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DRODZY CZYTELNICY
Min¹³ nam kolejny rok. Przetrwalimy  i
za to Bogu dziêki! Mimo trudnoci obiektywnych, ale i zupe³nie ludzkich, które jak¿e
trudno czasem od siebie oddzieliæ. Tym bardziej w tym kontekcie wa¿ne s¹ osi¹gniêcia i
dokonania. Nasze w³asne, konkretne. W skali
rodziny, bliskich nam osób, spo³ecznoci,
wród których wypad³o nam ¿yæ i pracowaæ,
w skali naszych ma³ych i wielkich ojczyzn.
Miniony rok wzbogaci³ grono Znad Wilii  dziêki wysi³kowi wielu
ludzi, pozwoli³ kontynuowaæ kronikê naszej obecnoci i naszych losów na tej Ziemi. Nie da³oby siê tego zrobiæ, gdyby nie Pañstwo  stali
i nowi Czytelnicy, wierni kolporterzy, ¿yczliwi darczyñcy, dla których
s³owo Polaków na Wschodzie ma swoj¹ wagê. W³anie ten klucz ju¿
od 22 lat pozwala zostawiaæ wiadectwo  miejmy nadziejê  wcale nie
topniej¹cej obecnoci Polaków na Litwie, w innych krajach na Wschodzie, na wiecie.
To zachêca autorów do pisania, t³umaczy do pracy nad nowymi
przek³adami, badaczy do zg³êbiania czêsto wspólnej historii i poszczególnych pañstw regionu, m³odzie¿ do kszta³towania wiadomych postaw obywatelskich w kraju swego zamieszkania, a jednoczenie pielêgnacji tradycji polskich i europejskich.
Dziêkujê za ka¿dy rodzaj wspó³pracy, sami nie wiecie Pañstwo,
jacy jestecie wspaniali!
Oby Rok 2011 przyniós³ spe³nienie naszych zamiarów i oczekiwañ,
umocni³ wiêzy porozumienia, dostarczy³ nowych powodów do radoci!
A bêdzie on przebiega³ pod has³em naszego wielkiego Rodaka  Czes³awa
Mi³osza, któremu zamierzamy powiêciæ niema³o miejsca, równie¿ podczas kolejnych XVIII Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad
Wili¹, w czasie konferencji i wystaw, oczywicie na ³amach pisma.
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GALERIA, PASJE
OD SPOTKANIA DO SPOTKANIA,
OD WERNISA¯U DO WERNISA¯U
ZAPINIK UCZESTNIKA I OBSERWATORA
Romuald Mieczkowski
Kupiszewiada

©Romuald Mieczkowski

Kiedy przed ponad 20 laty pozna³em Edwarda Kupiszewskiego (1949-2000) z Ostro³êki, a potem rozmawia³em z nim podczas spotkañ poetyckich, nie przypuszcza³em, ¿e bêdê uczestniczy³ w I Literackim Festiwalu jego
imienia (23-24 wrzenia), w jego ojczystym miecie, ale
bez Niego  poeta zszed³ z tego wiata w rozkwicie si³
E. Kupiszewski twórczych, pozostaj¹c równie¿ w mojej ciep³ej pamiêci.
W miejscowej Miejskiej Bibliotece Publicznej, w której czêsto goci
poezja, w ramach przedsiêwziêcia uczestniczy³em w debacie nt. Polskie czasopisma literackie XXI wieku. Zabiera³em g³os obok redaktorów naczelnych pism lokalnych  Krzysztofa Bieñkowskiego (czasopismo o Mi³oszowskim tytule ZNAJ, P³ock), Mariusza Bobera (Kozirynek, Radzyñ Podlaski), Paw³a Trzemkowskiego (Parnasik, Ostro³êka) oraz Kamila Manasterskiego (£omianki, witryna internetowa).
Przebieg dyskusji z wpraw¹ moderowa³ Karol Samsel, m³ody i ciekawy poeta, wygl¹da na to, ¿e i przysz³y naukowiec w stolicy Polski.
Zapewne o nim jeszcze us³yszymy.
Nie zabrak³o czasu na prezentacje wierszy. Odwiedzi³em m³odzie¿
w Kadzidle, z mo¿liwoci¹ zapoznania siê z dzia³alnoci¹ Gimnazjum
im. Gen. A. Wilka-Krzy¿anowskiego. Wójt Dariusz £ukaszewski ma
opiniê dobrego gospodarza, jest m³odym cz³owiekiem i zorientowanym w
sprawach Wileñszczyzny,
bywa tu czêsto, st¹d wywodzi siê jego rodzina.
Po spotkaniu zosta³em
sprawnie dowieziony na Miejska Biblioteka w Ostro³êce
8

Romuald Mieczkowski, wspó³praca: Maciej Mieczkowski

Dworzec Autobusowy w Ostro³êce. Mia³em przejechaæ prawie pó³
Polski, by ogarn¹æ ojczyste strony i
Szklany Dom ¯eromskiego

©Romuald Mieczkowski
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pod pretekstem
udzia³u w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury (24-26
wrzenia) w Kielcach.
Regionalizmy to
has³o pojemne i wielow¹tkowe. A¿ nazbyt. To zapewne Budynek zrekonstruowanego dworu w Ciekotach
sprawi³o, ¿e przyby³o niema³o goci z ró¿nych zak¹tków Polski, z drugiej strony  równie¿ tematyka wyst¹pieñ by³a niezwykle szeroka. Poruszano m.in. problemy edukacji regionalnej, wzajemnych relacji pomiêdzy w³adzami lokalnymi a towarzystwami regionalnymi, kultur mniejszoci narodowych, mówiono o roli nauki w s³u¿bie regionu, o literaturze ma³ych ojczyzn.
Dlaczego w³anie tutaj? Niektórzy przedmówcy, jak dr Maciej Zarêbski, podstawowy organizator przedsiêwziêcia, uwa¿aj¹, ¿e to region wiêtokrzyski jest miejscem narodzin i odrodzenia siê regionalizmu, opartego na tradycji kultywowania ma³ych ojczyzn.
W mojej pamiêci utkwi³ najbardziej jednak wyjazd do Ciekot, w ramach
dziesiêciu bodaj¿e miejscowoci, gdzie odbywa³y siê wyjazdowe sesje. Do
miejscowoci, w której mieszka³ Stefan ¯eromski w latach m³odzieñczych,
gdy jego rodzice w 1869 roku wydzier¿awili Ciekoty. Budynek dworu,
przy malowniczym zalewie i rzece Lubrzanka, sp³on¹³ przed wielu laty, ale

Szklany Dom Stefana ¯eromskiego ma plany dzia³aæ na miarê marzeñ pisarza
9
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©R. Mieczkowski

zosta³ zrekonstruowany z pieniêdzy
UE i w padzierniku oddany do u¿ytku, powstanie w nim co w rodzaju
izby pamiêci. Okolice s¹ urocze, otoczone pasmami Gór wiêtokrzyskich,
z widokiem na £ysicê.
W Ciekotach te¿ zrealizowano
Akcenty ostrobramskie w Kielcach
marzenia autora Przedwionia. Pisarz
nie przewidzia³, ¿e przed jego rodzinnym dworem stanie Szklany Dom.
Znowu¿ przy wsparciu funduszy europejskich tworzy siê konkretne miejsce pamiêci o ¯eromskim, w postaci multimedialnego centrum edukacji
i kultury  z sal¹ koncertow¹ i konferencyjnymi, z trzema pokojami dla
specjalnych goci. Opracowuje siê nowe szlaki turystyczne, równie¿
literackie. Warto przypomnieæ, i¿ podobnie pielêgnuje siê pamiêæ w pobliskim Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblêgorku.
W kuluarach rozpraw w Ciekotach zapozna³em siê i odby³em mi³¹
rozmowê z prof. Wies³awem Cabanem, rektorem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zreszt¹
stale odbywa³em podobne wagary, by skorzystaæ te¿ z piêknej jesiennej aury, dotkn¹æ tej ziemi  rola s³uchacza ma swe granice.
W Legnicy i okolicach

©Romuald Mieczkowski

Po raz dziewi¹ty odby³y siê Legnickie Dni Kultury Kresowej (2-10
padziernika). Podstawowymi organizatorami by³y Stowarzyszenia Krajobrazy i Wspó³pracy Polska-Wschód (Oddzia³ w Legnicy) oraz oddzia³ Towarzystwa
Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich, przy patronacie postaci ze wiata
polityki, a tak¿e w³adz samorz¹dowych. G³ówny motor przedsiêwziêcia  dr Tadeusz Samborski, przed laty pose³ na Sejm RP, prezes
Towarzystwa Wspó³pracy Polska-Wschód.
Na Dni przybyli wykonawcy z Ukrainy: zespó³ wokalno-instrumentalny Szeæ z³otych
ze Lwowa z tradycyjnym programem batiarskim, Poleskie Soko³y z ¯ytomierza pod kier. Po dawnych czasach pozoFranciszka Pop³awskiego, z Bia³orusi zespó³ sta³ pomnik ¿o³nierza polpiewaczy Têcza, duet Wspólna Wêdrów- skiego i radzieckiego  proka z Miñska oraz trio Akordeonistów Victo- wadz¹cych dziecko
10
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ria z Brzecia  ten ostatni najciekawszy pod
k¹tem profesjonalnym. Obok nich wyst¹pili artyci miejscowi, za ca³oæ okrasi³ swoj¹ obecnoci¹ aktor Stanis³aw Górka.
Organizacyjnie nad festiwalem czuwa³y
Alicja Sielicka, Iwona Kowalska, Monika
Zbróg, Halina Makarewicz, Janina Mazur i in.,
bez których zaanga¿owania nie mog³oby siê
odbyæ to przedsiêwziêcie.
Mnie wypad³a rola ukazania naszej ziemi
podczas spotkañ audiowizualnych pt. Piêk- Grób Lidii Nowikowej w
no Wilna  w Gimnazjum im. W³. Reymonta Legnicy, której losy zosta³y
w Pogwizdowie, w szko³ach podstawowych zekranizowane w filmie
im. H. Sienkiewicza w Kocielcu i J. Kor- Ma³a Moskwa
czaka w Chojnowie, a tak¿e Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legnicy oraz w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Prochowicach. Mia³em te¿
wyjcia podczas koncertów galowych  w Jaworze, Lubiniu, Kwielicach i Legnicy.
Organizatorzy zadbali o sprawne przemieszczanie uczestników Dni,
s³owa podziêki nale¿¹ siê tutaj Mirkowi Goli. Mi³ym akcentem dla mnie
by³ udzia³ Aleksandry Siewickiej, zainteresowanej sprawami Polaków na
Wschodzie. Dziêki niej mog³em utrzymywaæ wiê internetow¹ przy robieniu kolejnego numeru pisma, jak te¿ dostaæ siê... do dentysty nocn¹
por¹. Podró¿ do Warszawy up³ynê³a szybko nie tylko dziêki sprawnej
jedzie Zbigniewa Berezy, sekretarza Stowarzyszenia Wspó³pracy Polska  Wschód, ale te¿ i dziêki prowadzonym rozmowom.
Wróci³em raz jeszcze do Legnicy 28 padziernika przy okazji I
Miêdzygimnazjalnego Konkursu Zygmunt Jan Rumel  ¿o³nierz, po-

Uwa¿ni s³uchacze festiwalu w Kwietlicach i koció³ w tej miejscowoci
11
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Tadeusz Samborski spodziewa
siê, ¿e konkurs powiêcony
Rumlowi bêdzie kontynuowany; Wiejski sklepik

eta, bohater Wo³ynia (patrz: ZW, 42/
2010, Tadeusz Samborski, Polski dwug³os o poecie z Wo³ynia: polonista i historyk o Janie Rumlu. s. 82), jako jeden
z jego jurorów mia³em przyjemnoæ oceniaæ deklamacje wierszy poety przez m³odzie¿ (druga czêæ konkursu dotyczy³a
wiedzy o nim).
Nale¿y pogratulowaæ pomys³u  tak
powinna byæ przywracana pamiêæ, w ten
sposób m³odzie¿ kszta³tuje sw¹ wra¿liwoæ nie tylko na historiê, lecz i na literaturê. Wród 29 uczestników konkursu byli swoi liderzy. Konkluzja prosta: tam, gdzie pedagodzy powiêcaj¹
czas na wyjanianie m³odzie¿y kontekstów, w jakich tworzyli poeci, pomagaj¹ im odpowiednio rozstawiæ akcenty  tam i wyniki s¹ lepsze.

Berlin odkrywany

©R. Mieczkowski

przeze mnie, gdy¿ by³em w nim przed laty. Rola metropolii ronie,
niektórzy mówi¹, ¿e to w³anie Berlin jest najwa¿niejszym miastem w Unii
Europejskiej, pomijaj¹c jej biurokratyczn¹ stolicê  Brukselê. Miasto zaskakuje rozmachem, inwestycjami, ale te¿ ³adem i porz¹dkiem. Widaæ, ¿e
siê tutaj dba o swych mieszkañców i obywateli.
Ju¿ pierwszego wieczoru czeka³ mnie wyrafinowany koncert jazzowy Joe Krauzego, spotka³em na nim znajomych z Niemiec, nie tylko z
Berlina. Artysta chêtnie wyst¹pi³by w Wilnie, kto wie, mo¿e to nast¹pi.
Czas toczy³ siê w zawrotnym tempie. Równie¿ w rozmowach, dotycz¹cych konkretnej wspó³pracy. Od
Agaty Lewandowski, prezesa Dziennikarzy Polskich w Niemczech, rzecznika Kongresu Polonii w tym kraju, autorki licznych publikacji, pozna³em zagadnienia, dotycz¹ce kondycji rodaków
zza Odry. Agata wiele robi dla spo³ecznoci polskiej w Berlinie, jest zwolen- Agata Lewandowski  warszawianniczk¹ pracy z m³odzie¿¹ i dla m³odzie- ka od lat aktywna w Berlinie
12
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¿y, przekazywania dla Niemców ró¿nych smaków kultury polskiej  absolwentka
Szko³y Filmowej w £odzi i
twórczyni filmów, dokonuje w
Berlinie prezentacji najciekawszych dokonañ polskiej kinematografii.
W tym zakresie dzia³a Olek
Brama Brandenburska noc¹
Zaj¹c, którego pozna³em na
pocz¹tku lat 90., bylimy jego goæmi, gdy mieszka³ jeszcze w Akwizgranie (Aachen), potem dziêki niemu w tym miecie odby³a siê wystawa z kolekcji PGA Znad Wilii.
Tutaj te¿, podczas ciep³ej jesieni, wród aury spadaj¹cych lici, zupe³nie
w innej scenerii ni¿ na Litwie i w Polsce, na jednym z berliñskich cmentarzy
na Wszystkich wiêtych ogarn¹³em pamiêci¹ bliskich, którzy odeszli.
Padziernik nale¿a³
chyba do najbardziej
intensywnych tegorocznych miesiêcy.
Staraj¹c siê racjonalnie
i logistycznie wykorzystaæ czas podczas
podró¿y, nastêpny postój zaplanowa³em w W jednym z kin berliñskich, gdzie odbywaj¹ siê przegl¹dy polskich filmów, widnieje znak Polen ist cool
Poznaniu i okolicach.

Prosto z Berlina, z poci¹gu, trafi³em do Auli
Lubrañskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
gdzie odbywa³a siê inauguracja festiwalu (3-4 listopada). Podczas maratonu zaprezentowalimy
po jednym wierszu, wiêcej ich mo¿na by³o przedstawiæ na spotkaniach autorskich w szko³ach. Po
po³udniu wyruszylimy do Lubinia, po zwiedzeniu Klasztoru o. Benedyktynów by³a mo¿liwoæ
zakupu wyrabianej przez nich benedyktynki.
Nastêpnego dnia wyjazdowego, trafi³em do grupy, jaka udawa³a siê do Leszna, miasta Grocho-

©Romuald Mieczkowski

XXIII Miêdzynarodowy Listopad Poetycki

W Muzeum Stanis³awa Grochowiaka
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wiaka. Tu z kolei, zawieziono mnie do uroczej miejscowoci W³oszakowice, gdzie urodzi³ siê znakomity kompozytor Karol Kurpiñski, czeka³a
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, mili gospodarze zapoznali ze swoj¹ miejscowoci¹.
Dobrze siê sta³o, poniewa¿ st¹d by³o po drodze do Brzegu, gdzie
w³anie rozpocz¹³ siê

©Romuald Mieczkowski

XXI Najazd Poetów na Zamek Piastów l¹skich

Poeci uczcili pamiêæ serbo³u¿yckiego poety Jana Skali w Namys³owie; w tych
stronach nazewnictwo mo¿na spotkaæ w trzech jêzykach, jak przy Radzie Miejskiej
w G³ogówku  równie¿ po niemiecku i czesku

tym razem odbywaj¹cy siê na trasie Brzeg  Opole  G³upczyce 
G³ogówek  Kêdzierzyn-Kole  Namys³ów, uwieñczony Zaduszkami
Poetyckimi w Krakowie (4-9 listopada). Jako motto pos³u¿y³a wypowied jednego z pomys³odawców przedsiêwziêcia, poety Janusza
Wójcika: Poetyckie s³owa burzy³y mury i ponad granicami otwiera³y
przestrzenie dialogu, wzajemnego poznania i przyjani przedstawicieli
ró¿nych narodowoci, kultur i religii.
Pobyt swój rozpocz¹³em w Zespole Szkó³ Zawodowych nr 1 w
Brzegu, gdzie zaprezentowa³em audiowizualny pokaz nt. Wilno  miasto poetów. Dalej pod¹¿a³em w wiêkszej grupie poetów, przyby³ych z
Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec (w tym Serbo³u¿yczan), Wêgier, z Krakowa, jak te¿ miejscowych.
W G³upczycach bylimy na tropach Scherfferusa, w G³ogówku w
kociele w. Franciszka z Asy¿u odby³ siê loretañski wieczór z wierszami o domu, ma³ych i wielkich ojczyznach.
Tradycyjnie w Brzegu, na zamku, odby³o siê Misterium Chleba 
z wypiekami mistrza Józefa Kostrzewy, gdzie wspominano twórców,
którzy odeszli. Mowa m.in. by³a o Wojciechu Siemionie. Podró¿om
14
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poetyckim towarzyszy³a pamiêæ, równie¿ podczas z³o¿enia kwiatów
pod pomnikiem poety serbo³u¿yckiego Jana Skali w Namys³owie, gdzie
pokazano sztukê £u¿ycki król Jurija Kocha. Ciep³y by³ wspólny koncert muzyczno-poetycki Bohema z Bohem¹, w którym wzi¹³ udzia³
miejscowy zespó³ Bohema, wykonuj¹cy poezjê piewan¹.
Te wszystkie podró¿e odbywalimy z Rogowa Opolskiego, gdzie w
zabudowaniach zamkowych mieszkali gocie Najazdu.
Koñcówka festiwalu nast¹pi³a w Krakowie. W sali Hotelu Europejskiego odby³y siê XXV Zaduszki Poetów  Ilu przyjació³ pozosta³o w
wierszach  z misterium poetycko-muzycznym Konfraterni Poetów, z
udzia³em Anny Dymnej i poetów krakowskich.
Bêd¹c na tym festiwalu, zawsze mam podobn¹ refleksjê: Najazd
zostaje wzorcowym przedsiêwziêciem literackim  tu nie ma narzekañ,
ceni siê precyzjê przy wykonaniu programu, odpowiednio s¹ uszanowani wszyscy uczestnicy festiwalu  i gocie zagraniczni, i poeci ze
rodowiska lokalnego. W³anie jest to wielka sprawa dla promocji twórczoci Opolszczyzny. Odby³em rozmowy z Edmundem Borzemskim i
jego rodzin¹, ¿yczliwym poet¹ Piotrem ¯arnickim. Trzeba powiedzieæ,
i¿ o integracjê tego¿ rodowiska dba od lat wspomniany Wojcik  nie
tylko poeta, lecz i dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego. To dobrze wró¿y, kiedy osoba, sprawuj¹ca takie stanowisko nie jest z ksiê¿yca 
jak to siê niekiedy nestety zdarza siê w kulturze  i rozumie twórców.

Ma³gorzatê Wojcieszyñsk¹ znam z Forum Mediów Polonijnych. Czasami piszemy do siebie maile. Zawsze cieszy³em siê
na spotkanie z ni¹, dlatego z radoci¹ pojecha³em na jubileusz 15-lecia redagowanego przez ni¹ Monitora Polonijnego w
S³owacji. Stano Stehlik  jej m¹¿, dla niej,
ale i przez szacunek do Polski, nauczy³ siê
jêzyka polskiego i jest wa¿nym partnerem
przy wydawaniu miesiêcznika. Redakcjê
maj¹ u siebie w domu. Ma³gosia z kolei
pozna³a s³owacki na tyle, ¿e wspó³pracuje
z najwa¿niejszymi mediami tego kraju.
Bratys³awa jest po³o¿ona u podnó¿a

©Romuald Mieczkowski

Nad Dunajem, wród przyjació³

Twórcy Monitora Polonijnego Ma³gorzata Wojcieszyñska
z mê¿em Stano Stehlikiem
15
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Ma³ych Karpat, nad szerokim Dunajem. St¹d trochê ponad 20 kilometrów do miejscowoci Kvetoslavov  jak mówi¹ polscy znajomi Ma³gosi i Stana  Kwiatuszkowa, gdzie mieszkaj¹ na swojej s³owackiej
wiosce. Urz¹dzili sobie piêkny i ciep³y dom. Z dusz¹. To tutaj zje¿d¿ali
siê gocie  z Koszyc na S³owacji, ale te¿ z Niemiec, Austrii, Szwecji,
oczywicie z Polski.
Nale¿y pogratulowaæ przedsiêwziêcia  nie tylko z okazji jubileuszu,
ale z powodu jego oprawy. Organizatorem obok Redakcji by³ Klub Polski
oraz Stowarzyszenie Polaków i ich Przyjació³ na S³owacji. W czêci
oficjalnej, udzia³ wzi¹³ wicepremier Rudolf Chmiel, ambasador Polski
Andrzej Krawczyk, przedstawiciele Senatu RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Przebieg uroczystoci utrwalano dla Telewizji Polonia.
Konkretem, który zawiadczy³ o szerszej dzia³alnoci pisma, by³a
promocja ksi¹¿ki Po¾sko oèami slovenkých novinárov  Polska oczami s³owackich dziennikarzy, powsta³ej z pomys³u, a i z wysi³ku efredaktorki Monitora Polonijnego. W wydaniu znalaz³y siê materia³y
ponad 60 s³owackich dziennikarzy z opiniami o Polsce  co fascynuje S³owaków, ale te¿ i co ich zra¿a w kraju nad Wis³¹. Ciekawa, a
i po¿yteczna to inicjatywa, sprzyjaj¹ca zrozumieniu i promocji Polski w tym kraju.
Niew¹tpliw¹ ozdob¹ wieczoru by³ wystêp Czerwonych Gitar Z
oldbojów pozosta³o tylko dwóch Jerzych  Skrzypczyk i Kossela.
Jeden z za³o¿ycieli, Henryk Zomerski (nieobecny na koncercie), notabene brat zamieszka³ej w Koszycach korespondentki pisma  Urszuli Szabados, któr¹ mia³em przyjemnoæ poznaæ. Odm³odzony zespó³, wyst¹pi³ w czerwonych trampkach i ze starymi przebojami,
niejednemu wycisn¹³ ³ezkê, ale i rozgrza³ widowniê do zabawy, jakie

Podczas wi¹tecznego jarmarku. Nech se paèi  Proszê bardzo, s³yszymy zaproszenie
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zdarzaj¹ wcale nie tak czêsto. Bagatela, powsta³ w
roku 1965! W ci¹gu lat polscy beatlesi nagrali 14 milionów p³yt... Rozwa¿ania o
koncercie wykraczaj¹ poza
ramy tych zapisek, kilkakrotnie, chyba od pocz¹tku
lat 70. zespó³ bywa³ w Wilnie. Ale tamten sk³ad, ju¿ na Jerzy Skrzypczyk  45 lat przy perkusji
zawsze bez Krzysztofa Klenczona, bez obecnoci Seweryna Krajewskiego, przeszed³ do historii.
20 listopada, podczas uroczystoci w Teatrze Arena i koncertu,
przyjêcia w restauracji hotelu Apollo w Bratys³awie, prócz rodaków
nie zabrak³o S³owaków, takich równie¿, jak Juraj Maruiak, politolog,
który jest zorientowany w sytuacji mniejszoci polskiej na Litwie.
W ponad 5-milonowej S³owacji Polacy licz¹ od 2 do 10 tysiêcy. Tak
du¿a rozbie¿noæ bierze siê z braku precyzyjnej oceny ich liczby. Zdecydowana wiêkszoæ dobrze wykszta³cona i legitymuje siê dyplomami uczelni
wy¿szych. Sk¹d siê tutaj wziêli? Podobno 80, czy nawet 90 proc. stanowi emigracja sercowa. Nie maj¹ roszczeñ, bywaj¹ szczêliwi w swoich zwi¹zkach, dlatego umiechniêci i tacy mili. Co nie oznacza, ¿e nie
ma problemów. Staraj¹ siê je rozwi¹zywaæ, zachowuj¹c dobre relacje z
w³adzami s³owackimi  i lokalnymi, i tymi najwy¿szymi.
Pogoda, choæ deszczowa, to przypomina³a bardziej wiosnê ni¿ jesieñ. Pozna³em trochê klimatów Bratys³awy, miasta o podobnej wielkoci do Wilna  akurat na Rynku G³ównym rusza³ przedwi¹teczny
kiermasz, jak¿e wiêc nie skosztowaæ tu genialneho vianoèneho punèu,
po którym  jak g³osi napis  trzeba siê trzymaæ p³otu, nie porównaæ go
do innych rozgrzewaj¹cych trunków, choæby do vareneho vina, nie
spróbowaæ loky  s³owackich naleników? Wybieramy te z w¹tróbk¹.
S³owacja to nie tylko dobre piwo, ale i kraina winnic.
Gospodarze stworzyli wspania³¹ atmosferê. Ostatniego dnia, w
pomniejszonym gronie, wybralimy siê do pobliskich wód termicznych w Dunajskiej Stredzie. Jeszcze rozmowa ze Stano przy grze w
ping-ponga i droga powrotna, poci¹giem z Budapesztu i Wiednia, odleg³ego o 60 kilometrów. Bratys³awa, maj¹ca w³asne oblicze, nie jest
przedsionkiem dawnej stolicy Imperium Austriackiego. Nie pojecha³em jednak do Wiednia  zbyt du¿o mi³ych rzeczy dzia³o siê u przyjació³ na S³owacji.
17
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Via Varsovia: Przystanek Ratusz

©Roman Kirilenko

©Romuald Mieczkowski

By³a to wystawa, któr¹
od dawna chcia³em pokazaæ
w Galerii Mazowieckiej (25
listopada  16 grudnia), za
utwierdzi³a mnie w tym
przekonaniu twórczoæ jednego z czo³owych cz³onków
grupy  Zbigniewa Nowosadzkiego. Prócz jego obrazów na wystawie znalaz³y Ogarn¹æ dokonania Via Varsovii w Ratuszu. Na pierwszym planie  Ignacy Krasicki
siê prace, powsta³e w ci¹gu
ostatnich dwóch lat, jeszcze siedmiu artystów: Delfiny Krasickiej,
Teresy Pastuszki-Kowalskiej, Barbary Redliñskiej, Anny Trofim, Dariusza Kowalskiego, Romana Kirilenki, Grzegorza Szkopowicza 
malarzy sztalugowych, grafika, rzebiarzy i tkaczki. O ich sztuce
Helena Sienkiewicz w katalogu m.in.: napisa³a:
Via Varsovia mnie zastanawia. Od lat prawie dziesiêciu, czyli
od pocz¹tku. I za ka¿dym razem dzielê postrzeganie na dokonania
i osobowoæ. Jak to mo¿liwe, ¿e indywidualnoæ nie oznacza w ich
przypadku zamkniêcia siê, a nieregularnoæ spotkañ i wspólnych wystaw staje siê niemal regularna? Co sprawia, ¿e ka¿dy z
nich tak wyranie osobno deklaruje przynale¿noæ do grupy? Byæ
mo¿e jest tak, jak zauwa¿a artysta malarz Zbigniew Nowosadzki:
Spotkalimy siê ju¿ na pewnym etapie ¿ycia i twórczoci, jako
dojrzali twórcy. Ka¿dy z nas wniós³ co nowego. Dalimy sobie
wzajemn¹ stymulacjê do pracy  ustalilimy konkretne cele. Wystawy, aukcje charytatywne, rozmowy i spotkania... Fakt, ¿e siê
ró¿nimy, by³ bardzo wa¿ny,
ale równie wa¿ne by³o i jest
dla nas zrozumienie ludzi,
empatia. ( ) Wspomniane
ró¿nice s¹ atutem ka¿dej
ekspozycji Via Varsovia.
Malarstwo, rzeba, tkanina
artystyczna, grafika  za
ka¿dym razem w innej konfiguracji  s¹ przegl¹dem
Na otwarcie przyby³y t³umy mi³oników sztuki ich najnowszych dokonañ.
18

Tak jest i tym razem na
wystawie Przystanek
Ratusz. To znamienny
tytu³ i wiele mówi¹cy o
ich drodze, któr¹ pod¹¿aj¹ bez wzglêdu na sytuacje, rynek sztuki, osobiste prze¿ycia.
Wystawa cieszy³a siê
wielkim powodzeniem,
czego te¿ dowodem by³y
t³umy mi³oników sztuki, jakie przyby³y na jej
otwarcie.
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Rzeba Grzegorza Szkopowicza Sza³ nawi¹zuje do Sza³u uniesieñ W³adys³awa Podkowiñskiego; dopieciæ marmur  Dariusz Kowalski w czasie monta¿u i arran¿acji wystawy

Na zachodnich rubie¿ach Wielkopolski

©Romuald Mieczkowski

Zima w Polsce wczenie ruszy³a do
ataku  2 grudnia z Warszawy Centralnej
rano chyba nie by³o poci¹gów, które by
wyruszy³y bez opónieñ. Przez zawieje, z
4-godzinnym opónieniem, dotar³em do
Nowego Tomyla.
W tej sprawie utrzymywalimy o¿ywion¹
korespondencje z Lucyn¹ Koñczal-Gnal,
dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. A poznalimy siê rok temu,
podczas Miêdzynarodowego Poznania Poetyckiego, wówczas to, po spotkaniu z m³odzie¿¹ szkoln¹, wynik³a potrzeba kontynuacji rozmowy  by przybli¿yæ wspó³czesny wizerunek Wilna.
Nie przypuszcza³em, i¿ mimo mrozu, sala Lucyna Koñczal-Gnal dzia³a
na rzecz literatury i kultury
bêdzie tak wype³niona. Moim zadaniem by³o
odtworzenie portretu miasta, w nawi¹zaniu do antologii pt. Przenieæ
Wilno do serca. Rozmowa z mieszkañcami Nowego Tomyla przybra³a
formê dialogu, urozmaici³y j¹ slajdy, a nazajutrz znalaz³a ci¹g dalszy podczas spotkania z m³odzie¿¹. Zreszt¹ przybyli raz jeszcze i starsi s³uchacze,
jak Janusz Raj, kolekcjoner map i odznaczeñ wojskowych, w swych zbio19
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W tych dniach zima przyst¹pi³a do ataku

rach maj¹cy równie¿ medale litewskie.
Licz¹ce ok. 20 tys.
miasto po³o¿one jest na
zachodzie Wielkopolski.
St¹d rêk¹ podaæ do Berlina. Nie opar³em siê pokusie, by pojechaæ tam na
weekend. Stolica Niemiec powita³a te¿ niegiem, ale i ciep³em mieszkaj¹cych tam przyjació³.

W Olsztynie o relacjach polsko-litewskich

©Romuald Mieczkowski

Inicjatorem mojego przyjazdu do Olsztyna by³ prof. Mieczys³aw
Jackiewicz, dla czytelnika Znad Wilii znany od lat autor wielu publikacji. W ramach cyklu Colloquia Balto-Ruthenica, w miejscowym
Centrum Badañ Wschodnich Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, wystêpowali prelegenci Litwini, Bia³orusini i
Polacy. Zosta³em wyró¿niony zaproszeniem, aby wyst¹piæ nt. Polacy i Litwini w Wilnie dzisiaj. Ich wzajemne stosunki i perspektywy
wspó³pracy.
Temat to nie³atwy i omawiany w ci¹gu lat, maj¹cy wielu ekspertów. W swoim wyst¹pieniu (prywatnym oczywicie, poniewa¿ nie reprezentujê ¿adnych instytucji naukowych czy politycznych) usi³owa³em ukazaæ na konkretne fakty i uwarunkowania,
podzieli³em siê swoimi spostrze¿eniami i dowiadczeniami.
A jakie s¹ drogi znalezienia konstruktywnego dialogu? Maj¹ byæ one
oparte na konkretnej i realnej wspó³pracy wiat³ych i wykszta³conych
osób, o czym stale piszemy m.in. na
³amach pisma  nie za na deklaracjach. Chodzi te¿ o to, aby przybywa³o Polakom na Litwie nie tylko wykszta³conych i kompetentnych specjalistów, w tym m³odych naukow- Moi olsztyñscy krewni Barbara i Taców, przedstawicieli inteligencji twór- deusz Dargiewiczowie
20
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czej, jednym s³owem  ludzi elit, ale i o to, a¿ebymy potrafili nale¿ycie
spo¿ytkowaæ nasz potencja³.
Trzeba powiedzieæ, i¿ nie³atwo jest mówiæ, a i wielka to odpowiedzialnoæ przytaczaæ s¹dy, kiedy na sali obecni s¹ znawcy przedmiotu
 ludzie na jakim etapie zwi¹zani z Wilnem.
Cenne by³y rozmowy po spotkaniu. Czeka³ na mnie obiad u moich olsztyñskich krewnych Dargiewiczów, a potem jeszcze jedno spotkanie  w
siedzibie Olsztyñskiego Oddzia³u Towarzystwa Mi³oników Wilna i Ziemi
Wileñskiej. Frekwencja znowu¿ dopisa³a, a rozmowa by³a bezporednia.
Wyznania wilnianek

©Maciej Mieczkowski

 piêciu artystek ró¿nych
narodowoci (o korzeniach
polskich, litewskich, rosyjskich i gruziñskich), ale o tym
samym rodowodzie  wileñskim, w kontekcie wielokulturowoci, otwarcia siê. £¹czy
je podobna wra¿liwoæ, w obrazach zawarte zosta³y kobie- Jolanta nie¿ko (z prawa) z Jagod¹ Mice wyznania, a wiêc marzenia, szewsk¹, dyrektorem Biura Wojewody MUW
spojrzenia na siebie, na swoje
miejsce i rolê w ¿yciu  przy jednoczesnym szukaniu wartoci, tak
wa¿nych równie¿ dla twórczoci. Takich, jak mi³oæ i przyjañ, spe³nienie siê w rodzinie, harmonia z otaczaj¹c¹ przyrod¹. Jak dodaje Jolanta nie¿ko, s¹ to wyznania m³odych kobiet,
które otwieraj¹ swoj¹ duszê i opowiadaj¹, co je nurtuje dzisiaj, jakie emocje
rozgrywaj¹ siê w ich wnêtrzu, jakie myli
maj¹ w g³owie, a uczucia w sercu.
A wyznania owe zosta³y ucielenione na wystawie z cyklu Nasz S¹siad
Litwa w Galerii Mazowieckiej MCKiS
w Warszawie (17 grudnia 2010  17
stycznia 2011).
Kilka s³ów o uczestniczkach prezentacji w stolicy Polski.
Ausma Bankauskaitë
Ausma Bankauskaitë (ur. w 1980)
21
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absolwentka kowieñskiej filii ASP w Wilnie w
zakresie malarstwa. Jeden z jej obrazów zosta³
uznany za najlepsz¹ pracê roku 2004 na Litwie.
Artystka sw¹ twórczoæ porównuje
do wyprawy w Himalaje: po zdobyciu odpowiedniego
dowiadczenia chcia³aby dostaæ siê na szczyt
mo¿liwoci twórczych i pozostaæ na nim  w
gronie ukszta³towanych artystów, potrafi¹cych
nieszablonowo realizowaæ swe zamierzenia.
Lena Chwiczija (ur. w 1972) studiowa³a dydaktykê, technologie sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie. Uwa¿a, ¿e w malarstwie
najwa¿niejszy jest kolor, z dramaturgi¹ gestów  Lena Chwiczija
g³ównie poprzez zwi¹zki abstrakcji z emocjami. St¹d jej obrazy maj¹
czytelne nastroje, potrafi¹ nawi¹zywaæ wiêzi emocjonalne z odbiorcami, doceniaj¹cymi w sztuce obecnoæ uczuæ.
Lilia Mi³to (ur. w 1973)  absolwentka Szko³y
Sztuk Piêknych w Iwanowie i Szujskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (Rosja) oraz Wydzia³u Malarstwa Monumentalnego i Scenografii
ASP w Wilnie. Inspiracje do swej twórczoci
czerpie m.in. z dzie³ literackich. Poprzez pryzmat poznawania ¿ycia w minionych epokach
usi³uje ogarn¹æ oczami cz³owieka wspó³czesnego wartoci, jakie nam towarzysz¹ od wieków.
Lilia Mi³to
Lubi motywy architektoniczne, za rodkiem
jej realizacji twórczej bywa koloryt, sprzyjaj¹cy tajemniczoci.
Julia Pietrowska (w³aciwie Juliana, ur. w 1984) po ukoñczeniu polskiego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w
Wilnie studiowa³a na ASP w swym rodzinnym
miecie  na Wydziale Malarstwa Monumentalnego i Scenografii. Pracuje jako konserwator zabytków sztuki sakralnej. Uwagê przywi¹zuje nierzadko do symboli  czas dla niej
nie oznacza jedynie monotonnego przemijania
godzin, dni i lat.
Jolanta nie¿ko (ur. w 1973) jest te¿ absolwentk¹ ASP w Wilnie, w zakresie witra¿u.
Udziela siê malarstwu sztalugowemu. Od 2003
w Zwi¹zku Malarzy Plastyków Litwy. Ho³duje Julia Pietrowska
22
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nieprzemijaj¹cej metaforze piêkna, marzeñ, oczekiwania. Otoczk¹ do jej
obrazów bywaj¹ dekoracyjne konteksty, przedstawiaj¹ce wiat kobiety.
Jest zdania, ¿e twórczoæ bywa gr¹, która ma cieszyæ  z nieod³¹czn¹
ciekawoci¹ wiata, pielêgnowaniem ciep³ych wspomnieñ.
Jesieñ na Wileñszczynie
Jak co roku, u schy³ku zakoñczenia sezonu turystycznego, zorganizowana by³a wystawa zbiorowa autorów, wspó³pracuj¹cych
z Polsk¹ Galeri¹ Artystyczn¹. Obrazy przedstawia³y nierzadko reminiscencje z letniej
kaniku³y, babiego lata, jesieni  tej z³otej i
nie tylko  na Wileñszczynie i na Litwie.
W tym czasie stale podejmowalimy mi³ych
goci  z Polski, ale te¿ z ca³ego wiata, w
pomieszczeniu galerii odby³o siê niema³o
spotkañ z rodakami.

