrzej Strumi³³o
ma rodzinê, znajomych, wielu przyjació³ w dawnym Wielkim Ksiêstwie
Litewskim. Pisze o nich, wspomina, pomaga. Bywa po tamtej stronie
granicy g³ównie, jako artysta, pokazuj¹cy od czasu do czasu swe prace na wystawach w Wilnie lub Kownie. Myl¹ za uczestniczy w politycznych i spo³ecznych aspektach ¿ycia bliskich mu narodów.
Na promocjê ksi¹¿ki w Suwa³kach przysz³o ok. 200 osób. Zabrak³o
egzemplarzy dla wszystkich zainteresowanych. S³owem  polecam
dzienniki do lektury.
Eugeniusz Kurzawa
Andrzej Strumi³³o, Factum est (dzienniki 1978-2006), Oficyna Wydawnicza
Stopka, £om¿a 2008.
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Janusza Michalskiego Wodami Polski, Litwy i
Ukrainy... jest ksi¹¿k¹ niezwyk³¹; ³¹czy w sobie wiadectwo ¿yciowej pasji, jak¹ by³y dla autora i jego najbli¿szej rodziny wyprawy wodniackie, z elegijn¹ zadum¹ nad przemijaniem tych, których powinnimy
kochaæ, bo odchodz¹ tak szybko i niespodziewanie. Z
informacji, zamieszczonej na ok³adce, dowiadujemy
siê, ¿e Janusz odszed³ z tego wiata nagle, 3 listopada
2006 roku, w kwiecie wieku, prze¿ywszy 44 lata...
Ksi¹¿ka podzielona jest na cztery g³ówne rozdzia³y  pierwsze trzy
zawieraj¹ relacje z wypraw wodniackich w Polsce, po Litwie i Ukrainie, czêæ czwarta gromadzi teksty wspomnieniowe o autorze.
We wstêpie Joanna Krystyna Wysocka kreli retrospekcyjny portret Janusza Michalskiego (Znad Wilii, 31/ 2007, 28/2006 i 22/2005)  matematyka, taternika, organizatora wypraw turystyczno-krajoznawczych i autora
reporta¿y  szczególny nacisk k³ad¹c na jego ostatni¹ ¿yciow¹ pasjê:
Od 2000 r. rozpocz¹³ swoj¹ przygodê wodniack¹. P³ywa³ na canu
(kanadyjka), czêsto w towarzystwie swojej trójki dzieci, które sam wychowywa³ po przedwczesnej mierci ¿ony i ich matki, Kamilii. Maj¹c do dyspozycji oryginalne wios³a indiañskie, przywiezione przez ojca z Kanady,
by³ nieustannie obecny m.in. na wodach mazurskich (Krutynia, Czarna
Hañcza, Szlamica, Kana³ Augustowski, jeziora Augustowskiego Parku Narodowego), lubelskich (Tanew, Wieprz, Bystrzyca, Bug, Wis³a, jeziora Lubelskiego Parku Poleskiego). Równoczenie obecny by³ na wodach Litwy
i Ukrainy [...] Przep³yn¹³ ponad 220 kilometrów, m.in. Wili¹, Niemnem,
¯ejmian¹ oraz jeziorami Auksztockiego Parku Narodowego. [...] W 2005
zorganizowa³ wspólny polsko-ukraiñski sp³yw Dniestrem  od Halicza po
Zaleszczyki, do Chocimia (oko³o 280 kilometrów) [...] W kwietniu i maju
2006, zaopatrzony w pismo z kancelarii prezydenta miasta Lublina p³ywa³
pod k¹tem tworzenia szlaków turystycznych w ramach Euroregionu BUG
po Prypeci, od jej wo³yñskich róde³  po jeziora Regionalnego Parku
Krajobrazowego Prypeæ  Stochód (ok. 120 kilometrów). [...] W sierpniu 2006 roku wspólnie z ukraiñskimi przyjació³mi, g³ównie studentami
lubelskiego Kolegium Polsko-Ukraiñskich Uniwersytetów, bra³ udzia³ w
dalekiej wyprawie po stepowych dop³ywach Dniepru (rzeka Worskla, okolice Po³tawy). Z tej wyprawy nie zd¹¿y³ ju¿ przygotowaæ sprawozdania.
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Warto przytoczyæ tak¿e fragment wspomnieñ Romualda Mieczkowskiego, wileñskiego poety i organizatora polsko-litewskich imprez artystycznych, z których na plan pierwszy wysuwaj¹ siê g³one ju¿ w
Polsce Maje nad Wili¹. W jednej z takich imprez, w maju 2005, uczestniczyli Waldemar i Janusz Michalscy:
... wspominaj¹c Janusza, widzê Go dzi, z perspektywy czasu, wród
moich najbli¿szych pomocników, jako najbardziej aktywnego, umiechniêtego, pe³nego spokoju i pogody ducha.
Temu opisowi, oddaj¹cemu dobrze cechy charakteru Janusza Michalskiego, towarzyszy inne wspomnienie, mówi¹ce wiele o jego licznych zainteresowaniach i pasjach, tak¿e tych literackich:
... by³ aktywnym uczestnikiem Spotkañ Poetyckich, ¿¹dny wra¿eñ
przy dotykaniu legend literackich. Razem wyruszalimy na majówkê do
Szetejñ, do mitycznej krainy Doliny Issy Czes³awa Mi³osza  poprzez
Kowno i Kowieñszczyznê, Laudê i Kiejdany. Na zdjêciach z tej wyprawy
pozosta³ te¿ umiechniêty i pogodny.
Ogromne wra¿enie wywiera na czytelniku elegijny wiersz-po¿egnanie ojca Janusza, Waldemara Michalskiego, w którym czarnoleski p³acz
nad nieobecnym w wymiarze doczesnym ukochanym dzieckiem przeplata siê z hiobow¹ udrêk¹ dowiadczonego bólem utraty ojca:
Gdy syn umiera wal¹ siê mury Jeruzalem
obcy pytaj¹ czy prawda
milcz¹ stare tablice
do domu droga daleka
kto czeka
widzia³em jak wiêdn¹ kwiaty
wypalaj¹ siê ognie
wysycha ziemia
i pêka kamieñ
wczoraj  jest
dzisiaj  by³o
jutro  bez odpowiedzi
czas rozbity garnek

Ostatni portret Janusza znad Prypeci. Maj 2006

W rozdziale pierwszym, pt. Wodami Polski, szczególn¹ uwagê
zwróci³em na relacje z wyprawy Czarn¹ Hañcz¹. Dawno temu, jeszcze
jako licealista, a póniej student, p³ywa³em wielokrotnie po tej rzece i
przyleg³ych do niej jeziorach; teraz, gdy czyta³em dziennik rodzinnej
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wyprawy Janusza Michalskiego z lata 2003  od¿y³y dawne wspomnienia. Jak¿e bliskie s¹ mi takie oto szkicowe obrazki oddaj¹ce naturê rzeki i uzupe³niaj¹cego j¹ Kana³u Augustowskiego, dzie³a in¿ynierów Królestwa Kongresowego z pocz¹tku XIX wieku:
Czarna Hañcza to przede wszystkim jagodzianki, ser, ogórki i miód.