Silvija Drebickaitë, Wieczorne kwiaty, olej/p³ótno,
60x45, 2000

Dzieciñstwo Aleksandra Pok³ada
Po 10-letniej przerwie, ale przy sta³ej wspó³pracy z galeri¹ w ci¹gu
tej dekady, obecnoci¹ ze swoimi obrazami w naszej dzia³alnoci wystawiennej, artysta zdecydowa³ siê na wiêksz¹ wystawê indywidualn¹.
Dzieciñstwo, jak to dzieciñstwo (3 grudnia 2010  6 stycznia 2011):
Aleksander Pok³ad dzieli siê swoimi wspomnieniami, marzeniami. Jak to
robi³ dotychczas  lirycznie i ciep³o. Prócz ponad 30 obrazów  redniego i trochê wiêkszego formatu zaprezentowa³ te¿ miniatury. Najciekawsze s¹ te p³ótna, w których odbiega od dos³ownoci, pewnego przerysowania sytuacji realnoci¹ detali, tylko proponuje pewien klucz do rozwa¿añ  poprzez wielow¹tkowoæ, pe³n¹ sennych dzieciêcych marzeñ z
placu zabaw czy z czasów dorastania  ogarniêcia i
zrozumienia wiata doros³ych, pierwszych mi³oci.
Podczas mronej tegorocznej zimy, w nie¿nym
bo¿onarodzeniowym okresie przedwi¹tecznym, pastelowe motywy z sielank¹ ¿ycia na wsi, beztroskiego
dzieciñstwa, wejcia w m³odoæ, nie mog³y nie czarowaæ oraz napawaæ ciep³ymi refleksjami. Równie¿ naAleksander Pok³ad
szymi w³asnymi.
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Aleksander Pok³ad, Przyjació³ki; Kogut  olej/p³ótno; 60x70 i 70x60, 2006 i 2009

Aleksander Pok³ad urodzi³ siê na Witebszczynie, w 1997 ukoñczy³
Wydzia³ Malarstwa Sztalugowego ASP w Miñsku. Jego obrazy znajduj¹ siê m.in. we Wspó³czesnym Muzeum Sztuk Wizualnych w stolicy
Bia³orusi. Mieszka natomiast i pracuje twórczo w Wilnie.
Na jej wernisa¿ przybyli pracownicy placówek dyplomatycznych,
m.in. Stanis³aw Kargul, radca minister, kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, Agnieszka nie¿ko, II sekretarz polskiej
ambasady, Dorothee Günther z Ambasady Niemiec, pracownicy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla UE na Litwie, dziennikarze, artyci, niema³o zgromadzi³o siê m³odzie¿y akademickiej, byli
gocie z Polski, Danii, Szwecji i Norwegii. Reporta¿ z wystawy sfilmowa³a Wilnoteka z red. Ma³gorzat¹ Kozicz, za Program Mniejszoci
Narodowych Litewskiego Radia reprezentowa³a Nijola Mas³owska.
Uwagi z drogi
Podczas podró¿y, w rozmowach klarowa³ siê równie¿ obraz wspó³czesnych dokonañ i oczekiwañ twórców. Polska to wrêcz potêga poetów i artystów. Ich twórczoæ od wieków bywa³a w du¿ym stopniu
namaszczona b¹d heroizmem, b¹d tragizmem. Taki ju¿ by³ z ró¿nych
powodów bieg historii. Jako redaktor otrzyma³em ostatnio, na przyk³ad,
dziesi¹tki czy setki wierszy na temat Katynia, raczej nie o jakoci na
miarê zawartych w utworach widzeñ i przes³añ. Dlatego moja pierwsza
uwaga dotyczy rozdarcia i smutnoci  w aspekcie iloci i tej¿e jakoci.
Artystom, jak i politykom, lepiej jest broniæ swych interesów spo³em.
Dlatego powstawa³y organizacje te¿ twórcze, w tym literackie czy malarskie. Dzisiejsza ³atwoæ ich za³o¿enia sprawia, ¿e jest ich stosunkowo
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za du¿o. To wielkie szczêcie, kiedy ich prezesi s¹ osobowociami, ale
nie zawsze tak jest. St¹d spotykamy uleg³oæ wobec dygnitarzy artystycznych tych organizacji, nad którymi pañstwo sprawuje jaki taki, ale
zawsze mecenat, pozwalaj¹cy na koszt podatnika wydawaæ ksi¹¿ki, organizowaæ imprezy, odbywaæ podró¿e. Najgorsze jednak, ¿e prezesi potrafi¹ zagadywaæ na mieræ, wszystko wiedz¹ i otaczaj¹ siê swoimi
kolegami-wielbicielami. I to uwaga druga.
Na trzeci¹ refleksjê sk³ada siê narzekanie, kierowane do w³adz, ¿e
nie bul¹ pieniêdzy na to wszystko. ¯e nie organizuj¹ wystaw z ich
dzie³ami, nie wydaj¹ ich ksi¹¿ek. A z jakiej racji maj¹ to robiæ? Do kolejki ustawi³yby siê przecie¿ tysi¹ce nie uznanych artystów... Zupe³nie
inn¹ rzecz¹ jest stworzenie kryteriów, pozwalaj¹cych na wartociowanie dokonañ artystycznych i funkcjonowanie twórców w naszych realiach, na start uzdolnionej m³odzie¿y.
Romuald Mieczkowski, wspó³praca: Maciej Mieczkowski
Aktualna informacja artystyczna: facebook,
profil  PGA Znad Wilii
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POCZET PLASTYKÓW WILEÑSKICH (XV W.  1945)  28
Ró¿añski Iser, ¿y³ w XX w. W 1935 uczestniczy³ w wystawie
YiVO, w 1937  w Wystawie M³odych ¯ydowskich Artystów Plastyków w lokalu biblioteki przy ul. Zawalnej w Wilnie.

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

Rusiecki Boles³aw Micha³, syn Kanutego, ur. 23 listopada 1824 w
Rzymie, zm. 31 stycznia 1913 w Wilnie. Uczy³ siê w Instytucie Szlacheckim w Wilnie, a malarstwa pod kier. ojca, w 1843-1850 w ASP w
Petersburgu pod kier. Kar³a Briu³³owa i Fiodora Bruniego; wspó³pracowa³ z Rocznikiem Literackim Romualda Podbereskiego; w 1850 zdoby³
tytu³ wolnego artysty. W celu uzyskania godnoci cz³onka ASP namalowa³ obraz alegoryczny Po³¹czenie Wilii z Niemnem; dokszta³ca³ siê w
Rzymie. Po powrocie mieszka³ w Wilnie, mia³ w³asny dom przy ul.
wiêtojañskiej, kolekcjonowa³ dzie³a sztuki, zw³aszcza zwi¹zane ze rodowiskiem wileñskim, kolekcjê przekaza³ Towarzystwu Przyjació³ Nauk
w Wilnie; uczy³ rysunków w gimnazjum wileñskim. Malowa³ portrety,
m.in. ojca, ¿ony, autoportret; obrazy religijne do katedry wileñskiej i
kocio³a Jezuitów w Grodnie, pejza¿e, np. Cmentarz Bernardyñski w
Wilnie; Zagroda ch³opska w Powieniszkach w powiecie dzinieñskim,
ok. 1873; Dworek w Tamaryszkach 1874; martwe natury. Pochowany
na Cmentarzu Bernardyñskim.

Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 588; A. Kasperavièienë, J.
Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s.
59-60; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 342.

Rusiecki Kanuty, ojciec Boles³awa, ur. 10 lutego 1800 w Stebiakach k.
Poniewie¿a, zm. 2 wrzenia 1860 w Wilnie. Uczy³ siê w szkole bernardynów w Traszkunach, w 1816 wst¹pi³ na Wydzia³ Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu Wileñskiego, gdzie zamierza³ studiowaæ architekturê. W
1818 przeniós³ siê do Szko³y Sztuk Piêknych przy UW, gdzie do 1821
studiowa³ malarstwo pod kier. Jana Rustema i rzebê u Kazimierza Jelskiego; by³ cz³onkiem Towarzystwa Filomatów i Promienistych; w 1821 wyjecha³ do Pary¿a, gdzie uczy³ siê malarstwa w prywatnym studium G.
Letiera, w 1822 studiowa³ w tamtejszej ASP. W 1822-1830 przebywa³ w
Rzymie, gdzie uzupe³nia³ wykszta³cenie w kilku tamtejszych akademiach
sztuki. W 1831 powróci³ do Wilna; w 1834-1839 wyk³ada³ rysunek w
pensjonacie szlacheckim, a od 1893  w Instytucie Szlacheckim w Wilnie.
Malowa³ sceny rodzajowe, np. Polowanie na ¿ubra, ok. 1844-1851; Zielone wiêta w Kalwarii Wileñskiej, ok. 1845-1851; Kiermasz wiêtojañski
na Rossie, 1850; Kiermasz w. Piotra na Antokolu; Wieniak z miot³ami,
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1852; Rybaczka, 1856; Procesja Bo¿ego Cia³a w Wilnie; portrety: G³owa
miej¹cego siê W³ocha, 1823; G³owa kobiety, ok. 1822-1831; Autoportrety, 1823, 1840; Portret syna Boles³awa, 1843; portrety ojca i macochy,
oba w 1845; Ewy Iwickiej, 1851; pejza¿e: Ruiny Coloseum; Rzym, rzeka
Tybr, 1822-1826; Klasztor nad morzem noc¹, 1827; Podziemia, 1834;
Ogród Botaniczny, 1850-1855; Panorama Wilna, 1850; M³yn Potockiego na Pop³awach, 1855. Wykona³ kopie obrazów Leonardo da Vinci,
Rafaela, Tycjana do kocio³ów w So³ach k. Rakiszek, w. Teresy w Wilnie, do katedry wileñskiej (Zwiastowanie NMP; Ucieczka do Egiptu; Wieczerza Pañska) pozostawi³ wiele rysunków, szczególnie aktów. Pochowany na Cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.
Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987; A. Kasperavièienë, J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze.Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s. 5859; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 342;

Rustem Jan, ur. 1762 w Stambule, zm. 21 czerwca1835 w Puszkach
k. Mejszt w d. powiecie bras³awskim, obecnie Litwa. Ok. 1774 Adam
Czartoryski sprowadzi³ go do Pu³aw, nastêpnie wys³a³ na naukê malarstwa
do Jana Piotra Norblina w Warszawie, pracowa³ w atelier Marcelo Bacciariallego, w 1788-1790 przebywa³ w Niemczech; ok. 1793 przyby³ do Wilna; uczy³ siê rysunku i malarstwa na Uniwersytecie Wileñskim, pocz¹tkowo jako adiunkt przy katedrze Franciszka Smuglewicza, w 1800 zosta³
magistrem sztuk wyzwolonych i akademikiem, w 1811  profesorem rysunku, na uniwersytecie pracowa³ do 1832, w 1819-1826 by³ kierownikiem katedry malarstwa; w 1800-1805 prowadzi³ tak¿e kurs rysunku w
gimnazjum wileñskim; wykszta³ci³ wielu uczniów, do wybitniejszych nale¿¹:
Jan Damel, Wincenty Smokowski, Kanuty Rusiecki, Walenty Wañkowicz,
Karol Rypiñski; namalowa³ liczne portrety, m.in. B. Gucewiczowej, grupowy Tyzenhauzów, Jana Fryderyka Niszkowskiego, Antoniego Tyzenhauza, przed 1819; Jana niadeckiego, 1823; Alojzego Ludwika Kapla, Jana
Gwalberta Rudominy, Paw³a Minuszyca; Medarda Koñczy, 1832; Józefa
Franka, Juliusza S³owackiego jako amorka; Autoportret z fezem; kompozycje rodzajowe, np. Scena nocna na ulicy; ¯ydzi czytaj¹cy list; narysowa³
ponad 100 humorystycznych rysunków, wykonywa³ dekoracje teatralne,
medaliony; uczestniczy³ w przedstawieniach amatorskich, koncertach. By³
cz³onkiem ló¿ masoñskich Gorliwy Litwin i Zum Guten Hirten, po
zamkniêciu uniwersytetu mieszka³ u Piotra Pisaniego w Puszkach. Pochowany na cmentarzu w Starych Duksztach w dzisiejszym rejonie ignaliñskim na Litwie.
R. Janonienë, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 599; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod red. H. Dubowika,
L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 343.
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Ruszczyc Ferdynand, ur. 10 grudnia 1870 w Bohdanowie w powiecie
oszmiañskim, zm. 30 padziernika1936 tam¿e. W 1890 ukoñczy³ gimnazjum klasyczne w Miñsku; od 1890 rozpocz¹³ studia prawnicze w Petersburgu, od 1892  w tamtejszej ASP, gdzie do 1897 studiowa³ w pracowni
Iwana Szyszkina i Archipa Kuind¿iego. Od 1894 na wyjazdach studyjnych, m.in. na Krym, do Niemiec, Francji, W³och, Szwecji, zwiedzi³ wyspê Rugiê i Bornholm. Debiutowa³ na wystawie dyplomantów ASP w Petersburgu w 1897, bior¹c udzia³ w dorocznych wystawach akademii do
1900. W 1899-1902 bra³ udzia³ w wystawach Mir Isskustwa w Petersburgu. Od 1897 mieszka³ w Bohdanowie; w 1898 podró¿owa³ po Niemczech, Francji, Belgii, W³oszech, Szwajcarii i Austrii. Od 1900 zosta³ cz³onkiem Stowarzyszenia Artystów Polskich Sztuka, z którym wystawia³
swe prace. W 1904 zamieszka³ w Warszawie, by³ wspó³organizatorem i
profesorem Szko³y Sztuk Piêknych; w 1907 przeniós³ siê do Krakowa,
gdzie do 1908 by³ profesorem ASP. W 1908 powróci³ do Wilna i Bohdanowa, sta³ siê w rodowisku wileñskim inicjatorem wielu wydarzeñ artystycznych i kulturalnych; szczególnie znana by³a jego dzia³alnoæ inscenizacyjna, spo³eczna, organizatorska, wystawiennicza, graficzna: wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek, ok³adki, winiety ksi¹¿ek, czasopism, projekty
plakatów, znaczków, sztandarów. W 1919 zorganizowa³ Wydzia³ Sztuk
Piêknych na USB, gdzie by³ jego profesorem i dziekanem do 28 padziernika 1932; w 1935 zosta³ mianowany przez Prezydenta RP profesorem
honorowym USB. By³ radnym Wilna w 1919-1927, cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Towarzystwa Szubrawców, Towarzystwa Popierania Sceny Polskiej, Towarzystwa Mi³oników Wilna; w 1931 uczestniczy³ w odkryciu grobów królewskich w katedrze. Namalowa³ wiele obrazów, m.in.: Wiosna, 1897; M³yn, 1898; Ballada, 1899; Z brzegów Wilejki,
1900; Do¿ynki, 1902; Ruczaj leny, 1900; Pejza¿ o zachodzie s³oñca 1907;
Bajka zimowa 1905; Stare jab³onie, 1901; Nec mergitur, 1905; Pokój Babuni, 1906; Gniazdo, 1908; Kocio³y wileñskie, 1899; Pejza¿ z okolic Bohdanowa, 1900; Krajobraz wiosenny, 1901; Nad Wilejk¹, ok. 1900.

J. Bu³hak, Dwadziecia szec lat z Ruszczycem. Wilno 1939; Tarybø Lietuvos
enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 603; Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945,
katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 79-80; K. Fabijañska-Przybytko, Morze w malarstwie polskim. Gdañsk 1990, nr 55; Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik
biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 343.

Rybakow Iwan, ur. 1870 w Prutkowie w guberni ka³uskiej, zm. po
1926 lub w 1936 w Rosji. W 1895-1898 studiowa³ w ASP w Petersburgu, od 1899 wyk³ada³ w Szkole Rysunkowej w Wilnie; cile wspó³pracowa³ z Iwanem Trutniewem; by³ jednym z inicjatorów w 1908 za³o¿enia Wileñskiego Towarzystwa Plastyków; malowa³ realistyczne wiejskie
pejza¿e o rozjanionym s³oñcem kolorycie: Weranda 1910; ¯niwa ok.
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1910; czêsto z okolic Wilna: Rzeka Wilejka; Miasteczko Mickuny; Dworek w Mickunach, 1910; w 1914 wystawi³ studia w Bretanii. Po mierci
Trutniewa w 1912 za³o¿y³ prywatn¹ Wileñsk¹ Szko³ê Artystyczn¹, która
dzia³a³a do 1915, kiedy ewakuowa³ siê do Tu³y w Rosji.
V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1997, s. 542; J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, w: Wileñskie rodowisko artystyczne
1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 23.

Ry³³ówna Maria, ukoñczy³a Wydzia³ Sztuk Piêknych USB; nale¿a³a
do Wileñskiego Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Malarzy; 30 padziernika 1934 Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Warszawie
zakwalifikowa³o do wystawienia jej Portret p. A.K. (jury stwierdzi³o s³aby poziom nades³anych przez wilnian prac, dlatego postanowi³o nie uwa¿aæ tej wystawy za zbiorow¹, lecz za kolekcjê prac grupy Niezale¿nych).
Na V Dorocznej Wystawie Prac WileñskiegoTowarzystwa Niezale¿nych
Artystów Sztuk Plastycznych w 1935 prezentowa³a Gabinet w Pó³czarnej; Salonik w Pó³czarnej; Kwiaty (kaktusy); Brzeg; Portret p.
A. G.; Martwa natura; Drewniany koció³ w ¯ywcu; Las; Interieur; Lipy;
G³owa ³osia  akwarele. W 1939 by³a cz³onkiem zarz¹du Wileñskiego
Towarzystwa Niezale¿nych Artystów Sztuk Plastycznych.

LVA, Vilnius, F 288, ap. 1, b. 5, 6, poda³a T. Dalecka; J. Poklewski, Polskie ¿ycie
artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 126.

Rymkiewicz Jakub, ¿y³ w XVII w. Prawdopodobnie jest autorem
obrazu wiêta Rodzina w kociele katolickim w Rudnikach pod Wilnem.
Kultûros paminklø enciklopedija. Rytø Lietuva I. Vilnius 1996, s. 247.

Rynczewski Roman, ¿y³ w XX w. Studiowa³ malarstwo na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie; od 1927 nale¿a³ do Cechu w.
£ukasza, uczestniczy³ w wystawach tego ugrupowania.
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 37.

Rypiñski Karol, ur. 5 listopada 1809 w guberni witebskiej, zm. 29
lipca 1892 w Wilnie. Od 1826 studiowa³ rysunek i malarstwo na Uniwersytecie Wileñskim u Jana Rustema. Mieszka³ w Wilnie, gdzie mia³ w³asn¹
pracowniê, uczy³ prywatnie rysunku. Malowa³ portrety, w tym miniatury,
m.in. Kobieta w czarnej sukni, 1857; portrety: Jana Zarzeckiego, 1874;
Jana Barszczewskiego, Ignacego Monkiewicza; pejza¿e: Zamek w Trokach, obrazy o tematyce religijnej do kocio³ów Bernardynów i Bonifratrów w Wilnie, w Cytowianach, Traupiach i Debejkach (NMP Ró¿añcowa, 1885) na Litwie; wykona³ litografie portretowe Jana Rustema, 1833;
Micha³a Bobrowskiego, 1833; Tomasza Kuczkowskiego, 1835; Feliksa
Rymkiewicza, 1836; Jana Skide³³a, 1838; Antoniego Falkowskiego, 1838;
Jana Cywiñskiego, 1841; ilustrowa³ ksi¹¿kê Micha³a Baliñskiego Historia
miasta Wilna; kilka jego litografii zamieci³ Jan Kazimierz Wilczyñski w
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Albumie wileñskim. Pochowany na cmentarzu Bernardyñskim w Wilnie.

V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 554; A. Kasperavièienë,
J. Surwi³o, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz Bernardyñski. Wilno 1997, s. 60.

Sadownikow Wasilij, ur. 16 grudnia 1800 w Miestniczach w guberni
ka³uskiej, zm. 26 lutego 1879 w Petersburgu. Pochodzi³ z rodziny ch³opów pañszczynianych, w 1837 wyzwolony. W 1838 ASP w Petersburgu
nada³a mu tytu³ wolnego artysty. W 1845-1848 mieszka³ w Wilnie i Kownie. Malowa³ pejza¿e oraz sceny rodzajowe, m.in. Wnêtrze kocio³a Trynitarzy w Wilnie, 1847; Widok Wilna od Góry Zamkowej, 1846; Ulica wiêtojañska w Wilnie, 1847; Katedra wileñska, 1847; Widok Wilna od Zarzecza, 1848; Koció³ Bernardynów, 1852; Kaplica w. Kazimierza, 1852.
V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t.3. Vilnius 1987, s. 608.

Sadowska Maria, ur. w 1911 w Warszawie, zm. w 1959 w Krakowie.
Jej ojciec by³ rzebiarzem. Po ukoñczeniu gimnazjum w Sosnowcu od
1934 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB w Wilnie, który ukoñczy³a (absolutorium) w 1939 w pracowni prof. Henryka Kuny. Bra³a udzia³
w wystawach sprawozdawczych wydzia³u za lata 1934/35-1937/38. W
czasie okupacji dzia³a³a w AK. Aresztowana w 1945 przez NKWD i osadzona w ³agrach w g³êbi Rosji. W 1956 osiad³a w Krakowie. W Politechnice Krakowskiej zosta³a zatrudniona w pracowni rzebiarskiej Katedry
Rysunku, Malarstwa i Rzeby, pocz¹tkowo jako technik, a po zdaniu egzaminu dyplomowego w 1957  na stanowisku st. asystenta.
J. Kot³owski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Toruñ 1996.

Sapasniewicz, ¿y³ w XVII w. w Wilnie i w województwie miñskim. Namalowa³ obraz wiêty Józef z Dzieciêciem.

M. Janicka, Encyklapiedyja literatury i matactwa Bie³arusi, t.4. Minsk 1987, s. 642.

Sapir Abba, ¿y³ w XIX/XX w.; ¿ydowski malarz. By³ twórc¹ tzw.
Sta³ej Wystawy Sztuki, w 1930-1935 organizowa³ w Wilnie wystawy, w których brali udzia³ tak¿e artyci Polacy.

J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1939).

Saunders Józef, ur. 1773 w Londynie, zm. 1 stycznia 1845 w
Krzemieñcu. Grafiki uczy³ siê w Londynie; w 1794 lub 1796-1810 pracowa³ w Ermita¿u, rytowa³ portrety rodziny carskiej. W 1800 otrzyma³
tytu³ akademika sztuki; w 1810-1821 z przerwami pracowa³ na Uniwersytecie Wileñskim, by³ kierownikiem Katedry Grafiki, wykszta³ci³
m.in. Wincentego Smokowskiego i Walentego Wañkowicza. W 18181821 leczy³ siê we Florencji, póniej mieszka³ w Odessie i Krzemieñcu.
Wykona³ m.in. portrety Paw³a I (1801); Piotra Bagrationa (1805), Adama Czartoryskiego (1812) wg portretu Jana Damela; Jana Fryderyka
Niszkowskiego (1812) wg portretu Jana Rustema; Tadeusza Czackiego; wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek, g³ównie autorów rosyjskich.
V. Gasiûnas, Tarybø Lietuvos enciklopedija, t. 3. Vilnius 1987, s. 634.
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Savickas Augustinas, syn pisarza i dyplomaty Jurgisa Savickisa, ur. w
1919 w Kopenhadze. W 1919-1923 mieszka³ z rodzicami w Danii, w 19231927  w Finlandii, w 1927-1939  w Kownie. Od 1939 do 1940 studiowa³ socjologiê na Uniwersytecie Genewskim, w 1940-1941  w ASP w
Wilnie, a od 1943 do 1944  w Szkole Sztuk Piêknych im. Rewolucji 1905
Roku w Moskwie. W 1945-1949 uczy³ siê w wileñskim Pañstwowym
Instytucie Sztuk Piêknych, uzyskuj¹c dyplom malarza. W 1949-1951 pracowa³ jako st. inspektor urzêdu ds. artystycznych. Od 1951 do 1972 wyk³ada³ (jako profesor) w Instytucie Sztuk Piêknych. W 1964 obroni³ rozprawê doktorsk¹ Pejza¿ w malarstwie litewskim. W 1973-1979 by³ pracownikiem naukowym sekcji historii sztuki Instytutu Historii AN Litwy. W
1976-1978 wyk³ada³ w Instytucie In¿ynierów Budowlanych (obecnie Uniwersytet Techniczny im. Giedymina) w Wilnie. Uczestniczy³ w wystawach od 1949. Malowa³ sceny figuralne, pejza¿e, martwe natury, portrety.
R. R., Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 190-191.

Sawkówna-Bo³oz Natalia, ur. w 1910 w Wilnie, zm. w 1989 w Katowicach. Po ukoñczeniu gimnazjum i Szko³y Rzemios³ Artystycznych WTAP
w Wilnie w 1933-1938 studiowa³a na Wydziale Sztuk Piêknych USB; bra³a
udzia³ w wystawach sprawozdawczych wydzia³u w 1933/34-1937/38.
Po wojnie mieszka³a w Katowicach. Malowa³a obrazy do kocio³ów, zachowa³o siê kilka przedwojennych grafik z motywami wileñskimi.
J. Kot³owski, Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 144.

Schatz (Szatz) Ber, (Baruch, Borys), ur. w 1867 w Worniach na ¯mudzi, zm. w 1929 w Denver. Uczy³ siê w Wilnie w Szkole Rysunkowej I.
Trutniewa i w pracowni Alfreda Romera ok. 1878, w Klasie Rysunkowej w
Warszawie. W 1888 wystawi³ w warszawskiej ZSP G³owê ¯yda. Opiekowa³ siê nim M. Antokolski, którego by³ uczniem i pomocnikiem w Pary¿u w
1890-1896. Przebywaj¹c w Monachium, utrzymywa³ kontakty z S. Hirszenbergiem, L. Krestinem i H. Glicensteinem. Zaproszony w 1896 przez
króla Bu³garii Ferdynanda, wyjecha³ do Sofii, gdzie zosta³ mianowany nadwornym rzebiarzem i za³o¿y³ pierwsz¹ w tym kraju Szko³ê Sztuk Piêknych. Na wieæ o pogromie ¯ydów w Kiszyniowie w 1903 postanowi³
osiedliæ siê w Palestynie i za³o¿yæ szko³ê artystyczn¹. Po zatwierdzeniu tego
postulatu przez VII Kongres Syjonistyczny w Bazylei w 1905 wyjecha³ do
Jerozolimy w towarzystwie E. M. Liliena i w nastêpnym roku otworzy³
Szko³ê Sztuk i Rzemios³ Becalel, która sta³a siê g³ównym orodkiem ¿ydowskiej sztuki w Palestynie. W programie nauczania obok malarstwa i rzeby
znalaz³o siê rzemios³o artystyczne i sztuka stosowana. Pragn¹³ stworzyæ
¿ydowsk¹ sztukê narodow¹ poprzez wykorzystanie tradycyjnych form i
ornamentów ¿ydowskiego rzemios³a i iluminatorstwa, dostosowanych technicznie i stylowo do panuj¹cych wówczas w Europie tendencji art nouveau.
Prace wykonane w szkole prezentowane by³y na wystawach w Europie,
m.in. we Lwowie w 1910. Opublikowa³ pamiêtnik i kilka ksi¹¿ek po hebraj31
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sku. Twórczoæ Schatza obejmowa³a wykonane z br¹zu rzeby i p³askorzeby (uznane za tradycyjn¹ formê sztuki ¿ydowskiej). By³y to portrety
(m.in. M. Antokolskiego, A. Rubinszteina, T. Heltzla), studia g³ów i postaci
tradycyjnych ¯ydów, sceny starotestamentowe (Samson i Dalila) i symboliczne. Uprawia³ tak¿e malarstwo (Autoportret, ok. 1930).
J. Malinowski, Kultura artystyczna Wilna 1893-1945, [w:] Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989), s. 16; J. Malinowski,
Kszta³cenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje. Katalog. Toruñ 1996, s. 93-94.

Schick Micha³, ¿y³ w XVIII w.; rzebiarz, jezuita, z Jakubem Grymem
do 1746 zbudowa³ 5 stiukowych o³tarzy w kociele w. Jana w Wilnie.
J. Paszenda, S³ownik artystów polskich, t. 2. Wroc³aw 1975, s. 508.

Schnops Michale, w XVII w. w Wilnie w 1666-1671 wykonywa³
ilustracje do ksi¹¿ek.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 155.

Schnops Thomas, ¿y³ w XVII w w Wilnie w 1666-1671 wykonywa³ ilustracje do ksi¹¿ek.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 155.
Schrammówna Helena, ur. 1881 w Lechowie na Podgórzu Karpackim, zm. 1942; malarka, konserwator. Studiowa³a na UJ i od 1904 w
Wy¿szej Szkole Sztuk Zdobniczych w Monachium, uczy³a siê malarstwa
w Pary¿u; rysunku w szko³ach Kielecczyzny, od 1925  w Wilnie; w
1925-1939 pracowa³a w dziale sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Wilnie;
dzia³a³a w Towarzystwie Popierania Przemys³u Ludowego i w Bazarze
Przemys³u Ludowego w Wilnie. Nale¿a³a do Klubu Smorgonia (wykona³a 11 akwarel do ¿artobliwego wiersza Wygnanie z raju). Uprawia³a malarstwo cienne oraz na szkle. Wykona³a projekt fryzu do kaplicy Matki
Boskiej Ostrobramskiej. Namalowa³a m.in. obrazy Niedziela Palmowa w
Wilnie (1926); Trzech Budrysów, 1930; Zosia i Hrabia; Serenada. Opublikowa³a w Wilnie O wartoci artystycznej samodzia³ów ludowych na Wileñszczynie (1927); Sztuka ludowa a praca owiatowa na wsi (1934);
Sztuka ludowa i jej znaczenie dla twórczoci artystycznej (1939).

Wileñskie rodowisko artystyczne 1919-1945, katalog. Olsztyn b.d. (1989); J.
Poklewski, Polskie ¿ycie artystyczne w miêdzywojennym Wilnie. Toruñ 1994, s. 126;
F. Ruszczyc, Dziennik. Czêæ druga. W Wilnie 1919-1832. Warszawa 1996, s. 621;
Encyklopedia Ziemi Wileñskiej. Wileñski s³ownik biograficzny pod kier. H. Dubowika, L. J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s. 361.

Schretter, Schroeter Johan, ¿y³ w XVII w.; niemiecki malarz. W
Wilnie malowa³ obrazy religijne do kocio³ów (wiêta Rodzina do katedry) oraz portrety arystokratów wileñskich.
Lietuvos dailës istorija. Vilnius 2002, s. 147, 150.
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ECHA XVII MIÊDZYNARODOWYCH SPOTKAÑ POETYCKICH
MAJ NAD WILI¥
GRUNWALD  ALGIRIS
Romuald Mieczkowski
¯yjemy od rocznicy do rocznicy  nie dla samej radoci
wiêtowania. Nawi¹zuj¹c do
minionych zdarzeñ, pielêgnujemy pamiêæ historyczn¹, etosy
XV-wieczny drzeworyt, przedstawiaj¹cy bibohaterstwa dodaj¹ otuchy i
twê pod Grunwaldem
dzisiaj. Podczas obchodów 600lecia Bitwy pod Grunwaldem dzia³o siê niema³o: by³y igrzyska, ale nie
zabrak³o i rozwa¿añ.
W rodowisku Znad Wilii podjêlimy te¿ próby zastanowienia siê:
a co daje przypomnienie tak abstrakcyjnej daty w realiach wspó³czesnych. W³aciwie w ka¿dym tegorocznym numerze pisma znalaz³y siê
jakie grunwaldzkie akcenty, zamykaj¹c rok  drukujemy niektóre wyst¹pienia podczas konferencji, na której zastanawialimy siê o roli dzisiejszych potyczek o historiê i kulturê; o tym  razem czy osobno reprezentowaæ siebie i region na arenie miêdzynarodowej. Chodzi³o te¿ o
szczer¹ rozmowê na wa¿ny temat wspó³pracy na niwie interpretacji
historycznej i twórczej.
A dyskusje na ten temat zapocz¹tkowa³ ju¿ sam Jan D³ugosz,
daj¹c w swych Dziejach Polski opis bitwy, spopularyzowany barwnie notabene przez Henryka Sienkiewicza. Innych relacji nie mamy,
Niemcy nie byli zainteresowani w nag³onieniu pora¿ki, a Zachód
nie swoje dzieje przyj¹³ i ogarn¹³ powci¹gliwie. Potem i potyczek
miêdzys¹siedzkich nie oszczêdzi³a nam historia, w jakim stopniu
trwaj¹ one przez ca³y czas.
Drukujemy wyst¹pienia tych uczestników konferencji podczas
XVII MSP Maj nad Wili¹, którzy dostarczyli tekstów. Niestety,
nie znalaz³em mo¿liwoci odtworzenia z nagrañ przebiegu 5-godzinnej dyskusji.

33

I NIE TYLKO POD K¥TEM 20-LECIA ZNAD WILII
Edmund Pawlak

©Maciej Mieczkowski

Przed kilkoma godzinami, w gronie
uczestników Maja nad Wili¹, wrêczy³em
redaktorowi naczelnemu Znad Wilii presti¿ow¹ Nagrodê Bene Merentibus, przyznan¹ przez Fundacjê Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Pogratulujmy mu
wszyscy serdecznie za to, ¿e pismo jest.
Takie, jakie jest. Znacz¹ce i cenione w tej
czêci Europy. Bliskie pogl¹dom Jerzego
Giedroycia i jego polskiej polityce wschodniej. By³ to wa¿ny argument uzasadnienia Autor publikacji
przyznania nagrody. Do dyskusji wokó³ Giedroycia wrócê jeszcze w
dalszej czêci wyst¹pienia.
Z dotychczasowych wypowiedzi dyskutantów wynika, ¿e dzisiejszy temat majowych spotkañ Grunwald znaczy ¯algiris. Potyczki o
kulturê, wywo³a³ emocjê i zainteresowanie, równie¿ wród poetów,
pomimo militarnego charakteru tej bitwy. Przed wyjazdem do Wilna w
Kurierze Wileñskim przeczyta³em, ¿e w br. na pole Grunwaldu, w
600-setn¹ rocznicê bitwy, przybêdzie dwóch Witoldów. Mo¿e chodzi o
wzmocnienie dowodzenia jednej ze stron wojsk sprzymierzonych. Ale
co to za interes, skoro nie zadbano o drugiego Matejkê. Pomijaj¹c tê
dygresjê1 , zapewniam Pañstwa, ¿e w 2010 roku równie¿ wygramy tê
ostatni¹ bitwê redniowiecznej Europy. Podobnie bêdziemy j¹ wygrywaæ i w latach nastêpnych.
Dla nas tu zebranych wa¿niejsza jest druga czêæ tematu Potyczki o
kulturê.
Od pierwszych dni odzyskania niepodleg³oci i suwerennoci pañstw
w naszej czêci Europy, stosunkami z s¹siadami zajmowa³o siê wielu
uczonych historyków, twórców idei, polityków, dzia³aczy. Instytucje
spo³eczne i rz¹dowe. Polska wciela³a w ¿ycie ideê Jerzego Giedroycia,
polityki dobros¹siedzkich stosunków. Fundacja te¿ do nich nale¿y, jako
organizacja pozarz¹dowa, powo³ana z inicjatywy i pod patronatem ówczesnego Prezydenta RP1.
Przez ponad dziesiêciolecie mówilimy o znaczeniu wspólnoty dziedzictwa, o tym, ¿e wspó³pracê miêdzy suwerennymi narodami nale¿y
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rozwijaæ w oparciu o tê wspólnotê. Nie s¹dzono jednak, ¿e spór o
pamiêæ, o historiê pozostanie kluczowym na d³ugie lata. I bêdzie narasta³, podlega³ wp³ywom politycznym. Mo¿e bylimy naiwnymi, niepoprawnymi optymistami i za wiele oczekiwalimy od polityków, od siebie. Problemy rozwi¹zywano za pomoc¹ deklaracji dobrej woli, które
do niczego nie zobowi¹zywa³y. Ale s³u¿y³y politykom. Uchodzi³y naszej
uwadze sprawy o znaczeniu d³ugofalowym. Program edukacyjny spo³eczeñstw, wspó³praca i wymiana m³odzie¿y, wspólne instytucje kultury i edukacji.
Przypomnê tu ci¹gle aktualn¹ opiniê prof. Jana Kieniewicza, ¿e odczytanie dziedzictwa to sprawa programu edukacyjnego w skali ca³ego regionu. Czy prof. Bohdana Cywiñskiego, upominaj¹cego siê o wspólne badania nad wzajemnym oddzia³ywaniem kultur kresowych na siebie2.
Nie tylko bowiem kultura polska tworzy³a cywilizacjê i kulturê Kresów, ale równie¿ sama zmienia³a siê pod wp³ywem spotkanych tam
kultur. Nabiera³a innych cech i wartoci. Dodam do tego  a co z naszymi polsko-litewskimi podrêcznikami historii i kultury? Wspólna
Komisja podrêcznikowa ma ju¿ w³asn¹ d³ugoletni¹ historiê3 i zas³uguje
na odrêbne opracowanie.
Giedroyciowska polityka wschodnia, przynajmniej w publicznym
dyskursie, budzi skrajne emocje. Jedni ¿egnaj¹ Giedroycia, inni wykorzystuj¹ jego idee dla uzasadnienia swoich koncepcji polityczno-partyjnych. Takim pomys³em jest zagospodarowanie strefy jagielloñskiej
na wschodzie. Centrum jagielloñskie m.in. ma wzi¹æ wspó³odpowiedzialnoæ za rozszerzanie UE na Wschód i zapobiec grobie wtórnego
podzia³u Europy. Przy okazji powstanie strefa, oddzielaj¹ca Rosjê od
UE i od nas (Polski i Litwy ).
Zdaniem publicysty Marcina Wojciechowskiego, mylenie Redaktora
ponios³o klêskê4 . Im wiêcej czasu mija od mierci twórcy Kultury 
paryskiej, tym bardziej widaæ, ile osób przyjê³o jego ideê powierzchownie, bo taka by³a moda. Zapomina siê, ¿e casus Giedroycia to tak¿e
pojednanie miêdzy s¹siadami i wspó³praca suwerennych pañstw Europy
rodkowej i Wschodniej. A to jest i d³ugo jeszcze bêdzie aktualne.
Zapewne te dyskusje sk³oni³y ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego do potwierdzenia aktualnoci polskiej polityki wschodniej.
W wywiadzie, udzielonym Andrzejowi Baranieckiemu O Giedroycia sporu
nie ma5, mówi³, wbrew temu, co siê powszechnie s¹dzi, ¿e w Polsce nie
ma sporu, co do s³usznoci realizowania Giedroyciowej polityki wschodniej. Jest to spór o metody dzia³ania i roz³o¿enie akcentów. Ci, którzy najg³oniej krzycz¹ o tym, ¿e zatracona zosta³a spucizna Jerzego Giedroycia,
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zapominaj¹, ¿e on nie proponowa³ budowania relacji
z Ukrain¹ czy Bia³orusi¹
przy jednoczesnej programowej wrogoci wobec
Rosji. Optowa³ za budowaniem dobrych relacji z naszymi s¹siadami i pojednaniem polsko-rosyjskim6.
Mieczkowski pozytywnie odczytuje politykê
wobec naszych wschodnich s¹siadów w tym i Ro- Edmund Pawlak w towarzystwie Ma³gorzaty Kasner,
sji. Polskiego w¹tku z hi- dyrektora Instytutu Polskiego i Janusza Skolimowskiego, ambasadora RP podczas Maja na Wili¹
storii Litwy, Bia³orusi czy
Ukrainy wykreliæ siê nie da. Nie mo¿na te¿ uznaæ go za regionalne fragmenty historii Polski. Imiona bohaterów wspólnych dziejów i wielkich
twórców, a wiêc i zwyciêskich bohaterów spod Grunwaldu, wpisane s¹
na kartê dwóch, a nawet trzech narodów, i bêd¹ na zawsze tworzyæ ró¿ne
tradycje. Przyk³adem jest Tadeusz Kociuszko. Nam kojarzy siê on przede
wszystkim z Rynkiem Krakowskim. Urodzi³ siê w Kobryniu, z matki Bia³orusinki, a swe amerykañskie, generalskie ordery powiesi³ jako votum nie
w ³aciñskim kociele, ale w matczynej unickiej cerkiewce.
Poja³tañska rzeczywistoæ regionu nie jest prost¹ kontynuacj¹ dziejów narodowych i tworzy niejasn¹ to¿samoæ wspólnot. Odczytanie
dziedzictwa ca³ego regionu wymaga wiêkszego wysi³ku organizacyjnego, powo³ania stosownych instytucji i zespo³ów ludzkich. Prowadzenia szerokiej pracy edukacyjnej i informacyjnej spo³eczeñstw. Zaniedbania, a mo¿e brak motywacji i chêci, s¹ tu widoczne. W zamian
mamy coraz wiêcej potyczek: o historiê i to¿samoæ, o korektê przesz³oci, o drobne fa³szerstwa, ogólnie o korygowanie dziedzictwa. A
to jest droga, prowadz¹ca donik¹d.
Nadal jestem zdania, ¿e tylko polityka wzajemnego poznawania i
pielêgnowanie wspólnego dziedzictwa bêdzie sprzyjaæ rozwojowi przyjacielskich kontaktów, wspólnych dzia³añ i wspó³pracy na arenie miêdzynarodowej, pog³êbianiu wiêzi ekonomicznych, tworzeniu nowych
wartoci kulturowych w XXI wieku, w zjednoczonej Europie, w której i Polska, i Litwa maj¹ swoje miejsce. W pierwszym rzêdzie umacniajmy wspólnie pozycjê Polski i Litwy w organizacjach, z którymi
zwi¹zalimy przysz³oæ narodów i pañstw w UE i w NATO. Nie ozna36
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cza to, ¿e Giedroyæ nie widzia³ Polski jako ³¹cznika miêdzy wschodem
a zachodem. Mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej bêdzie znacz¹c¹ funkcj¹ jej polityki wschodniej.
¯aden naród nie dziedziczy to¿samoci drugiego narodu i nie mo¿e
przej¹æ jego dorobku. Prawd¹ jest za, ¿e w obecnej rzeczywistoci geopolitycznej jeden naród powierzy³ drugiemu opiekê nad pozostawionym
dorobkiem kulturalnym i cywilizacyjnym na terytorium, którym obecnie
w³ada. Sam przejmuj¹c tak¹ odpowiedzialnoæ od innych. Mamy wiêc
europejskie prawo domagaæ siê szanowania naszego dziedzictwa od obecnych jego stra¿ników. Nie zwalnia to nikogo od bezporedniego udzia³u
w ochronie tego dziedzictwa, gdziekolwiek ono siê znajduje.
Negatywna polityka historyczna staje siê instrumentem walki w rêkach polityków praktycznie we wszystkich pañstwach Europy rodkowej i Wschodniej. I jest po¿ywk¹ dla ró¿nego rodzaju nacjonalistów,
skrajnych szowinistów i drobnych kuglarzy, prowadz¹cych do destrukcji
stosunków miêdzy narodami.
Pocz¹tki tego zjawiska obserwujemy, niestety równie¿ miêdzy Wilnem i Warszaw¹. Nie miejsce i czas, aby wypominaæ sobie grzechy.
Jednak dla ilustracji powo³am siê na opiniê znanej piosenkarki, równie¿
i na Litwie, Maryli Rodowicz. To absolutnie niedopuszczalne  kradzie¿ votów z o³tarza w Ostrej Bramie, czy wymiana historycznych jej
elementów bez zgody konserwatora zabytków. Nasze pañstwo powinno pomagaæ Polakom tam mieszkaj¹cym, interweniowaæ w wypadku
niszczenia zabytków.
O to samo upomina³o siê Znad Wilii7 w stosunku do Celi Konrada,
która pod pozorem nieznanych wyników badañ naukowych, dotycz¹cych pierwotnej jej lokalizacji, znalaz³a miejsce w przybudówce administracyjnej hotelu Pas Bazilijonus. Który  jak siê wydaje  prze¿ywa
kryzys. I cela mu nie pomog³a. Konserwator Wilna wówczas te¿ by³

Przy poprawionej tablicy na bramie Cmentarza Bernardyñskiego, tablica w swej
pierwszej wersji, która znik³a i zosta³a zast¹piona inn¹
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g³uchy! Z ¿alem przyznajê, ¿e w obecnoci niektórych prominentnych
naszych rodaków z Warszawy dokonano uroczystego otwarcia Celi, któr¹
wprawdzie nie nazwano Cel¹ Konrada, ale Ekspozycj¹ Celi Konrada .
Z kronikarskiego obowi¹zku wspomnê jeszcze o zmianie tablicy na bramie Cmentarza Bernardyñskiego, z której zniknê³y nazwiska Prezydentów
Polski i Litwy, którzy podjêli decyzjê o renowacji nagrobków i porz¹dkowaniu tej nekropolii (w br. liczy ona 200 lat). O zmianie nawet nie poinformowano zainteresowanych, przynajmniej jednego z dwu fundatorów tablicy.
Przyk³adów mo¿na podaæ wiêcej, przynajmniej z naszej strony. S¹ i
takie, które wymaga³y interwencji obydwu rz¹dów  zosta³y uznane
przez w³adze litewskie za obra¿aj¹ce naród polski.
Co wiêc oznaczaj¹ potyczki o kulturê? O pamiêæ? O historiê? Czy
bêdzie zwyciêzca? Kto je wygra i czyim kosztem?
Na koniec, z ¿alem muszê przyznaæ, ¿e nastêpuje powolne, ale systematyczne odwracanie siê od siebie obydwu naszych spo³eczeñstw i pañstw.
Mam nadziejê, ¿e jest to proces odwracalny. A cele partnerstwa strategicznego zostan¹ rozszerzone o nowe zadania.
Edmund Pawlak
Cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Litwy
w latach 1996-2005, prezes Zarz¹du Fundacji
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OBCHODY GRUNWALDZKIE: 1910 I 2010
POTYCZKI O DZIEDZICTWO
Marek Chamot
Rocznica grunwaldzka zawsze by³a uroczycie obchodzona w Polsce. Pierwsz¹ obchodzon¹ na wielk¹, ogólnonarodow¹ skalê, by³a 500setna rocznica w 1910 roku. W okresie miêdzywojennym pamiêtano o
rocznicach bitwy, podobnie by³o w okresie PRL. Komunistyczne w³adze w powojennej Polsce uczyni³y z niej jeden z g³ównych motywów
antyniemieckiej polityki. W okresie bierutowskim i gomu³kowskim zasadza³a siê ona na ideologicznym za³o¿eniu, polegaj¹cym na swoistym
niepisanym zak³adzie: powojenna Polska mia³a byæ potencjalnie zagro¿ona rewan¿yzmem zachodnioniemieckim, ³¹cznie z rewizj¹ zachodniej
granicy. Jedynym gwarantem powojennego status quo w relacjach polsko-niemieckich mia³ byæ ZSRR i Uk³ad Warszawski. St¹d pamiêæ o
zwyciêstwie grunwaldzkim, wraz z symbolik¹ dwóch nagich mieczy,
zagospodarowywa³a w znacznym stopniu PRL-owsk¹ to¿samoæ. Antyniemiecki wymiar dziedzictwa grunwaldzkiego obowi¹zywa³ tak¿e w
szeregach partyjnych i w armii ludowej. Sta³ siê czêci¹ wiadomoci i
edukacji obywatelskiej. W tym sensie by³a to kontynuacja sienkiewiczowskiej, rodem z XIX wieku interpretacji stosunków polsko-krzy¿ackich.
Znany i powszechnie wywietlany w szko³ach film Aleksandra Forda
Krzy¿acy wzmacnia³ ten sposób odbioru legendy grunwaldzkiej.
G³ówne uroczystoci w 1910 roku, niezwykle okazale obchodzonej
rocznicy piêæsetlecia bitwy grunwaldzkiej, odby³y siê w Krakowie, a

Pomnik Antoniego Wiwulskiego w Krakowie
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materialnym ich ladem pozosta³ do dzi monumentalny pomnik Jagie³³y.
Polska prasa tego okresu uczyni³a rocznicê g³ównym tematem doniesieñ
i swojej publicystyki. Na pierwszej stronie rocznicowego numeru Orêdownika, który powiêci³ obchodom szczególnie du¿o miejsca, zamieszczono reprodukcjê obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.
Stosowny komentarz odnosi³ siê nie tyle do historycznych wydarzeñ, ile do bie¿¹cego po³o¿enia Polaków w zaborze pruskim. Zawarta
by³a w nim sugestia, i¿ stosunki polsko-niemieckie warunkuj¹ w ogóle
po³o¿enie Polaków w historii. Grunwald oznaczaæ mia³ dla Polski kwestiê bytu i niebytu, istnienia i rozwoju, lub upadku i zniszczenia; nie
tylko bytu polityczno-pañstwowego1.
To zupe³nie ahistoryczne stwierdzenie sformu³owano jako g³os w
dyskusji o kierunku polskiej polityki. W opinii redakcji Orêdownika
bitwa rozstrzygnê³a o tym, ¿e dzi jestemy narodem, ¿e istnieje ¿ywy
jêzyk polski, literatura polska, ¿ywa kultura polska2.
W ujêciu publicysty Dziennika Poznañskiego wygrana grunwaldzka
mia³a dla narodu skutki donios³e, wiat po raz pierwszy ujrza³ Polaków, jako naród godny nale¿eæ do Zachodniej, Rzymskiej rodziny 3.
Orêdownik natomiast odwo³ywa³ siê do teorii niemieckiego zagro¿enia, parcia na wschód: Gdyby na polu grunwaldzkim zakon krzy¿acki
zmia¿d¿y³ wojska polsko-litewskie, by³by zalew germañski swobodnie
potoczy³ na wschód, a Polskê i z ni¹ Litwê by³by niew¹tpliwie spotka³
ten sam los, który sta³ siê smutnym udzia³em le zorganizowanych szczepów s³owiañskich miêdzy £ab¹ a Odr¹. [...] Byæ albo nie byæ! W tych
s³owach wyra¿a siê niebezpieczeñstwo, które w ró¿nej postaci grozi nam
od zachodu z gór¹ tysi¹c lat4. Naiwnoæ i krótkowzrocznoæ rodaków
sprawi³a w przesz³oci, ¿e nie doceniali tego niebezpieczeñstwa [...]
zapatrzeni zbyt jednostronnie we wschodnie dzier¿awy pañstwa. Nie
rozumiej¹ tego zagro¿enia tak¿e wspó³czeni, oddaj¹c siê z³udnym nadziejom, jakoby wiat germañski chcia³ siê choæ na pewien czas wyrzec
na serio parcia na nasze zachodnie kresy i dzielnice5.
Grunwald nasuwa³ te¿ publicystom Orêdownika inne, odnosz¹ce
siê do autostereotypu narodu refleksje, typu: Polacy nie potrafi¹ wykorzystywaæ nawet odniesionych zwyciêstw. To z 1410 roku, uwa¿ane przez
redakcjê za jedno z najwiêkszych w historii Polski, mia³o byæ zmarnowane przez niew³aciwe podejcie Polaków: le rozumian¹ rycerskoæ,
która nie pozwoli³a na dokoñczenie dzie³a, tak chlubnie rozpoczêtego.
Tê w³aciwoæ Polacy mieli przejawiaæ równie¿ w innych okresach. Z
czasem dosz³y kolejne wady, przyczyniaj¹ce siê do marnowania nastêpnych historycznych okazji do wybicia siê na silne i normalnie
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funkcjonuj¹ce pañstwo europejskie. By³ wród nich m.in. chroniczny
u Polaków brak orientacji politycznej i zmys³u pañstwowego, jako skutek braku wytycznej zasady w polityce i ci¹g³oci w dzia³aniu, przy
jednoczesnej nieumiejêtnoci planowego, konsekwentnego, systematycznego trzymania siê jasno wytkniêtego celu. Pod tym wzglêdem 
zauwa¿y³ publicysta Orêdownika  grzeszymy i dzisiaj jeszcze wiele 6.
Zwyciêstwo nad Zakonem Krzy¿ackim, co prawda, da³o nowe ¿ycie
Polsce, Litwie i Rusi oraz wszystkim narodom s³owiañskim, lecz Polacy
w warunkach zaborów pozostaj¹ narodem niedojrza³ym, pe³nym wad,
odziedziczonych po przodkach. W przypadku rywalizacji z Krzy¿akami za b³¹d uznano pozostawienie ich w Prusach. Z wyrzutem publicysta Orêdownika skonstatowa³: Polska po pokonaniu Krzy¿aków nie
wypêdzi³a ich, bo takie postêpowanie nie odpowiada³o rycerskoci i
wspania³omylnoci króla i rycerstwa polskiego 7.
Publicyci Orêdownika, podobnie jak i innych czasopism z Wielkopolski i Pomorza, nie unikali bezporedniego dydaktyzmu. Wykorzystywali do tego celu wydarzenia z przesz³oci, nie bacz¹c na ahistorycznoæ ocen. Stereotypowe podejcie do przesz³oci ujawnia³o siê
szczególnie przy stosunkach polsko-niemieckich. Opinie, dotycz¹ce
minionych spraw, przenoszono do bie¿¹cej polityki narodowej. Mia³y
one przypominaæ, tak jak bitwa pod Grunwaldem, czym my, Polacy,
bylibymy dzi, gdybymy byli wytrwali, a comy zmarnowali8.
Za takie w³anie marnowanie mo¿liwoci i sprzyjaj¹cych okazji redakcja Orêdownika uzna³a postawê niektórych konserwatystów z
zaboru austriackiego, którzy zdystansowali siê w stosunku do uroczystoci grunwaldzkich. Inkryminowani politycy galicyjscy uwa¿ali, ¿e
rocznica ta wywo³aæ powinna u Polaków jedynie smutne myli, pobu41
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dzaæ do p³aczu, mo¿e w rozpacz wtr¹ciæ, byli przy tym przekonani, i¿
g³one obchody to nie s³u¿ba narodowa, a za tak¹ nale¿y uznaæ pracê,
ofiarê i czyn a nie frazes9.
W Poznaniu przyjêto to bardzo ch³odno; argumenty owych konserwatystów, i¿ wznosz¹ siê ponad wszelkie wzglêdy natury uczuciowej i kieruj¹
siê polityczn¹ trzewoci¹ (nie ulegaj¹ te¿  jak smacznie sami okrelali 
kobiecym s³abostkom uczuciowym), zosta³y na ³amach Orêdownika wrêcz
omieszone. Polityków tych uznano za odnosz¹cych siê z bezwzglêdnym
lekcewa¿eniem do wszelkich polskich narodowych i politycznych pierwiastków uczuciowych. Mia³a to byæ jednak cecha, wystêpuj¹ca w ogóle
wród Polaków: zwyklimy przerzucaæ siê z jednej ostatecznoci w drug¹;
raz egzaltacja uczuciowa i tylko ona, to znów wyklinanie wszelkich pobudek uczuciowych, jak gdyby najwiêkszego nieszczêcia10.
Redaktorzy Orêdownika mieli nie lada k³opot z ustosunkowaniem
siê do tego typu pogl¹dów konserwatywnych, poniewa¿ sami propagowali trzewoæ mylenia wród Polaków, nawo³ywali do konkretnego dzia³ania, a nie tylko s³ownych deklaracji.
W podobny, jak krakowscy konserwatyci, sposób ustosunkowa³ siê
do obchodów grunwaldzkich Ludwik Straszewski na ³amach Dziennika
Poznañskiego: Nie mogê wybuchn¹æ uniesieniem, nie potrafiê wznosiæ okrzyków na czeæ naszej wielkoci, nie zdo³am dzi powtarzaæ frazesów, które nie
karmi¹ ani buduj¹, lecz podniecaj¹ tylko pró¿noæ i pierwsz¹ mi³oæ w³asn¹.
Wielu ma g³one obchody za s³u¿bê narodow¹ [...]. Ze s³u¿b¹ narodow¹ nie
wolno czekaæ na dzieñ historyczny, na 500-lecie bitwy, wygranej przez naszych dziadów. S³u¿bê narodow¹ pe³niæ trzeba bez ustanku...11 (w innym
miejscu Straszewski zdefiniowa³, czym dla Polaków powinna byæ s³u¿ba
narodowa  mia³y siê na ni¹ sk³adaæ praca i ofiara12).
W dalszej czêci artyku³u Straszewskiego znajdujemy opinie o polskim sposobie obchodzenia rocznic narodowych: Obchód pami¹tkowy
dogadza pragnieniom serc, ale dzia³anie jego ogranicza siê do sprawiania sobie samym satysfakcji i przyjemnoci. Mo¿e bez g³onych,
wspólnych uniesieñ i zgie³kowych uroczystoci ¿ycie obyæ siê nie potrafi, mo¿e nawet one graj¹ jak¹ rolê po¿¹dan¹, zaspokajaj¹ istotne potrzeby cz³owieka, ale nie ³udmy siê, one si³ narodowi nie przymna¿aj¹,
ducha nie karmi¹, bytu naszego nie ratuj¹. One siê nie przyczyniaj¹ do
dwigniêcia Ojczyzny naszej z upadku13. Je¿eli Polacy jako naród musz¹
ducha sztucznie budziæ i krzepiæ [za pomoc¹] urz¹dzania manifestacyjnych obchodów, to s¹ na dobrej drodze do zguby  stwierdza³ Straszewski; uczczenie pami¹tek dziejowych winno byæ skutkiem uniesieñ,
nie za ich przyczyn¹... Rocznica bitwy pod Grunwaldem powinna,
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jego zdaniem, wywo³ywaæ [w Polakach] jedynie myli smutne, nawet
wtr¹caæ Polaków w rozpacz i pobudzaæ do p³aczu. Powód by³ oczywisty: Mielimy pañstwo wielkie, bogate, dla wrogów grone, a dzi go
nie ma... [i] nie ma wiêkszego bólu, jak wspomnienie minionej wielkoci w dniu upadku i upokorzenia...
Zwraca³ siê nastêpnie z pytaniem: Czy jestemy zdolni pod wp³ywem
wspomnieñ o najbardziej nawet podnios³ym zwyciêstwie z przed 500 lat
zapomnieæ o straszliwym po³o¿eniu obecnym, czy potrafi³oby usun¹æ z
przed oczu i z pamiêci grozê i niebezpieczeñstwo przysz³oci? Konstatowa³ wreszcie: Gdy siê patrzy doko³a, gdy siê s³ucha, co mówi¹, gdy siê
czyta, co pisz¹  niepodobna oprzeæ siê obawie  czy wród nas nie ma
ludzi co s¹dz¹, i¿ przez udzia³ w uroczystociach (grunwaldzkich 
M.Ch.), przez popieranie obchodów wype³nia siê obowi¹zki wzglêdem
kraju? Obymy siê mylili14.
Rozwa¿ania Straszewskiego, jak widaæ, daleko odbiega³y od tonacji
przyjêtej przez wiêkszoæ polskiej prasy zaboru pruskiego. Publicysta
Dziennika Poznañskiego orzeka³: Je¿eli w polskim narodzie s¹ wyznawcy takiego taniego i przyjemnego patriotyzmu, to ich z grzesznego
ob³êdu wyrwaæ trzeba. Wiêc nie wolno zaprzestawaæ wo³ania w ¿adnej
chwili: s³u¿ba narodowa to nieprzerwana praca i ofiara. Ofiara nie
tylko z ¿ycia, wolnoci i mienia. Ciê¿kie dowiadczenia przekona³y, ¿e
ofiara taka nie wystarcza, a nieraz jest bezsilna15. Zmiana charakteru
Polaków (Musimy Ojczynie przynieæ w ofierze te u³omnoci, grzechy,
które nas z wy¿yn wielkoci str¹ci³y w g³êbiny upadku. Od Grunwaldu
do Maciejowic) nie bêdzie procesem ³atwym, ale jest konieczna16. Odwo³ywanie siê Polaków do wietnej przesz³oci historycznej Straszewski uznawa³ za nieuprawnione (strojenie siê w cudze pióra). Uwa¿a³, ¿e pracom przesz³oci nale¿y przeciwstawiæ wieñce chwa³y w³asnej, skromniejsze mo¿e, ale równie zacne17. Powo³uj¹c siê na pogl¹dy
Szujskiego, propagowa³ zbli¿ony do konserwatywnego wzorzec Polaka schy³ku wieku: cz³owieka mi³uj¹cego wolnoæ i w³asny honor,
ale umiej¹cego ca³kowicie oddaæ siê sprawie publicznej i wierz¹cego w
wy¿szoæ si³ duchowych.
Straszewski dokona³ te¿ porównania postawy Polaków i Niemców na
przestrzeni dziejów. W przesz³oci Polacy potrafili daæ przyk³ad dzielnoci
i cnoty narodowej. Odnosili zwyciêstwa, których wszak¿e nie potrafili
wykorzystaæ. Sk³ada³y siê na to negatywne cechy Polaków, jak brak sprê¿ystoci w dzia³aniu, ³atwe och³oniêcie z zapa³u, prywata, powolnoæ,
lekkomylna podufa³oæ18. Tak¿e w okresie wojen polsko-krzy¿ackich
Polacy, pomimo swojej walecznoci, ujawnili wszystkie ujemne strony w³a43
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snej historycznej dzia³alnoci, jakie przeszkadza³y w utrwalaniu [...] potêgi. Tymczasem, zdaniem Straszewskiego, bohaterem dalszej walki po
Grunwaldzie sta³ siê Krzy¿ak, Henryk Plauen, on ratuje Krzy¿actwo od
zguby, bo silny by³ cnotami patriotyzmu, mêstwa, ofiary. Przymioty te nawet z³¹ sprawê zdo³a³y ocaliæ19.
Takich przymiotów brakowaæ mia³o Polakom i na pocz¹tku XX
wieku. W¹tek dotycz¹cy porównania Polaków i Niemców zakoñczy³
nastêpuj¹cy wywód: Rozum narodowy nakazuje dzi nie podniecaæ pychy,
nie budziæ zarozumia³oci i lekkomylnej podufa³oci. Wspomnienie
utraconej wielkoci wywo³aæ powinno w dniach upokorzenia skupienie
myli, napiêcie uczuæ i wytê¿enie woli. Zwalczmy w sobie wroga najgorszego, tego ducha wani i prywaty, co nas obezw³adnia³ i pozbawi³
korzyci z (na przyk³ad) krzy¿ackiego pogromu, a droga do pomylnoci stanie przed narodem otwarta. To jedynie godne bêdzie grunwaldzkiego zwyciêstwa, a mo¿e nawet od niego wiêksze 20.
Publicyci skupieni wokó³ Orêdownika nie zaliczali siebie do grona zwolenników fajerwerkowego patriotyzmu, bior¹cego formê za treæ,
frazes za czyn, ale te¿ chcieli unikn¹æ lekcewa¿enia wszelkich uczuæ
narodowych21. Z du¿¹ doz¹ sarkazmu jeden z autorów stwierdzi³: Jest
wielu takich Polaków, którzy za realne uznaj¹ tylko to, czego wartoæ
stwierdziæ mo¿na miar¹, cyrklem i wag¹, czego dotkn¹æ mo¿na palcem,
co zanieæ mo¿na do banku na ksi¹¿kê depozytow¹, lub przynajmniej
przetopiæ w monetê. Wyznawców takich pogl¹dów materialistycznych w
spo³eczeñstwie naszym nie brak.
Zdrow¹ przeciwwagê dla tego typu postaw stanowiæ mia³y czyny
zbiorowe Polaków, których motywem jest uczucie, nie p³ytkie, lecz g³êbokie, rzetelne i twórczej.22 Obchody 500-setnej rocznicy bitwy grunwaldzkiej wykorzystano po stronie polskiej do mobilizacji spo³eczeñstwa w obronie wartoci narodowych w obliczu zagro¿enia wynarodowieniem w zaborze pruskim. Uroczystoci krakowskie by³y wielkim
oskar¿eniem w³adz zjednoczonych Niemiec o nieprzestrzeganie prawa
Polaków do w³asnej kultury. Jednoczenie przypominano chwile s³awnego zwyciêstwa ku pokrzepieniu serc i nie uleganiu materialistycznym postawom i zobojêtnieniu na sprawy narodowe. Kwestie litewskie
by³y praktycznie w polskich obchodach nieobecne.
Wspó³czenie, w 2010 roku, obchody grunwaldzkie odbywa³y siê
w ca³ym kraju, ale najwa¿niejsze na polach Grunwaldu z rekonstrukcj¹
bitwy rycerskiej na niespotykan¹ skalê. Bractwa rycerskie by³y bardzo
dobrze przygotowane i przebieg bitwy zosta³ oddany w sposób w³aciwy. Jednak tegoroczne obchody by³y ju¿ prawie ca³kowicie pozbawio44
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ne akcentów, niechêtnych stronie niemieckiej. W dyskusjach i opiniach
prasowych na temat dziedzictwa grunwaldzkiego koncentrowano siê
na tym, która ze stron koalicji polsko-litewskiej mia³a wiêkszy wk³ad w
ostateczne zwyciêstwo. W komentarzach pojawi³y siê tak¿e g³osy, ¿e
oczywicie zgodnie z histori¹ w rekonstrukcji bitwy na 600-lecie przegrali Krzy¿acy, ale wygranymi okazali siê wszyscy uczestnicy i widzowie. Obok redniowiecznej atmosfery w obozowiskach bractw rycerskich by³y komercyjne stosika pami¹tkarskie, ogródki piwne, sprzedawcy baloników itd. S³owem, atmosfera dobrej zabawy i pikniku.
Zmieni³ siê kontekst obchodów, a Grunwald nie zagospodarowuje ju¿
polskiej to¿samoci z ostrzem antyniemieckim, jak 100 lat wczeniej.
Bitwa ta sama, ale obchody ca³kowicie odmienne. Przypomniano, ¿e
po obu stronach w 1410 roku walczyli knechci z Warmii i Mazur oraz
Ziemi Szczeciñskiej, bêd¹cej wówczas dominium krzy¿ackim. Obchody odwiedzi³a delegacja obecnego Zakonu Krzy¿ackiego z biskupem
Bruno Platterem na czele. By³ tak¿e g³ówny dyrektor Archiwum Krzy¿ackiego, prof. Udo Arnold z Bonn, autorytet w sprawach historii Zakonu. Jestemy dumni z Jana Paw³a II, Grunwald w odwrocie23. W
oficjalnej czêci obchodów w katedrze na Wawelu brali udzia³ prezydent Polski Bronis³aw Komorowski i prezydent Litwy Dalia Grybauskaitë. Prezydent Komorowski podkreli³, ¿e jednym ze skutków zwyciêstwa grunwaldzkiego by³o pog³êbienie wspó³pracy i sojuszu miêdzy
Polsk¹ i Litw¹. Jest to zatem, z dzisiejszej perspektywy, tak¿e wielki
dorobek integracyjny24. Jedynym powa¿nie dyskutowanym problemem
historycznym w 2010 roku by³a kwestia, która ze stron, polska czy
litewska mia³a wiêkszy, decyduj¹cy wk³ad w grunwaldzkie zwyciêstwo. Spojrzenie na Grunwald siê zmienia: Czechów, uczestników bi45
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twy uwa¿a siê za najwaleczniejszych, Litwini nie pierzchali z pola bitwy, lecz zastosowali znakomity fortel ksiêcia Witolda, Niemcy wreszcie wskazuj¹ na exodus ludnoci niemieckiej z terenów dawnego pañstwa krzy¿ackiego po II wojnie wiatowej 25. W podrêcznikach niemieckich do dzi mo¿na g³ównie przeczytaæ nie o bitwie grunwaldzkiej, co o zbudowaniu przez krzy¿aków przesz³o stu miast i tysi¹c wsi.
Polacy natomiast nadal przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do pamiêci o bitwie, a
Litwini w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ my buduj¹ w oparciu o to
zwyciêstwo w³asn¹ to¿samoæ. Z historycznego punktu widzenia natomiast nie ulega w¹tpliwoci, ¿e by³a to jedna z najwiêkszych bitew
redniowiecznej Europy. Za sto lat ten pogl¹d siê nie zmieni, a reszta
bêdzie interpretowana z duchem przysz³ych pokoleñ.
Marek Chamot
Przypisy
Orêdownik, R.: 160/1910; Rocznica grunwaldzka; 2Ibidem; 3 Dziennik Poznañski, R.: 156/1910. Artyku³ nosi tytu³ Geniusz piastowski. Czytamy w nim, ¿e
prawdziwym sprawc¹ Grunwaldu by³ nie Jagie³³o, ani Witold, ani Zyndram i Zawisza. By³ nim Piast ostatni  Kazimierz Wielki. Jemu te¿ z tego powodu nale¿a³ siê
pomnik; 4 Orêdownik, R.: 1910, nr 160, Rocznica grunwaldzka;5 Ibidem; 6 Ibidem; 7 Ibidem. W tym duchu wypowiadali siê tak¿e publicyci innych pism zaboru
pruskiego, np. Gazety Toruñskiej, Gazety Grudzi¹dzkiej, Postêpu, Dziennika Bydgoskiego; 8 Orêdownik, R.: 160/1910; 9 Orêdownik, R.: 166/1910; 10
Ibidem; 11 Dziennik Poznañski, R.: 161/1910; 12 Dziennik Poznañski, R.: 184/
1910; 13 Dziennik Poznañski, R.: 161/1910; 14 Ibidem; 15 Ibidem; 16 Ibidem. Autor
u¿y³ nawet sformu³owania: W tym tkwi zagadka przysz³oci;17 Ibidem; 18 Ibidem; 19
Ibidem; 20 Ibidem; 21 Orêdownik, R.: 166/1910; 22 Ibidem. Orêdownik zauwa¿y³, i¿ obchodzenie wa¿nych rocznic narodowych nie odbywa siê ponad podzia³ami politycznymi. Czêsto zdarzaæ siê mia³o dystansowanie siê rodowisk konserwatywnych wobec tego, co dla Polaków we wszystkich trzech zaborach by³o
symbolicznie najwa¿niejsze; 23 MI/PAP. 14 lipca 2010, aktualizacja 18:26; 24 Ibidem; 25 http://wyborcza.pl/1,754,8144052. B. £abutin, Jak kto widzi Grunwald.
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Sami m³odzi ludzie i wszyscy do Warszawy albo dalej, gdzie w g³¹b
Europy, na zmarnowanie  z rezygnacj¹ odezwa³a siê nienagann¹ polszczyzn¹ prawie siedemdziesiêcioletnia kobieta, zajmuj¹ca miejsce przy
oknie  to, czego nie zrobili przez trzysta lat Polacy, teraz w ci¹gu kilku
lat zrobi z nami Unia. Najgorsze, ¿e nie mo¿na im odebraæ paszportów
albo zakazaæ wyjazdów, bo przecie¿ nie ma ju¿ granic.
Te wypowiedziane z ¿alem s³owa wzbudzi³y moj¹ czujnoæ. Wraca³em z Wilna rejsowym autobusem, z poetyckiego wiêta, którego przes³anie by³o zbudowane wokó³ grunwaldzkiej glorii (XVII MSP Maj nad
Wili¹  Grunwald znaczy algiris. Potyczki o kulturê). A przecie¿ od
tego siê zaczê³o. I wszystkiemu by³ winien jeden cz³owiek. Król W³adys³aw Jagie³³o, który, jak to by siê dzisiaj powiedzia³o jêzykiem ulicy, niestety, nie zostawi³ po sobie dobrej prasy. Pogromcy zakonu krzy¿ackiego i
za³o¿ycielowi jednej z najpotê¿niejszych dynastii starej Europy, zabrak³o
szczêcia do kronikarzy i historyków. Zarówno po polskiej, zaw³aszczonej
w szczególny, niemêski sposób, bo poprzez zwi¹zek ma³¿eñski, wymuszony przez interes pañstwowy, jak i z tej drugiej, mo¿e nawet mocniejszej, bo przypieczêtowanej wiêzami krwi, litewskiej stronie.
Pewnie wynika³o to z faktu, ¿e ¿adna ze stron nie potrafi³a w pe³ni
zaakceptowaæ jego dalekosiê¿nych, z punktu widzenia jemu wspó³czesnych, wygórowanych ambicji politycznych, jako swoich. Dla chrzecijañskiej Europy by³ poganinem, nieomal ludo¿erc¹, który, nie czekaj¹c na przyzwolenie, wdar³ siê miêdzy namaszczonych od Boga wielkich
tamtego wiata i zaj¹³ nienale¿ne mu miejsce. Cywilizacja, pyszni¹ca siê
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swoj¹ kultur¹ i chrzecijañskim ceremonia³em, która nauczy³a siê za pomoc¹ konwenansów wyra¿aæ emocje i potrzeby, nadaj¹c im okrelon¹
dworsk¹ etykiet¹ rangê i zamykaj¹c w zwyczajowych formu³ach, nie
potrafi³a u³o¿yæ siê z tym nieokrzesanym, na wpó³ dzikim analfabet¹,
Litwinem o zwierzêcych instynktach i chorobliwej podejrzliwoci.
Byæ mo¿e jest to jeden z powodów, dla którego D³ugosz z jawnie okazywan¹ niechêci¹ opisuje króla o tak niewygórowanych i bardzo ludzkich
potrzebach, u¿ywaj¹c okrelenia hebes, czyli g³upek, prostak. Za jego
litewscy pobratymcy w szczególnie dotkliwy sposób czuli siê zdradzeni,
pozbawieni wierzeñ i obyczaju swoich ojców, zagro¿eni przez zaprowadzane si³¹ nowe porz¹dki w imiê jego prywatnych interesów i europejskich aspiracji. Zdradzeni tak¿e w dos³ownym sensie, jako ¿e pozbawieni
statusu wielkiego pañstwa i przypisani na zasadzie krewnego z gorszej,
bo pogañskiej i opónionej w rozwoju nacji, do Polski. Poddani procesowi
wynaradawiania i pozbawieni mo¿liwoci samostanowienia na d³ugie lata.
Naszych rodaków znad Wis³y, wyedukowanych na podrêcznikach
do historii, napisanych w latach wcielania w czyn idei budowy internacjonalnego spo³eczeñstwa, dziwi wrogoæ wobec polskich ladów w
materialnym i kulturowym dziedzictwie historycznym Litwy. Tego przecie¿ nie da siê ani przemilczeæ, ani zaw³aszczyæ przez zmianê pisowni
nazwisk czy inne równie niedorzeczne, groteskowe, kiedy patrzy siê
na to z dystansu, czysto formalne zabiegi.
Dziwi jeszcze bardziej, kiedy ta niechêæ, przybieraj¹ca ró¿ne postacie, pojawia siê w parze z sympati¹ dla Rosji, bêd¹cej dla Polaka symbolem rozbiorowego zniewolenia i zbrodniczego totalitaryzmu. Nie tak
dawno mog³em w Miñsku us³yszeæ g³osy, kwestionuj¹ce zasadnoæ
zamys³u Stalina utworzenia w 1940 roku Socjalistycznej Republiki Litewskiej, której formalne istnienie w istocie odebra³o Bia³orusinom
moralne prawo do spucizny po Wielkim Ksiêstwie.
To tylko niektóre z przejawów pokutuj¹cego do dzisiaj na Litwie
syndromu Jagie³³y. Popieszne budowanie to¿samoci poprzez rozbudzenie nacjonalizmów i podtrzymywanie wrogoci nikomu nigdy nie
wysz³o na dobre. Byæ mo¿e to jedynie mój punkt widzenia.
Wraca³em z Wilna przez Warszawê do ma³ej wsi, po³o¿onej na rozleg³ej polanie w Puszczy Kozienickiej (ok. 80 km od Warszawy w kierunku Krakowa), która za spraw¹ Jagie³³y znalaz³a siê w XV wieku na mapach Europy. Najwiêcej o Jedlni mówi Ksiêga XI Dziejów D³ugosza* 
napisa³ w swojej monografii (Jedlnia, w niej koció³ i akta obelnego
*W cytowanych fragmentach zachowano oryginaln¹ pisowniê.
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prawa, wydanej w
1874) tamtejszy proboszcz, historyk i kronikarz, uczestnik powstañ 1830 i 1863
roku, ks. Józef Gacki
 Z niej siê dowiadujemy, ¿e W³adys³aw Jagie³³o kieruj¹c sterem
dwu wie¿o po³¹czonych narodów i lata
najczêciej w Polsce a W strojach ludowych uczestników bitwy
zimy w Litwie przepêdzaj¹c, zwykle w powrocie z Ksiêstwa do Korony
zje¿d¿a³ na zapusty do Jedlni.
Dlaczego tu? Organiczna, prawie zwierzêca nieufnoæ wobec otoczenia (szczególnie dobrze widoczna w relacjach D³ugosza, dotycz¹cych pomówieñ o niewiernoæ wobec kolejnych ¿on) spowodowa³a, ¿e
Jagie³³o wprowadzi³ w³aciwy dla siebie, niespotykany u poprzedników,
a k³opotliwy dla królewskich doradców i dostojników, przywyk³ych do
wygód, system regularnych objazdów ziem Królestwa oraz Litwy.
Trochê przypomina³o to wschodni wzór sprawowania w³adzy, jeszcze z czasów Czyngis-Chana. Dziêki temu w namacalny, niemal fizyczny sposób móg³ monitorowaæ nastroje poddanych i stan przygranicznych dzielnic królestwa. Wykazuj¹c naturaln¹ sk³onnoæ do pró¿nowania, przyjemnoci, polowañ i ob¿arstwa, rzadko zajmowa³ siê sprawami przyczyniaj¹cymi siê do rozwoju Rzeczypospolitej, zabiegaj¹c tylko o to, by kto nie przerwa³ jego bezczynnoci i polowania, którym siê
ustawicznie powiêca³  ulegaj¹c niechêci i panuj¹cym uprzedzeniom,
w sposób pozbawiony obiektywizmu, charakteryzuje go D³ugosz.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e podró¿e króla wi¹za³y siê nie tylko z jego
pasj¹ myliwsk¹, chocia¿ jego pobyt w Niepo³omicach, Jedlni i na Litwie zazwyczaj oznacza³ udzia³ w wielkich ³owach. Sta³ym punktem
podró¿y Jagie³³y by³y posiedzenia królewskiej rady, a jej pierwsze spotkanie mia³o zazwyczaj miejsce wiosn¹ w Jedlni, gdzie król regularnie
bywa³ . W najwiêkszym skrócie, za Antonim G¹siorowskim (Itinerarium króla W³adys³awa Jagie³³y 1386-1434, Warszawa 1972), który
odtworzy³ trasê regularnych objazdów królewskich: po wczesnej zimie, spêdzonej na Litwie, W³adys³aw Jagie³³o w po³owie karnawa³u
rusza³ do Polski, zwykle przez Grodno, Kamieniec Litewski, Brzeæ,
wreszcie Parczew i Lublin, by zd¹¿yæ na zapusty do Jedlni. Dopiero po
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miêsopucie, oznaczaj¹cym trzy ostatnie dni przed Wielkim Postem,
powiêcone biesiadom, tañcom, weso³oci i pijatyce ( ... w niedzielê
miêsopustn¹, kto zasiê nie oszaleje [ ] ju¿ jakoby nie uczyni³ krzecijañskiej powinnoci dosyæ  pisa³ Miko³aj Rej o ostatkach) rusza³ dalej
przez I³¿ê, Sandomierz, Nowy Korczyn do Krakowa. Po tym wprowadzeniu nie dziwi wiêc relacja, jak¹ przytacza ks. Gacki: Najs³ynniejsz¹
sta³a siê Jedlnia przez statut w niej u³o¿ony 1430 r. w sobotê, przed
Niedziel¹ pierwsz¹ postu, który w trzy lata póniej dan by³ w Krakowie:
Finit statutum Vladislai in Jedlna sancitum, Cracoviae vero datum. Po
przebyciu Bo¿ego Narodzenia w Radomiu, uda³ siê król W³adys³aw na
miêsopust do Jedlni. Zebra³o siê tam do niego piêciu biskupów, szeciu
wojewodów, jedenastu kasztelanów, omiu podkomorzych, czterech sêdziów, trzech chor¹¿ych i inne liczne rycerstwo bywaj¹ce na zjazdach.
Po ró¿nych namys³ach, polacy jednego z królewiczów, W³adys³awa lub
Kazimierza, którego do rz¹dów godniejszym uznaj¹, po zgonie ojca za
nastêpcê przyj¹æ i gdy lata s³uszne bêdzie mia³, koronowaæ obiecali,
król za wszystkie prawa i przywileje dawniejsze tak przez siebie jak
przez poprzedników nadane, potwierdzi³ z wyszczególnieniem.
I nie dziwi szczególne przywi¹zanie Jedlnian do króla, który ufundowa³ wsi w 1387 roku drewniany koció³ pod wezwaniem w. Miko³aja biskupa i w. Ma³gorzaty mêczenniczki. Zachowa³ siê nawet opis
tego kocio³a w sprawozdaniu z wizyty w 1664 roku: by³ wewn¹trz
malowany wielce staro¿ytn¹ malatur¹, ¿e pu³ap mia³ z desek przedziurawiony, pod³ogê z ceg³y poruinowan¹, ciany dla dawnoci pochylone, okien 8 ze szk³a nie szerokie ale widne. Drzwi wielkie od zachodu,
przy nich dzwonnica, drugie od po³udnia gdzie kruchta i przysionek dla
¿ebraków. Dach nowo g¹tem pokry³ pleban Tynicki. Nad dachem by³a
kopu³ka i w niej sygnarek. Na rodku kocio³a sta³ P. Jezus ukrzy¿owany a obok niego M. B. i Jan . Pod P. Jezusem ambona z daszkiem.
Nie dziwi, chocia¿ mo¿e powinno? Bo zdaniem D³ugosza, plany
Jagie³³y aby jakimkolwiek sposoby dziedzictwo królestwa polskiego
pozosta³o przy narodzie litewskim, rodzinie i domu Giedymina nie
by³y do koñca uczciwe wzglêdem Polski . A jeli tak, to dlaczego nie
wzbudzaj¹ one entuzjazmu wród litewskich historyków? Chocia¿ patrz¹c na to z drugiej strony: wa¿ny jest jedynie stan zastany, licz¹ siê
przecie¿ fakty, a nie nawet najbardziej niedorzeczne chêci. Bo tymi
podobno piek³o wybrukowano Ale to ju¿ zupe³nie inna sprawa.
Jagielle brakowa³o kultury zarówno politycznej, jak i osobistej, i
ten fakt zawa¿y³ na losach monarchii polskiej  to zdanie Paw³a Jasienicy (Polska Jagiellonów, Warszawa 1979) podziela wielu naukow50
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ców. Bo jak inaczej mo¿na pisaæ o lekkomylnym królu, który
nie
przestraszony wcale ostrym mrozem, nie chroni¹c siê przed nim w pi¹tek po uroczystoci w. Wojciecha z jakiego przyzwyczajenia przestrzeganego zawsze w swym ¿yciu, którego nabra³ z dawnego, pogañskiego
obyczaju, uda³ siê w lasy, pragn¹c napawaæ siê czaruj¹cym, s³odkim
g³osem s³owika i s³uchaæ jego piewu (D³ugosz), a przeziêbiony, przyp³aci³ ¿yciem swoj¹ sk³onnoæ do s³owiczych treli.
No có¿, nie mia³ szczêcia Jagie³³o do kronikarzy i historyków, w
omówieniach i rozprawach krytycznych punkt ciê¿koci rozwa¿añ
zwykle przenoszono z postaci monarchy na znaczenie grunwaldzkiego
triumfu. Pomijam tu elementarny paradoks tej wiktorii, przekorê losu,
która, w³¹czaj¹c terytoria zwyciêzców i na ich obrze¿ach ustalaj¹c granicê cywilizacji Zachodu, przypisa³a ich do wiata pokonanych. Okr¹g³e rocznice i polityczne dorane potrzeby, chocia¿ poruszaj¹ wyobraniê,
to jednak sp³ycaj¹ istotê wydarzenia i upraszczaj¹ motywacje stron,
bior¹cych w nim udzia³. Nadrzêdne dobro zaczyna zniekszta³caæ prawdê historyczn¹ i wymusza instrumentalne traktowanie zwyciêstwa nad
Zakonem (oraz postaci g³ównego demiurga czyli Jagie³³y).
W 1910 roku nie by³o Polski na mapach Europy i wiêtowanie grunwaldzkiej glorii ku pokrzepieniu serce nale¿y bardziej rozpatrywaæ w
kategorii podtrzymywania patriotyzmu i idei walki o niepodleg³oæ ni¿
ho³du z³o¿onego jego sprawcy. Powsta³e wówczas pomniki (notabene
zazwyczaj stawiane za przyzwoleniem w³adz w zaborze austriackim i
pruskim, chocia¿ oba pañstwa by³y w jaki sposób stron¹ przegran¹ tej
bitwy) uleg³y zniszczeniu podczas kataklizmów, w jakie obfitowa³ XX
wiek. To ostatnie stwierdzenie tylko w czêci dotyczy dwu pomników,
które przetrwa³y, chocia¿ u¿ycie tego s³owa ma charakter bardziej symboliczny ni¿ dos³owny. W realizacji pierwszego z nich, którego zamys³