Biada temu, kto nie zapozna siê przynajmniej z jednym z powy¿szych
sk³adników. My preferowalimy ser, na zmianê z miodem i ogórkami.
Poza tym dwa piêkne puszczañskie odcinki: krótszy od Wysokiego Mostu i d³u¿szy do Dworczyska oraz obfita rolinnoæ pomiêdzy nimi.
A nieco dalej: Odcinki na Kanale Augustowskim mierzy siê od luzy do
luzy. Do Mikaszówki dop³ynêlimy po 16.00. luzowego nie widaæ, wiêc
idê siê rozejrzeæ. Pytam i nie wierzê w³asnym uszom. W Mikaszówce nie ma
luzowego! Jest Pani luzowa! Mêski wiat nawet tu siê koñczy. I rzeczywicie  dziewczyna na schwa³. W d¿insach, wysokie obcasy. Krêci korbami,
przepycha wrota. Nie mogê dojæ do siebie  zgroza równouprawnienia.
Janusz Michalski, jako wytrawny podró¿nik, mia³ ambicjê przybli¿enia ma³o znanych szlaków wodniackich innym turystom wodnym.
Przyk³adem takiej altruistycznej dzia³alnoci jest bardzo ciekawy opis
wyprawy wodnej na pogranicze polsko-litewsko-bia³oruskie, gdzie
Czarna Hañcza, po przekroczeniu granicy, p³ynie dalej do Niemna. Pamiêtam z dawnych lat, ¿e dop³ywalimy do miejscowoci Rygol, ale
dalej nie mo¿na ju¿ by³o p³yn¹æ, gdy¿ kilka kilometrów na wschód
przebiega³a granica ze Zwi¹zkiem Radzieckim, tylko z nazwy okrelana
mianem granicy przyjani... Janusz Michalski, który zapuci³ siê w
te ma³o znane okolice, wiele lat póniej, spenetrowa³ dziewiczy przygraniczny obszar, pozostawiaj¹c lad fascynuj¹cej wyprawy:
Bardzo ciekawy wariant do szlaku Czarn¹ Hañcz¹ i Kana³em Augustowskim. Prowadzi z Rygola przez maleñk¹ osadê Mu³y do przeciêtego
granic¹ jeziora Szlamy. [...] Uwaga, bo przed nami na wodzie granica.
Podobno by³a kiedy oznaczona bojkami, ale pokradli, bo sznur by³
dobry na wnyki. Odleg³oæ do granicy z koñca wyspy: 1 km. [...]
Ca³oæ do przep³yniêcia w jeden dzieñ, wody wszêdzie dostatek. Bêd¹c
w Kudrynkach warto siê przespacerowaæ do granicznej luzy Kurzyniec,
jedynej z zachowanymi kolumnami zwodzonego mostu  ok. 8 km w
obie strony. [...] Dzi ten odcinek Kana³u Augustowskiego znów sta³
siê Czarn¹ Hañcz¹ i nawet trudno sobie wyobraziæ, ¿e p³ywa³y têdy 150
lat temu wy³adowane zbo¿em kilkunastometrowe berlinki.
Reporta¿e, zgromadzone w rozdziale pt. Wodami Litwy, poprzedzone zosta³y wyznaniem, ¿e inspiracj¹ do zorganizowania wyprawy by³a
wspomnieniowa ksi¹¿ka Szlakami moich wód (Lublin 1998) prof. Ireny S³awiñskiej, niegdy zapalonej kajakarki, która p³ywa³a w latach 30.
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ub. wieku po ¯ejmianie, wspominaj¹c j¹ jako rzekê pe³n¹ zasadzek,
czyhaj¹cych na tych, którzy zamierzaj¹ j¹ okie³znaæ i posi¹æ:
¯ejmiana to najpiêkniejsza rzeka wiata... Zalotnoæ, perwersja
¯ejmiany, jej sztuczki w oszukiwaniu, zwodzeniu intruzów  kajakarzy  po prostu bezczelne, nies³ychane!
W innym miejscu przytacza tak¿e fragment wspomnieniowego tekstu
z Abecad³a Czes³awa Mi³osza, niegdy uczestnika kajakowych eskapad:
¯ejmiana wyp³ywa z Jeziora ¯ejmiana w sposób tak przewrotnie
skryty, ¿e znaleæ j¹ w lesie i w ³awach sitowia trudno, potem kr¹¿y
pomiêdzy pniami drzew lasu, przebywa ³¹ki, i kajak ma pod sob¹ gaje
wodorostów pochylnych pr¹dem. Zielona jest dusza tej rzeki, tak jak
Czarnej Hañczy. Tam, gdzie wpada do Wilii w miejscowoci Santoka,
widaæ, ¿e dusza Wilii jest niebieskoszara.
Temu piêknemu opisowi klasyka polskiej poezji w niczym przecie¿
nie ustêpuje zwiêz³y opis Janusza Michalskiego, odnotowuj¹cego w
kronice wyprawy litewskiej moment wp³yniêcia na wody Wilii:
Sceneria Wilii znacznie odbiega od kameralnej, lenej ¯ejmiany. Szerokoæ rzeki siêga stu metrów, brzegi s¹ bardziej zaludnione, czêsta jest zabudowa letniskowa. Na brzegach wysokie, zalesione wzgórza, miêdzy którymi
rzeka ³agodnie zakrêca. Zdarzaj¹ siê bardzo strome i wysokie skarpy, opadaj¹ce wprost do wody. No, i oczywicie, co jaki czas szypoty w poprzek rzeki.
Wszystko to sprawia, ¿e p³yniêcie Wili¹ nie tylko nie jest nu¿¹ce i jednostajne,
jak to czêsto bywa na du¿ych rzekach, ale sprawia wielk¹ frajdê.
Rozdzia³ trzeci, pt. Wodami Ukrainy,
przynosi relacje z najbardziej bodaj egzotycznych wypraw. Ich celem by³y legendarne miasta kresowe, tkwi¹ce gdzie g³êboko w podwiadomoci autora, oczytanego w literaturze XIX-wiecznej (Sienkiewicz!), i jawi¹ce siê mu jako bastiony polskiej kultury, wysuniête daleko na wschód
przyczó³ki ³aciñskiej cywilizacji. Krótki opis
(streszczenie) wyprawy zawiera w sobie wszystko to, co najlepsze w pisarstwie
Janusza Michalskiego  p³ynnoæ wypowiedzi i umiejêtnoæ szkicowego ujêcia,
zmys³ podró¿niczej obserwacji oraz wyczulenie na walory historyczne, obyczajowe i
przyrodnicze eksplorowanego terenu:
Przep³ynêlimy rzek¹ 290 kilometrów, z Janusz p³ywa³ z dzieæmi. Z synem
Halicza do Chocimia. Wed³ug powszechnej Krzesimirem. Prypeæ, maj 2006
143

PRZECZYTANE

©Romuald Mieczkowski

wród wodniaków, znaj¹cych ten teren,
opinii, jest to najpiêkniejszy krajobrazowo odcinek Dniestru na Zachodniej
Ukrainie. Dniestr okaza³ siê byæ rzek¹
majestatyczn¹ i dobrotliw¹. Wspania³e
krajobrazy, bujna przyroda, bogata historyczna przesz³oæ, kulturowa ró¿norodnoæ, dobrzy ludzie, daleko od cywilizacyjnego zgie³ku... I te nazwy:
Halicz, Chocim, Uciszko, D¿uryn, Seret, Strypa, Kudryñce, Zbrucz  ci¹g³e
wra¿enie dobrze znajomej egzotyki. Ale
te¿ wci¹¿ obecna wiadomoæ wyzwañ
ukraiñskiej rzeczywistoci.