Dawni rycerze i pokazy dzisiejszych mo¿liwoci wojska
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powsta³ wród Polonii amerykañskiej jeszcze w 1910 roku, przeszkodzi³a I wojna wiatowa. Wrócono do pomys³u podczas przygotowañ
wiatowej Wystawy w 1939 roku, pragn¹c z pomnika uczyniæ ozdobê
polskiego pawilonu i w rezultacie zosta³ odlany w br¹zie na podstawie
zachowanego gipsowego modelu wed³ug projektu rzebiarza Stanis³awa Kazimierza Ostrowskiego. Jednak kolejna wojna uniemo¿liwi³a powrót gotowej rzeby do kraju. W lipcu 1945 roku zdecydowano o
pozostawieniu pomnika w Stanach Zjednoczonych i dokonano jego
ods³oniêcia w Central Parku w Nowym Jorku.
Zupe³nie inne by³y losy drugiego z pomników. Uroczycie ods³oniêty w Krakowie podczas obchodów 500. rocznicy grunwaldzkiego
zwyciêstwa monument, bêd¹cy dzie³em Antoniego Wiwulskiego (autora s³ynnego wileñskiego pomnika Trzech Krzy¿y, który bra³ udzia³ w
obronie Wilna przed wojskami sowieckimi w 1919 roku, zmar³ego w
kilka dni po upadku miasta i proklamowaniu Litewskiej Republiki Sowieckiej, pochowanego na cmentarzu Na Rossie) zosta³ zniszczony w
czasie okupacji hitlerowskiej. Z niewielkimi zmianami (miêdzy innymi
 król stoi w strzemionach, a nie siedzi w siodle) w oparciu o miniaturowy model, pomnik zosta³ zrekonstruowany w 1976 roku przez prof.
Mariana Koniecznego.
To tu w 1910 roku pad³y znamienne s³owa Ignacego Jana Paderewskiego, które po 100 latach, podczas uroczystych obchodów, powtórzy³a Prezydent Litwy Dalia Grybauskaitë:
Dzie³o, na które patrzymy, nie powsta³o z nienawici. Zrodzi³a je mi³oæ
g³êboka Ojczyzny, nie tylko w jej minionej wielkoci i dzisiejszej niemocy,
lecz i w jej jasnej, silnej przysz³oci. Zrodzi³a je mi³oæ i wdziêcznoæ dla tych przodków naszych, co nie po ³up, nie po zdobycz
szli na pole walki, ale w obronie dobrej,
s³usznej sprawy zwyciêskiego dobyli orê¿a.
Przez pamiêæ o królu, który bywaj¹c
w Jedlni, w puszczy przygotowania czyni³
do wielkiej wojny z zakonem krzy¿ackim,
a Jedlniê s³awn¹ uczyni³ przez statut w niej
u³o¿ony w 1430 roku. Pomnik wystawiono w 600. rocznicê zwyciêskiej bitwy pod
Grunwaldem staraniem mieszkañców parafii Jedlnia  tak¹ informacjê, przypoPomnik Jagie³³y w Central Par- minaj¹c¹ okolicznoci powstania pomniku w Nowym Jorku
ka króla W³adys³awa Jagie³³y, umieszczo52
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no na tablicy u jego podstawy. To
trzeci na wiecie pomnik tego w³adcy**. Wysoki na 2,5 metra pos¹g,
zaprojektowany przez artystê rzebiarza Andrzeja Pasonia z Nowego
S¹cza, odlany w br¹zie, przedstawia
króla w stroju koronacyjnym, jedn¹
rêk¹ wskazuj¹cego koció³, którego
by³ pierwotnym fundatorem, drug¹ Autor publikacji
za tekst przywileju danego mieszkañcom wsi.
Sam przywilej, ten akt szczególnej ³aski monarszej, ks. Józef Gacki
przytacza w przywo³ywanej ju¿ wczeniej monografii Jedlnia, w niej
koció³ i akta obelnego prawa: W³adys³aw z bo¿ej ³aski król polski, wielki ksi¹¿ê litewski, dziedzic Rusi. Wszem komu wiedzieæ nale¿y wiadomo
czynimy. Chc¹c ogó³owi i ka¿demu z kmieci i mieszkañców wsi naszej
Jedlni, okazaæ ³askê szczególn¹ aby od ucisków i s³u¿ebnoci jakiemi
wielce s¹ ci¹¿eni, za szczêliwych rz¹dów majestatu naszego swobodniej
mogli odetchn¹æ, pomienionych kmieci i mieszkañców wsi Jedlnia wszystkich i ka¿dego od wszelkich i szczegó³owych datków, sk³adek, sepów,
podwód, szarwarków zwyczajnych i nadzwyczajnych, od op³at i robót
jakb¹d nazwanych uwalniamy i na zawsze wyswobadzamy przez osobliw¹ ³askê naszej Wysokoci. Zachowujemy tylko dañ miodow¹, któr¹
nam corocznie uiszczaæ bêd¹ powinni. Chcemy tak¿e aby ci kmiecie, wed³ug dawniejszego zwyczaju obrabiali pola i ³¹ki nasze znajduj¹ce siê
oko³o wsi wspomnianej. Kiedy za na polowanie do rzeczonej wsi przybêdziemy, tedy wspomniani kmiecie i mieszkañcy wsi Jedlni, nasze sieci na
miejsce ³owów zawoziæ i ztamt¹d przywoziæ, drew tak¿e na kuchniê nasz¹
i gdzie ich bêdzie potrzeba, dostawiaæ bêd¹ obowi¹zani. wiadczyæ o tem
ma obecne pismo pod nasz¹ pieczêci¹. Dano w Jedlni nazajutrz po .
Tomaszu Apostole r. P. 1387.
I to jedno jest pewne  nie tylko z powodu pomnika, ods³oniêtego w
dniu 10 lipca 2010 roku, pozostanie on w pamiêci mieszkañców Jedlni
na zawsze najwiêkszym i najwa¿niejszym z w³adców. Jak by nie by³o,
tu te¿  syndrom Jagie³³y.
Wojciech Pestka

**Chodzi o wiêksze monumenty, poniewa¿ mniejsze pomniki króla mo¿na spotkaæ w
Polsce. Patrz s. 1
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Pamiêæ o Bitwie Grunwaldzkiej przetrwa³a wieki.
Dla znacz¹cego upamiêtnienie tego zwyciêstwa
nad zakonem krzy¿ackim w
Krakowie wzniesiono w
500. rocznicê okaza³y pomnik. Inicjatorem i fundatorem by³ szeroko znany w
wiecie kompozytor, pianista, dzia³acz spo³eczny i Trzy Krzy¿e Antoniego Wiwulskiego wznosz¹
siê nad Wilnem i miejsce pochówku wybitnego
polityczny Ignacy Jan Pa- architekta na wileñskiej Rossie
derewski. Przywieca³a mu
idea, aby potomkowie zwyciêzców z trzech zaborów mogli siê zebraæ
i godnie uczciæ tê datê w prastarej stolicy Polski.
Na probê Paderewskiego syn Adama Mickiewicza, W³adys³aw,
pomóg³ wytypowaæ autora przysz³ego pomnikowego dzie³a  rzebiarza i architekta Antoniego Wiwulskiego. Jako, ¿e czas nagli³, przy³¹czy³ siê do pomocy rzebiarz Boles³aw Ba³zukiewicz. Obaj losy swoje
po³¹czyli z Wilnem. Wiwulski wzniós³ tu wspaniale góruj¹ce na miastem Trzy Krzy¿e, za Ba³zukiewicz wyrzebi³ m.in. popiersie Juliusza S³owackiego i pomnik znanego dobroczyñcy Józefa Montwi³³a.
Obaj artyci spoczêli na zabytkowym cmentarzu  wileñskiej Rossie.
Uroczystoæ ods³oniêcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie uwietni³a patriotyczna pieñ Rota autorstwa poetki Marii Konopnickiej (s³owa) i kompozytora Feliksa Nowowiejskiego (melodia). Pieñ ta sta³a
siê póniej niejako
hymnem mieszkaj¹cych poza granicami Polski wszystkich Polaków. Grunwald jeszcze raz
wykaza³ przed stu
laty swoj¹ jednocz¹c¹ moc.

Wojciech Piotrowicz prezentuje wiersze podczas Maja
na Wili¹, z lewa  Joanna Kasperska i Linda Goll
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ADAM LIZAKOWSKI

WILEÑSKI POEMAT
Zainspirowany pobytem na XVII Miêdzynarodowych
Spotkaniach Poetyckich Maj nad Wili¹, 2010

Wilno
roz³o¿one na pofa³dowanych zielonych
p³aszczyznach w dole ¿ó³ty p³omieñ wilenki
 nazwa fosforyzuje korowodem imion
sentymentem, egzotyk¹ pó³nocy
 podczas snu giedymina
kubici zsy³aj¹ pogañskiego ¿ó³tego
wilka z g³ow¹ szeciok¹ta
 miasto mocno osadzone w ziemi jak kartofel
z pejza¿em dziesi¹tków kocio³ów
pi lekko  po nocy
ogromny walec czerwonego poranka
stoczy siê z góry zamkowej
pod pomnik mickiewicza
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Wileñskie Ulice
wyk³adano je kamieniami
wyrwanymi z brzucha ska³y
k³adziono do góry plecami obok siebie
tak aby mog³y utrzymaæ nogi
¿o³nierzy lub emigrantów
po ich grzbietach
potoczy³y siê marzenia
wielu pokoleñ i s³owa pieni
w wielu jêzykach
li¿¹cych rany i têsknotê
za deszczem, s³oñce
wiatrem szlifuj¹cym bruk
Zau³ek Literacki Rok 2010
nie jest uprzejma
 jest zgrabna
nic nie wie o turystach
kelnerka  deszcz zimny  maj
uczepi³ siê tego miasta
mg³a  o kolorze oczu wilka
schodzi z góry zamkowej
Uupis
dostojna stara panna  przemijanie
wziê³a w swe posiadanie
zielska ogrodów
popad³e w ruinê domy
ulice bezpañskich kotów
 spokojnie pijê piwo
wygl¹dam przez okno kawiarni
liczê przechodz¹ce pary zakochanych
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Ostra Brama
przechodz¹c pod jej ciê¿arem
krêgos³up sam siê prostuje
jak bia³a czereni ga³¹zka
poruszona si³¹ wiatru
Pierwsza Noc W Wilnie
ksiê¿yc w kszta³cie klucza
nad dachem s¹siedniego domu
wystarczy tylko wyci¹gn¹æ rêkê
otworzyæ nim drzwi do sypialni
hotelowej recepcjonistki
w³acicielki piêknych piersi
nie pozwalaj¹cych zamkn¹æ oczy
 dobranoc piersi parzyste
nijcie sny wiekuiste
bez paj¹ków
Chodz¹c Ulicami Mickiewicza
drogi panie adamie chodz¹c ulicami
nazwanymi pañskim nazwiskiem
mam pewien niedosyt; te krzywe
chodniki, odrapane domy z tynków
zdewastowane przystanki autobusowe
to za ma³o
nawet pomniki na których go³êbie
niczym z³oliwi krytycy literaccy
za³atwiaj¹ swoje sprawy
to za ma³o
nazwy instytucji szkó³ ci¹gle zmagaj¹cymi siê
o dotacje gminy, powiatu, pañstwa
to wstyd dla pana
przecie¿ nie to po urodzi³ siê pan na bia³orusi
pisa³ litwo ojczyzna moja po polsku
piórem z francuskich gêsi lub ³abêdzi
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na paryskim bruku
aby doznawaæ takich zniewag od narodu
ksi¹¿ek i poezji i tak nikt nie czyta
ale pan musi trafiæ pod strzechy
naród musi kochaæ pana;
polskoæ karmi siê panem ju¿ tyle lat
pan jest dobry jak pierogi z grzybami
lub szynka wielkanocna z chrzanem
wygodny jak buty i skarpetki grube we³niane
pan smakuje jak czekolada z orzechami
wódka wypita na koniec tygodnia
u przyjació³
zaszczyt bêdzie dla pana gdy gospodyni
domowa upiecze schabowe a la mickiewicz
lub fryzjer ostrzy¿e na mickiewicza
a elegant kupi pó³ tuzina koszul adama
pan jest lepszy ni¿ ch³odnik litewski
pana powinno siê jeæ nie ³y¿kami a talerzami
pan jest wszystko co najlepsze;
warzywa, miêso, chleb, samochód, telefon,
mieszkanie, lody, wolnoæ, zdrowy seks, ogórki,
wêdzone wiñskie uszy, nawet ledzie w mietanie
Zaczynaj¹c Od Twoich Ulic
panie czes³awie miasto wieci
wspomnieniem pod deszczowym niebem
krople uczepiaj¹ siê dachów, rynien
ga³êzi, rozbijaj¹ siê na parasolach
mg³a wysz³a na spacer
pañskie ulice pêczniej¹ od wilgoci
kocie ³by b³yszcz¹ niczym lustra
oko ka³u¿ spogl¹daj¹ na wie¿e kocio³ów
niewiele siê zmieni³o
jest niebo, deszcz, rynny, drzewa, domy
ka³u¿e, kocio³y, s¹ te same ulicy, ale
pod innymi nazwami, s¹ ludzie, ale
z innymi nazwiskami
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wci¹¿ ma pan wielu przyjació³ w tym
miecie bezbronnych i czystym jak naszyjnik weselny
zapomnianego plemienia
Cmentarz Na Rossie
na pó³ce wzgórza
roz³o¿ona na nagrobkach
literacka ksiêga umar³ych
na przeczytanie je nie potrzeba
wiele czasu  to tylko akapit
 aby zrozumieæ trzeba studiowaæ historiê
Vilniaus Universitetas
budynki s¹ zbiorem gotyckiego
renesansowego, barokowego
i klasycznego stylu
studenci s¹ zbiorem
wielu zbiorów
i rozbiorów
z lotu ptaka wygl¹da jak
wielka ogryziona koæ
pradawnej ryby
dla mrówki to
wielki ¿o³¹dek trawi¹cy
ludzi, wiedzê, pieni¹dze
Adam Lizakowski
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Przek¹tna
Dzi tu na biegunie zimna
Temperatura i aura
Podobne do wroc³awskiej
Linia Suwa³ki Wroc³aw
Dolny l¹sk Jaæwie¿
Ujawnia swoj¹ moc
Przecina i ³¹czy dwa krañce
Pó³nocny wschód i Po³udniowy zachód
W nas rozpiêt¹ niæ
Pomiêdzy
Wilnem
A Prag¹ i Dreznem
Na rozwidleniu
Wroc³aw
Oczekiwanie
Za oknem ranek
Kraina Jaæwingów upiona
Na bia³o
Wie¿a kocio³a
W wyblak³ej czerwieni
Jakby gotowa do startu
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A czy my gotowi?
Gdy pos³yszymy
Dziesiêæ dziewiêæ osiem
Siedem szeæ piêæ
Czy nie bêdzie za póno?
Ogrodniki
Do Druskiennik siedemdziesi¹t
Suwa³ki
Ewie i Henrykowi
Ach, co za sny!
Woda, powietrze
Z pierwszej pó³ki stworzenia
Widoki za oknem
ciel¹ obrazy raju
Jaæwingowie, ¯mudzini,
Litwini, Polacy, ¯ydzi,
Tatarzy, Szkoci, Niemcy
Wie¿a Babel jakby
Tu niezburzona trwa
A profesor Strumi³³o
Swoje kolorowe proroctwa
Na p³ótna z pasj¹ przelewa
Za tamt¹ rzek¹ i gór¹
Ledwo nacieszysz oczy zieleni¹
Ju¿ Wilna bia³e mury
Wilno
Dostojna Wilia skromna Wilejka
Jak dwie rodzone siostry
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B³êkitnymi wst¹¿kami
Wzgórza zalesione otaczaj¹
Z góry zamkowej baszta ksiêcia Gedymina
Spogl¹da na Zamek Dolny
Archikatedrê i dalej na miasto
Na £ysej górze wiec¹ w s³oñcu krzy¿e
Czerwone dachy Uniwersytetu
Prosz¹ w liczne zakamarki
Minionych wieków
ladami królów i wieszczów
Tu wie¿e wiêtych Anny i Teresy
Piotra i Paw³a Jana Chrzciciela
Dniem i noc¹ zza szklanej ciany
Niesie otuchê i nadziejê
Z³oty wizerunek Matki Ostrobramskiej
Druskieniki
Drewniane chaty po drodze
Prowadz¹ w mroczn¹ przesz³oæ
Z której dawno wyros³e
Zapomnia³e najstarszych korzeni
Brama do kurortu 
Stary sosnowy las
Osadzony w rodku puszczy
Miejscami bielony brzoz¹
Wê¿owe zakola Niemna
Oplataj¹ i wabi¹ na spacery
Z przystani pop³yniesz w wiat
Rozhutan¹ na wietrze
Gondol¹ statku
Koronkowe fasady dawnoci
Czerwony neogotyk kocio³a
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B³êkitno-bia³a szata cerkwi
Ka¿de na swoim miejscu
Restauracja Sicilia wabi
Ryb¹ skorpion z broku³ami
Cielêcin¹ nadziewan¹ szparagami
I serem z zielon¹ pleni¹
Do Kowna
Punkt 2.00 wyp³ywamy z Suwa³k
O 2.20 puste jakby ksiê¿ycowe krajobrazy
I budowle przygraniczno-nadgraniczne
Dalej ci¹gnie siê Suwalszczyzna Litewska
W¹sk¹ nitk¹ drogi ko³ysz¹c siê
£agodnie p³yniemy we mgle
W kierunku Kowna
Co raz z ciemnoci wyrastaj¹
wietliste duchy pojazdów
Po bokach ciemna g³ucha masa nocy
Jezdnia po³yskuje jak tafla ze szk³a
Muzyka s³odko pieci nasz¹ samotnoæ
Po polsku ukraiñsku rosyjsku czesku
Wabi serca tuli ka¿dego do swych melodyjnych piersi
wietliste piercienie wyrastaj¹ z nocy
Przybli¿aj¹ siê ci¹gn¹ ku sobie prowadz¹ wiaduktem
Do serca i duszy miasta w mlecznych ciemnociach
Tego stycznia
Bia³a cerkiewka przy drodze w koronkach
Zostaje sama na rozstajach
 Proszê pañstwa jestemy w Kaunas
Mówi nasz kapitan ciep³o
Ile¿ to lat temu w tutejszej szkole Adam Mickiewicz uczy³ dzieci
Pora rozprostowaæ nogi
Jest 4.17
Trolejbus uczepiony nitki przewodu
Jakby umyka³ przed nami ko³ysz¹c siê
Bierze zakrêt i znika za zielon¹ latarni¹ naprzód
Zanim zapali siê czerwona stop i nas powstrzyma
Przed pocigiem.
Nastêpny nasz postój to sto³eczne Wilno.
Alfons Soczyñski
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DZIA£ALNOÆ KSIÊGARSKO-WYDAWNICZA FIRMY
E. ORZESZKOWA I S-KA W WILNIE. 1879-1882.
Tadeusz Juchniewicz
Warunki i mo¿liwoci rozwoju ¿ycia
umys³owego i kulturalnego na Litwie po Powstaniu Styczniowym by³y bardzo ograniczone. W³adze carskie z determinacj¹ przeladowa³y wszelkie przejawy polskoci na
Litwie. Dotyczy³o to równie¿ ruchu wydawniczego. Cenzura zmusza³a uczonych polskich do drukowania dzie³ za granic¹, autorom powieci i utworów scenicznych zabrania³a poruszania istotnych spraw spo³eczeñstwa polskiego. Przeladowano autorów
ksi¹¿ek, ksiêgarzy, wydawców i drukarzy. Wydawcy i redaktorzy
wydawnictw periodycznych byli karani wysokimi karami pieniê¿nymi
z woli w³adz administracyjnych. Tak¿e owiata zosta³a objêta polityk¹
rusyfikacyjn¹. W latach 1868-1872 usuniêto ze szkó³ rednich jêzyk
polski, nakazuj¹c uczniom nawet w ¿yciu prywatnym pos³ugiwanie siê
jêzykiem rosyjskim. Kontrolowano czytelnictwo uczniów, cile
przestrzegano, by m³odzie¿ spotyka³a siê z ksi¹¿k¹ jedynie za porednictwem szko³y  oczywicie ksi¹¿k¹ rosyjsk¹.
Idea obrony kultury polskiej przed rusyfikacj¹, której mog³oby pomóc za³o¿enie polskiego wydawnictwa i ksiêgarni jako placówki, która
mog³aby przezwyciê¿yæ zaniedbania kulturalne i jêzykowe prowincji
litewskiej, opanowa³a m³odego literata Wincentego Che³miñskiego (18501887). W latach 1850-1887 studiowa³ medycynê w Szkole G³ównej w
Warszawie, jednak warunki materialne zmusi³y go do przerwania nauki
i podjêcia pracy w zarz¹dzie dóbr ks. Wittgensteina w S³ucku. W tym
czasie tworzy poezje, wysy³a korespondencje do pism warszawskich,
nawi¹zuje bli¿sze kontakty ze sferami demokratycznymi w Wilnie1.
Pomys³ stworzenia spó³ki ksiêgarsko-wydawniczej wymaga³ mo¿nego protektora, z nazwiskiem, znanym spo³eczeñstwu polskiemu, co
gwarantowa³oby powodzenie przedsiêwziêcia. W zamierzeniu w znacznym stopniu pomóg³ list Marii Szeligi-Mireckiej, znanej w ówczesnym
okresie powieciopisarki, poetki i publicystki, do Elizy Orzeszkowej2.
List Marii Szeligi-Mireckiej z dnia 19 sierpnia 1878 r. zawiera³ pewne
propozycje, dotycz¹ce za³o¿enia ksiêgarni w Wilnie: Pan Korwin-Che³miñski, m³ody literat wileñskich okolic, wraz z kilkoma protektorami
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wszelkiego umys³owego rozwoju, umylili za³o¿yæ spó³kê ksiêgarskowydawnicz¹ w Wilnie w celu wskrzeszenia zamar³ego ostatnimi czasy
ruchu literackiego w tym miecie. Myl ta nie potrzebuje, zda siê, komentarzy, ale aby godnie odpowiedzia³a za³o¿eniu, potrzebuje rady,
zachêty i wspó³udzia³u osobistoci znanych i uznanych w literackiej
dziedzinie. Gdy miêdzy wydawnictwami nowo zawi¹zanej spó³ki znajdzie siê ksi¹¿ka, nosz¹ca imiê Pani, bêdzie to dobr¹ wró¿b¹ i niew¹tpliwym powodzeniem dla stowarzyszenia, pragn¹cego przynosiæ swemu
spo³eczeñstwu jak najlepszy plon literacki  idzie te¿ o pozyskanie Jej
g³osu w sprawie kierunku i wyboru spó³ki wydawniczej. O to wszystko,
zanim pan Korwin sam prosiæ bêdzie Szanown¹ Pani¹, zobowi¹za³ mnie,
bym siê uda³a z tym, uprzedzaj¹c zapytaniem, czy Pani zechce udzia³em
swoim wesprzeæ poczciwe usi³owania tego kó³ka ludzi, pragn¹cych szczerze przys³u¿yæ siê naszemu czytaj¹cemu wiatu.3.
Orzeszkowa dysponowa³a ok. 30 tys. rubli, otrzymanymi w spadku po matce, mia³a sta³y dochód z twórczoci literackiej. Nie zamierza³a lokowaæ tego kapita³u w banku i dlatego perspektywa obrócenia na
korzyæ spo³eczn¹ posiadanych pieniêdzy, a tak¿e wy³adowania w czynie w³asnej energii, spowodowa³a szybk¹ aprobatê realizacji zamierzeñ
Che³miñskiego4. Zdobycie koncesji od w³adz carskich na otwarcie nowej ksiêgarni w Wilnie nie by³o mo¿liwe. Jedynym wyjciem okaza³o
siê nabycie ju¿ istniej¹cej, wraz z koncesj¹. Wybór pad³ na bankrutuj¹c¹ ksiêgarniê, za³o¿on¹ w roku 1876 przez Gustawa Wo³³ka i Stefana
Romanowskiego, znajduj¹c¹ siê przy ul. Dominikañskiej 11 (wówczas
B³agowieszczeñskiej). Nie cieszy³a siê ona popularnoci¹, w³aciciele
nie mieli dowiadczenia ksiêgarskiego, brakowa³o zaplecza finansowego. Opisuje j¹ w swoich wspomnieniach ksiêgarz Wac³aw Makowski (1854-1929), póniejszy wspó³pracownik Orzeszkowej:
Przy ulicy Dominikañskiej by³a ma³a ksiêgarenka, w której poprzez
brudne i zakurzone szyby trudno by³o rozró¿niæ tytu³y ksi¹¿ek. W³aciciela
nie zasta³em, natomiast pani, dosyæ ju¿ leciwa, ale z mocnemi rumieñcami
burakowego koloru, nie umia³a mnie poinformowaæ, czy ¿¹dana przeze
mnie ksi¹¿ka Pan Tadeusz jest na sk³adzie, czy nie ma. Poinformowana
kilkakrotnie, ¿e autorem tego dzie³a jest niejaki Adam Mickiewicz, poradzi³a mi wreszcie: Wemij Pan ta drabinka, przystaw na ta piec, a tam u
góry na policy mo¿e Pan znajdzie. Jak widzimy, doæ oryginalnie traktowa³a swój zawód. T¹ dziwnie znaj¹c¹ i traktuj¹c¹ swój fach osob¹ by³a
szwagierka znanego muzyka p. Aleksandra Moniuszkowa5.
Pertraktacje z poprzednimi w³acicielami odnios³y zamierzony cel i powsta³a firma E. Orzeszkowa i S-ka, do której z poprzednich w³acicieli,
jako wspólnik nowej firmy, wstêpowa³ Stefan Romanowski. Nale¿a³o jeszcze
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oficjalnie zalegalizowaæ tê transakcjê. W tym celu pisarka z³o¿y³a podanie
do gubernatora wileñskiego. W miêdzyczasie podjê³a starania o pozyskanie
fachowca, który podj¹³by siê organizacji i prowadzenia ksiêgarni. Za porednictwem firmy Gebethner i Wolff z Warszawy nawi¹za³a kontakt z
dowiadczonym ksiêgarzem Wac³awem Makowskim.
7 sierpnia 1879 pisa³a do nieznanego jej jeszcze osobicie Makowskiego:
Szanowany Panie. Nie maj¹c dot¹d zezwolenia w³adz rz¹dowych na
otworzenie ksiêgarni w Wilnie w warunkach takich, w jakich j¹ mieæ
chcia³am, nie porozumiewa³am siê z Panem osobicie, ani Mu nawet nie
podziêkowa³am jeszcze za dobr¹ chêæ wspó³pracowania z nami w przedsiêwziêtym dziele. Obecnie upewniwszy siê co do otrzymania odnonego
konsensu, witam Pana serdecznie i proszê, aby Pan zechcia³ co do szczegó³ów zajmuj¹cej nas sprawy, takich naturalnie, które w Warszawie omówiæ
i za³atwiæ siê dadz¹, porozumieæ z Panem Che³miñskim, oddawc¹ listu
tego, a dobrym znajomym moim i wspólnikiem przedsiêwziêcia naszego6.
Ostatecznie sprawa zezwolenia na otwarcie nowej ksiêgarni zosta³a
za³atwiona w pierwszych dniach sierpnia 1879 roku. Dokument g³osi³,
i¿ Orzeszkowa ma do spó³ki ze Stefanem Romanowskim i Aleksandr¹
Moniuszkow¹ na jej odpowiedzialnoæ prawn¹ w Wilnie przy ulicy wiêtojañskiej, w domu Webera... ksiêgarniê i bibliotekê pod firm¹ E. Orzeszkowa i S-ka, z prawem prowadzenia handlu ksi¹¿kami we wszystkich
jêzykach oprócz ¿ydowskiego, a w bibliotece utrzymywania ksi¹¿ek we
wszystkich jêzykach, prócz polskiego7.
Z zakupionej ksiêgarni Wo³³ka i Romanowskiego przeniesiono urz¹dzenia
i ksi¹¿ki do nowego lokalu przy ul. wiêtojañskiej 2. Sam akt otwarcia i
inauguracji dzia³alnoci firmy odby³ siê 28 wrzenia 1879 roku. Obecnoæ
przedstawicieli w³adz miejskich, policmajstra, inspektora drukarñ, cenzora
oraz grupy ludzi wolnych zawodów mia³a zapobiec podejrzeniu o nielegalnych celach dzia³alnoci placówki. Z drugiej strony obecnoæ ksiêdza mia³a
obaliæ plotki o ateizmie, kr¹¿¹ce wród w³asnego spo³eczeñstwa8.
Po uroczystym otwarciu rozpoczêto dzia³alnoæ handlow¹. Orzeszkowa wkrótce powróci³a do Grodna, pozostawiaj¹c kierowanie placówk¹
Wac³awowi Makowskiemu. Z Wilna mia³a otrzymywaæ raz na tydzieñ sprawozdania i miesiêczne zestawienia rachunkowe. W Grodnie mia³a siê zaj¹æ
sprawami wydawniczymi. Oczywicie, otwarcie ksiêgarni w Wilnie i zamierzenie wydawnicze Orzeszkowej zosta³y zauwa¿one przez prasê
warszawsk¹. Ukaza³y siê przychylne informacje w czasopismach, z którymi ju¿ wspó³pracowa³a (m. in. Niwa), jak równie¿ krytykuj¹ce now¹
dzia³alnoæ pisarki w prasie katolickiej (m.in. Przegl¹d Katolicki).
Najwa¿niejszym zadaniem by³o pozyskanie wydawnictw komisowych
i nawi¹zanie kontaktów z pokrewnymi firmami. Mimo pracy literackiej,
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pisarka podjê³a siê tego zadania, o którym mo¿na powiedzieæ: Najpiêkniejsze
marzenie i najciernistsza
praca Elizy Orzeszkowej9.
Po uzyskaniu zezwolenia na otwarcie ksiêgarni szybko wykorzysta³a
swoje pisarskie kontakty
w celu zaopatrzenia placówki w niezbêdne publikacje. Przede wszystkim
skontaktowa³a siê z firm¹ Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki
Gebethner i Wolff, w której naby³a pierwsze za kwotê 2000 rubli, a za
drugie tyle wziê³a w komis. Wincenty Che³miñski okazyjnie naby³ za
300 rubli bibliotekê wartoci 1000 rubli. Ksiêgarnia posiada³a zapasy po
by³ej firmie Wo³³ka i Romanowskiego. Stefan Rosiak w swojej monografii Ksiêgarnia E. Orzeszkowa i S-ka w Wilnie 1879-1882 wnioskowa³, ¿e ksiêgarnia by³a wyposa¿ona niegorzej od ksiêgarni Zawadzkiego. Oprócz ksi¹¿ek, Orzeszkowa sprowadzi³a od Hermana Altenberga fotografie i oleodruki. Altenberg wspólnie z Maurycym Robitschkiem prowadzili ksiêgarniê sortymentow¹ i sk³ad obrazów w Warszawie (w 1879 rozsta³ siê z wspólnikiem i rozpocz¹³ dzia³alnoæ ksiêgarsko-wydawnicz¹ we Lwowie). Wydawali i rozprowadzali jako pierwsi w Polsce kolorowe reprodukcje obrazów malarzy polskich.
Finansowo inicjatywê wspiera³ Salomon Lewental, w³aciciel ksiêgarni
i nak³adca warszawski. Zachowa³a siê korespondencja Orzeszkowej do
niego, która wiadczy o otrzymaniu ksi¹¿ek z jego wydawnictwa i zobowi¹zaniu finansowym, które zosta³o ju¿ po zamkniêciu ksiêgarni oszacowane na oko³o 500 rubli10. Do obs³ugi klientów ci¹gniêto z Warszawy
przeszkolony personel. Pierwsze dni dzia³alnoci mog³y wyrokowaæ korzystnie o ca³ym przedsiêwziêciu. Nie uda³o siê uruchomiæ dzia³u muzycznego, na który to by³o potrzebne odpowiednie wiadectwo handlowe.
Eliza Orzeszkowa planowa³a tak¿e utworzenie w ksiêgarni czytelni
ksi¹¿ek polskich. Ju¿ w drugim miesi¹cu dzia³alnoci uda³o siê otrzymaæ zezwolenie na sprzeda¿ nut. W licie do Z. F. Mi³kowskiego z
dania 18 listopada 1879 jest zawarta informacja, ¿e ksiêgarnia nam
idzie wci¹¿ niele. Mamy ju¿ pozwolenie na nuty, na czytelniê polsk¹
jeszcze nie mamy. [...] Czytelnia jest dla moralnych celów i po¿ytków
ksiêgarni rzecz¹ wielce wa¿n¹. Od 1863-go nie ma w Wilnie ani jednej
wypo¿yczalni ksi¹¿ek polskich; mo¿na sobie wyobraziæ, o ile to w mie67
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Zestawienie publikacji,
wydanych w Wydawnictwach E. Orzeszkowej
i S-ki, opracowane na podstawie ksi¹¿ki Stefana Rosiaka:
Ksiêgarnia E. Orzeszkowa i S-ka w Wilnie 1879-1882, Wilno 1935
NUMER

AUTOR I TYTU£

MIEJSCE I
ROK CENZURY

ROK
WYDANIA

1

Eliza Orzeszkowa: Patryotyzm i kosmopolityzm.
Studyum spo³eczne.

Warszawa 1879

1880

2

Edward Lubowski: S¹d honorowy. Komedya
w 5-ciu aktach.

Warszawa 1879

1880

3

Eliza Orzeszkowa: Pokoci³o siê i Dam nogê. Scena z
¿ycia dwóch braci.

Wilno 1880

1881

4

Walery Przyborowski: W³ocianie u nas i
gdzie indziej. Szkice historyczne.

Warszawa 1880

1881

5

Maria Konopnicka: Z przesz³oci. Fragmenty
dramatyczne.

Warszawa 1879

1881

6

Jan Kar³owicz: Poradnik dla osób wybieraj¹cych ksi¹¿ki
dla dzieci i m³odzie¿y.

Warszawa 1880

1881

7

Wilhelmina Zyndram Kocia³kowska:
W³adys³aw Syrokomla. Studyum literackie.

Wilno 1880

1881

8

Piotr Chmielowski: Poezya w wychowaniu.

Wilno 1881

1881

9

Walerya Marrené: Przes¹dy w wychowaniu.
Studyum pedagogiczne.

Warszawa 1880

1881

10

Piotr Chmielowski: Zarys literatury polskiej
z ostatnich lat szesnastu.

Wilno 1880

1881

11

Micha³ Ba³ucki: Typy i obrazki krakowskie.

Wilno 1881

1881

12

Edmund Jankowski: Wady naszych sadów.

Wilno 1881

1881

13
14

Wilno

1881

Wilno 1881

1881

15

Antoni Skórkowski: Choroby duszy i odpowiedzialnoæ
moralna.
Antoni Skórkowski: Matki i karmicielki.

Wilno 1881

1881

16

Eliza Orzeszkowa: Widma. Powieæ.

Wilno 1881

1882

17

Eliza Orzeszkowa: Sylwek Cmentarnik. Powieæ.

Wilno 1881

1882

18

Leopold Méyet: Do nieznajomej. Nowelle. Z
rêkopisu znalezionego przepisa³.

Warszawa 1881

1882

19

£uczkiewicz: Wyk³ad popularny o blednicy. Na u¿ytek
publicznoci nielekarskiej przystêpnie opracowa³ prof.dr.

Warszawa 1882

1882

20

Eliza Orzeszkowa: O ¿ydach i kwestii ¿ydowskiej.

Warszawa 1882

1882

21

Kalendarz Litewski na rok 1882"

Wilno 1881

1881

22

Kalendarz Wileñski na rok 1882"

Petersburg 1881

1882

23

Argus"

Wilno 1881

1881

24

Bodziec"

Wilno 1881

1881

Cerber"

Petersburg 1881

1881

Petersburg 1881


1882
1881



1881

25
26
27
28
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W³odzimierz Spasowicz: Studya nie z natury.

Dzwonek"
Widoki Wilna i okolic, fotografowane z natury przez
Czechowicza
Fabian Herman: Karnawa³ Wileñski. Zbiór tañców
salonowych na fortepian.
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cie niezbyt bogatym utrudnia i uszczupla czytelnictwo polskie na rzecz
innojêzykowych pimiennictw, które posiadaj¹ wypo¿yczalni mnóstwo11.
Z wielkim zaanga¿owaniem przyst¹piono do stworzenia dzia³u z literatur¹, zabawkami i grami dla dzieci. Jednak¿e dzia³ ten nie cieszy³ siê
powodzeniem, o czym pisarka z gorycz¹ donosi³a w licie do Jana
Kar³owicza z dnia 4 stycznia 1880: Zaopatrzylimy ksiêgarniê nasz¹ w
znaczny i piêkny dobór ksi¹¿ek dziecinnych ró¿nej treci, ceny i postaci.
[...] Có¿ st¹d, nie nabywano ich prawie, nie zwracano na nie uwagi
[...]. Nie wzgl¹d na kupieckie interesy nasze zwróci³ uwagê nasz¹ na
fakt ten i obudzi³ ¿al nad nim. [...] Ale znaæ w tym, jak dalece publicznoæ wileñska przyzwyczajona jest do rzeczy nowych i po¿ytecznych i
jak bardzo nie rozumie znaczenia literatury dziecinnej.
Pó³roczna dzia³alnoæ wykaza³a op³acalnoæ przedsiêwziêcia. Nie
zwa¿aj¹c na straty, pisarka snu³a plany otwarcia filii ksiêgarskich w
Kownie i Grodnie. Roczny obrót 25 tys. rubli w handlu ksiêgarskim
oznacza³ sukces handlowy. Oprócz dzia³alnoci ksiêgarskiej uda³o siê
utworzyæ (za pozwoleniem w³adz) bibliotekê i czytelniê. Nie uda³o siê
uruchomiæ dzia³u muzycznego, na który to by³o potrzebne odpowiednie wiadectwo handlowe. Niestety, nie uda³o siê przeforsowaæ zastrze¿enia, dotycz¹cego zakazu posiadania ksi¹¿ek w jêzyku polskim w
bibliotece. Poradzono sobie z tym zakazem, udostêpniaj¹c ksi¹¿ki w
jêzyku polskim do przejrzenia, przed zamiarem kupna. O popularnoci
tej metody móg³ wiadczyæ fakt, ¿e ju¿ w trakcie likwidacji ksiêgarni
szef kancelarii gubernatora przyzna³, ¿e ja sam posy³a³em s³u¿¹c¹ i ona
bra³a ksi¹¿ki. Dnia 23 kwietnia 1882 ksiêgarnia przesta³a istnieæ12.
G³ównym celem nowoutworzonej ksiêgarni mia³a byæ propaganda
nowych pogl¹dów, poprzez rozwiniêcie w³asnej dzia³alnoci wydawniczej. O nich informowa³a szczegó³owo Orzeszkowa wybitnego etnografa i jêzykoznawcê Jana Kar³owicza: Skromn¹, lecz wielu trudnociami i niebezpieczeñstwy zje¿on¹ robotê moj¹, rozpocz¹æ zmierzam od
serii ksi¹¿ek i broszur, które wyjd¹ drog¹ prenumeraty: Do 1-ej serii,
[...] wejd¹ stanowczo mi ju¿ przyrzeczone dzie³a: T[eodora] T[omasza] Je¿a O spólnictwie, studium ekonomiczne [...]; Walerii Marrené O wychowaniu domowym; Ed[warda] Lubowskiego S¹d honorowy, komedia; W[alerego] Przyborowskiego W³ocianie w Polsce [...]; Na zimowe wieczory, zbiór noweli Micha³a Ba³uckiego
[...]; M[arii] Konopnickiej Hypatia. Wesaliusz i Galileusz, trylogia
dramatyczna; El[izy] Orzeszkowej Patryotyzm i kosmopolityzm.
Z zapowiedzianym w tym licie prac nie ukaza³a siê tylko rozprawa
Teodora Tomasza Je¿a O spólnictwie. Studium Walerego Przyborowskiego ukaza³o siê pod zmienionym tytu³em W³ocianie u nas i gdzie
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indziej. Szkice historyczne. Pierwotnego tytu³u nie przepuci³a cenzura.
Ogó³em w czasie dwu i pó³rocznego istnienia wydawnictwa ukaza³o
siê a¿ dwadziecia pozycji w³asnych13.
Przystêpuj¹c do analizy wydawnictw, nale¿y zwróciæ uwagê na sta³y
element edytorski. Numeracja ci¹g³a  rzymska, od numeru I Patryotyzm i kosmopolityzm, do numeru XX  O ¯ydach i kwestii ¿ydowskiej
autorstwa Orzeszkowej. Ozdobna winieta tytu³owa z nazw¹ wydawnictwa Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki (oprócz numeru I, gdzie
nazwa wydawnictwa zosta³a tylko podkrelona). Nazwisko autora pracy zawsze by³o umieszczane pod tytu³em dzie³a. Stronê tytu³ow¹ zamyka³o miejsce i data wydania ze wskazaniem w³aciciela drukarni. Na bêd¹cym w posiadaniu autora (T.J.) egzemplarzu ksi¹¿ki Patriotyzm i kosmopolityzm widnieje t³oczony superekslibris na oryginalnej broszurowej
oprawie szaty graficznej wydawnictw. Stylizowana litera E, zamkniêta
w literze O, oddaje w pe³ni atrakcyjnoæ. Prawie wszystkie pozycje
by³y drukowane w Wilnie u J. Blumowicza. Dwa wyj¹tki to tom XVIII
Do nieznajomej. Nowelle. Z rêkopisu znalezionego przepisa³ Leopolda
Méyeta, który drukowany by³ w drukarni M. Romma, za tom XX O
¯ydach i kwestyi ¿ydowskiej w Warszawie  u J. Ungra. Cenzurowano
zarówno w Wilnie, jak i w Warszawie. Odnotowano tylko dwa przypadki dzia³alnoci cenzury w Petersburgu. Dotyczy³o to kolejnych numerów
periodyku tzn. Cerbera i Dzwonka.
Orzeszkowa, prowadz¹c sk³ad nut, wyda³a w nieznanych okolicznociach Zbiór tañców salonowych na fortepian. Szeæ utworów zebrano
pod tytu³em Karnawa³ wileñski. Autorem by³ muzyk i kompozytor Florian
Herman. W dziale og³oszeniowym Dzwonka odnajdujemy zestaw utworów Karnawa³u Wileñskiego: Litwin  kontredans; Znicz  mazur; Niemen
 walc, Wilia  polka, Wajdelotka  polka i Perkun  galop. Zbiór wykazuje wyranie proweniencjê litewsk¹. Cenê jego okrelono na 2 ruble.
Ten¿e sam periodyk na stronie 23 podaje spis 78 fotografii, wydanych
nak³adem ksiêgarni: Widoki Wilna i okolic, fotografowane z natury przez
Czechowicza, wydane nak³adem ksiêgarni E. Orzeszkowej i S-ki w Wilnie14.
Kolejnymi publikacjami by³y kalendarze: Kalendarz Litewski na rok
1882, wydany w nak³adzie 10 tys. egzemplarzy (jedna z nielicznych
publikacji, która przynios³a zysk), Kalendarz Wileñski na rok 1882, w
nak³adzie 6 tys. (przyniós³ du¿e straty). Ich wydanie by³o mo¿liwe m.
in. dziêki ogólnorosyjskiej liberalizacji, dokonywanej przez Lorisa Mielikowa (minister spraw wewnêtrznych i doradca Aleksandra II). Dziêki wstawiennictwu zaprzyjanionego z Orzeszkow¹ W³odzimierza Spasowicza, mieszkaj¹cego w Petersburgu wydawcy znakomitego miesiêcznika warszawskiego Ateneum, uda³o siê obaliæ cyrkularz (okól70
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nik) Murawiewa, zabraniaj¹cy druku i kolporta¿u na Litwie kalendarzy
w jêzyku polskim. O sukcesie tym donosi w licie do Jana Kar³owicza
z dnia 25 stycznia 1881: Spasowicz doniós³ o zupe³nym, stanowczym
zniesieniu Cyrkularza Murawjewa [...]. Ostatecznie rozstrzygnê³o siê
to u jen. Todlebena, który na zapytanie G³ównego Zarz¹du Cenzury
udzieli³ najpomylniejsz¹ odpowied. Zatem literatura polska na Litwie wraca do praw tych, które posiada³a przed 1863-m. rokiem15.
Pomys³em Che³miñskiego by³o wydawanie pisma satyryczno-humorystycznego Alfabet. Kolejne numery periodyku nosi³y tytu³y Argus, Bodziec, Cerber i Dzwonek. Podtytu³, umieszczony na stronie tytu³owej, okrela³ charakter periodyku: Kartki satyryczno-humorystyczne... zebra³ Alfabet (dotyczy³o to jedynie Argusa i Bodca)
i Drobiazgi literacko-artystyczne... zebra³ Alfabet (dotyczy³o Cerbera i Dzwonka). Pod pseudonimem Alfabet wystêpowa³ redaktor
pisma Wincenty Che³miñski i st¹d przyjê³o siê ca³oæ tego miniperiodyku nazywaæ Alfabetem16. Wydawane zeszyty cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹ i by³y pod wzglêdem finansowym bardzo dochodowe. By³ to
niew¹tpliwy sukces ksiêgarni, powiod³a siê próba wskrzeszenia czasopimiennictwa polskiego na Litwie.
Administracja rosyjska nie dopuci³a do wydania kolejnego numeru
Alfabetu, zatytu³owanego Eureka. Decyzja, wstrzymuj¹ca wydanie
periodyku, by³a pocz¹tkiem zdarzeñ, które doprowadzi³y do zamkniêcia
firmy. Orzeszkow¹ postawiono w stan oskar¿enia, udowadniaj¹c jej, ¿e
Argus, Bodziec i Cerber s¹ wydawnictwem ci¹g³ym, a wiêc wyczerpuj¹cym znamiona przestêpstwa z art. 1028 kodeksu karnego. Ostatecznie sprawê umorzono na mocy amnestii z 15 maja 1883, ale Wilno
musia³o poczekaæ jeszcze kilkanacie lat na polsk¹ gazetê17.
Dnia 23 kwietnia 1882 roku ksiêgarnia przesta³a istnieæ. Prawie miesi¹c
trwa³a inwentaryzacja. Likwidacj¹ zapasów zaj¹³ siê Wac³aw Makowski.
Wydawnictwa, wziête w komis z innych ksiêgarñ, wróci³y do w³acicieli,
pozosta³e naby³y wileñskie ksiêgarnie: Kinkulkina, i g³ównie Zawadzkiego,
gdzie ksi¹¿ki by³y sk³adowane prawie przez 10 lat. Zofia Sawicka, w³acicielka ksiêgarni w Miñsku, równie¿ naby³a czêæ ksiêgozbioru Orzeszkowej. Pozosta³e zbiory zosta³y sprzedane osobom prywatnym.
Zamkniêcie ksiêgarni, czytelni i likwidacja wydawnictwa zubo¿y³o
stan kultury i owiaty na ówczesnych kresach. Orzeszkowa straci³a na
tym przedsiêwziêciu prawie po³owê maj¹tku18.
Reperkusje po zamkniêciu i likwidacji ksiêgarni najbardziej dotknê³y pisarkê i Wincentego Che³miñskiego. Orzeszkowa ponios³a dotkliwe straty
finansowe i zosta³a oddana pod dozór policji. Trzyletnie internowanie w Grodnie by³o dla pisarki ogromnie uci¹¿liwe. Wincenty Che³miñski po wysiedleniu
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z Wilna powróci³ w rodzinne strony do Bia³ej Podlaski. M³ody literat straci³ podstawê egzystencji i nadzieje na wyrobienie sobie pozycji literackiej. Ciê¿ko
chory na grulicê, wróci³ do Wilna. W wieku 37 lat
zmar³ i zosta³ pochowany na wileñskiej Rossie 31
sierpnia 1887 w grobach rodzinnych Makowskich.
Wac³aw Makowski, po przeprowadzeniu likwidacji, otrzyma³ propozycjê objêcia kierownictwa
ksiêgarni Feliksa Zawadzkiego. W latach 18911893, po mierci tego¿, sprawowa³ nadzór nad
dzia³alnoci¹ firmy. W 1893 naby³ ksiêgarniê w
Wilnie po zmar³ym Izaaku Krasnosielskim. Mieci³a siê ona przy tej samej ul. wiêtojañskiej, przy której funkcjonowa³a
wczeniej ksiêgarnia Orzeszkowej. We wrzeniu 1900 za³o¿y³ pierwsz¹
ksiêgarniê i czytelniê w Miñsku na Bia³orusi, jako filiê swojej ksiêgarni
wileñskiej. Do swojej g³ównej ksiêgarni sprowadzi³ czêæ zasobów ksiêgarskich Orzeszkowej, które przejciowo znalaz³y siê na sk³adzie u Feliksa Zawadzkiego. W 1902 uzyska³ pozwolenie na otwarcie czytelni
polskiej w Wilnie, któr¹ prowadzi³a jego ¿ona Apolonia (z domu Che³miñska). Zmar³ w Wilnie 10 lutego 1929 i zosta³ pochowany na Rossie.
Tadeusz Juchniewicz
Przypisy
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s. 197; 17 S. Rosiak : op. cit., s. 106 i 112; 18 A. Goszczyñska : op. cit., s. 52.
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BO NIE MA ZIEMI WYBIERANEJ,
JEST TYLKO ZIEMIA PRZEZNACZONA...
D¹browska podobno siê na mnie obrazi³a, bo porówna³em j¹
gdzie z Orzeszkow¹. Pod moim piórem by³ to komplement,
ale ona uwa¿a³a siê za o wiele wiêksz¹ pisarkê  czego ja
wcale nie by³em ani nie jestem pewien.
Czes³aw Mi³osz, Abecad³o Mi³osza

Bo¿ena Gorska
Podzielam opiniê Mi³osza. Orzeszkowa to wielka pisarka, która od
dawna ma swoje miejsce w narodowej literaturze. A przez wiele dziesiêcioleci tak¿e w kanonie szkolnym. Sytuacja zarazem szczêliwa i
niepomylna. Upowszechnianie t¹ drog¹  bywa³o, ¿e z naginaniem
literatury do ró¿nych ideologii  przynios³o w konsekwencji nie tylko
elementarn¹ wiedzê, ale równie¿ z jednej strony deformacjê, zafa³szowania, schematyzacjê, szufladkowanie, z drugiej  odbiór nieautentyczny,
pod przymusem, powierzchowny. Tak wiêc Orzeszkowa jest dzi autork¹ zag³askan¹, ale i... zapoznan¹, dla mi³onika literatury na nowo
do odkrycia. Tym bardziej warto do niej wracaæ, zw³aszcza do arcydzie³a  Nad Niemnem. Dowodem pomylnego przejcia przez nie próby
czasu jest fakt, ¿e czytaj¹c je po wielekroæ za ka¿dym razem poznaje siê
trochê inn¹ ksi¹¿kê. Prawdziwie wartociowa literatura zawsze wtedy
zyskuje. W tym celu trzeba by jednak  w epoce szybkiego czytania 
pozwoliæ sobie na luksus czytania wolnego.
Powieæ to bardzo bogata, syta. Co jest w niej szczególnie cenne
dla wspó³czesnego czytelnika? W czasach chwiejnej równowagi mieszkañców globalnej wioski  umasowionych, nieledwie homogenizowanych, poddawanych manipulacjom, niezdolnych rozeznaæ, gdzie
wartoci, a gdzie marnoæ, zdezorientowanych co do w³asnej to¿samoci, pielêgnuj¹cych fa³szyw¹ wiadomoæ  warto przypomnieæ sobie
o g³êbokich korzeniach polskiej kultury. Bo Nad Niemnem jest w istocie
wielk¹ powieci¹ o zakorzenieniu, skrojon¹ i na nasz¹ miarê.
Orzeszkowa analizuje proces zakorzenienia cz³owieka w ¿ycie spo³eczne i w kulturê. G³ówn¹ rolê odgrywaj¹ w nim cztery strefy, jakby
ko³a koncentryczne o coraz wiêkszym zasiêgu. To dom rodzinny, ojczyzna prywatna, ojczyzna regionalna i lokalna, wreszcie ojczyzna jako kraj,
terytorium nale¿¹ce do narodu, a tak¿e wspólnota kulturowa i duchowa.
Jest w tej powieci jeszcze pi¹ta strefa, siêgaj¹ca po najdalszy horyzont 
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strefa ludzkiego losu,
sensu istnienia, metafizyki. W interpretacjach
niedoceniana albo starannie pomijana.
Dom to pierwsze
miejsce socjalizacji i
przekazywania wartoci danej kultury nastêpnym pokoleniom.
Dworek Orzeszkowej w Grodnie. Obecnie mieci siê
W Nad Niemnem jest w nim biblioteka i maleñkie muzeum
to kultura szlachecka.
Rodzinne gniazdo Korczyñskich dziedziczy Benedykt, najm³odszy z
synów Stanis³awa. Fakt to znacz¹cy, taki by³ bowiem staropolski obyczaj, ¿e  oczywicie w miarê mo¿liwoci  nie najstarszy, ale najm³odszy syn dziedziczy³ rodowy maj¹tek  chodzi³o tu jakby o absolutn¹ bezporednioæ kontynuacji rodu, chciano niejako, aby w³anie
najpóniejsza, ostatnia latorol osiad³a konarem na pniu dziedzicznym,
aby ostatnie w³anie ogniwko zaczepia³o o dalszy ³añcuch potomstwa*.
Gniazdowoæ to wa¿na cecha kultury szlacheckiej.
Warto spojrzeæ na tê sprawê z jeszcze jednego punktu widzenia. Otó¿
w rodzinach wielodzietnych  a takie przewa¿a³y  najm³odszy potomek
towarzyszy rodzicom coraz bardziej wchodz¹cym w lata, kiedy starsze
rodzeñstwo dawno siê usamodzielni³o i opuci³o rodzinny dom. Przebywaj¹c z rodzicami, korzysta w wiêkszym stopniu ni¿ starsi bracia i siostry ze skumulowanych rodzicielskich dowiadczeñ, z m¹droci, któr¹
przyniós³ im czas. Otrzymuje powiêkszony depozyt kultury. Jest dziedzicem wzbogaconej schedy. Zarazem w miarê up³ywu lat rodzice czuj¹ siê
g³êbiej zwi¹zani z przesz³oci¹, któr¹ lepiej rozumiej¹ ni¿ wspó³czesnoæ.
A zatem najm³odsi potomkowie paradoksalnie zostaj¹ uformowani w
sposób bardziej zachowawczy ani¿eli pierworodni. Dlatego lepiej siê nadaj¹ na kontynuatorów tradycji. £oziñski tego nie wyjania, ale wydaje
siê, ¿e taki by³ sens szlacheckiego porz¹dku dziedziczenia.
W przestrzeni ograniczonej do czterech miejscowoci: Korczyna,
Bohatyrowicz, Olszynki i Osowiec pokazano cztery domy-gniazda rodzinne. Korczyn jest nim dla Stanis³awa, jego synów, a póniej tak¿e
Witolda  jedynej nadziei Benedykta. Benedykt, zamierzaj¹c siê o¿eniæ,
za³o¿y³ wokó³ domu piêkny ogród w darze lubnym dla Emilii. Ma to dla
*W. £oziñski, ¯ycie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1978, s.70.
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sensu powieci szczególne znaczenie  symbol Arkadii, gest romantyczny, ale zrealizowany dziêki pracy. O swój dom i obejcie bardzo dba
Anzelm: Panowie (...) do wielkich miast je¿d¿¹, za granicami przemieszkuj¹, ró¿ne zabawy i rozkosze maj¹... A dla nas co? Dla nas ani Pary¿ów, ani honorów, ani piêknych muzyczek, ani weso³ych ansamblów nie
ma. Gniazdo nasze  wszystko nasze... i dla tej przyczyny trzymamy siê
jego zêbami i pazurami... Maria Kir³owa codziennym heroicznym wysi³kiem utrzymuje Olszynkê w jako takim ³adzie. Opuszczenia rodzinnych
Osowiec nie wyobra¿a sobie Andrzejowa Korczyñska.
Orzeszkowa z dokumentarn¹ wiernoci¹ wobec szczegó³ów rejestruje wygl¹d tych siedzib. Jak¿e bogata w znaki, czytelne tylko dla
wspólnoty kulturowej, do której adresowane jest dzie³o, a ma³o czytelne dla cenzorów, jest na przyk³ad uboga izdebka Anzelma. Nad ³ó¿kiem
wisi obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej  przedmiot kultu, a zarazem
symbol Kresów. Za obrazem wiêcone palmy, pod nim dwa szare, w
drewnianej oprawie, wizerunki siedz¹cych na koniu rycerzy. Owi rycerze to  jak siê domylamy  powstañcy, Jerzy Bohatyrowicz i Andrzej Korczyñski. Ich podobizny s¹ szare, bo to najprawdopodobniej
dagerotypy. Opada na nie cierniowa korona. Znak podwójny  kultu,
ale i mêczeñstwa patriotów. Dom jest równie¿ miejscem przechowywania rodzinnych wiêtoci. Palma wielkanocna, korona cierniowa to
drobne znaki obrzêdów katolickich. A z ksi¹¿ek  Psalmy w przek³adzie Kochanowskiego i Pan Tadeusz. Wiara i patriotyzm. Podobnie
wymowne przedmioty znajdziemy w bogatych Osowcach.
Utrata gniazda grozi wykolejeniem. Orzelski po przehulaniu maj¹tku,
powierzywszy niewielki uratowany fundusz pieczy Benedykta, osiada w
Korczynie jako rezydent. Kir³o to karykatura ziemianina, bezwartociowy pieczeniarz, intrygant i plotkarz. Nieustannie wizytuje s¹siadów, troskê o dom i folwark pozostawiwszy ¿onie. Ró¿yc nie chce siê zajmowaæ
swoimi dobrami nad S³ucz¹. Po wiatowym ¿yciu w europejskich stolicach, gdzie przehula³ ponad po³owê fortuny, ockn¹³ siê ze zrujnowanym zdrowiem (narkotyki jako rodek dostarczaj¹cy ekstremalnych doznañ nie s¹ wynalazkiem naszej epoki). Nie kwapi siê z przywracaniem
wietnoci zaniedbanej rodzinnej Wo³owszczynie. Zygmunt natychmiast
i bez ¿alu sprzeda³by matczyne Osowce i na zawsze wyjecha³ zagranicê.
Wszystkie te postaci to wykolejeñcy. A zarazem ludzie wykorzenieni  z
wyj¹tkiem Orzelskiego, którego ratuje sztuka.
To bardzo interesuj¹cy w¹tek w powieci, na pewno wart osobnego potraktowania, g³êbszego ni¿ pozwala na to rozmiar szkicu. Ojciec
Justyny  nieporadny staruszek, którego nikt nie traktuje serio  miewa
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chwile prawdziwej wielkoci, kiedy gra na skrzypcach. To on jest w
Nad Niemnem autentycznym artyst¹. Koncentruje siê wtedy tylko na
muzyce, pozostaje samotny, odgrodzony od wiata i ludzi. Akompaniuj¹ca mu córka  w takich w³anie momentach pozbawiona emocji,
zimna i wypalona  jest pianistk¹ zrêczn¹ i poprawn¹, ale na pewno nie
artystk¹. Zygmuntowi, który ma predyspozycje plastyczne i wykszta³cenie w tym kierunku, do artyzmu daleko. Brak mu nie tylko wybitnych uzdolnieñ, ale i wra¿liwoci. Talent wmówiony przez matkê, zatwierdzony na mocy towarzyskiego mianowania i podparty samouwielbieniem to za ma³o, aby z miernoty wykreowaæ geniusza. Orzeszkowa
g³êboko rozumie sztukê. Na puentê tych rozwa¿añ nadaj¹ siê s³owa
Karen Blixen z Uczty Babette: Wielki artysta nigdy nie jest biedny. My
mamy co, o czym inni ludzie nic nie wiedz¹.
Wed³ug Orzeszkowej tylko cz³owiek zakorzeniony mo¿e harmonijnie i w pe³ni rozwin¹æ swoj¹ osobowoæ. A dom to miejsce zakorzenienia w wartoci, w tradycjê, w historiê rodzinn¹, ale i w historiê
narodu. Oba te porz¹dki historyczne splataj¹ siê ze sob¹  historia rodzinna jest elementem historii narodowej, a wielkie wydarzenia wkraczaj¹ w ludzk¹ prywatnoæ. Dominik dopóty uczestniczy³ w historii,
dopóki by³ z rodzin¹ i w rodzinnym gniedzie. Renegatem sta³ siê na
skutek s³aboci charakteru, ale i w braku oparcia  zsy³ka zupe³nie
zniszczy³a go wewnêtrznie. Nie powróci³ z niej jako bohater. Wybra³
karierê w carskiej administracji. Wyznaje bowiem zasadê aktualn¹ i w
naszych czasach: Wszystko jedno, gdzie ¿yæ, byle uczciwie i wygodnie.
Oceniaj¹c jego wybór z
perspektywy korczyñskiej, mo¿na mówiæ o
korzyciach wy³¹cznie
materialnych. Dla Polaka
rosyjskie urzêdy i splendory by³y raczej powodem do wstydu. Bywa³o, ¿e rodowiska patriotyczne skazywa³y takich
karierowiczów na towarzyski ostracyzm. W powieci Orzeszkowej Dominik jest przyk³adem, do
czego prowadzi oderwanie od korzeni. Benedykt, Karty z zielnika pisarki; w sali bibliotecznej
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poddany braterskiemu kuszeniu w chwili nader sprzyjaj¹cej, bo krañcowo wyczerpany prac¹ dla utrzymania maj¹tku, jednak nie ulega. Czuje,
¿e by tego nie wytrzyma³ psychicznie, a tak¿e nie odwa¿y³by siê wynarodowiæ syna. Tocz¹c ciê¿k¹ walkê z losem, umie siê zdobyæ na ostr¹
krytykê nadmiernego bogactwa: Te wielkie fortuny niechby wszyscy
diabli wziêli!... Bowiem wokó³ siebie widzi przyk³ady marnotrawienia
wielkich pieniêdzy, zamiast wydawania ich na po¿yteczne cele.
Dom jest naturalnym rodowiskiem uczenia siê ról spo³ecznych. Dla
prawid³owego przebiegu tego procesu potrzeba w³aciwej hierarchii w
rodzinie. Skutki jej zachwiania bywaj¹ op³akane. Andrzejowa jako matka
przegrywa nie z powodu zaniedbania, ale  paradoksalnie  przez perfekcjonizm w wychowaniu syna. Chcia³a dla niego za wiele, za dobrze i
zupe³nie nie tak. Postawi³a go na piedestale, siebie sam¹ umieszczaj¹c u
jego stóp. Przyczynê pora¿ki wychowawczej upatruje w przedwczesnej
mierci mê¿a. A przecie¿ szansa by³a  m¹drze wykorzystany mit ojca
móg³ zrekompensowaæ brak osoby. W³anie tak  i to z powodzeniem 
Anzelm wychowywa³ Janka. I jeszcze jeden powód katastrofy: to, co u
matki by³o dum¹, w synu zwyrodnia³o w pychê.
W domu Korczyñskich Benedykt jest jedynym pozytywnym wzorcem
mê¿czyzny i ojca rodziny. Witold to jeszcze ch³opiec, aczkolwiek ju¿ o
silnym charakterze, bez baga¿u klêsk ¿yciowych Benedykta, wstêpuje w
jego lady jako wydanie poprawione ojca. Orzelski nie sprawdzi³ siê ani
jako m¹¿, ani jako ojciec. Justynê, okaleczon¹ przez sieroctwo, wspieraj¹
w dojrzewaniu Marta i Benedykt  jakby rodzice zastêpczy. W rodzinie
Benedykta Marta w ogóle pe³ni rolê matki w sensie spo³ecznym, co zapewnia Witoldowi normalny rozwój, bo syn ma równie¿ mocny wzorzec
ojca. Leonia pozostaje pod wp³ywem Emilii, kszta³towana wedle jej wyobra¿eñ  na pust¹ pannê, na Buszmenkê, jak mówi brat.
Odwrócenie tradycyjnego podzia³u ról pokazano na przyk³adzie
ma³¿eñstwa Kir³ów, gdzie ¿ona jest g³ow¹ rodziny i to ona pracuje, a do
pomocy ma najstarsz¹ córkê. Matriarchat. Oczywicie w kulturze polskiej, zw³aszcza w jej tradycji kresowej, to nie nowoæ, ¿e kobieta
prowadzi maj¹tek  ale bywa³o tak, kiedy m¹¿ i synowie w potrzebie,
w niewoli czy polegli za ojczyznê. W warunkach, kiedy m¹¿ jest na
miejscu, a tylko ¿ona, podejmuj¹c siê obowi¹zków ponad si³y, usi³uje
ratowaæ podupad³¹ Olszynkê, postawa Kir³y zas³uguje na potêpienie.
Orzeszkowa konstruuje w powieci cztery postaci mê¿czyzn infantylnych, dla których ¿ycie to czas nieustannej zabawy. Orzelski jest
zdziecinnia³ym staruszkiem, ale przed laty jego egoizm doprowadzi³ do
rozbicia rodziny. Trzej pozostali to Kir³o, Zygmunt i Ró¿yc. I  pewnie
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dla równowagi  mê¿ne, odpowiedzialne i dzielne s¹ w Nad
Niemnem kobiety: Andrzejowa
Korczyñska, Maria Kir³owa,
Marta. Zadatki na tak¹ ma równie¿ Justyna. Na przyk³adzie
Justyny mo¿na przeledziæ proces wyrastania z niedojrza³ej roli
w rodzinie i dorastania do nowej, dojrza³ej, partnerskiej. Jej
bunt przeciw rodzinie poznaje- Z opisu dworu Korczyñskiego: U zbiegu
my ju¿ w momencie prezenta- dwóch dróg, okalaj¹cych trawnik, (...) sta³
cji bohaterki  jego zewnêtrz- dom drewniany (...) z wielkim gankiem i
nym wyrazem jest demonstra- d³ugim rzêdem okien, maj¹cych kszta³t nieco gotycki. Podobne okna sfotografowa³a
cyjne w tych warunkach nie- autorka w Druskienikach
noszenie rêkawiczek i kapelusza. U pod³o¿a takich zachowañ tkwi kompleks ni¿szoci, wiadomoæ
odtr¹cenia z powodu gorszoci. Odzyskanie równowagi nastêpuje w
momencie, gdy Justyna, odnajduj¹c sens ¿ycia w pracy i przyjmuj¹c
mi³oæ Janka, poczuje siê pe³nowartociow¹ partnerk¹ Korczyñskich,
a przynajmniej tej czêci rodziny, której zdanie ceni  Benedykta, Marty, Witolda. Wyzwala siê z dotychczasowego miejsca w strukturze rodzinnej, usamodzielnia, porzuca miejsce ubogiej krewnej. Teraz jej kontakty z Korczynem bêd¹ mo¿liwe tylko z równej pozycji. Podobnie
emancypuje siê Witold, ale jego dojrza³y powrót nast¹pi po prze³amaniu
dramatycznego konfliktu pokoleniowego. Wtedy oka¿e siê, jak bardzo
ojciec i syn s¹ podobni. Uderzaj¹ce jest tak¿e fizyczne podobieñstwo
Witolda do stryja Andrzeja. Bo rodzina to miejsce, w którym trwa odwieczna sztafeta pokoleñ wiernych idea³om przodków: w dzieciach
widzi siê rysy rodziców, we wnukach  dziadków, m³odzi nosz¹ na
twarzach rodzinne albumy, a ich gesty i zachowania tworz¹ kronikê
rodzinn¹. To namacalna obecnoæ historii w teraniejszoci.
Mo¿na spojrzeæ na tê powieæ jako na sagê rodzinn¹. Co prawda
akcja toczy siê w ci¹gu lata 1886 roku, ale poznajemy historiê kilku
pokoleñ. Jej osi¹, krêgos³upem, jest wspólna legenda rodzinna Korczyñskich i Bohatyrowiczów, od epoki Napoleona. Tê funkcjê, której
nie mo¿e spe³niæ czas powieciowy pe³ni narrator i postaci  Jakub
Domunt i Anzelm Bohatyrowicz. Najstarsze pokolenie to w rodzinie
nonik tradycji, odgrywaj¹cy wa¿n¹ rolê w jej przekazaniu nastêpcom.
Rodzina jest w powieci Orzeszkowej wielopokoleniow¹ wspólnot¹
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tradycji, grup¹, któr¹ ³¹cz¹ nie tylko wiêzi miêdzy jej ¿ywymi cz³onkami,
ale na któr¹ równie¿  dziêki pamiêci ¿yj¹cych  oddzia³uj¹ zza grobu
przedstawiciele wymar³ych pokoleñ. W rodzie Korczyñskich ta pamiêæ
zbiorowa siêga czasów konfederacji barskiej i Somosierry, u Bohatyrowiczów  pary za³o¿ycieli rodu z ich mitu genealogicznego. Antenaci
stanowi¹ wzorce postêpowania. Chocia¿ nikogo z ¿yj¹cych nie rozliczaj¹ z uczynków, jednak zobowi¹zuj¹ do godnych zachowañ. A chodzi
o ocalenie wartoci takich jak polskoæ i szlachectwo. W jednostkowych biografiach bohaterów Nad Niemnem wiernoæ ojczynie wi¹¿e
siê nieroz³¹cznie ze szlachectwem, bo obrona ojczyzny przed wrogiem i
s³u¿ba krajowi w czasie pokoju to szlacheckie powinnoci. Wype³nia je
gorliwie Stanis³aw Korczyñski, syn napoleoñskiego legionisty, niegdy
student wileñski, który mia³ szczêcie kszta³ciæ siê w uczelni najlepszej
podówczas na ziemiach polskich. Przed jego synami, aczkolwiek ka¿dy
z nich ukoñczy³ wy¿sze studia, ta droga edukacji zosta³a zamkniêta 
w³adze rosyjskie rozwi¹za³y uniwersytet w 1832 roku.
Wa¿ne, ¿e dla Stanis³awa, kieruj¹cego edukacj¹ synów, nauka by³a
wartoci¹ z wielu wzglêdów: wzbogaca³a rozwój jednostki, umo¿liwia³a lepsze s³u¿enie narodowi, wreszcie zapewnia³a samodzielnoæ
ekonomiczn¹. Charakterystyczny jest wp³yw tradycji szlacheckiej na
indywidualne wybory zawodu. Z trzech braci Korczyñskich Andrzej i
Benedykt s¹ rolnikami, Dominik  prawnikiem. Szlachcic bywa³ albo
rolnikiem, albo prawnikiem, albo i jednym, i drugim.
Trzech braci  trzy ró¿ne polskie losy: poleg³y bohater, zes³aniec,
który zamienia siê w renegata-karierowicza i cz³owiek ciê¿kiej pracy,
samotny w rodzinie, borykaj¹cy siê z trudem codziennoci.
Oddawszy ho³d tradycji, Orzeszkowa pokaza³a w powieci tak¿e
istotne zjawisko w procesie kszta³towania siê nowoczesnego spo³eczeñstwa na miejsce stanowego. Jedn¹ z dróg prowadz¹cych do tych
przeobra¿eñ by³o przechodzenie ziemiañstwa w inteligencjê, a etosu
szlacheckiego w inteligencki. Na etos inteligencki pod koniec XIX wieku sk³ada³y siê: pochodzenie najczêciej szlacheckie, wykszta³cenie o
ró¿nym poziomie, poczuwanie siê do odpowiedzialnoci za wspólnotê
i uczestniczenie w ¿yciu publicznym lub spo³ecznym ze wiadomoci¹
roli przywódczej, a tak¿e potrzeby kulturalne w zakresie kultury wy¿szej  w praktyce zaspokajane w ró¿nym stopniu. W stylu ¿ycia uwidacznia³ siê prymat wartoci duchowych nad materialnymi.
Stanis³aw Korczyñski kieruje synów na studia na Uniwersytecie Wileñskim, jak mówi  na wszelki wypadek, wobec niejasnej przysz³oci,
przewiduj¹c, ¿e wykszta³cenie bêdzie z czasem najpewniejsz¹ inwestycj¹.
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Zw³aszcza w sytuacji ustabilizowanej niewoli, kiedy ojczynie trzeba bêdzie s³u¿yæ raczej rozumem ni¿ broni¹. Tak wtedy myleli wiatli mieszkañcy Kresów  z tego samego ducha wyros³o w Krzemieñcu Gimnazjum Wo³yñskie, które od pocz¹tku rywalizowa³o poziomem z uczelni¹
wileñsk¹. W etosie inteligenckim z za³o¿enia jest miejsce na emancypacjê
warstw nieszlacheckich, a wykszta³cenie niweluje ró¿nice stanowe.
Nad Niemnem zaczyna siê opisem krajobrazu i szczegó³owym katalogiem rolin typowych dla regionu. Dokumentacj¹ botaniczn¹, do
której Orzeszkowa bêdzie powracaæ wielokrotnie. Jan, który zna ca³¹
nadniemeñsk¹ florê, udziela lekcji Justynie. Pasja botaniczna, chêæ
uwiecznienia czy zachowania niemal ka¿dego db³a trawy, cechowa³a
sam¹ pisarkê. Orzeszkowa dobrze zna³a miejscowe roliny, zbiera³a je,
suszy³a i przechowywa³a w zielnikach. Ich karty mo¿na dzi obejrzeæ
w jej dworku-muzeum w Grodnie.
Tym pocz¹tkowym opisem autorka wprowadza czytelnika w pejza¿
prywatnej ojczyzny bohaterów. Okna pokoiku Marty i Justyny wychodz¹
na Niemen. Niemnie, domowa rzeko moja... Kilkuletni Witold zachwyca
siê bia³ymi motylami, p³ywa z Julkiem po rzece i ³owi z nim ryby, z Mart¹
i Justyn¹ chodzi do lasu. Ju¿ jako dziecko jest mocno wroniêty w te
miejsca. Krajobrazy, które widzia³o siê z okien domu dzieciñstwa s¹ sceneri¹ pierwszego wtajemniczenia w ¿ycie. Swojsk¹ i w³asn¹. Tu znów
dochodzi do g³osu nerw dokumentalisty, jakim Orzeszkowa by³a niew¹tpliwie obdarzona  na przyk³ad owe dziwaczne jakby gotyckie okna dworu
musia³a gdzie widzieæ, bo opis ma cechy fotograficznej wiernoci. Ta
dokumentarna skrupulatnoæ powoduje, ¿e dzie³o mog³oby byæ wykorzystywane jako pomoc przy badaniach nad kultur¹ materialn¹.
Prywatna ojczyzna to dla postaci z tej powieci jedyna, jaka pozosta³a
cz³owiekowi w niewoli. Sakralizowana przestrzeñ wyznaczona przez dwie
mogi³y, z których jedna ³¹czy oba rody. Warto zwróciæ uwagê na zró¿nicowan¹ wielkoæ i zasiêg prywatnej ojczyzny bohaterów Nad Niemnem.
U Emilii jest ona zamkniêta, ograniczona do dwóch pokoi, u Benedykta
obejmuje dom i maj¹tek z lasem i Mogi³¹, u Justyny poszerza siê o zacianek, u Jana i Anzelma  o grób Jana i Cecylii. Ca³a ta przestrzeñ 
dwór, Niemen, las, dwie mogi³y, zacianek  to prezentacja tak wa¿nej w
polskiej kulturze szlacheckiej instytucji s¹siedztwa. Te miejsca s¹ zarazem elementami ojczyzny regionalnej, nadniemeñskiej czêci Litwy. Drobnoszlacheckie zacianki  archaiczna forma ¿ycia spo³ecznego  s¹ jej
osobliwoci¹ kulturow¹, reliktem historycznym.
Okolica bohatyrowicka pos³u¿y³a do wyrazistej charakterystyki kultury szlacheckiej w jej wydaniu zaciankowym, bardzo cennym przez swoj¹
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zachowawczoæ. Dziêki swego rodzaju izolacji od wiata, zacianek ocali³
te elementy, które w zamo¿nych sferach ziemiañskich szybciej uleg³y przekszta³ceniu lub zanikowi. Status polskiej szlachty po Powstaniu Styczniowym bardzo siê zmieni³. Wiele maj¹tków skonfiskowano represyjnie, wiele podupad³o ekonomicznie. Wymóg urzêdowej legitymacji przynale¿noci
do stanu najbardziej uderzy³ w szlachtê drobn¹, niezamo¿n¹, któr¹ prawo
imperium zdegradowa³o do ch³opstwa. Najwa¿niejsza dla jej identyfikacji i
samowiadomoci sta³a siê wtedy kultura i styl ¿ycia.
Instytucja s¹siedztwa jest tu bardzo rozwiniêta, w obrêbie zasiedzianego terytorium wszyscy siê znaj¹ od pokoleñ, z czego wynika swojskoæ. Mieszkañcy bohatyrowickiej okolicy s¹ jednym rozga³êzionym
rodem o wspólnym micie genealogicznym. Otaczaj¹ ich podobne rody
szlacheckiej proweniencji  jednoæ miejsca zamieszkania to fundamentalna cecha kultury zaciankowej. Utrzyma³y one w³asnoæ i dziedziczenie ziemi oraz domów-gniazd rodzinnych. Od nazw zacianków czyli
okolic pochodz¹ nazwiska, tak wiêc obok Bohatyrowiczów z Bohatyrowicz mamy Starzyñskich ze Starzyn, Zaniewskich z Zaniewicz, Obuchowiczów z Obuchowców, Staniewskich ze Staniewicz, Siemaszków
z Siemaszek. W Nad Niemnem s¹ to nazwiska autentyczne i wymieniane
w herbarzach  na równi z Korczyñskimi czy Orzelskimi.
Kultura drobnoszlachecka by³a porównaniu z ziemiañsk¹ bardziej archaiczna i zachowawcza. Wynika³o to z koniecznoci kurczowego trzymania siê dawnego obyczaju i by³o reakcj¹ obronn¹  ziemiañstwo mog³o
siê czuæ znacznie pewniej, kiedy szaraczkom pozostawa³a tylko wiadomoæ pochodzenia, tradycja i pamiêæ rodzinna, bo ich status materialny