Na koniec nale¿y wspomnieæ o
walorach plastyczno-wizualnych ksi¹¿ki. Piêknemu projektowi ok³adki autorstwa Stefanii Michalskiej, mamy Janusza (zdjêcie Pojezierza Brodnickiego,
wykonane wczesn¹ wiosn¹ 2003 przez
jej syna: ³ódka z dwiema postaciami i
cian¹ lasu w tle, w otoczeniu wie¿ej W drodze do Szetejñ, podczas Maju
zieleni) towarzysz¹ liczne zdjêcia, do- nad Wili¹, Janusz ze swym ojcem 
kumentuj¹ce poszczególne, opisane w Waldemarem Michalskim, Janin¹ Lipniewicz i Maciejem Mieczkowskim.
ksi¹¿ce, etapy wypraw. S¹ te¿ mapki, z
2005; Z ojcem w Trokach. Maj 2002
zaznaczonymi przez autora trasami sp³ywów oraz przenosek czy przewózek ³ódek, którymi sp³ywa³ wraz ze swoimi
dzieæmi: Wojtkiem, Dobros³aw¹ (Dobrusi¹) i Krzesimirem. Jako aneks do³¹czono zdjêcia z ró¿nych wypraw, w tym górskich, przedsiêbranych przez
Janusza z krewnymi i przyjació³mi w ró¿nych okresach jego ¿ycia.
Zarówno teksty  lapidarne, zwiêz³e, ciekawie napisane, jak i zdjêcia (wykonane najczêciej przez samego autora), zgromadzone w ksi¹¿ce
Wodami Polski, Litwy i Ukrainy  dowodz¹ wielkiej wra¿liwoci Janusza Michalskiego na ulotny szczegó³, detal dookolnej rzeczywistoci. Z
lektury jego tekstów wnioskujê, ¿e od kiedy sta³ siê ju¿ czystym patrzeniem bez nazwy, nadal przebywa poród ukochanych gór i rzek,
czuwaj¹c nad tymi, których zarazi³ piêkn¹ pasj¹ poznawania i doznawania wiata w ca³ej jego intensywnoci.
Marek Bernacki
Janusz Michalski, Wodami Polski, Litwy i Ukrainy. Reporta¿e i wspomnienia,
Zwi¹zek Literatów Polskich, wydawnictwo bestprint s.c., Lublin 2007, s. 234.
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Biblioteka Znad Wilii  Romuald Mieczkowski
Objazdowe kino i inne opowiadania wileñskie
Wilno 2007

Literatury, dotycz¹cej Wilna i Wileñszczyzny, powsta³o niema³o. Cieszy³a siê ona sympati¹ przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu
w Polsce Ludowej, temat podejmowany by³
na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê po zdobyciu niepodleg³oci w Polsce i na Litwie. W
wiêkszoci literatura ta opisywa³a wojenn¹
gehennê i ³agry. Co jednak dzia³o siê po wojnie z Polakami na terenach, na których pozostali? Takich wiadectw niewiele. Szczególnie, jeli chodzi o dokonania literackie, tworzone przez naocznych wiadków, którzy pozostali na Litwie, Bia³orusi czy Ukrainie.
Niektóre moje opowiadania to wiat, widziany jakby w krzywym
zwierciadle  niezrozumia³y dla dziecka, wychowanego w polskim
otoczeniu i tradycji, ale w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia
te bywaj¹ jednoczenie mieszne i dramatyczne, ale te¿ s¹ rodzajem
dokumentu, bowiem ludzie nosz¹ w nich swe prawdziwe nazwiska,
s¹ daty. Jest to swoisty ho³d, który odda³em Rodzinie, Krewnym i
S¹siadom podwileñskich wtedy Fabianiszek. Dziêki jednemu z opowiadañ moi dziadkowie Piotrowscy pomiertnie zostali upamiêtnieni
za uratowanie podczas wojny rodziny ¿ydowskiej.
S¹ te¿ opowiadania, niezwi¹zane z literatur¹ faktu, nawi¹zuj¹ce
do prozy poetyckiej.
Tak siê sta³o, ¿e wiêkszoæ z nich czeka³a na druk ponad dziesiêæ
lat, niektóre zaistnia³y w przek³adach po litewsku, rosyjsku i angielsku. Nie mog¹c wydaæ ich w Polsce, zamierzenie w koñcu zrealizowa³em na Litwie, inauguruj¹c w ten sposób Bibliotekê Znad Wilii.
Pracujê nad powieci¹, która bêdzie rozwiniêciem tych w¹tków. Zdajê
sobie sprawê z tego, jak wa¿na jest taka kronika, nasz czas teraniejszy, nieznany dla polskiego czytelnika. Ksi¹¿ka jest prób¹ przypomnienia o nas, Polakach na Wileñszczynie. O naszej przesz³oci,
snach i marzeniach. Mylê, ¿e edytorsko jest to piêkne wydanie,
zawar³em w nim bowiem tak¿e drogie dla mnie zdjêcia  R.M.
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Sklep  nafta  sól  prima; Srebrzenia i niklowania 
powrót zamalowanych dawnych napisów po polsku i po
hebrajsku przy ulicy emaitijos  do 1951 ul. Straszuna,
wczeniej  ¯mudzka, za przedtem - Rosieñska

KALENDARIUM
ZMIESIACA NA MIESI¥C
Styczeñ
Na Litwie realizowany jest projekt Niepal¹cy Europejczyk
2008. Od 1 stycznia obowi¹zuje zakaz palenia w miejscach publicznych, za którego z³amanie gro¿¹ kary pieniê¿ne.
l 1 stycznia wesz³a w ¿ycie ustawa, umo¿liwiaj¹ca matkom przebywanie na p³atnym urlopie wychowawczym do momentu ukoñczenia
przez dziecko drugiego roku ¿ycia.
l Na Litwie ponownie rozgorza³a dyskusja na temat odszkodowania za sowieck¹ okupacjê. Rosja nie uznaje roszczeñ Litwy.
l 10 stycznia jednostka do zadañ specjalnych Ministerstwa Obrony
rozpoczê³a dy¿ur w si³ach szybkiego reagowania NATO. Do jej zadañ
nale¿¹ operacje wywiadowcze, zatrzymywanie terrorystów i inne.
l 14 stycznia z wizyt¹ przebywa³ marsza³ek Sejmu RP Bronis³aw
Komorowski, który z w³adzami Litwy rozmawia³ m.in. o koniecznoci
szybkiej realizacji wspólnych polsko-litewskich projektów w zakresie
infrastruktury energetycznej i transportowej. Spotka³ siê te¿ z przedstawicielami mniejszoci polskiej.
l Litwa pod wzglêdem indeksu wolnoci ekonomicznej spad³a o 4
punkty i wród 162 pañstw wiata zajmuje 26 miejsce.
l Prognozuje siê, ¿e w 2008 na Litwie powstanie oko³o 52 tys.
nowych miejsc pracy, z kolei zlikwidowanych zostanie oko³o 15 tys.
l Wykryto, ¿e w gabinecie jednego z kierowników litewskiej rafinerii w Mo¿ejkach by³ za³o¿ony pods³uch.
l Bezrobocie na Litwie w styczniu br. wynios³o 4,6 proc. i by³o o
0,3 punktu wy¿sze w porównaniu z grudniem roku ubieg³ego.
l

Luty
3 lutego odby³ siê fina³ konkursu Miss Polka Litwy 2008. Tytu³
zdoby³a El¿bieta Orszewska.
l 4 lutego zosta³ zainaugurowany symboliczny pocz¹tek budowy
w Wilnie Stadionu Tysi¹clecia.
l Pañstwowy Kontroler Równych Mo¿liwoci uzna³, ¿e mniejszociom narodowym na Litwie brakuje ochrony prawnej.
l 7 lutego w Wilnie odby³o siê nieformalne spotkanie ministrów obrony
pañstw NATO, na którym dyskutowano o transformacji NATO, misji w
Afganistanie, wzmocnieniu stosunków z Ukrain¹ i dialogu z Rosj¹.
l
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l Polski Koncern Naftowy Orlen w pierwszym pó³roczu br. ma
zamiar podpisaæ porozumienie o nabyciu na Litwie stacji paliwowych.
l Najwiêkszym partnerem handlowym Litwy w ub. roku by³a Rosja.
l 12 lutego w Warszawie zosta³a podpisana umowa w sprawie budowy polsko-litewskiego mostu energetycznego. W Wilnie z kolei prezydent podpisa³ nowelizacjê ustawy o powo³aniu inwestora narodowego z udzia³em spó³ki prywatnej.
l Litwa nale¿y do krajów, które najgorzej wykorzysta³y wsparcie
unijne  jedynie 63 proc. rodków z funduszy strukturalnych.
l 16 lutego by³a obchodzona 90. rocznica niepodleg³oci Litwy. W
uroczystociach wzi¹³ udzia³ m. in. prezydent RP Lech Kaczyñski.
l 19 lutego na Litwê przyby³ minister generalny zakonu franciszkanów, który odwiedzi³ klasztory Wilnie i Kretyndze, spotka³ siê z zakonnikami i osobami wieckimi.
l 29 lutego zosta³ zainaugurowany tradycyjny Targ Kaziukowy.
l 29 lutego w Gimnazjum im. Jana Paw³a II rozpoczê³a siê XIX
Republikañska Olimpiada Literatury i Jêzyka Polskiego. Zwyciê¿czyni¹
zosta³a uczennica gospodarzy Iwona Tautkutë.
l Polski koncern PKN Orlen, który zarzàdza þrafinerià Maþeikiø nafta podjàù decyzjæ nabyã litewski terminal naftowych Klaipedos nafta.
l Litwa popiera instalacjê tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach.

Marzec
4 marca nauczyciele rozpoczêli nieterminowy strajk. Jak podaj¹
przedstawiciele Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Owiaty, lekcje
nie odby³y siê w oko³o 250 placówkach owiatowych.
l Polscy piloci bêd¹ przez 3,5 miesi¹ca, w ramach misji NATO Air
Policing nadzorowaæ przestrzeñ powietrzn¹ Litwy, £otwy i Estonii.
l W marcu odby³ siê IX Zjazd Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego na
Litwie, na którym wybrano nowy zarz¹d na kolejne dwa lata.
l 11 marca obchodzono 18. rocznicê Odrodzenia Niepodleg³oci.
l 14 marca Sejm Litwy wiêkszoci¹ g³osów przyj¹³ rezolucjê o
reorganizacji si³ wojskowych kraju w zawodow¹ armiê.
l 15 marca w kociele w Mejszagole zosta³a odprawiona Msza
wiêta w intencji 102. urodzin ksiêdza Józefa Obrêbskiego.
l 15 marca Wileñski Okrêgowy S¹d Administracyjny stwierdzi³, ¿e
nazwy ulic w jêzyku polskim s¹ nielegalne, dlatego administracja samorz¹dowa rejonu wileñskiego powinna w ci¹gu miesi¹ca zamieniæ
tablice z nazwami w jêzykach litewskim i polskim na tablice z nazw¹
jedynie w jêzyku litewskim.
l
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l Licz¹ca blisko 100 tys. pracowników na ca³ym wiecie amerykañska spó³ka technologii informatycznych (IT) Computer Science
Corporation (CSC) wkracza na rynek litewski.
l 78 proc. mieszkañców Litwy uwa¿a, ¿e wyborcy powinni mieæ
mo¿liwoæ g³osowania internetem podczas wyborów do Sejmu, prezydenckich b¹d samorz¹dowych i a¿ 41,4 proc. mieszkañców skorzysta³oby z takiej mo¿liwoci.
l Dla mieszkañców Litwy planowane jest zorganizowanie seminariów w celu ich zapoznania z perspektywami UE i Litwy, przewidzianymi w Traktacie Lizboñskim.
l Rz¹d Litwy ma zamiar podj¹æ próbê przekonania UE do przed³u¿enia dzia³alnoci elektrowni atomowej w Ignalinie.
l Litwa pod wzglêdem konkurencyjnoci w dziedzinie turystyki
zajmuje 47 miejsce wród 130 pañstw wiata.

W Kulturze  kronika polska
W Polskiej Galerii Artystycznej do 5 marca moýna byùo oglàdaã
wystawæ prac Silviji Drebickaitë i Stasysa Giedraitisa pt. We dwoje.
l W wileñskim Muzeum Teatru, Muzyki i Filmu w lutym czynna
by³a wystawa Pola Negri. Legenda kina, przygotowana przez Muzeum Kinematografii w £odzi. Eksponowano 50 plakatów i tyle¿ plansz
z informacj¹ o tej polskiej aktorce.
l 6 stycznia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odby³ siê wieczór kolêd
i pieni autorskich Miejsce na cud w wykonaniu zespo³u Stella Spei.
l 14 lutego w Wilnie z koncertami gitary klasycznej wyst¹pi³ Wojciech Dominik Popielarz.
l W dniach 21-24 lutego w Wileñskim Centrum Wystawienniczym
Litexpo odby³y siê IX Miêdzynarodowe Targi Ksi¹¿ki, w ramach których mia³ miejsce szereg spotkañ z takimi polskimi pisarzami i publicystami, jak Dawid Bieñkowski, Eustachy Rylski, Krzysztof Mas³oñ.