Na tym cmentarzu w Grodnie spoczywa rodzina pisarki: grób Orzeszkowej i jej
drugiego mê¿a, Stanis³awa Nahorskiego, oraz jej matki  Franciszki z Kamieñskich, primo voto Paw³owskiej, secundo voto Widackiej
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niewiele siê ró¿ni³ od ch³opskiego. Dlatego ju¿ miejsce zamieszkania szlachcica musia³o siê wyró¿niaæ na tle siedzib ch³opskich. Dworek, nawet najskromniejszy, mia³ ganek. Obejcie ch³opskie (£adysia) jest zaniedbane,
mieszkañcy zacianka dbaj¹ o porz¹dek. W¹tek £adysia ilustruje wa¿n¹
cechê kultury zaciankowej: rodowisko drobnoszlacheckie jest zamkniête dla obcych  ch³opów. £ady zostaje odrzucony przez spo³ecznoæ
zacianka (z chamk¹ o¿eni³ siê i sam schamia³). Bohatyrowiczowie s¹ rygorystyczni w kwestii czystoci krwi. Taka postawa wynika nie tyle z
pogardy, co raczej z potrzeby silnej identyfikacji stanowej. ¯yj¹c na co
dzieñ obok ch³opstwa, obawiaj¹ siê utraty szlacheckiej to¿samoci. To
cecha drobnoszlachecka. Bardziej liberalne by³o pod tym wzglêdem ziemiañstwo, które tolerowa³o ma³¿eñstwa z osobami spoza swojej sfery.
Orzeszkowa eksponuje charakterystyczne rysy obyczajowoci zacianka. Dla dzisiejszego czytelnika socjologiczna wnikliwoæ pisarki w
obserwacji kultury materialnej i zachowañ rodowiska ró¿ni¹cego siê
znacznie od jej w³asnego ziemiañskiego wiata to walor szczególny. Aczkolwiek za pierwszy polski reporta¿ uznaje siê Pielgrzymkê do Jasnej
Góry Reymonta, powsta³¹ w roku 1894, opisy ¿niw czy wesela w Nad
Niemnem trzeba nazwaæ w³anie reporta¿ami. Orzeszkowa rejestruje
szczegó³y z ¿ycia nadniemeñskiej okolicy z zaciêciem etnografa i talentem rasowego reporta¿ysty. A dzisiejszy czytelnik wysoko ceni literaturê
faktu i autentyczny przekaz wmontowany w fikcjê kreowanego wiata.
Tak wiêc mieszkañcy zacianków dziedzicz¹, kultywuj¹ i przekazuj¹ tradycjê. Silnie identyfikuj¹ siê z kultur¹ swojej sfery. Na ogó³
wyró¿niaj¹ siê grzecznoci¹ i delikatnoci¹. Je¿eli nawet przekraczaj¹
w nerwach granice dobrych manier, s¹ tego wiadomi. Darz¹ szacunkiem starszych. Zwracaj¹ siê do siebie nie wprost po imieniu, ale  z
u¿yciem imienia  w trzeciej osobie. Kulturalnie jedz¹, bawi¹ siê (tañcz¹
w rêkawiczkach), flirtuj¹. Ich jêzyk jest nasycony frazeologi¹ i przys³owiami (zreszt¹ to ogólna cecha kresowa). Obok regionalizmów zawiera liczne archaizmy, jakby zakonserwowa³ staropolszczyznê. Pisarka w komentarzu od narratora zwraca szczególn¹ uwagê na wyranie s³yszalne echo mowy Reja. To mocny dowód odwiecznego zakorzenienia mieszkañców zacianka w jêzyku ojczystym.
Mamy w Nad Niemnem wyran¹ nobilitacjê prowincji. Prowincja ma
wy¿szoæ moraln¹ nad wielkim wiatem. To, co prowincjonalne jest
dobre, szlachetne. To, co pochodzi ze wiata ma w sobie skazê i zepsucie. Kosztowne pobyty w Italii, Monachium, Pary¿u i Wiedniu, w
pogoni za doznaniami niedostêpnymi na wo³yñskiej czy grodzieñskiej
prowincji, Ró¿yc dodatkowo przyp³aci³ narkomani¹. Zygmunt, wyrwa82
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ny ze swojego miejsca na ziemi, wyrós³
na cz³owieka wykorzenionego. A wykorzenienie jest okaleczeniem. Kszta³tuje
fa³szyw¹ wiadomoæ. Odgradzaj¹c
Zygmunta od ojczyzny  i prywatnej, i tej Niemen  rzeka Orzeszkowej w Grodnie
wielkiej  wo¿¹c go po Europie, a zaniedbuj¹c obowi¹zek przekazania
mu wartoci wspólnoty, Andrzejowa wyrz¹dzi³a mu najwiêksz¹ krzywdê. Zygmunt nie jest ani Polakiem, ani Europejczykiem, chocia¿ siê za
niego uwa¿a. Wyobcowany i osobny nie z powodu swego geniuszu, a w
wyniku izolacji od ¿ycia narodu. Jego urojona ojczyzna zosta³a sztucznie
posk³adana z zapamiêtanych miejsc Europy, które uzna³ za godne uwagi
osoby wznios³ej i niepospolitej. Tam warto ¿yæ  i konsumowaæ. (ciekawe, ¿e Orzeszkowa u¿ywa tego sformu³owania w znaczeniu dzisiejszym
 dowodzi tego opinia Witolda o córkach Darzeckiego: To s¹ (...) konsumentki, które z pewnoci¹ nic nigdy dla cywilizacji nie wyprodukuj¹.)
Dla Zygmunta ojczyzna rodziców to morze pospolitoci, nudy i powszechnych z³ych humorów, za które ojciec odda³ ¿ycie najwyraniej bezsensownie. Tylko szaleñcy i krañcowi idealici broni¹ do ostatka spraw absolutnie przegranych. (...) My za, którzy za cudze iluzje pokutujemy,
swoich ju¿ nie mamy. Kiedy bank zosta³ do szczêtu rozbity, idzie siê graæ
przy innym stole. Tym innym sto³em jest dla nas cywilizacja powszechna,
europejska cywilizacja... (...)  Id na mogi³ê ojca. (...)  Ale¿ ja za
mogi³y bardzo dziêkujê... przede mn¹ ¿ycie, s³awa... Dodajmy do cynizmu jeszcze brak honoru i kompleks ni¿szoci niby-Polaka wobec narodów, które uznaje za wy¿sze: ja, który nie mogê zaj¹æ przynale¿nej mi w
wiecie pozycji, który nieraz w szczêliwszych krajach czu³em przybite do
mego czo³a piêtno ni¿szoci..., a bêdziemy mieli pe³ny wizerunek wiatowca i poczujemy siê niemal w XXI wieku.
Ojczyzna to ziemia, na której i dla której siê pracuje, wobec której
ma siê obowi¹zki. Andrzejowa poniewczasie oznajmia synowi tê prawdê: Poniewa¿ (...) tu siê urodzi³e, tu s¹ twoje obowi¹zki, tu ¿yæ musisz... (...) Twój ojciec, Zygmuncie, oprócz wielu innych rzeczy wielkich
kocha³ ten sam lud, którym i ty otoczony jeste, posiada³ sztukê ¿ycia z
nim, podnoszenia go, pocieszania, owiecania... Jednak starcie z synem pozbawia matkê jakichkolwiek z³udzeñ: nagle umilk³a. (...) us³y83
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sza³a g³os drwi¹cy i pogardliwy, który jeden tylko wymówi³ wyraz: 
Byd³o! To najbardziej przejmuj¹cy fragment powieci.
Maria Kir³owa  z domu Ró¿ycówna  spracowana kobieta w starej
sukni, nie czuje siê speszona, kiedy wytworny kuzyn nazywa parafiañszczyzn¹ wyznawane przez ni¹ wartoci. W powieci Orzeszkowej w³anie ci, borykaj¹cy siê z k³opotami w³aciciele niewielkich maj¹tków i ich
¿ony  których ubranie i twarze zdradza³y walkê z losem doæ ciê¿k¹, (...)
kobiety (...) w podstarza³ych materiach i tanich b³yskotkach; mê¿czyni
ogorzali, w¹saci, ubrani wcale nie wed³ug ostatniej mody  to sól ziemi.
Ich s¹siedzi, zamieszkuj¹cy szlacheckie okolice, stanowi¹ spo³ecznoæ o
wielkim potencjale. Po³¹czenie wysi³ków jednych i drugich w sprawie narodowej mog³oby przygotowaæ grunt pod budowê Polski, w której przysz³¹
wolnoæ inteligencja ci¹gle wierzy. Na razie trwa realizacja programu
przechowania ojczyzny wielkiej w ludzkiej wiadomoci, pamiêci, tradycji, w domach, w rodzinach, w ojczynie prywatnej, w nadniemeñskim
regionie. Dlatego tak wa¿ne s¹ konserwatyzm i prowincjonalizm. Szlachetna pani z Grodna  rówienica Marty Korczyñskiej  pisz¹ca na uboczu i odciêta od wiata  czynnie uczestniczy w historii swego narodu,
przenikliwie obserwuje ¿ycie rodaków, g³êboko wnikaj¹c w wydarzenia
dziejowe i mechanizmy spo³eczne próbuje wskazaæ sposoby m¹drego dzia³ania w sytuacji pozornie beznadziejnej. Jej dzisiejszy sposób rozumienia
polskiej kondycji uwiadamia czytelnikowi jeszcze tê prawdê, ¿e cz³owiek
w swojej istocie pozostaje niezmienny, zmieniaj¹ siê tylko mody.
W Nad Niemnem nienazwana Polska zajmuje przestrzeñ mentaln¹.
Jest obecna w legendzie o Janie i Cecylii, przekazywanej na mod³ê archaiczn¹, w wersji ustnej wyuczonej na pamiêæ. W micie ojczyzny jako
kraju mlekiem i miodem p³yn¹cego. W heroizacji jej mieszkañców ukazanych podczas ¿niw. W ci¹gle odwie¿anej pamiêci zrywu powstañczego. W pieniach z Powstania Styczniowego i tych, które piewano we
dworze w czasach tu¿ przed nim, kiedy miêdzy Korczynem a okolic¹
szlacheck¹ nie by³o przepaci: Bywaj dziewczê zdrowe, Szumia³a d¹browa, wojacy jechali..., Ty pójdziesz gór¹, a ja dolin¹, Za Niemen. W
powieci mamy teksty niedok³adne, ze s³owami zastêpczymi z powodów cenzuralnych  a wiêc: matkê w miejsce Polski, zdrój tam,
gdzie by³ kraj. Ale w piewie z mogi³y Wincentego Pola, cytowanym w
Nad Niemnem, nieznaczna zmiana s³ów  Lec¹ licie z drzew zamiast:
Lec¹ licie z drzewa  dla cenzury bezpiecznych, sugeruje, ¿e utwór
zosta³ przez pisarkê przywo³any z pamiêci, z tradycji piewanej. Takie
zniekszta³cenia tekstów s¹ cenne, bo wiadcz¹ o autentycznoci przekazu. W tych pieniach pokolenia zakodowa³y historiê narodu.
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Warto tak¿e zwróciæ uwagê na ideê jagielloñsk¹ w wizji Polski zawartej przez Orzeszkow¹ w Nad Niemnem. Otó¿ w legendzie o Janie i
Cecylii padaj¹ s³owa: Szósty [syn Jana i Cecylii] przywióz³ sobie dozgonn¹ towarzyszkê a¿ z miasta Grodna (...). Rusink¹ (...) dziewka
owa by³a, ale pod ten czas dwie krwie na jednej ziemi mieszkaj¹ce
nierzadko miesza³y siê z sob¹ i nie wynika³a z tego nikomu ¿adna obraza ani ujma. Z pewnoci¹ nie s¹ one przypadkowe.
Omijaj¹c czujnoæ cenzorów, Orzeszkowa przemyci³a sporo refleksji na
temat ogólnej sytuacji Polaków w zniewolonej ojczynie. Tak wiêc Justyna
to reprezentantka generacji okaleczonej, pozbawionej szans na swobodny
rozwój, dziecko czasu ci¹gn¹cego siê pasmem ciê¿kim i szarym. Dwa pokolenia pokazane w powieci ¿yj¹ w czasie przeklêtym, a historia staje siê dla
nich przyt³aczaj¹cym ciê¿arem. W ¿yciu jednostek i narodów bywaj¹ momenty tak¹ miar¹ nieszczêæ nape³nione, ¿e nic ju¿ w nich wiêcej zmieciæ siê
nie mo¿e. Takiego momentu dzieckiem by³a Justyna... Je¿eli na razie niemo¿liwe jest wydobycie siê z niewoli, jak ten czas przetrzymaæ?
Historia narodu ³¹czy siê w Nad Niemnem ze sfer¹ sacrum. Najwiêksz¹ wiêtoci¹ Korczyñskich i Bohatyrowiczów jest Mogi³a czterdziestu poleg³ych powstañców, a ci¹gle ¿yw¹ pamiêæ o nich pielêgnuje
rednie pokolenie. Nawiedzanie tego miejsca stanowi obrzêd zarazem
patriotyczny i religijny: Jan zdj¹³ czapkê i zamylonymi oczami wodzi³
po nagich szczytach pagórków. Mia³ postawê cz³owieka, który stan¹³
na progu kocio³a i wpatruje siê w o³tarz. Mo¿na by myleæ, ¿e nigdzie
tyle, ile w tym miejscu, nie czu³ siê cz³owiekiem i nigdzie tyle nie doznawa³ ludzkich, wy¿szych, od codziennego ¿ycia dalekich uczuæ i myli.
Podobnie czuje Benedykt, który nie zdecyduje siê na sprzeda¿ tej czêci lasu, odpowiadaj¹c Darzeckiemu: kiedy (...) spojrzê i przypomnê
sobie, zdaje mi siê, ¿e to koció³.
Powstanie Styczniowe to prze¿ycie pokoleniowe dwóch generacji,
bo pamiêtaj¹ je równie¿ trzydziestolatki jako najwa¿niejsze wydarzenie
z dzieciñstwa. Ta pamiêæ scala nadniemeñsk¹ spo³ecznoæ. Wzmacnia
jej identyfikacjê narodow¹.
Tak¿e codzienna praca, pojmowana jako s³u¿ba zniewolonej ojczynie, ma w sobie rys religijny  jak spe³nianie zakonnego powo³ania. Jak
realizacja benedyktyñskiego nakazu ora et labora, który przed wiekami
sta³ u pocz¹tków europejskiej cywilizacji. Nawet imiê Benedykt wydaje
siê byæ nie tylko ho³dem z³o¿onym przez pisarkê pamiêci ojca. A izdebka Anzelma i pokój Benedykta nieprzypadkowo swoj¹ ascetyczn¹ surowoci¹ przywodz¹ na myl cele mnichów.
Kiedy Justyna szczêliwie odnajduje swoj¹ to¿samoæ, s³owa nar85
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ratora, a mo¿e monolog wewnêtrzny bohaterki, s¹ bliskie modlitwie:
Bo¿e! przychodzi¿ czasem chwila, w której z dna duszy ludzkiej podnosi
siê to, co natura w nim posia³a i co czeka³o tylko promienia, powiewu,
aby uroæ w kwiat, k³os albo strza³ê. Promieñ ten, powiew, mo¿e nie
przybyæ i wówczas cz³owiek k³adzie siê do mogi³y samym sob¹ nie stawszy siê nigdy. Ku niej one przyby³y.
Justyna ma zatem szansê na osi¹gniêcie pe³ni ¿ycia. Bo Nad Niemnem mo¿na rozpatrywaæ tak¿e jako powieæ o ¿yciu spe³nionym 
kiedy siê odnalaz³o swoje powo³anie  i niespe³nionym, kiedy siê cz³owiek ze swoim powo³aniem rozmin¹³ albo je zmarnowa³. Z tej perspektywy na odrobinê czytelniczego wspó³czucia zas³uguje Emilia Korczyñska. W ma³¿eñstwie Benedykta i Emilii od dawna brak wiêzi. Oni ju¿
nawet nie umiej¹ ze sob¹ rozmawiaæ. ¯ona zwraca siê do mê¿a o wyp³acanie jej procentu od po³owy posagu. Jak do bankiera.
Emilia to postaæ tragikomiczna. Nie tyle wykorzeniona, co niezakorzeniona w ojczystej glebie  jak rolina uprawiana hydroponicznie.
¯yje w fikcyjnym wiecie literatury. Jej realnoæ to bohaterowie romansów albo ksi¹¿ek podró¿niczych. Marzy o mi³oci egipskiego fellacha  co ciekawe, bo miejscowym ch³opem, a w³aciwie szlachcicem
z zacianka, gardzi  i o zg³êbieniu tajemnicy ¿ycia erotycznego Eskimosów. Nie umiej¹c sobie poradziæ z rzeczywistoci¹, uciek³a od obowi¹zków w choroby. Urojone, a mo¿e po czêci prawdziwe, bo trybem ¿ycia robi z siebie inwalidkê. A przyczyn¹ wszystkich cierpieñ jest
fakt, ¿e nie kocha ju¿ mê¿a, bo siê postarza³, jest nudny i sterany w
ciê¿kiej pracy. Proweniencja literacka tej postaci wydaje siê przejrzysta
 to przypadek bovaryzmu w polskim kresowym dworze. Emilia jest
m³odsz¹ siostr¹ Emmy.
Mo¿na okreliæ Nad Niemnem jako powieæ o przetrwaniu. O codziennej szarpaninie mia¿d¿onych przez ¿ycie. O m¹drym wykorzystaniu niewoli. O ludziach dopasowanych do wiata wartoci albo do wiata
marnoci. Jest jednak w tym utworze najg³êbsza warstwa, siêgaj¹ca
egzystencjalnych prze¿yæ bohaterów i wzbogacona w refleksje od narratora. Ich przedmiotem jest ludzka kondycja i los. Bo  jak mówi
Anzelm  Bywa to, ¿e cz³owieka przez pole id¹cego szkodliwy wiatr
obejmie i rumatyzmu albo innej choroby go nabawi. A bywaj¹ i insze
wiatry, nie te, co w polu wiszcz¹, ale te, co przez drogê ¿ycia cz³owieka
przelatuj¹. (...) nie ka¿dy ma jednostajn¹ ³askê u Boga i jeden wiêcej,
drugi mniej szczêliwoci na tym wiecie u¿yje. Podobnych stanów dowiadcza Jan: umierania i goryczy wszelakich pe³no na wiecie, a s³odycz na nim bardzo jest droga... A przekonany, ¿e jego mi³oæ do panny
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Grodzieñski koció³ Znalezienia Krzy¿a wiêtego, w którym pisarka bra³a lub, i
tablica w nim ku czci Orzeszkowej

wy¿szego stanu nie zostanie odwzajemniona, kwituje swój brak szczêcia: Na zgubê tylko ma³ym mrówkom Bóg skrzyd³a daje!
Jest w tych refleksjach wyrany nurt heraklitejski: Szczêcie wywy¿sza, szczêcie poni¿a, wszystko na wiecie czasowe i przemijaj¹ce...
ka¿da rzecz by woda przep³ywa. Wszyscy my ko³ki jednego p³ota i
stworzenia czasowe. Ubieg³a woda nie wraca. Jednak ¿ycie bohaterów
powieci nie musi byæ ja³owe i mo¿e mieæ sens, o ile swoj¹ egzystencjê
osadz¹ w wartociach ewangelicznych. Dobrze rozumie to Andrzejowa
i chce, aby zrozumia³ Zygmunt: Jak tchórz uciekniesz z szeregów zwyciê¿onych... jak samolub nie zechcesz ³amaæ siê chlebem cierpienia... Kawa³
Chrystusowej szaty rzucisz za srebrnik, a¿eby kupiæ sobie ¿ycie przyjemne...(...) Niczyje ¿ycie na ziemi nie mo¿e byæ wolnym od usi³owañ, walk,
cierpieñ... Skar¿¹cy siê na niedolê Fabian wypowiada myl, która go
przerasta: Mo¿e Pan Bóg dlatego nas grzesznych ludzi dowiadcza i w
gard³o nieprzyjacielskie oddaje, abymy siê na tym wiecie nie fundowali, ale ojczyzny wiecznej szukali...
wiat Nad Niemnem zosta³ uporz¹dkowany wedle czytelnych regu³.
Obowi¹zek czynienia sobie ziemi poddan¹ to powinnoæ wprowadzania ³adu w miejsce chaosu i zamêtu. Wi¹¿e siê z nim szacunek dla
ca³ego boskiego stworzenia. Warto zauwa¿yæ, jak mieszkañcy zacianka traktuj¹ przyrodê, jak ciep³o odnosz¹ siê do zwierz¹t  koni,
psów, pszczó³. Bardzo ciekawa jest tu postaæ Julka Bohatyrowicza,
którego ojciec uwa¿a za nierozgarniêtego, tymczasem ten odmieniec to po prostu dziecko natury. Dzi pewnie by³by ekologiem.
Przeznaczeniem cz³owieka jest wype³nianie obowi¹zków wobec wspólnoty  rodzinnej, s¹siedzkiej, narodowej, ludzkiej. Bywa, ¿e za cenê ofiary
¿ycia  tak¹ ponieli spoczywaj¹cy w Mogile. Czêciej kosztem codzien87
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nych zmagañ i cierpieñ  taki by³ los Benedykta,
który pokusy i rady gdzie indziej go wabi¹ce odepchn¹wszy, wzi¹³ znowu krzy¿ swój na barki i 
jeden z trzech  tu pozosta³... A tak¿e zdoby³ siê na
przebaczenie blinim ich winy, odstêpuj¹c od ukarania Bohatyrowiczów.
Czym zatem by³oby ¿ycie spe³nione? Bardzo wa¿ny jest w Nad Niemnem ten fragment
opisu ¿niw: W (...) zag³êbieniach (...) mrowi³y
siê drobne, ku ziemi schylone istoty. Na linii
poziomej spostrzegane, wydawa³y siê one drobnymi, bo rozsypane ród wielkiej przestrzeni
pe³za³y przy samej ziemi. Ale widziane z góry,
spod ob³oków, wydawaæ by siê musia³y niezawodnie t³umem rzebiarzy urabiaj¹cym w przeró¿ne wzory z³oty fundament wiata. (...) Z poziomu spostrzegane by³y to malutkie przyziemne robaki. Z góry widziane  jubilerowie obracaj¹cy w swym rêku najdro¿szy metal ludzkoci,
artyci urabiaj¹cy postaæ wiata, porednicy
Pisarka i jej pomnik w otwieraj¹cy ³ono ziemi dla zap³adniaj¹cych uciGrodnie
sków s³oñca. Przes³anie autorskie nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoci  tak patrzy na swoich robotników sam Bóg.
I widzi, ¿e odda³ tê ziemiê w dobre rêce.
Bo¿ena Gorska