l Ukaza³y siê ksi¹¿ki Jerzego Surwi³³y To wszystko by³o, jest w Wilnie i Objazdowe kino i inne opowiadania wileñskie Romualda Mieczkowskiego.
l 23 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie zosta³ zaprezentowany reprint ksi¹¿ki hrabiego Tyszkiewicza Wilija i jej brzegi.
l Re¿yser operowy, filmowy i teatralny Mariusz Treliñski wystawi³
w Wilnie operê Modesta Musorgskiego Borys Godunow.
l

Opracowa³a: Teresa Dalecka
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W SPRAWIE POKREWIEÑSTWA
MACKIEWICZÓW I MATULAITISÓW
Szanowny Panie Redaktorze, w naszej rozmowie pt. Byæ pisarzem
w gronie s³awnych Mackiewiczów (Znad Wilii, 3/2007), na stronie 63
znalaz³y siê b³êdne informacje, dotycz¹ce zwi¹zków Mackiewiczów z
litewsk¹ rodzin¹ Matulaitisów. Odpowiadaj¹c na Pana pytanie, powiedzia³em m.in., ¿e ciotka Wincunia  córka siostry Antoniego Mackiewicza Stefanii Matulaitis  wysz³a za m¹¿ za dyplomatê litewskiego Lozaraitisa oraz, ¿e mieli dwóch synów, a jeden z nich kandydowa³ niedawno na prezydenta Litwy. I dalej: Jego brat Jerzy (Jurgis) Matulaitis,
znalaz³ siê w Stanach Zjednoczonych (...). I to jest ów kuzyn z litewskich huzarów  jest takie opowiadanie Józefa Mackiewicza, który uratowa³ przysz³ego autora Kontry z niewoli litewskiej.
Wszystko to, niestety, jak w Radiu Erywañ: Jerzy nie by³, oczywicie, bratem Lozaraitisów, ale ich wujem. Nie on by³ kuzynem z litewskich huzarów, ale jego m³odszy brat Kazimierz. A opowiadanie Józefa Mackiewicza nosi tytu³ Kuzyn z nieprzyjacielskich huzarów.
Moja nieuwaga przy autoryzacji naszej rozmowy oraz niepe³na  do
czego siê przyznajê  orientacja w polsko-litewskich zwi¹zkach rodzin
Mackiewiczów i Matulaitisów  to oczywiste przyczyny b³êdów, za
które wypada przeprosiæ Czytelników.
Kazimierz Or³o
Warszawa, Polska
PAMIÊCI JANUSZA DUNINA-HORKAWICZA
Szanowny Panie, najlepsze ¿yczenia spokoju, wzajemnej mi³oci i
dobrego zdrowia przesy³am Panu i Redakcji z ca³ego serca.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e jednoczenie zawiadamiam, ¿e straci³am najlepszego Towarzysza d³ugiego wspólnego ¿ycia. Janusz od dawna chorowa³ na niedokrwienn¹ chorobê serca i w koñcu przesta³o ono biæ dla
nas i dla wiata (Romuald Mieczkowski, In memoriam  Janusz DuninHorkawicz, Znad Wilii, 32/2007). W imiê naszej wieloletniej przyjani
za³¹czam wydan¹ ju¿ po Jego odejciu wspomnieniow¹ ksi¹¿kê (Jacek
Ladorucki, Pozostawa³em w krêgu ksi¹¿ki..., Rozmowy z profesorem
Januszem Duninem o bibliologii, medioznawstwie i zwyczajnym ¿yciu 
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przyp. red), przygotowan¹ przez Jego oddanego ucznia i asystenta.
Janusz, wiadom nadchodz¹cej mierci, po¿egna³ siê w ten sposób z
najbli¿szymi przyjació³mi.
Chcia³bym tak¿e poinformowaæ Pana o inicjatywie Andrzeja Paluchowskiego, naszego przyjaciela, i Jerzego K³oczowskiego, przewodnicz¹cego Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej, w³¹czenia do programu wydawniczego tej placówki na rok 2008 publikacji Janusza pt.
Jak szanowaæ Litwê? Znajd¹ siê w niej wa¿niejsze prace, opublikowane
w ró¿nych latach i w wielu wydawnictwach, w tym tak¿e w Znad
Wilii. Mam nadziejê, ¿e wkrótce wydawcy zwróc¹ siê do Pana z prob¹
o pozwolenie na przedruk. Serdecznie pozdrawiam
Cecylia Duninowa
£ód, Polska
EMERYCI A JÊZYK LITEWSKI
Dokumentacja na Litwie jest prowadzona w jêzyku pañstwowym 
litewskim. Nie ma z tym trudnoci m³ode pokolenie, które jêzyka nauczy³o siê w szkole. Dla wielu emerytów jest to problem. Zwyk³a korespondencja, np. z Telekomasu (firma telekomunikacyjna  przyp. red.),
staje siê ³amig³ówk¹, z któr¹ starszy cz³owiek nie mo¿e sobie poradziæ.
Szczególnym utrudnieniem staje siê to we wsi, gdzie zaludnienie jest
s³abe, a m³odzie¿y jak na lekarstwo.
Starszy cz³owiek gnêbi siê myl¹: jak odwa¿yæ siê, zadzwoniæ do
urzêdu, gdy¿ nie mówi po litewsku, do kogo siê zwróciæ z pomoc¹,
skoro wokó³ mieszkaj¹ sami emeryci, nieznaj¹cy tak samo tego jêzyka
litewskiego!
Jeszcze przed kilkunastu laty by³o w tradycji pobliskich szkó³, ¿e
obierano patronat nad osobami starszymi, samotnymi, pomagaj¹c im
w wyjanianiu dokumentów, a nawet i w pracach domowych. Szko³y
nadal istniej¹, ale w nich takie tradycje przestaj¹ byæ modne. S¹ ko³a
Zwi¹zku Polaków, lecz z tego, co mi wiadomo, aktywne raczej od tzw.
wi¹t.
S³yszê, ¿e Litwa op³aca pracowników socjalnych, którzy wyznaczeni przez gminê, maj¹ pomagaæ w powszednich k³opotach obranym w pobli¿u swego zamieszkania osobom. W praktyce czy¿ emeryci tych pracowników socjalnych choæ od czasu do czasu widuj¹?
Wiêkszoæ starszych ludzi, mieszkaj¹cych we wsiach, nie ma pojêcia
o takiego rodzaju pomocy. Tymczasem pracownicy socjalni pobie151
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raj¹ czêsto wyp³aty za nigdy niewywiadczone us³ugi, przed nikim,
w tym i przed gmin¹, nie musz¹ zdawaæ sprawozdañ ze swych obowi¹zków.
Dlaczego gminy nie interesuj¹ siê efektami pracy pracowników socjalnych, op³acanych przez Pañstwo Litewskie zgodnie z wymaganiami Europy? Kto w zasadzie takie sprawozdania od pracowników socjalnych ma przyjmowaæ? Kto ma sprawdzaæ, czy pobieraj¹cy pieni¹dze pracownicy w rzeczywistoci wywi¹zuj¹ siê ze swych obowi¹zków, oceniaæ, jaka jest jakoæ wiadczonych us³ug?
W Europie pomoc socjalna jest bardzo rozwiniêta i stosowana w
praktyce, podlega przejrzystoci i kontroli. Emeryci maj¹ stworzone
specjalnie dla nich kluby zainteresowañ, organizowane s¹ dla nich
wycieczki, spotkania towarzyskie. Z myl¹ o ludziach, maj¹cych k³opoty z pimiennoci¹ pañstwow¹, wyznaczona siê tzw. pisarzy spo³ecznych, którzy maj¹ obowi¹zek pomagania w prowadzeniu oficjalnej korespondencji i za³atwianiu spraw z urzêdami. S¹ to us³ugi prawdziwie gratisowe, nikt z emerytów nie musi pracowników socjalnych
za ich pracê czêstowaæ czy im dop³acaæ z w³asnej kieszeni, obawiaj¹c siê, ¿e inaczej taki pracownik nie pomo¿e czy nie przyjdzie.
Pracownik socjalny pobiera ga¿ê od pañstwa w³anie za to, ¿e ma
pomagaæ starszemu cz³owiekowi. Praca ta jest obowi¹zkiem, jak ka¿da inna, nie ³aska!
Mylê, ¿e europejska Litwa, a w szczególnoci Wileñszczyzna, z
której ¿ywe przyk³ady pobra³am, te¿ ju¿ musia³aby przestawiæ siê na
takiego rodzaju mylenie, a gminy oraz szko³y powinny by wiêcej uwagi powiêcaæ codziennoci emerytów, mieszkaj¹cych na ich terenach.
Leokadia Komaiszko
Liège, Belgia
OFERTA WSPÓ£PRACY
Jestem bardzo zainteresowana podjêciem wspó³pracy. Wspó³pracowa³am z kilkoma placówkami owiatowo-kulturalnymi.
Obecnie mieszkam jeszcze w Trójmiecie, ale od maja chcia³abym
przeprowadziæ siê do Wilna. Piszê do kwartalnika spo³eczno-kulturalnego Korespondencja z ojcem, który wychodzi w Sopocie. Wspó³pracujemy ze rodowiskiem literackim m.in. na Ukrainie.
Jestem osob¹ otwart¹ na nowe dowiadczenia, mam bardzo dobry
kontakt z ludmi i wysok¹ odpornoæ na stres. Za³¹czam swoje CV.
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Edukacja: Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu  filozofia
(2000/1); Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej; Informacja Naukowo-Techniczna, uzyskany tytu³  magister (2001/6).
Dowiadczenie zawodowe: praca nad projektem, dotycz¹cym pisarzy Sopotu (z Urzêdem M. Sopot), Szlakiem pisarzy sopockich; wspó³praca z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (animator kultury); wolontariusz Instytutu Pamiêci Narodowej (przygotowywanie
notacji ze wiadkami; tzw. historia mówiona); praca na stanowisku m³.
bibliotekarza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie (prace bibliograficzne, inwentaryzowanie zbiorów, praca z m³odzie¿¹ i dzieæmi); wspó³redaktor pisma kulturalno-spo³ecznego Korespondencja z ojcem (eseistyka, proza poetycka  www.korespondencjazojcem.pl); sta¿ w Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce (oprowadzanie grup specjalnych po
ekspozycji pa³acowej; znajomoæ programu komputerowego MONA
do katalogowania zbiorów muzealnych); manager lubelskiej grupy rockowej LONDYN; praca w Firmie Szkoleniowej GESSAR w Warszawie (tworzenie programów szkoleniowych, badanie rynku); Praktyki
w Biurze Reklamy Panoramy Lubelskiej, w bibliotekach  Akademii
Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu Warszawskiego (opracowanie,
klasyfikowanie, katalogowanie, w³¹czanie ksiêgozbioru, wyszukiwanie informacji w Bazach Danych ró¿nego typu).
Kursy dokszta³caj¹ce w ramach pracy na stanowisku bibliotekarza:
praca z najm³odszym pracownikiem i katalogowanie zbiorów w programie komputerowym PATRON.
Osi¹gniêcia: 2001-2005 stypendia naukowe; laureatka Literackiej
Przepustki Zwierciad³a oraz konkursu na Wakacyjne opowiadanie
Wydawnictwa Literackiego.
Znajomoæ jêzyków obcych: angielski  bardzo dobry; francuski 
rednio zaawansowany; rosyjski  podstawowy.
Inne umiejêtnoci: bardzo dobra znajomoæ pakietu MS Office, po³¹czona z umiejêtnoci¹ sprawnego wyszukiwanie informacji i docierania do róde³. Talent do publicznych wyst¹pieñ, ³atwoæ formu³owania
myli, umiejêtnoæ radzenia sobie w sytuacjach, talent organizacyjny.
Zainteresowania: Kultura rosyjska, literatura, eseistyka, kino. Wspó³pracujê tak¿e z pismem kulturalno-literackim Korespondencja z ojcem (www.korespondencjazojcem.pl).
Bardzo proszê o pozytywne rozpatrzenie mojej oferty. Pozdrawiam
Karolina Anna Weso³owska
Gdañsk, Polska, e-mail: kawesolowska@wp.pl
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Zupe³nie niedawno zdecydowa³am siê napisaæ do Redakcji Znad
Wilii. Dlaczego? Mo¿e z têsknoty do miasta rodzinnego, bo urodzi³am
siê w Wilnie. Moi Rodzice lub brali w kociele w. Rafa³a, ja tam
zosta³em ochrzczona, a mieszkalimy na Zwierzyñcu, a¿ do wyjazdu
w maju 1945 roku. Nasz transport dowióz³ nas do Gdañska. W³aciwie
przez ca³e ¿ycie doros³e  do pónej obecnie staroci, tu mieszkam.
Mimo wszystko Gdañsk s³abo znam, w czêci to pewnie wina ustawicznych zmian nazewnictwa ulic, ale te wileñskie  zwierzynieckie,
wci¹¿ pamiêtam. Tak samo pamiêtam nazwiska w³acicieli sklepów
przy ulicy Witoldowej. Na rogu Starej by³a drogeria Szymañskich, potem sklep spo¿ywczy B³ochowej, miêsny Mackiewicza i piekarnia S³owikowskich. Do szko³y chodzi³am na ulicê Inflandzk¹, mijaj¹c po drodze tatarsk¹ kinessê. A mieszkalimy w domu Ordy, przy ulicy Moniuszki, a potem w³anie przy Witoldowej 12, tu¿ przy cerkwi, nad
Wili¹.
W Wilnie nie ma nikogo z mojej rodziny, ani dawnych znajomych.
Tylko na Rossie jest grób mojego dziadka babci i jej ojca  Józefa £okucijewskiego  mojego pradziadka.
Po co to piszê? Bo wci¹¿ têskniê, a w Gdañsku mam tylko wileñskie namiastki, dziêki ludziom o tych samych korzeniach.