POKOJE GOCINNE ZNAD WILII
Podczas pobytu w Wilnie mo¿na skorzystaæ z
pokoi gocinnych Polskiej Galerii Artystycznej Znad
Wilii. Trudno o dogodniejsze miejsce w grodzie nad
Wili¹  znajduj¹ siê one w samym sercu Starówki,
wychodz¹ na urocze i ciche podwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego parkowania samochodu). Pokoje posiadaj¹ wysoki standard, czuæ w nich atmosferê minionych czasów, s¹
idealne dla pobytu rodzinnego lub grona przyjació³ (do 5 osób) ze wzglêdu na
zaplecze. St¹d wszêdzie blisko, tu nie traci siê czasu na dojazdy, tu siê po prostu
czuje wspaniale! Zg³oszenia prosimy sk³adaæ zawczasu.
Wilno, Iganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com
www.mieszkanie.lt www.znadwiliiwilno.lt
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WOKÓ£ NOWELISTYKI ELIZY ORZESZKOWEJ
S£ÓWKO O HEKUBIE
Janusz Termer
Nowelistyka Elizy Orzeszkowej (1841-1910)
zosta³a obecnie nieco zepchniêta w cieñ przez jej
g³ówne dokonania powieciowe, a zw³aszcza czytane po dzi dzieñ, i znane tak¿e z filmowej adaptacji oraz telewizyjnego serialu wielkie jej dzie³o
epickie  Nad Niemnem (Czes³aw Mi³osz wyzna³
kiedy publicznie, ¿e jako czytelnik tej powieci
w m³odoci podkochiwa³ siê w jednej z jej g³ównych bohaterek  piêknej pannie Justynie Orzelskiej). Równie¿ popularne swego czasu, t³umaczone na wiele jêzyków, a nawet ekranizowane, by³y poruszaj¹ce wra¿liwoæ czytelnicz¹ tak¿e i inne znamienne dla epoki ich powstawania,
realistyczne spo³ecznie, nasycone ideami pozytywistycznymi powieci
Orzeszkowej: Marta, Meir Ezofowicz, Dziurdziowie czy Cham.
Ale trzeba wyranie i dobitnie powiedzieæ, ¿e Eliza Orzeszkowa by³a
te¿ znakomit¹ nowelistk¹, wielce u nas dla rozwoju tego gatunku pisarstwa zas³u¿on¹, podobnie jak jej rówieniczka i przyjació³ka z warszawskiej pensji poetka, prozaiczka i zapomniany krytyk literacki  Maria
Konopnicka (zmar³a równie¿ w 1910 roku). Obie zreszt¹ wprowadza³y
na karty literatury polskiej problemy i tematy rzadko tam dot¹d goszcz¹ce; ukazywane ostro w wymiarze spo³ecznym i narodowociowym,
przenikliwie psychologicznie rysowane. W zbiorach wczesnych opowiadañ Elizy Orzeszkowej, takich jak Z ró¿nych sfer (t. 1-3, 1879-82),
Panna Antonina (1888) czy W zimowy wieczór (1888), bohaterami byli
nie tylko bene nati, dobrze urodzeni, choæ u niej rzadko szczêliwi, mieszkañcy szlacheckich dworków, czêstokroæ nieradz¹cy sobie w ¿yciu
biedacy szlacheckiego pochodzenia wysadzeni z siod³a w popowstaniowej sytuacji, ale równie¿ i mniej literaturze polskiej tamtych lat znani
owi skrzywdzeni i poni¿eni; ludzie rozmaitej kondycji klasowej i narodowej lub wyznaniowej przynale¿noci, jak i zw³aszcza opuszczeni przez
prawo i spo³eczeñstwo przedstawiciele warstw ni¿szych, ma³omiasteczkowy proletariat, mieszkañcy wsi, miejskich przedmieæ, lokatorzy piwnic, zau³ków i poddaszy. Autorka ods³ania³a te¿ w swych opowiadaniach oblicza miasta ma³o lub wcale nie znane dot¹d czytelnikowi
polskiemu, jak problemy koegzystencji  nie zawsze przecie¿ bezkon89
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fliktowej  ludzi pochodzenia polskiego, bia³oruskiego, rosyjskiego,
¿ydowskiego... Pokazywa³a równie¿ ró¿norodnoæ charakterów i typów ludzkich tamtego czasu i miejsca; stosuj¹c bogate i ró¿noimienne
rodki pisarskie: ca³¹ paletê rodków wyrazu prozy tak zwanego realizmu krytycznego, wzbogacanego powiewami nowych naturalistycznych (Emil Zola) tendencji literackich z prze³omu XIX i XX w.
Na przyk³ad jedno z najciekawszych pónych opowiadañ Elizy
Orzeszkowej  Hekuba, rzadko obecnie przypominane, mo¿e byæ i
dzi jeszcze prawdziw¹ dla wielu, co m³odszych zw³aszcza odbiorców
literatury, czytelnicz¹ niespodziank¹... Hekuba pochodzi z ostatniego
okresu twórczoci Orzeszkowej, z tomu opowiadañ  Gloria victis
(planowany przez autorkê tytu³ 1863, mia³ byæ skromny i zarazem
krwawy, jak pisa³a w licie do zaprzyjanionego krytyka literackiego
Aurelego Drogoszewskiego 8 kwietnia 1907 roku). Tom ten zawiera³
opowiadania powsta³e po liberalizacji carskiej cenzury po rewolucyjnym roku 1905 (pierwodruk w czasopismach 1907-1909, wyd. osobne Wilno 1910, i nigdy nie by³ wznowiony w uk³adzie z tego roku).
Pisarka podjê³a tutaj, ju¿ w sposób mo¿e nie ca³kiem bezporedni, ale
bez wczeniej stosowanego ze wzglêdów cenzuralnych, g³êboko kamufluj¹cego szyfru czy aluzyjnego symbolu (jak choæby mogi³a powstañcza w Nad Niemnem), bolesn¹ problematykê ceny powstania styczniowego, próbuj¹c odtworzyæ klimat tamtego czasu (m. in. wspomnienia o Romualdzie Traugucie i innych autentycznych ówczesnych postaciach), sk³adaj¹c zarazem wszystkim powstañcom wielki literacki 
ho³d zwyciê¿onym w tej beznadziejnie nierównej walce.
Sprawy zwi¹zane z narodowym zrywem 1863 roku nie by³y bowiem dla Elizy Orzeszkowej obce, bo, jak wiadomo, zna³a je doskonale
z bezporednich w³asnych dowiadczeñ ¿yciowych wiadka epoki: S¹
tam rzeczy, o których jeli ja nie opowiem, nikt inny wiedzieæ nie bêdzie, bo wszyscy prawie wspó³czeni ju¿ wymarli, nic g³ono nie opowiedziawszy  pisa³a w cytowanym wy¿ej licie. Zna³a je przecie¿ choæby
z prze¿yæ aktywnej uczestniczki powstañczych s³u¿b pomocniczych
(ona te¿, jak równie¿ wiadomo, ukrywa³a w swoim domu Romualda
Traugutta, a jej m¹¿ powstaniec zosta³ zes³any do guberni permskiej).
Opowiadanie Hekuba, najobszerniejsze z ca³ego tomu  Gloria victis,
powsta³o w maju 1908 roku (druk w krakowskim Przegl¹dzie Powszechnym od grudnia 1908 do maja 1909, za jednak druk w warszawskim
Bluszczu zosta³ przez carsk¹ cenzurê zawieszony). Utwór ten, co warto
podkreliæ, pisany jest, jak inne teksty tego zbioru, w nowatorskiej na
owe czasy konwencji literackiej, stylistyce odchodz¹cej ju¿ wyranie od
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wzorców klasycznie pozytywistycznej prozy. £¹czy w nich bowiem
autorka partie realistyczne, a¿ do modnego ju¿ wówczas w prozie polskiej naturalistycznego bólu, z podnios³ym tonem prozy poetyckiej i patriotycznej frazy, a nawet ze wiadomymi  jako ciekawy i znacz¹cy
chwyt narracyjny  próbami antropomorfizacji przyrody, zw³aszcza w
opowiadaniu tytu³owym zbioru, gdzie jednym z bohaterów jest wszêdobylski i dociekliwy ...wiatr: Lecia³ wiatr wiatem, ciekawy, niespokojny, s³ucha³ gwarzeñ, opowiadañ, wód, zbó¿, kwiatów polnych, drzew przydro¿nych  i szumia³. Szumia³ o wszystkim, co widzia³, co s³ysza³ na szerokim, wielkim wiecie, i lecia³, a¿ przylecia³ do krainy w wody, trawy i
drzewa bogatej, która nazywa siê Polesie litewskie.
Bohaterka noweli Hekuba (takie imiê nosi³a ¿ona króla Priama z Troi,
matka Hektora i Parysa, Kasandry i Polikseny), pani Teresa, mieszkanka
zagubionej gdzie w poleskich lasach wioski Leszczynka, dzielna i pracowita kobieta (star¹ nie by³a jeszcze; nie mia³a wiêcej nad lat czterdzieci), opuszczona przez mê¿a hulakê, nieszczêsna, niczym jej pierwowzór z mitologii greckiej, rozpacza po stracie swoich dzieci, które wziê³y udzia³ w powstaniu 1863 roku. Najstarszy z jej synów ginie w lenej
potyczce z Kozakami, dwaj m³odsi, jeszcze nieletni, trafiaj¹ do carskiego
aresztu, potem skazani zostaj¹ na zsy³kê, a osiemnastoletnia, piêkna i
p³ocha kokietka, córka Michalina (Inka), jak na ironiê losu  i wbrew
polskiemu narodowemu (i literackiemu) stereotypowi  zakochuje siê w
przedstawicielu najedców (kniaziu Borysie Elpidorowiczu, pó³ Rosjaninie, pó³ Czerkiesie), jednym ze sprawców ¿yciowych nieszczêæ ojczyzny oraz w³asnej rodziny; i wraz z nim wyje¿d¿a do Petersburga,
dodatkowo jeszcze sko³owana przez jego totufmack¹ rajfurkê, niejak¹
pani¹ Helenê Iwanówn¹, pó³ Polkê, pó³ Rosjankê.
Powsta³ w efekcie wyrazisty psychologicznie portret kobiety nie
poddaj¹cej siê bez walki przeciwnociom losu, matki kilkorga dzieci,
opuszczonej przez mê¿a szlacheckiego utracjusza, obraz osamotnionej
kobiety twardo walcz¹cej o byt codzienny i szczêcie swojego potomstwa, nie wahaj¹cej siê jednak w chwili powstañczej patriotycznej próby przed najwiêkszym powiêceniem, z³o¿eniem z nich najwy¿szej ofiary... A trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e pani Teresa, jako ¿yciowa realistka
(co nie by³o obce zreszt¹ samej autorce, i co doæ dyskretnie, ale wyranie, wpisuje w tekst tego opowiadania), nie podziela³a zapa³u m³odych rw¹cych siê do nierównej walki, bo ca³e jej dowiadczenie ¿yciowe i spo³eczne wskazywa³o wyranie na nik³oæ szans powstañczego
porywu, pozbawionego szerszego wsparcia ze strony innych klas spo³ecznych (zw³aszcza ch³opstwa, tutaj tutejszej miejscowej ludnoci
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wiejskiej, polesko-bia³oruskiej), co spowodowane by³o przez chytr¹
politykê zaborcy wobec ch³opów  i co Eliza Orzeszkowa mocno podkrel¹ tak¹ oto choæby, wtr¹con¹ tutaj niby tylko przypadkiem fraz¹,
gdy ch³opski wierny s³uga pani Teresy, Panas Tele¿uk próbowa³ ratowaæ jej synów z r¹k oddzia³u kozackiego, i co, choæ siê nie uda³o, to
usz³o mu na sucho, bo: z ch³opami oglêdnie, niemal mi³onie postêpowaæ kazano. Od ch³opskich pleców nahajce kozackiej  wara!
Nawiasem mówi¹c, w innym opowiadaniu z tomu Gloria victis 
Oni, podejmuje pisarka ten problem jeszcze dobitniej, nie szczêdz¹c
gorzkich s³ów kierowanych w stronê powstañczej strony polskiej:
Chaty te [tutejsze, ch³opskie  J.T.] by³y przed nami zamkniête 
niestety!
Zamyka³y je przed nami ró¿nice wiary i mowy, b³êdy przodków naszych  niestety! niestety!
I by³a to ska³a, o któr¹ rozbi³a siê nawa nasza, na straszliwe morze
wypuszczona  niestety!
Wiedzia³a te¿ ju¿ wtedy Eliza Orzeszkowa  na co przecie¿ przedtem doæ powszechnie przed i w trakcie powstania (a i niejednokrotnie
tak¿e potem, dodajmy na marginesie) w Polsce zawsze bardzo liczono
i wierzono, ¿e Europa nie pozwoli  jak p³onne by³y w praktyce szanse na znacz¹c¹ pomoc mocarstw zachodnich dla polskiego powstania
styczniowego (ograniczy³y siê one, jak wiadomo, g³ównie do wys³ania
do Rosji dyplomatycznych not protestacyjnych!).
W Hekubie nie znajdziemy na przyk³ad jednoznacznego rozstrzygania starego polskiego dramatycznego dylematu, podejmowanego
czêsto w publicystyce i literaturze polskiej XIX i XX wieku, daj¹cego siê sprowadziæ do pytania: biæ siê czy nie biæ (tak brzmi na
przyk³ad tytu³ ksi¹¿ki  zbioru szkiców historycznych Tomasza
£ubieñskiego  z 1976 roku). Autorka pozornie jednak tylko skupia
w Hekubie swoj¹ uwagê przede wszystkim na prze¿yciach psychologicznych bohaterów, zw³aszcza nieszczêliwej pani Teresy, która,
jak brzmi ostatnie zdanie utworu, Tak jak u zwalisk zburzonej Troi
Hekuba, Priamowa ¿ona, wy³a z ¿a³oci po synach i uwiedzionych
córkach. Lecz przecie¿ realistyczne t³o historyczne patriotycznego
zrywu z 1863 roku i t³o obyczajowe tamtej epoki, bodaj ze wszystkich nowel tego zbioru jest tutaj jak najbardziej wyraziste i jednoznaczne. Pisarka wiedzia³a bowiem doskonale, ¿e ani m³odzi zapaleñcy, ani starzy pozytywistyczni realici, nie mieli wtedy szans 
bez utraty tak zwanej patriotycznej twarzy  na ucieczkê przed
presj¹ tradycji: biæ siê musieli!
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Trzeba jednak dodaæ, ¿e w podstawowych kwestiach spo³ecznych, a
poniek¹d i narodowociowych tak¿e, bywa pisarka nasza, mieszkanka
Grodna, znawczyni miejscowych stosunków i podzia³ów, równie¿ mimo
to doæ tradycyjnie paternalistyczna, jak widaæ to choæby w przypadku
portretów pojawiaj¹cych siê tu postaci takich, jak wyj¹tkowo ¿yczliwi,
wierni i oddani bezgranicznie s³udzy pani Teresy, miejscowi, polescy mieszkañcy wsi  Panas Tele¿uk i jego ¿ona. Sama Eliza Orzeszkowa zreszt¹
wiadoma jest wyj¹tkowoci tych konkretnych postaci na tle typowych
postaw innych ludzi tutejszych, zw³aszcza mas ch³opskich, niekoniecznie przecie¿ ¿yczliwych dla mieszkañców polskich dworków i rekrutuj¹cych siê stamt¹d g³ównie powstañców, o czym wiadczyæ mo¿e taki oto
dialog bohaterki opowiadania z jednym z jej szlacheckich s¹siadów:
 Pan Gustaw  szepnê³a  pan sam?
 Naturalnie, ¿e sam, To najbezpieczniej. Takiego Tele¿uka, jak
pani, nie mam.
Opowiadanie Hekuba (jak i ca³y zbiór Gloria victis) odegra³o  z tych
wszystkich wy¿ej wspomnianych powodów  istotnie rolê prekursorsk¹
w naszej prozie. Opowiadania Elizy Orzeszkowej z tego okresu jej twórczoci s¹ bowiem wa¿ne w dziejach polskiej prozy z pocz¹tku XX stulecia tak¿e i z tego wzglêdu, ¿e poprzedzi³y bogat¹ potem literaturê na
temat powstania styczniowego i przyczyn jego klêski, prozê tworzon¹
na pocz¹tku tego wieku, jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹, kiedy
to powstawa³y utwory tak znane na przyk³ad jak zbiór szeciu opowiadañ o tematyce powstañczej: Ojcowie nasi Andrzeja Struga (1911), jak
wielce popularna i t³umaczona na wiele jêzyków klechda domowa Wierna
rzeka Stefana ¯eromskiego (1912) czy s³ynne i popularne niegdy bardzo Kryjaki. O szeædziesi¹tym trzecim roku opowieæ Marii Wielopolskiej
(z przedmow¹ Stefana ¯eromskiego, 1913), gdzie obok pochwa³y straceñczego mêstwa m³odych zapaleñców powstañców (tutaj ks. Brzóska
z oddzia³em walcz¹cym na Podlasiu d³ugo jeszcze po upadku powstania)
obecne s¹ tak¿e elementy realistycznie ukazanej sytuacji politycznej oraz
krytyki spo³ecznej (m. in. sprawa braku szerszego udzia³u w powstaniu
mas ch³opskich, i w ogóle plebejskich, czy te¿ problem serwilizmu i
uleg³oci wobec zaborcy czêci polskiego spo³eczeñstwa, arystokracji
czy wy¿szego kleru), krytyki z³agodzonej nieco dopiero w póniejszych
miêdzywojennych wydaniach tego ostatniego utworu.
Hekuba, jak i inne nowele zbioru Gloria victis  mimo wszystkie
dokonane zmiany historyczne czy spo³eczne oraz polityczne, jakie zasz³y
i nadal zachodz¹ na terenach przywo³ywanego tu, jak mówi autorka,
Polesia litewskiego, czyli dzisiejszego pogranicza polsko-bia³oruskiego
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(na co wskazuj¹ miêdzy innymi liczne tutaj wzmianki o Kanale Królewskim)  s¹ obecnie nie tylko ciekawym i szacownym przyczynkiem historycznoliterackim do dziejów prozy polskiej tamtej epoki, czy te¿ wiadectwem wielkiej wra¿liwoci Elizy Orzeszkowej na  wa¿¹ce na losach
powstania i powstañców  ówczesne z³o¿one kwestie spo³eczne i narodowociowe. To i inne jej opowiadania z tego okresu twórczoci autorki
Nad Niemnem, mimo up³ywu stulecia od daty ich powstawania, nadal
równie¿ pozostaj¹ lektur¹ ¿yw¹ w zwyczajnym czytelniczym odbiorze
dzisiejszym, dobrze te¿ przez to wpisuj¹ siê w nadal aktualne spory, ¿ywe
i obecnie na tych terenach kwestie spo³eczno-polityczne, wybory, zachowania i postawy obyczajowo-psychologiczne, czyli w ogólnie rozumian¹ i przywo³ywan¹ has³em niniejszej grodzieñskiej konferencji ...przestrzeñ estetyczn¹ wspó³czesnoci.
Janusz Termer
Tekst wyg³oszony podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie im. Jana
Kupa³y w Grodnie (17-18 maja 2010), powiêconej Elizie Orzeszkowej w stulecie
jej mierci. Cytaty z tomu Gloria victis E. Orzeszkowej, wed³ug wydania jej Pism
zebranych, pod red. Juliana Krzy¿anowskiego, tom XXXVI, Warszawa, 1951.

ZNAD WILII W KIOSKACH RUCHU W POLSCE

Niestety, w nielicznych, równie¿ w salonikach prasowych,
ulokowanych czêsto na dworcach PKP i PKS, dlatego
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM POSIADANIA
ZNAD WILII JEST PRENUMERATA,
Z£O¯ONA W NAJBLI¯SZYM OD PAÑSTWA KIOSKU RUCHU
Oczywicie, czasopismo mo¿na zaprenumerowaæ poprzez redakcjê i otrzymywaæ je regularnie poczt¹. Proszê pytaæ o kwartalnik tak¿e:
 w G³ównej Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie  ul. Krakowskie Przedmiecie 7; w ksiêgarni Domu Spotkañ z Histori¹ w Warszawie  ul.
Karowa 20; w ksiêgarni-antykwariacie Gryf przy ul. J. D¹browskiego 71;w
Kluboksiêgarni Serenissima, ul. Chmielna 16 lok. 2, www.serenissima.pl;
 dystrybucja w Olsztynie  Krzysztof Jankowski, tel. 089 5344878;
 bezporednio u redaktora  48 508764030, e-mail: znadwilii@wp.pl
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FRANCISZEK OLECHNOWICZ
W DZIENNIKU MICHA£A RÖMERA
Jednym z wybitniejszych wilnian, przyznaj¹cym
siê do narodowoci bia³oruskiej i dzia³aj¹cym przed
I wojn¹ wiatow¹ i w okresie miêdzywojennym,
by³ Franciszek Aliachnowicz (Olechnowicz). Pozna³ siê on z Micha³em Piusem Römerem w 1905
roku i od tego czasu znajomoæ ta przerodzi³a siê
w za¿y³oæ, a póniej w przyjañ. Römer w swoim
Dzienniku, pisanym po polsku, wiele razy notuje o
spotkaniach z Olechnowiczem. Te ich kontakty
opisa³ szerzej autor ksi¹¿ki o Römerze Miêdzy Polsk¹
a Litw¹ Zbigniew Solak. Poniewa¿ s¹ to interesuj¹ce uwagi i fakty z
¿ycia inteligencji wileñskiej z minionego wieku, uwa¿am, ¿e warto przypomnieæ czytelnikowi Znad Wilii niezbyt znane fakty z ¿ycia bia³oruskiego dramaturga, rodowitego wilnianina.
Zbigniew Solak pisze w wstêpie do wyj¹tków z Dzienników: Z Franciszkiem Olechnowiczem, który wówczas deklarowa³ siê jako Polak,
Römer pozna³ siê w koñcu 1905 r., zatrudniaj¹c go w wydawanej przez
siebie Gazecie Wileñskiej i tam te¿ prawdopodobnie mia³ miejsce
debiut dziennikarski Olechnowicza. Przyjañ ich mia³a trwaæ bez ma³a
czterdzieci lat, choæ bywa³y d³ugie okresy, kiedy nie mieli z sob¹ ¿adnego kontaktu. Tak by³o w czasie I wojny wiatowej i latach zamêtu,
który po niej nast¹pi³. Odnowili znajomoæ, gdy Olechnowicz doæ niespodziewanie zjawi³ siê w kowieñskim mieszkaniu Römera w listopadzie 1921. Zanotowa³ on wtedy w dzienniku: Od kilku dni bawi w
Kownie Franek Olechnowicz, mój niegdy z roku 1906 wspó³pracownik w Gazecie Wileñskiej. [...] St¹d nasze bliskie z nim stosunki. Od
lat kilku, jeszcze przed wojn¹, Olechnowicz okreli³ siê narodowo jako
Bia³orusin, i jest on dzisiaj jednym z najbardziej znanych i popularnych
literatów bia³oruskich, autorem wielu sztuk scenicznych, powiastek,
piosenek oraz dzia³aczem teatru narodowego bia³oruskiego. Na tym
polu wykaza³ rzeczywicie talent.[...] Do Kowna Olechnowicz przyby³
bez grosza, ale tu mia³ za porednictwem tzw. rz¹du Bia³oruskiej Republiki Ludowej (rz¹d £astowskiego, korzystaj¹cy z azylu w Litwie) otrzymaæ paszport do Niemiec. Zanim to nast¹pi³o, Olechnowicz na polecenie w³adz litewskich zosta³ aresztowany, a nastêpnie osadzony w obo95
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zie internowanych na Fredzie. Przyczyny zatrzymania do koñca nie by³y
jasne, a zarzuty wysuniête przeciw niemu nie zosta³y wyranie sprecyzowane, choæ podejrzewano go m.in. o pracê wywiadowcz¹ na rzecz Polski. Sam Römer, wówczas ju¿ sêdzia Najwy¿szego Trybuna³u Litwy, równie¿ mia³ powody do niepokoju, gdy¿ goszcz¹c u siebie przez kilka dni
Olechnowicza, nie zg³osi³ tego faktu policji, a w Kownie obowi¹zywa³y
jeszcze przepisy o stanie wojennym. Szczêliwie Franciszek nie zdekonspirowa³ go podczas przes³uchañ. Po tygodniu, na skutek interwencji
przyjaciela Römera  Dominika Siemaszki, ministra do spraw bia³oruskich przy rz¹dzie litewskim  Olechnowicz zosta³ uwolniony z obozu i
wydalony z Litwy.
Ponownie na wiele lat stracili ze sob¹ kontakt, a Römer móg³ jedynie z oddali ledziæ skomplikowane koleje losu Franciszka Olechnowicza. Spotkali siê doæ niespodziewanie w Kownie w dramatycznych
okolicznociach wojny 1939 r., po inwazji bolszewickiej na Polskê.
Pod dat¹ 21 wrzenia 1939 Römer pisa³ w dzienniku: Wród uchodców wileñskich i na ogó³ polskich jest w Koszedarach, mój stary przyjaciel, biedak Franek Olechnowicz, który depeszuje i pisze do mnie,
b³agaj¹c mnie o przytu³ek. Przyjmê go w Bohdaniszkach.
W zat³oczonym kowieñskim mieszkaniu Römera, pe³nym uciekinierów z Polski, brakowa³o ju¿ miejsca. Zreszt¹ zagubiony wród lasów, na pograniczu litewsko-³otewskim, rodzinny dom Römerów w
Bohdaniszkach by³ wrêcz idealnym miejscem do ukrywania siê dla
Olechnowicza. Przebywa³ w nim przez kilka tygodni, po czym powróci³ do Wilna, z chwil¹ przejêcia od Rosjan Wileñszczyzny przez Litwê.
Kilka miesiêcy rz¹dów litewskich w tym miecie by³y dlañ okresem
wzglêdnego spokoju.
W czasie drugiej okupacji sowieckiej 1940-1941 Olechnowicz zmuszony by³ siê ukrywaæ. Widzieli siê wówczas jedynie przelotnie. Podczas
ich ponownego spotkania we wrzeniu 1941 Römer zanotowa³: Wygl¹da
teraz zupe³nie inaczej ni¿ za czasów sowieckich, kiedy chodzi³ obroniêty,
zaniedbany, dziwacznie ubrany, przemykaj¹c siê tylko chy³kiem bocznymi
ulicami o zmroku, aby go nie poznano, nocuj¹c coraz to w innym miejscu
 czasem u znajomych, czasem gdzie w sk³adziku w dziedziñcu [...].
Odnowili znajomoæ i zbli¿yli do siebie w latach okupacji niemieckiej. Sytuacjê u³atwia³ fakt, ¿e od 1940 Römer zamieszkiwa³ w Wilnie.
Spotykali siê teraz w miarê regularnie, a Römer bywa³ czêstym gociem w mieszkaniu Olechnowiczów. Z tego te¿ okresu pochodz¹ prezentowane poni¿ej zapiski. Pomimo osobistego tonu tej wypowiedzi
wydaje siê byæ ona wa¿nym uzupe³nieniem biografii Franciszka Olech96
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nowicza, jak równie¿ istotnym przyczynkiem do historii spo³ecznoci bia³oruskiej Wilna w latach okupacji niemieckiej.
Obecnie wojenne tomy
dziennika Römera (t.
XXXVIII, XXXIX), z których pochodz¹ cytowane
fragmenty, przechowywane s¹ w Dziale Rêkopisów Franciszek Olechnowicz i Micha³ Pius Römer
Biblioteki Uniwersytetu Wileñskiego, sygn. F 75  MR 14, MR 15. W publikowanych zapiskach
dokonano jedynie nieznacznej, uwspó³czeniaj¹cej modernizacji pisowni.
Wszelkie pochodz¹ce od wydawcy uzupe³nienia lub opuszczenia zaznaczone zosta³y za pomoc¹ nawiasów kwadratowych. Dalej Zbigniew
Solak przytacza interesuj¹ce fakty, zapisane przez Romera.
22 wrzenia 1941, poniedzia³ek: [...] A dzi znów równie gocinnie
by³em zapraszany u Franka Olechnowicza, u którego na obiadzie pozosta³em. [...] Franek Olechnowicz pracuje zarobkowo w polskim dzienniku
Goniec Codzienny, poza tym nie zaniedbuje swojej ideowej pracy bia³oruskiej. Bêdzie redaktorem tygodnika bia³oruskiego, który ma wychodziæ
w Wilnie, organizuje te¿ teatr bia³oruski. [...] U Olechnowicza dowiedzia³em siê, ¿e nasz wspólny przyjaciel, biedny dr Adolf Narkiewicz, którego na
pocz¹tku marca [1941] bolszewicy w Wilnie uwiêzili, nie znalaz³ siê. ¯adnej wieci ani ¿adnego ladu o nim nie ma niestety. Albo nie ¿yje, albo
zosta³ wywieziony na pocz¹tku wojny niemiecko-sowieckiej.
19 padziernik 1941, niedziela: [...] By³em dzi znowu zaproszony
na obiad do Franka Olechnowicza. Wielk¹ atrakcj¹ tych obiadów jest
wódka. [...] Franek Olechnowicz jest redaktorem pisma bia³oruskiego,
ale Niemcy z koncesj¹ na to pismo wci¹¿ zwlekaj¹. W Miñsku pismo
bia³oruskie wychodzi, ale w Wilnie kwestia pisma takiego wci¹¿ jest
jeszcze niewyrana. Na tereny bia³oruskie Niemcy bior¹ z Wilna urzêdników Bia³orusinów, których im daje Komitet Narodowy Bia³oruski,
ale tu w samym Wilnie Bia³orusinom chodów wiêkszych nie daj¹.
Franek sam ju¿ myli o tym, czy nie bêdzie musia³ wyjechaæ z Wilna na
Bia³oru i ¿a³uje Wilna, bo jest Wilnianinem z krwi i koci.
31 maja 1942, niedziela: [...] U Olechnowicza bylimy zaproszeni na
ucztê, na któr¹ z³o¿y³a siê pokrzywa (sic!), przyrz¹dzona na wzór szpinaku z jajkiem; do tego siê przyda³a nasza wódka. Olechnowicz wie¿o
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siê o¿eni³ ze swoj¹ pani¹, Mazurk¹ rodowit¹ z £om¿yñskiego, z któr¹
¿y³ poprzednio bez lubu. Wystara³ siê o rozwód cywilny z poprzedni¹
¿on¹ swoj¹, z któr¹ siê by³ dawno rozsta³ i o¿eni³ siê z trzeci¹. Franek
Olechnowicz jest redaktorem wychodz¹cego w Wilnie pisma bia³oruskiego Bie³aruski Ho³as. Ma on z tego powodu du¿o przykroci od
swych dawnych przyjació³ osobistych  Polaków, czasem nawet dowiadcza z tego powodu afrontów. Polacy w ogóle s¹ do akcji bia³oruskiej, do emancypacji narodowej Bia³orusinów, usposobieni niechêtnie
i sceptycznie, zw³aszcza gdy dotyczy Bia³orusinów katolików, których
Polacy uwa¿aj¹ za dziedzictwo narodowe Polski. Bia³orusini narodowcy s¹ z natury rzeczy usposobieni odpornie w stosunku do polonizacji i
chcieliby tê odpornoæ zaszczepiæ masie ludowej. Tote¿ na tym gruncie
prasa bia³oruska du¿o wypisuje przeciwko Polsce i Polakom i nieraz
bolenie Polaków zaczepia. I je¿eli Olechnowicz redaguje pismo bia³oruskie, to nie mo¿e on przecie¿ przeciwstawiaæ siê narodowej linii politycznej bia³oruskiej, zw³aszcza ¿e teraz ca³a prasa jest zdyscyplinowana, a ¿e linia polityczna bia³oruska jest w grze obecnej antypolska  to
nie jest win¹ Olechnowicza. Z pewnoci¹ du¿o w tym kierunku wp³ywaj¹ Niemcy, du¿o te¿ w tym naszym powanieniu polsko-litewsko-bia³oruskim jest namiêtnoci i gry nerwów, ale sporo te¿ jest winy samych
Polaków sprzed wojny jeszcze.
29 listopada 1942, niedziela: [...] W czasie obiadu mojego odwiedzi³
mnie Franek Olechnowicz z ¿on¹. Nie widzia³em go od przyjazdu z
Bohdaniszek. Jest zafrasowany i z[de]nerwowany, lêka siê pora¿ki niemieckiej i zw³aszcza boi siê panicznie ewentualnego powrotu Sowietów.
Z Sowietami ma on stare porachunki [...]. Teraz do jego grzechów
antysowieckich przyby³o jeszcze to, ¿e jest redaktorem Bie³aruskaho
Ho³asa, wydawanego oczywicie w duchu arcyniemieckim i antysowieckim, jakim jest ca³y ruch bia³oruski pod okupacj¹ niemieck¹, faworyzowany  naturalnie do pewnego stopnia  przez Niemców. Zreszt¹
aczkolwiek trochê mniej, boi siê te¿ Polaków na wypadek klêski niemieckiej, a nawet ewentualnoci pañstwowoci litewskiej, gdyby ta mia³a
po wojnie na terenach Wileñszczyzny zaistnieæ, choæ osobicie dla niego
mniej zapewne grona, ni¿ powrót Sowietów czy Polski, dla sprawy
bia³oruskiej narodowej nie dawa³aby ¿adnych perspektyw. Sytuacja
ruchu narodowego bia³oruskiego jest rzeczywicie ciê¿ka. Trzymaj¹ siê
Bia³orusini Niemców, bo ¿adnego wyboru nie maj¹, a choæ wiedz¹, ¿e
Niemcy pos³uguj¹ siê nimi dla pognêbienia Polaków i polskoci i ewentualnie w myl zasady divide et impera!, rozdzielaj¹c i przeciwstawiaj¹c Bia³orusinów, Litwinów i Polaków jednych przeciwko drugim,
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a w razie wygranej wojny Niemcy Bia³oru potraktuj¹ tak, jak
to dla Niemców bêdzie dogodne, bynajmniej nie dbaj¹c o sprawê bia³orusk¹, to jednak w tej
chwili Niemcy s¹ dla nich jedynym czynnikiem, który umo¿liwia im jak¹ spo³eczn¹ pracê W tym domu w latach 1940-1945 mieszka³
znany prawnik, profesor Micha³ Römer  tanarodow¹ w ich kraju, a zw³asz- blica pami¹tkowa w Wilnie
cza szkolnictwo. Dla narodowców Bia³orusinów pora¿ka niemiecka  to katastrofa i upadek.
14 marca 1943, niedziela: [...] O godzinie 11 rano musia³em pieszyæ na Wielk¹ Pohulankê (obecnie ul. Basanavièiaus) do teatru po
bilet na przedstawienie wieczorne, zarezerwowany dla mnie telefonicznie wczoraj. Potem przeczeka³em do pó³ do pierwszej w kawiarni poprzednio Rudnickiego [...], aby siê udaæ do Gimnazjum Bia³oruskiego
na uroczyst¹ akademiê obchodu 60-lecia urodzin Franka Olechnowicza (w brzmieniu bia³oruskim Alachnowicza), fetowanego jako dramaturga i dzia³acza scenicznego bia³oruskiego. S¹dzi³em, ¿e gimnazjum to
jest przy ulicy Dominikañskiej, gdzie za czasów litewskich mieci³o siê
progimnazjum bia³oruskie. Dowiedzia³em siê tam wszak¿e, ¿e mieci
siê ono teraz a¿ na Ostrobramskiej za Ostr¹ Bram¹. Popieszy³em tam
i trafi³em na ju¿ rozpoczêt¹ akademiê. Dyrektor gimnazjum bia³oruskiego Hryszkiewicz (za czasów sowieckich Hryszkiewicz by³ lektorem
jêzyka i literatury bia³oruskiej na naszym Uniwersytecie Wileñskim i
by³ wtedy usposobiony bardzo sowiecko, ale teraz to jego usposobienie
wyparowa³o mu z serca i zwróci³ siê on do ruchu narodowego bia³oruskiego i, zdaje siê szczerze  w ka¿dym razie nie zawaha³ siê spaliæ
mosty za sob¹) uhonorowa³ mnie przez posadzenie za sto³em prezydialnym uroczystoci w orszaku gwiazd kierowniczych ruchu bia³oruskiego
w Wilnie. Akademia ta, na któr¹ siê z³o¿y³y przemówienia powitalne
skierowane do jubilata, referat o Olechnowiczu i czêæ wokalna (deklamacje, piew chóru gimnazjalnego bia³oruskiego), przeci¹gnê³a siê
do godziny 3-ciej. [...] Postaram siê jeszcze wróciæ do akademii bia³oruskiej na czeæ Alechnowicza.
15 marca 1943, poniedzia³ek: Zdumiony by³em, gdym wczoraj w
gimnazjum bia³oruskim na tzw. akademii na uczczenie 60-lecia urodzin
Franka Olechnowicza, jako pisarza bia³oruskiego, ujrza³ du¿¹ salê,
szczelnie zape³nion¹ przez publicznoæ. Nie s¹dzi³em, ¿eby w Wilnie a¿
tylu ludzi garnê³o siê do ruchu bia³oruskiego. Z pewnoci¹ musieli byæ
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wród nich i przygodni widzowie, zwabieni przez prost¹ ciekawoæ,
musieli byæ i obserwatorzy, osobicie nawet niechêtni Bia³orusinom,
ale b¹d co b¹d gros publicznoci stanowili b¹d wiadomi Bia³orusini, b¹d sympatycy, których ten ruch narodowy interesuje i poci¹ga, i w
których serca zapada nasienie s³owa i entuzjazm, którym tchn¹ przemówienia twórców i rzeczników ruchu, a zw³aszcza m³odzie¿ zapalna, poczuwaj¹ca siê do bia³oruskoci. A nawet gdyby wród tej publicznoci
by³o du¿o pospolitych widzów, to i to by ju¿ samo wiadczy³o, ¿e ruch
ten budzi jednak zainteresowanie i zdobywa pewn¹ popularnoæ, a u
nie jednego z nich wykrzesa iskrê szczerej sympatii. S¹dzi³em, ¿e zastanê tam kilkunastu, mo¿e kilkudziesiêciu ludzi, zasta³em za salê pe³n¹
po brzegi. Nastrój uroczystoci, gor¹ce przemówienia entuzjastów ruchu, p³omienne s³owa wiary w Bia³oru i mi³oci ofiarnej dla niej,
oddwiêk serdeczny, który te przemówienia budzi³y w publicznoci, m³odzie¿, dziewczêta w strojach narodowych  wszystko mi przypomina³o
podobne zebrania i uroczystoci narodowe z pierwocin romantycznych
ruchu odrodzeñczego litewskiego z czasów sprzed Niepodleg³oci, co
nawet bodaj z roku 1905. Ruch bia³oruski, rozwijaj¹cy siê w warunkach politycznych i perspektywach nies³ychanie ciê¿kich, prze¿ywa jeszcze okres pierwotny romantyzmu. Ci¹gle rozbijany, ³amany, têpiony w
osobach najlepszych i najgorêtszych swoich rzeczników, deptany przez
Sowiety i, niestety tak¿e przez Polskê  odradza siê jednak ci¹gle i
przy lada okazji, gdy warunki siê znajd¹ troszkê dogodniejsze, znów
wyp³ywa na powierzchniê czynu i za ka¿dym razem pog³êbia siê i poszerza w swej masowoci. Ruch to mêczeñski. Wszyscy niemal dzia³acze,
wszyscy przodownicy  poumierali m³odo i ka¿dy niemal zosta³ w ten
lub inny sposób zamêczony, a je¿eli siê utrzyma³ i do¿y³ staroci, to
niemal wy³¹cznie taki, który uleg³ i zaprzeda³ siê, jak Janka Kupa³a i
Jakub Ko³as, wielcy i wspaniali niegdy, ale ostatecznie zrezygnowani i
przekszta³ceni na marionetki sowieckie. Biedna Bia³oru! i teraz perspektywy jej s¹ s³abe, ale tymczasem okupacja niemiecka, po obaleniu
Polski i wyparciu faktycznym Sowietów z ziem bia³oruskich da³a Bia³orusinom mo¿noæ organizowania na szerok¹ skalê szkolnictwa narodowego, prasy, teatru, uwiadomienia mas, czêciowo nawet administracji lokalnej. Niemcy maj¹ w tym swoje intencje, ale Bia³orusini
korzystaj¹ tymczasem i robi¹. Có¿ bowiem daæ im obiecuje albo mo¿e
kto inny? Sowiety s¹ dla nich zgub¹ i zag³ad¹, Polska te¿ im niesie
ewentualnie tylko polonizacjê, Litwini nie maj¹ dla Bia³orusinów ¿adnego sentymentu ani uznania, odsuwaj¹ siê od nich albo, o ile chodzi o
mieszane kresy litewsko-bia³oruskie, to traktuj¹ je za dziedzictwo naro100
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dowo litewskie, które powinno byæ odzyskane dla litewskoci, angloamerykanie nic o Bia³orusinach nie wiedz¹ i co najwy¿ej traktuj¹ ich,
jako owoc intrygi niemieckiej. Co dziwnego, ¿e ruch bia³oruski trzyma
siê orientacji niemieckiej, jak lepy p³otu. Niemniej w tej orientacji
niemieckiej Bia³orusini robi¹ przede wszystkim w³asne odrodzenie i to
im na sercu le¿y istotnie. Widzia³em m³odzie¿ gimnazjaln¹ bia³orusk¹,
chór uczniowski, ³adne dziewczêta w strojach narodowych  zapa³ w
oczach, szczeroæ i prawdê uczucia. Ronie nowe pokolenie dzia³aczy
ofiarnych, rozszerza siê zasiêg ruchu.
Franek Olechnowicz jest jednym z nielicznych dzia³aczy bia³oruskich, który doczeka³ siê lat 60 i jeszcze istnieje i mo¿e byæ czynny. Ma
wprawdzie za sob¹ 7 lat So³owków w Sowietach  wygnanie na dalek¹ pó³noc, w katordze, za czasów sowieckich w roku 1940-1941 w
Wilnie musia³ siê ukrywaæ, aby go Sowiety nie wytropi³y i nie zamêczy³y, ale ostatecznie ocala³. Póno siê on do ruchu bia³oruskiego
wci¹gn¹³, gdzie ko³o roku 1912, by³ bowiem Wilnianinem z mieszczañstwa, nawet drobnomieszczañstwa, kultury polskiej, pracowa³ w
dziennikarstwie w poledniejszych emploi, jako drobny reporter (by³
z Adolfem Narkiewiczem reporterem w mojej Gazecie Wileñskiej w
roku 1906) i któ¿by siê wtedy domyli³, ¿e wyronie na pisarza i dramaturga bia³oruskiego i ¿e w 60-t¹ rocznicê bêdzie fetowany, jako jeden z pionierów ruchu, a ca³a m³oda Bia³oru od Lucyna i Dyneburga
po S³onim, Borysów i bodaj Witebsk, Orszê i Homel bêdzie swoje odrodzenie narodowe kszta³ci³a na jego sztukach teatralnych w niezliczonych wieczorkach i zabawach ludowych), by³ aktorem trup wêdrownych itd. i by³ nieraz zdeklarowanym pijakiem w ciê¿kich [czasach?].
[Bohdaniszki] 8 marca 1944, roda: [...] Wieczorem z poczty otrzyma³em depeszê, podpisan¹ przez lekarza pu³kownika Usasa z Wilna,
donosz¹c¹ mi o mierci... Franka Alechnowicza. Depesza lakoniczna:
Mirë Aleknavièius. Laidotuves treèiadieno10. Depesza nadana 6
marca i tego¿ dnia otrzymana w Abelach, ale poniewa¿ teraz depesze
na wsi nie s¹ przesy³ane z poczty zamiejskim adresatom przez umylnych pos³añców, jeno odbierane przez samych adresatów wraz z ich
korespondencj¹, do Abel za na pocztê mamy okazjê nie co dzieñ, wiêc
depesza przele¿a³a 2 dni w Abelach. Gdybym nawet chcia³ popieszyæ
na pogrzeb p. Franka, to ju¿ bym nie móg³, bo pogrzeb dzi siê odby³.
A zreszt¹ nie³atwo siê teraz wybraæ w podró¿ do Wilna, za ze wzglêdu
na stan Jadzi jest to dla mnie zupe³nie niemo¿liwe. Wiadomoæ o mierci Franka bardzo mnie poruszy³a. Umar³ w wieku lat 60. Ze mierci¹
Franka znika z widowni jeden z ostatnich moich dawnych przyjació³
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wileñskich i tych, z którymi w latach 1905-1906 wspó³pracowa³em w
Gazecie Wileñskiej. Sporód nich by³ on jednym z nielicznych, z którym do koñca zachowa³em bliski stosunek. Z tej plejady przyjació³ i exprzyjació³ wileñskich moich, którzy do czasu obecnej wojny byli jeszcze
¿ywi w Wilnie, Witold Abramowicz i Stanis³aw Bagiñski zostali w jesieni roku 1939 wywiezieni przez Sowiety i prawdopodobnie zamêczeni,
Bronis³aw Krzy¿anowski umar³ w roku 1942, Adolf Narkiewicz by³ w
roku 1941 aresztowany i wywieziony przez Sowiety, poprzednio jeszcze
przed wojn¹ umar³ Zygmunt Nagrodzki i Ludwik Abramowicz, Antoni
£uckiewicz w roku 1939 by³ aresztowany i wywieziony przez Sowiety i
umar³ w wiêzieniu sowieckim, Zygmunt Jundzi³³ w roku 1940 umkn¹³
do Warszawy, gdzie dot¹d siedzi. Franek Alechnowicz by³ jednym z
ostatnich, który by³ pozosta³. Obawiam siê, czy nie zosta³ zamordowany
przez dywersantów sowieckich, jak tylu innych wybitnych dzia³aczy bia³oruskich. Napiszê z kondolencj¹ do jego ¿ony i bêdê prosi³ Usasa,
który by³ jego krewnym, o udzielenie mi szczegó³ów o jego mierci.
Je¿eli maj¹ do nas jeszcze wróciæ bolszewicy  na sta³e lub choæby
czasowo  to chwa³a Bogu, ¿e Franek umar³ zawczasu. Gdyby siê
dosta³ w rêce Sowietów, to mia³by mêczarniê i mieræ pewn¹ i to najgorsz¹. By³ on bowiem wrogiem najwiêkszym Sowietów, których rz¹dy i
metody dowiadczy³ na sobie. Ko³o roku 1927 da³ siê on namówiæ wyemigrowaæ z Polski, gdzie ruch bia³oruski by³ t³umiony, do Bia³ej Rusi
sowieckiej, gdzie spodziewa³ siê znaleæ wdziêczne pole do pracy i twórczoci narodowej bia³oruskiej. Wyjecha³ i zainstalowa³ siê w Miñsku
pe³ny entuzjazmu. Alici wkrótce zosta³ przez GPU aresztowany, w³óczony po wiêzieniach sowieckich i wreszcie zes³any do obozu pracy przymusowej na So³owkach na Morzu Bia³ym, gdzie w warunkach nieludzkich przemêczy³ siê przez lat 7, a¿ za staraniem przyjació³ w Polsce
zosta³ wymieniony przez Polskê na wiêniów komunistycznych, zwróconych Sowietom. Po powrocie do Polski opisa³ swoj¹ martyrologiê i tryb
obozów pracy sowieckich. Ksi¹¿ka ta by³a przet³umaczona na wiele
jêzyków. Oczywicie Sowiety nie darowa³yby mu tego, gdyby go by³y
pochwyci³y. W roku 1939, w jesieni, uciek³ z Wilna przed Sowietami do
Kowna i siedzia³ czas jaki u mnie w Bohdaniszkach. W roku 19401941, gdy Sowiety wkroczy³y do Litwy, próbowa³ na razie uciec do
Niemiec, ale Niemcy go nie przyjêli. Wróci³ i ukrywa³ siê ca³y rok starannie. Na wiosnê r. 1941 dosta³ jak¹ posadkê stró¿a kolejowego i
doczeka³ siê wkroczenia Niemców. Wtedy sta³ siê jedn¹ z postaci wybitnych ruchu bia³oruskiego w Wilnie, redaktorem gazety Bie³aruski
Ho³as, dzia³aczem teatralnym, jako zas³u¿ony dramaturg i literat na
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ca³¹ Bia³oru, jeden z seniorów sprawy bia³oruskiej. A ¿e ruch bia³oruski pod okupacj¹ mia³
cis³y kontakt z Niemcami, pod których protekcj¹ siê rozwija³, przeto dzia³acze tego ruchu
s¹ gwa³townie têpieni przez dywersantów bolszewickich, którzy wszystkich wybitniejszych i
czynniejszych sprz¹taj¹. Podejrzewam, ¿e taki
los spotka³ te¿ Franka. ¯y³ on zreszt¹ w ci¹g³ym strachu miertelnym przed ewentualnoci¹ powrotu Sowietów. I pi³ straszliwie.
[Bohdaniszki] 21 marca 1944, wtorek: Przyjecha³ z Wilna Andrzej Mieczkowski. Dowiedzia³em siê od niego o szczegó³ach mierci Franka
Alechnowicza. Franek, jak tylu innych dzia³aczy narodowych bia³oruskich o kierunku anty- Nagrobek Olechnowicza
sowieckim za okupacji niemieckiej, zgin¹³ od na wileñskiej Rossie
kuli terrorysty. Szczegó³y morderstwa tego s¹ w relacji Andrzeja Mieczkowskiego nastêpuj¹ce. Dnia 3 marca o godzinie 8 wieczorem, kiedy
Franek z ¿on¹ byli w domu  on w gabinecie swoim, ona w kuchni zajêta
przyrz¹dzaniem kolacji  kto zadzwoni³ do drzwi wejciowych. P. Alechnowiczowa otworzy³a drzwi. Wszed³ jaki m³ody cz³owiek, porz¹dnie ubrany, mówi¹c, ¿e chce siê widzieæ z Frankiem. Na uwagê p. Alechnowiczowej, ¿e jest póno i ¿e Franek zajêty, nieznajomy owiadczy³, ¿e przyjecha³ z Miñska i przywozi dla Franka pozdrowienia od jego przyjaciela.
P. Alechnowiczowa wywo³a³a Franka, sama za odesz³a do kuchni, ale w
tej chwili us³ysza³a 2 wystrza³y. Wybieg³a do przedpokoju i ujrza³a Franka w ka³u¿y krwi. Na krzyk p. Alechnowiczowej morderca potrz¹sn¹³
rewolwerem, gro¿¹c jej i nakazuj¹c milczenie, po czym wyszed³ spokojnie
za drzwi, które zamkn¹³ za sob¹ na zatrzask. Franek by³ nie¿ywy. Oto
przebieg morderstwa. Nie ulega chyba w¹tpliwoci, ¿e morderc¹ by³ agent
bolszewicki, dokonywuj¹cy aktów terroru na kierownikach antysowieckiego ruchu narodowego bia³oruskiego, który siê szeroko rozwin¹³ w tych
trzech leciech pod okupacj¹ niemieck¹. Franek, chocia¿ w ruchu bia³oruskim by³ dzia³aczem raczej kulturalnym, ni¿ politycznym, jako literat,
dramaturg i organizator teatru bia³oruskiego, by³ jednak tak¿e redaktorem gazety Bie³aruski Ho³as w Wilnie i by³ jednym z tych, którzy wyra¿ali najjaskrawiej kierunek antysowiecki. Zreszt¹ jako jeden z seniorów
pimiennictwa i teatru bia³oruskiego  by³ jedn¹ z postaci naczelnych
ca³ego ruchu i przez to samo figur¹ polityczn¹. Jedzi³ na ró¿ne uroczystoci bia³oruskie do Miñska, by³ u Bia³orusinów popularny i sta³ siê u
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nich osob¹ reprezentacyjn¹. Jako by³y wiêzieñ polityczny sowiecki, mêczennik so³owiecki, który napisa³ w swoim czasie szeroko znan¹ ksi¹¿kê
W szponach GPU, kompromituj¹c¹ system sowiecki, by³ dla Sowietów
sol¹ w oku w ruchu bia³oruskim. Tote¿ rêka sowiecka zg³adzi³a go, jak
zg³adzi³a Wac³awa Iwanowskiego w Miñsku i bardzo wielu innych. Pogrzeb Franka Alechnowicza w Wilnie by³ bardzo uroczysty, z udzia³em
szkó³ i organizacji narodowych bia³oruskich, z licznymi wiankami i t³umem ludzi w orszaku pogrzebowym. Te straszne rzeczy s¹ teraz na porz¹dku dziennym. Komunici walcz¹ na wszelkie sposoby, nie przebieraj¹c w rodkach przeciwko swym wrogom politycznym. Terror i skrytobójstwo maj¹ na celu zastraszenie przeciwników. Broñ ta nie zawsze jest
skuteczna, bo krew siê mci i utopiæ ideê we krwi jest trudno; nie raz jest
wrêcz odwrotnie  z krwi przelanej, z ofiar  wyrastaj¹ nowi bojownicy
sprawy, która siê tymi metodami st³umiæ nie daje. Je¿eli nawet na razie
przez morderstwa systematycznie da siê os³abiæ pewien ruch spo³eczny, to
jednak krew mêczenników sprawy na d³u¿sz¹ metê wzmacnia sam¹ sprawê i daje jej aureolê wiêtoci. Mêczennicy  to kapita³ moralny sprawy.
Do druku poda³: M.J.
Zbigniew Solak, Miêdzy Polsk¹ a Litw¹, Arcana 2004, s. 484