Tak¹ te¿ namiastk¹ s¹ wszystkie imprezy, organizowane przez Towarzystwo Mi³oników Wilna i w styczniu spotkanie op³atkowe w Urzêdzie Miejskim w Sopocie, zawsze z udzia³em Metropolity Gdañskiego.
W marcu  uroczystoci kaziukowe: Msza w. w Bazylice Mariackiej,
a potem, tu¿ obok  mini-kiermasz  ze dwa stragany z ksi¹¿kami,

Podczas jarmarku litewskiego w Gdañsku przewijaj¹ t³umy
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Jad³ospis i cennik restauracji Marèeliukës klëtis (Spichlerz Marcelowej);
Nie zabrak³o w Gdañsku i wyrobów ceramicznych na Kaziukach z Litwy

palmami, a w otwartych oknach plebanii  sprzeda¿ obwarzanków,
specjalnie sprowadzonych ze Szczecina, bo tam przenios³a siê piekarnia Relskich, za³o¿ona w 1923 roku w Wilnie.
Ostatnio w³adze sprawi³y nam dodatkow¹ przyjemnoæ  dogada³y
siê z w³adzami litewskimi i od czterech lat przez trzy dni wrzenia
mamy jarmark litewski w centrum Gdañska na Targu Wêglowym. Z
przyjemnoci¹ kilka zdjêæ z tego jarmarku przekazujê Redakcji Znad
Wilii.
Wanda Paw³owska
Gdañsk, Polska
S£UCHAJ¥C RADIA
Mia³am ogromn¹ przyjemnoæ s³uchaæ opowieci Pana Romualda
Mieczkowskiego w Polskim Radiu, Programie II, w audycji Zapiski o
wspó³czesnoci  o jego zwi¹zkach z Polsk¹ i Polakach na Litwie, z
w¹tkami równie¿ osobistymi.
Muszê przyznaæ, ¿e wzruszy³a mnie ta opowieæ. Czujê siê zaszczycona, ¿e bêdê mog³a w Pañstwa Galerii, w tak wa¿nym miejscu dla
Polaków, zaprezentowaæ swoj¹ sztukê.
Janina Szarzyñska
Boles³awiec, Polska
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NOTKI O AUTORACH
Beata Adamczyk  absolwentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim, pisze doktorat z zakresu informowania, zwi¹zanego z integracj¹ europejsk¹, pasjonuje siê twórczoci¹ literack¹,
w której autorzy otwarcie broni¹ wartoci humanistycznych i przeciwstawiaj¹ siê
d¹¿eniom, ograniczaj¹cym prawo cz³owieka do wolnoci. W wolnych chwilach
czyta literaturê wspó³czesn¹ w jêzykach angielskim i rosyjskim.
Marek Bernacki  ur. 1965, doktor nauk humanistycznych UJ, od 2003 adiunkt w Katedrze Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBia³ej; autor ksi¹¿ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in. poradnika Jak analizowaæ
wiersze poetów wspó³czesnych (2002) i Leksykonu powieci polskich XX wieku
(2002); publikowa³ w NaG³osie, Arce, Akcencie, Polonistyce, Przegl¹dzie
Powszechnym, Ruchu Literackim, Slavica Litteraria, wiecie i S³owie oraz w
Bielsko-¯ywieckich Studiach Teologicznych. Wyda³ ksi¹¿kê Wyprowadzi³ mnie
z Ziemi Ulro. Szkice o twórczoci Czes³awa Mi³osza, Bielsko-Bia³a 2005.
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Selim Chazbijewicz  ur. 17 listopada 1955 w Gdañsku. Absolwent filologii
polskiej na Uniwersytecie Gdañskim. W 1991  doktorat na Wydziale Nauk Spo³ecznych UAM w Poznaniu. Profesor Uniwersytetu Warmijsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Wspó³za³o¿yciel (1991) i od 1999 prezes Rady Centralnej Zwi¹zku
Tatarów RP, do 2003  imam gminy muzu³mañskiej w Gdañsku.
Wywodzi siê z Tatarów polsko-litewskich. Autor ksi¹¿ek naukowych i poetyckich. Opublikowa³ wiele prac, zwi¹zanych z kultur¹ i dziejami Tatarów polskich,
litewskich oraz krymskich  m. in. Tatarzy Krymscy. Walka o naród i woln¹ ojczyznê (2001). W 1986-1991  redaktor naczelny kwartalnika ¯ycie Muzu³mañskie,
pisma polskich muzu³manów. W 1993-2007  redaktor naczelny Rocznika Tatarów Polskich. Od 1998 wspó³przewodniczy Radzie Wspólnej Katolików i Muzu³manów. Cz³onek SPP oraz Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN.
Teresa Dalecka  ur. w Wilnie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki, historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. W roku 1997 zaczê³a pracê w redakcji dwutygodnika Znad Wilii, w tym
samym roku zosta³a zatrudniona w Katedrze Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileñskiego, ale nie przerwa³a wspó³pracy z czasopismem. Autorka ksi¹¿ki Dzieje
polonistyki wileñskiej 1919-1939. Przek³ada literaturê litewsk¹ na jêzyk polski.
Barbara Gruszka-Zych  ur. w 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; Pali siê mój próg; Zapinaj¹c kolczyki;
Podró¿ drug¹ klas¹; Sprawdzanie obecnoci; Miegu su tavimi po oda (piê z tob¹
pod skór¹  po litewsku i polsku); Ile kosztuje ³¹ka; a tak¿e ksi¹¿ek prozy Ma³o
obstawiony wiêty. Cztery reporta¿e z Bratem Albertem w tle; Zachowaj jako...;
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Mój Poeta. Notatki z osobistych spotkañ z Czes³awem Mi³oszem.
Stypendystka fundacji  Janineum w Wiedniu i Jana Paw³a II w Rzymie. W
2005 Fundacja Pomoc Polakom Na Wschodzie przyzna³a jej nagrodê, jako dla
najlepszej dziennikarki polskiej, pisz¹cej o rodakach na Wschodzie.
Aleksander Jab³oñski  ur. w 1913 w Wilnie, zm. w 2007 w Tychach. W czasie
okupacji pracowa³ w szkolnictwie polskim w ¯arach, Bienicy i Chatuciszach na
dzisiejszej Bia³orusi. Po wojnie  w 5 Gimnazjum Koedukacyjnym (póniej Szko³a
rednia nr 5) w Wilnie i w Instytucie Nauczycielskim. Od 1958  w Polsce, w
Tychach, wyk³adowca w Zespo³ach Szkó³  Ekonomicznych i Budowlanych. Wyró¿niony szeregiem odznaczeñ za pracê na niwie owiaty, ³¹cznie z Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986).
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi
obw. grodzieñski Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie, w Kiemieliszkach uczy³ siê w
szkole bia³oruskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po
s³u¿bie w wojsku radzieckim w Turkmenii pracowa³ jako nauczyciel w Brzozówce
i Mickunach. Do Polski przyjecha³ w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent zaocznego Studium Nauczycielskiego w Krzeszowicach oraz Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie;
w 1992-1998  na UAM 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. Kawaler
odznaczeñ pañstwowych i laureat licznych nagród.
T³umacz literatury rosyjskiej, litewskiej i bia³oruskiej. Autor prac, 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, antologie literackie, s³ownik biograficzny Polacy na Litwie. 19182000, przewodniki po Wilnie.
Ludmi³a Janusewicz  ukoñczy³a filologiê polsk¹ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w S³upsku, mieszka w Koszalinie. Pracowa³a w placówkach kultury, m.in.
w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym, Filharmonii Koszaliñskiej, Bibliotece Miejskiej, Muzeum Okrêgowym, Urzêdzie Wojewódzkim. W Miejskim Orodku Kultury przez wiele lat organizowa³a promocje ksi¹¿ek i spotkania autorskie.
Debiutowa³a w 1976 jako laureatka konkursu poetyckiego. Wyda³a tomiki poezji: Msza ¿a³obna zawieszona miêdzy drzewami (1980), Jest sow¹ oczekiwania
(1985), Oskar¿am s³owa (1989), Rozmowa z Tob¹ w czasie (2002).
Prezes Koszaliñskiego Oddzia³u ZLP. Uprawia tak¿e malarstwo olejne.
Marek Kochowicz  ur. 11 marca 1955 w Lesznie. Absolwent geografii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cz³onek Solidarnoci w latach
1980-81. W ci¹gu 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.
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NOTKI O AUTORACH
Leokadia Komaiszko  poetka, dziennikarz. Urodzona na Wileñszczynie,
absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Bia³oruskim w Miñsku. W Belgii
kszta³ci³a siê w zakresie komputerowym oraz zarz¹dzania ekonomicznego. Dyplom dziennikarski nostryfikowa³a w Communauté Française de Belgique (Wspólnota Francuskojêzyczna Belgii). Autorka tomu reporta¿y o losach Polaków na
Wschodzie Nawet ptaki wracaj¹ i tego¿ tomu w jêzyku francuskim Même les oiseaux reviennent; zbioru szkiców o Polakach starszego pokolenia w Niemczech Wiatr
z Hamburga; tomików poetyckich: W stronê wiat³a; Motyle na ³¹kach dzieciñstwa; Zielonosenne kaktusy.
Redaguje i wydaje Listy z daleka, pismo Ogólnowiatowego Korespondencyjnego Klubu Emigrantów  http://www.polonia.be/Listy-z-daleka/lzd.htm
Mieszka w Belgii, w Liège. E-mail: leokadiak@yahoo.fr
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, 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).
Romuald Mieczkowski  ur. 11 lutego 1950. Ostatnia ksi¹¿ka  Objazdowe
kino i inne opowiadania wileñskie (Wilno, 2006). Pisze pod pseudonimem Tomasz
Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Ma³gorzata Okupnik - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o
poznaniu i komunikacji. Autorka ksi¹¿ki Autobiografie polskich sportowców samotników (2005) i artyku³ów naukowych z zakresu antropologii kulturowej, aksjologii, literaturoznawstwa. Adiunkt w Wy¿szej Szkole Umiejêtnoci Spo³ecznych w
Poznaniu, wyk³adowca na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w tam¿e.
Barnim Regalica (w³. Tomasz Szczepañski) - ur. w 1964. Historyk, (dr nauk
humanistycznych), publicysta, dzia³acz spo³eczny (Towarzystwo Pomost, 198895) i polityczny (PPS, 1987-90, KPN 1991-97). Autor opowiadañ political-fiction
(Bunt,1999). Przewodnicz¹cy stowarzyszenia Niklot.
Zenowiusz Ponarski  wilnianin z urodzenia i szczecinianin z wyboru, mieszka w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sêdzia w stanie spoczynku. Opublikowa³ m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999); Ludzie w
trybach historii. Pi³sudcziana-Wilniana (Toruñ 2002); Wokó³ sprawy polskiej na
Wschodzie (Toruñ 2003); Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza (Instytut Europy Wschodniej, Lublin  Polski Fundusz Wydawniczy, Toronto); szkic
Józef Mackiewicz - fakty i mity (Archiwum Emigracji, 2002/2003). Jego artyku³y
ukazuj¹ siê m.in. w Znad Wilii i w Nowym Kurierze(Toronto).
Marek Sobczak  ur. 7 kwietnia 1963 w Suwa³kach. Absolwent Pañstwowej
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Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana witki. Wspó³twórca intermedialnej grupy SDS. W 1990 otrzyma³ 18miesiêczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki RP. Od 2003 pracuje jako
grafik w tygodniku Polityka. Zajmuje siê malarstwem, rysunkiem, grafik¹ i filmem.
Wyda³ dwie ksi¹¿ki poetycko-plastyczne: Milczenie Andrieja Rublowa i Kondotier
(wyd. Z Bliska, Go³dap). Uczestniczy³ w ponad stu wystawach indywidualnych,
grupowych i zbiorowych  w Polsce, na Litwie, we Francji, w Niemczech, Danii,
Szwajcarii, Bu³garii i Mongolii.
Iwona Szurpicka  ur. 1 listopada 1988 w Wilnie. Absolwentka polskiego
Gimnazjum im. A. Mickiewicza, studentka I roku informatyki na Uniwersytecie
Wileñskim. Jej pasje to gra na gitarze, teatr, matematyka i programowanie.
Mariusz Szajnert  ur. w £odzi w 1955, gdzie ukoñczy³ polonistykê. W 1986
zamieszka³ w Liege, w Belgii, w 1989  przeniós³ siê do Chicago, od 2001 mieszka
w Troy, w stanie Michigan.

ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE
Kwartalnik bywa w wybranych i nielicznych kioskach, jego salonikach prasowych, ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS.
Pytajcie o niego m.in. w Bia³ej Podlasce, Bia³ymstoku, Bielsko Bia³ej,
Bydgoszczy, Ciechanowie, Cieszynie, Czêstochowie, D¹browie Górniczej, E³ku, Gdañsku, Gorzowie Wielkopolskim, Jaros³awiu, Jale, Kronie,
Jeleniej Górze, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Lesznie, Lubinie, Lublinie, £om¿y, £odzi, Miñsku Mazowieckim, Nowym S¹czu, Nowym Targu, Olsztynie, Opolu, Ostro³êce, Owiêcimiu, Piotrkowie
Trybunalskim, P³ocku, Poznaniu, Rzeszowie, Sieradzu, Tarnowie, Toruniu, Siedlcach, S³upsku, Stalowej Woli, Szczecinie, Sztumie, widnicy,
Tarnowie, Toruniu, Warszawie, W³oc³awku, Wodzis³awiu l., Wroc³awiu,
Zabrzu, Zamociu, Zielonej Górze.
Ponadto w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie 
ul. Krakowskie Przedmiecie 7, w kiosku Stowarzyszenia Wspólnota
Polska  ul. Krakowskie Przedmiecie 64 (tutaj te¿ w Stowarzyszeniu
Mi³oników Wilna i Grodna).
Dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878,
bezporednio u redaktora  48 508764030.
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