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII
Do nabycia s¹ roczniki i archiwalne numery kwartalnika Znad Wilii.
W twardej ok³adce z lat 1989-2000, kiedy pismo ukazywa³o siê jako dwutygodnik.
Znad Wilii ma rodowód niepodleg³ociowy. Na ³amach pisma mo¿emy przeledziæ kronikê upadku dawnego sytemu, odrodzenia polskiego
¿ycia na Litwie, poznaæ postawy ludzkie podczas okresu wielkich zmian i
transformacji spo³ecznych. Znajdziemy tu wiele ciekawych, ma³o znanych materia³ów. To wa¿ne ród³o poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleæ siê w bibliotekach i orodkach, zajmuj¹cych siê problematyk¹ wschodnich s¹siadów Polski.
Zamówienia  e-mail: znadwilii@wp.pl
tel. 370 5 2123020, 48 508764030
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S£OWNIK MITÓW I TRADYCJI ESTONII, LITWY I £OTWY
Romuald Mieczkowski
Wokó³ dawnych tradycji krajów ba³tyckich w Polsce spotyka siê wiele stereotypów i niedomówieñ.
Nieznana zupe³nie, albo ma³o znana jest ich mitologia.
Dzieje siê tak mo¿e dlatego, i¿ wci¹¿ brakuje specjalistów w tym zakresie, nie do pokonania bywaj¹ bariery jêzykowe, niewiele t³umaczy siê literatury naukowej czy naukowo-popularnej na takie tematy.
Tê lukê stara siê wype³niaæ od lat Tadeusz Zubiñski. Jego S³ownik mitów i tradycji rodzimych narodów
Estonii, Litwy i £otwy jest tego przyk³adem. Opracowanie pomaga lepiej
zrozumieæ dawne dzieje tych krajów, ich wierzenia, jest kluczem do zrozumienia ich korzeni w szukaniu to¿samoci i kulturze dzisiaj.
S³ownik przede wszystkim zapoznaje czytelnika z bóstwami pogañskimi. Wiem na przyk³adzie Litwy, i¿ ich znajomoæ niezwykle wa¿na jest wspó³czenie, w tym dla zrozumienia obyczajowoci Litwinów, ze wzglêdu równie¿ na trend odradzania siê pogañstwa. Zreszt¹ i wczeniej elementy mitologiczne odgrywa³y wielk¹ rolê w nazewnictwie i imionach w³asnych.
Podobne procesy odbywaj¹ siê na £otwie i w Estonii.
Wa¿ne miejsce zajmuje wyjanienie nazw miejsc i miejscowoci ich
ludów, wi¹t. Niektóre imiona i terminy zadomowi³y siê w literaturze
polskiej dziêki Mickiewiczowi (np. Baublis, Perkun, Giedymin, Gra¿yna, dajna, wajdelota) czy Kraszewskiemu (Kunigas); takie nazewnictwo m.in. spotykamy równie¿ w Polsce, np. Jurata czy Biruta, szczególnie na Warmii i Mazurach, pradawnych terenach pruskich. Wiele osób,
szczególnie m³odego pokolenia, nie rozumie ich pochodzenia. S³ownik
wyjania znaczenia, pomaga zrozumieæ czytelnikowi polskiemu litewski
kontekst w twórczoci choæby tego¿ Mickiewicza. Wa¿ne jest wyjanienie symboli nieistniej¹cych plemion ba³tyckich  Prusów i Jadwingów, dawnych Polaków. Prawie zupe³nie nieznany jest epos estoñski
(równie¿ fiñski) Kalevala.
S³ownik pomaga lepiej oczywicie zrozumieæ literaturê litewsk¹ i sztukê
(np. poemat Borek Oniksztañski Antoniego Baranowskiego/Antanasa Baranauskasa, malarsk¹ twórczoæ Konstantego Miko³aja Èiurlionisa).
Ciekawy jest koñcowy rozdzia³, dotycz¹cy etymologii pochodzenia nazw
miesiêcy w krajach ba³tyckich. Fragment ten, jak i niektóre inne, by³ drukowany w Znad Wilii (2006). Publikacja jest adresowana m.in. do studentów ba³tystyki, pasjonatów kultur ba³tyckich.
Tadeus Zubiñski, S³ownik mitów i tradycji rodzimych narodów i tradycji Estonii,
Litwy i £otwy, Radostowa, Starachowice 2010, s. 192
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BIBLIOTEKA ZNAD WILII
Przenieæ Wilno do serca. Portret Miasta. Zebra³, opracowa³
i zdjêcia wykona³  Romuald Mieczkowski, Biblioteka Znad
Wilii (dalej BZW) 3, Wilno 2009
Wiersze 50 autorów  Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji), m.in.
Litwinów, Bia³orusinów, Tatara, Rosjanina tworz¹ unikalny wspó³czesny portret Miasta, s¹ hymnem jego codziennoci i wiêta.
Wród autorów s¹ m.in. Tomas Venclova i Vytautas Landsbergis,
Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek D³ugosz, Alicja Ryba³ko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Ma¿ul, Józef Szostakowski i S³awomir Worotyñski. Szczêliwe to miasto, o którym pisze siê wiersze
i piewa pieni. Wilno nadal oczarowuje, zachwyca, czasami  boli.
Obdarza swym natchnieniem kolejne ju¿ pokolenia twórców, inspiruje przyby³ych do niego artystów i poetów. W opracowaniu s¹
wklejki z 24 zdjêciami Grodu nad Wili¹.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie wo³a. BZW 2, Wilno 2008
W wierszach zawarta jest z³o¿onoæ nieodwracalnych zmian, autor stara
siê uzmys³owiæ sens wielkich i ma³ych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czym innym.
To widzenie wiata dope³niaj¹ fotogramy, którymi szkicuje Miasto, potraktowane nie dos³ownie, tylko jako otoczka dla zawartych prze¿yæ.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino
i inne opowiadania wileñskie. BZW 1, Wilno 2007
Literatura, dotycz¹ca Wilna i Wileñszczyzny, cieszy³a siê sympati¹
przed wojn¹, istnia³a w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano
na emigracji. Z now¹ si³¹ pojawi³a siê po zdobyciu niepodleg³oci, w
wiêkszoci jednak opisywa³a wojenn¹ gehennê i ³agry. A co dzia³o siê
na terenach, na których pozostali Polacy? Takich wiadectw niewiele,
szczególnie naocznych wiadków. To próba przypomnienia o nas, o
ich przesz³oci, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Magdalena Mieczkowska, Tam. Oficyna Literatów
i Poetów Pod Wiatr, Warszawa 2005
Tomik wierszy nagrodzonych na poetyckim konkursie im. Zbigniewa Herberta w serii Polska Literatura na Kresach, z przedmowami Rafa³a ¯ebrowskiego i Zbigniewa Jerzyny, grafikami, wykonanymi przez autorkê.
Ksi¹¿ki do nabycia w Wilnie: w PGA Znad Wilii, Iganytojo 2/4; w Domu Kultury
Polskiej, Naugarduko 76; w ksiêgarni Elephas, Olandø 11. W Warszawie: w G³ównej
Ksiêgarni Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmiecie 7; w Domu Spotkañ z Histori¹, ul. Karowa 20; w Gryfie, ul. J. D¹browskiego 71.
Mo¿na je zamówiæ poczt¹: znadwilii@wp.pl,
galeriaznadwilii@gmail.com
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ZAGADNIENIA DEMOKRACJI PLURALISTYCZNEJ
POJÊCIE WOLNOCI W WIECIE ANTYCZNYM
I W EUROPIE NOWO¯YTNEJ
W³adys³aw Zajewski
Równo 190 lat temu wysoki, przystojny, lekko sepleni¹cy, znany ju¿ w Pary¿u i
ca³ej Francji, Beniamin Constant de Rebeque wyg³osi³ w
paryskim Ateneum Królewskim wyk³ad na temat De la
liberte des anciens compare
a celle des moderne (Porównanie wolnoci staro¿ytnych
z wolnoci¹ wspó³czesnych; choæ wed³ug S³ownika Laroussea Historie moderne  to okres od 1453 do 1789); ten wyk³ad nie tylko zbulwersowa³ zebranych studentów oraz profesorów, ale wszed³ na trwa³e
do historii europejskiej myli intelektualnej.
Kim by³ Beniamin Constant? Rene Chateaubriand okreli³ go jako
cz³owieka najinteligentniejszego po Wolterze. To tak¿e najinteligentniejszy
liberalny przeciwnik jakobinów oraz jakobiñskiego epizodu rewolucji
francuskiej. Da³ temu wyraz w broszurce z 29 maja 1797 roku pt. Des
effets de la terreur; dowodzi³ w polemice z artyku³em A. de Lezaya, ¿e
Republika Francuska mog³a byæ ocalona bez zbrodni jakobiñskiego terroru. Terror jakobiñski oznacza³ nie tylko pogwa³cenie francuskiej Deklaracji Praw Cz³owieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789, ale podwa¿y³
zasady liberalnej rewolucji francuskiej w fazie pocz¹tkowej, której ton
nadawa³ hrabia Honore Mirabeau (1749-1791).
B. Constant znany by³ nie tylko we Francji z g³onego romansu z
Germaine de Stael-Holstein, s³ynn¹ pisark¹, córk¹ bankiera genewskiego Jacquesa Neckera. Ten absolwent uczelni Pary¿a, Oxfordu i Edynburga mia³ ambicjê objêcia urzêdu drugiego konsula po zamachu Bonapartego w 1799 roku. Bowiem obalenie Dyrektoriatu dokona³o siê nie
tylko przy pomocy bagnetów, lecz tak¿e przy pomocy pieniêdzy bankiera Neckera.
Ale genera³ Bonaparte mianowa³ Beniamina Konstanta, i to z du¿ym
oci¹ganiem siê, tylko cz³onkiem Trybunatu, z pensj¹ 15 tys. liwrów,
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sk¹d niestety Constant za uprawianie krytyki polityki Pierwszego Konsula zosta³ w 1802 roku wyrzucony i nastêpnie wraz z pani¹ StaelHolstein zmuszony do opuszczenia Pary¿a. Wêdruje po Europie, zaostrza krytykê cesarza Napoleona. Zbli¿a siê politycznie do przysz³ego
Ludwika XVIII, popiera Restauracjê Burbonów i na ³amach paryskiego
Journal des Debats oskar¿a cesarza Francuzów, ¿e jest dla Europy
nowym Attyl¹ (19 marca 1815), lecz skoro tylko do Pary¿a wkroczy³
zwyciêski Napoleon, Beniamin Constant natychmiast zmieni³ front i
sta³ siê sympatykiem i wspó³pracownikiem cesarza, przygotowa³ nowy
Akt Dodatkowy do Konstytucji, który mia³ nadaæ Francji oblicze liberalne i sta³ siê podwalin¹ legendy Napoleona libera³a. To Beniamin Constant na³o¿y³ maskê libera³a na profil Cezara. Zarówno Rene Chateaubriand, jak Beniamin Constant, byli przeciwnikami jakobiñskiego terroru, przeciwnikami dyktatury Robespierre a, tyle ¿e Chateaubriand by³
zdecydowanym zwolennikiem Restauracji, konserwatywnym monarchist¹ i boskiego rodowodu w³adzy monarszej, natomiast Beniamin
Constant sta³ siê zwolennikiem konstytucyjnej, liberalnej monarchii reprezentacyjnej, z odpowiedzialnym przed izb¹ deputowanych rz¹dem;
nie by³ entuzjast¹ Burbonów. By³ w znacznie wiêkszym stopniu wyrazicielem opinii stanu trzeciego, czyli zamo¿nego mieszczañstwa, które
do g³osu dojdzie dopiero w wyniku rewolucji lipcowej 1830 roku (premierzy Jacques Laffitte oraz Casimir Perier s¹ bankierami).
Jakie treci zaprezentowa³ Beniamin Constant t³umowi s³uchaczy w
Ateneum Królewskim Pary¿a w 1819 roku? Co pragn¹³ wyraziæ?
Przede wszystkim swoj¹ niezgodê z pogl¹dami dwóch filozofów
Owiecenia: z Jeanem Jacquesem Rousseau oraz ksiêdzem Gabrielem Bonnet de Mablym.
Darzy³ on wielkim respektem osi¹gniêcia pisarskie Rousseau i jego
europejsk¹ s³awê, ale podwa¿a³ stanowczo sens jego Contrat social
(Umowy spo³ecznej,1762). Zdecydowanie odrzuci³ jego apoteozê republiki antycznej z bezporednimi rz¹dami ludu, bo zgromadzenia ludowe
na ateñskiej Agorze czy na Forum Romanum stawa³y siê tak samo
despotyczne, jak rz¹dy w³adcy absolutnego, za jego rozprawa Umowa spo³eczna sta³a siê najstraszliwsz¹ pomoc¹ despotyzmu wszelakiego rodzaju, bowiem lud wszechmocny jest równie niebezpieczny, jak
tyran! Rousseau utraci³ indywidualny wymiar wolnoci cz³owieka. Ten
oto pogl¹d wyrazi³ Constant w Ateneum Paryskim w 1819 roku.
Co znaczy³a wolnoæ i demokracja w republice ateñskiej lub Republice Rzymskiej? Zgromadzeni na Agorze Ateñczycy mogli li tylko uczestniczyæ w cz¹stkowym sprawowaniu w³adzy publicznej i pañstwowej,
108

W³adys³aw Zajewski

decydowali o sprawach wojny lub pokoju, o przymierzach lub ich zerwaniu, oceniali strategów, wydawali werdykty na urzêdników, decydowali o ich losie, to by³a demokracja kolektywna, bowiem jednostka
w wiecie staro¿ytnym by³a ca³kowicie podporz¹dkowana w³adzy ogó³u.
Pañstwa antycznej Grecji, czyli owe s³ynne polis, by³y ma³e, skrêpowane, ci¹gle odczuwa³y i ¿y³y w stanie zagro¿enia przez s¹siadów. Tak
wiêc, jak w ¿yciu publicznym Ateñczyk by³ decydentem czy raczej
wspó³decydentem losów swojej republiki, tak w ¿yciu prywatnym by³
cz³owiekiem zniewolonym. Nie posiada³ ¿adnej zagwarantowanej prawnie indywidualnoci, nie mia³ bowiem mo¿liwoci wyboru religii, ani
tych wolnoci, jakimi siê cieszy ka¿dy Europejczyk w czasach nowo¿ytnych. Uczestniczy³ bezporednio w sprawowaniu w³adzy publicznej, ale nie mia³ gwarancji s¹dowych swej nietykalnoci cielesnej, ani
prawa wyra¿ania sprzeciwu wobec pewnych form obyczajowych, nie
móg³ kwestionowaæ zasady czy wiarygodnoci obowi¹zuj¹cych wierzeñ, musia³ uczestniczyæ we wszystkich publicznych ceremoniach
religijnych, czyli nawet wolny obywatel Aten w ¿yciu prywatnym by³
faktycznie niewolnikiem obowi¹zuj¹cych norm religijnych, obyczajowych, prawnych. Pozbawiony zosta³ mo¿liwoci sprzeciwu, swobody ca³kowicie nieskrêpowanego, indywidualnego podró¿owania i prowadzenia prywatnych interesów handlowych bez nadzoru pañstwa.
Owszem, pojawiali siê tacy odwa¿ni filozofowie, jak Sokrates (470399 p.n.e.), którzy wyra¿ali w¹tpliwoci, podwa¿ali rygoryzm i zasady
tego porz¹dku religijnego i moralnego, pozbawiaj¹cego prawa jednostki do
wyra¿ania swego sprzeciwu oraz indywidualnej opinii, sprzecznej z opini¹
ogó³u spo³ecznoci, ale skoñczy³o to siê dla Sokratesa wyrokiem mierci.
Chyba to najlepiej widzimy na doskona³ym p³ótnie Louisa Davida
mieræ Sokratesa (1787). System antyczny zapewnia³ beztroskie ¿ycie
licznej grupie wolnych obywateli tylko dziêki temu, ¿e te antyczne pañstwa-miasta opiera³y siê na systemie przymusowego niewolnictwa.
Wolni obywatele uprawiali swoje pasje intelektualne b¹d artystyczne,
natomiast prace fizyczne, wytwórcze b¹d rolne, s³u¿¹ce utrzymaniu
wolnych panów, wykonywali zakuci w kajdany niewolnicy, wyzuci z
wszelkich praw ludzkich.
W Sparcie prawa jednostki wolnego obywatela by³y jeszcze bardziej ograniczone, nie mówi¹c ju¿ o zniewolonych helotach czy periojkach, którzy mogli siê nieco zajmowaæ handlem lub uprawiaæ ziemiê
dla Spartan. Ci ostatni, nawet wolni, mieli reglamentowane ¿ycie rodzinne, a ich pañstwo to niemal zmilitaryzowany, bitny klasztor. Prawo
w³asnoci w republikach antycznych by³o ograniczone.
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Nie lepiej by³o w Republice Rzymskiej. Lud stanowi³ prawo na Forum Romanum, ale ca³e ¿ycie rodzinne i spo³eczne reglamentowane
by³o przez cenzorów. To oni dokonywali podzia³u na grupy obywateli i
ustalali przydzia³y do centurii, oni ustalali listy senatorów i ekwitów,
cile wed³ug kryteriów maj¹tkowych (jeden milion lub czterysta tys.
sesterców), oni tak¿e kontrolowali przestrzeganie norm obyczajowych
i religijnych w Rzymie i rozstrzygali spory miêdzy jednostk¹ a pañstwem  i z regu³y jednostka, nawet obywatel Rzymu, by³ na przegranej pozycji. Prawo dziedziczenia w³asnoci by³o ograniczone, a córki z
regu³y nie mog³y korzystaæ z tego prawa. Ojciec rodziny (pater familias) stawa³ siê panem ¿ycia i mierci ka¿dego jej cz³onka.
Kwestionowanie zasad, norm i obyczajów religijnych, próby ich
³amania koñczy³y siê fatalnie dla takich jednostek. Cesarz rzymski formalnie by³ tylko primus inter pares wród senatorów. Faktycznie jego
w³adza by³a nieograniczona, a skoro uzyskiwa³ i to bardzo czêsto tak¿e
przywilej boskoci, to sprawowa³ rz¹dy absolutne i decydowa³ de facto o ¿yciu ka¿dego mieszkañca imperium. Dowiadczenie historii uczy
nas, ¿e ka¿dy cz³owiek, który posiada w³adzê, sk³onny jest do jej nadu¿ycia i posunie siê tak daleko, a¿ napotka granice oporu.
Ksi¹dz Mably  zdaniem Beniamina Konstanta, posun¹³ siê znacznie
dalej ni¿ J. J. Rousseau. Ten ideolog Owiecenia uwielbia³ staro¿ytn¹
maksymê wolnoci, obywatele powinni byæ ca³kowicie zniewoleni, aby
naród móg³ byæ suwerenny, jednostka powinna byæ niewolnikiem, aby
lud by³ wolny. Mably po prostu nienawidzi³ indywidualnej wolnoci
tak, jak siê nienawidzi osobistego wroga. Pogard¹ przeto darzy³ staro¿ytne Ateny, bo lud za du¿o mia³ tam jednak wolnoci, podziw w nim
budzi³y tylko staro¿ytny Egipt oraz Sparta, bo ten wielki klasztor wydawa³ mu siê idea³em republiki doskona³ej!
Europa nowo¿ytna  mówi³ zgromadzonym Beniamin Constant 
jest zupe³nie innym organizmem, pañstwa nowo¿ytne s¹ wielkie, rozleg³e i trwa³e. Te zorganizowane, nowo¿ytne pañstwa, maj¹ ¿ycie polityczne i spo³eczne oparte na zupe³ne innych, nieznanych Grekom i
Rzymianom zasadach.
Panowie, wy nie jestecie ani Persami, podleg³ymi despocie, ani
Egipcjanami, rz¹dzonymi przez kap³anów, ani Galami, których druidzi
mog¹ z³o¿yæ w ofierze, ani te¿ Grekami czy Rzymianami.
Przez minionych czterdzieci wieków Europa wypracowa³a nowo¿ytny system reprezentacyjny, za niezale¿noæ jednostki jest najwa¿niejsz¹
wspó³czesn¹ potrzeb¹. Nie nale¿y nigdy ¿¹daæ jej powiêcenia dla wolnoci
politycznej zbiorowoci. System reprezentacyjny wybierania w³adzy jest
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owocem rozwoju intelektu cz³owieka. Prawda jest taka  pisze wspó³czesny mu Alexis de Tocqueville,  ¿e jeli ludzkoæ jest ci¹gle ta sama, to
nastroje i obyczaje narodów oraz dziejowe wypadki siê odmieniaj¹.
Narody nowo¿ytne nie znaj¹ niewolnictwa, to dziêki postêpowi intelektualnemu i moralnemu, rozwiniêciu siê chrzecijañstwa, swobodzie handlu i wyznania, Europejczyk wspó³czesny jest cz³owiekiem
wolnym i posiada prawo nie bezporedniego uczestniczenia w sprawowaniu w³adzy bo to jest nierealne, lecz za porednictwem swoich wybranych przedstawicieli, posiadaj¹cych legalny mandat do wyra¿ania
opinii wyborców.
Wspó³czesny Europejczyk cieszy siê prawami, jakich nie posiada³
¿aden Grek ani Rzymianin, nikt nie mo¿e byæ zatrzymany, uwiêziony
czy skazany lub maltretowany na podstawie arbitralnej woli sprawuj¹cego w³adzê monarchy. Te sprawy s¹ reglamentowane przez najwy¿sze prawo, przez konstytucje. Ka¿dy obywatel ma prawo wyra¿aæ swoj¹
opiniê, swoje pogl¹dy, wybraæ odpowiadaj¹c¹ mu religiê i zajêcia i ma
mo¿noæ swobodnego poruszania siê i podró¿owania, posiada prawo
nieskrêpowanego, wolnego handlu z ca³ym wiatem. Posiada ograniczony wp³yw na w³adzê to fakt, ale ta w³adza jest kontrolowana i odpowiedzialna. Da³ nieco póniej temu wyraz w znakomitym i g³onym
w Europie dziele pt. O Monarchii konstytucyjnej i rêkojmiach publicznych, które zosta³o prze³o¿one i opublikowane w Warszawie w 1831,
ale w Rosji  dopiero w 1905 roku!
To oczywiste, ¿e wyk³ad Beniamina Constanta wywo³a³ kontrowersje,
protesty, czy nawet oburzenie  albo mi³oników antycznej Grecji, albo
epigonów rewolucji francuskiej. Dodam w tym miejscu, ¿e tylko bardzo nieliczna grupa pañstw cieszy³a siê tymi prawami nowo¿ytnego
Europejczyka, o których tak piêknie mówi³ w 1819 roku. To by³a liberalna wizja przysz³ej Europy1 .
Du¿o póniej, bo na prze³omie XIX i XX wieków, prof. Georg Jedlinek (1851-1911) z Heidelbergu dowodzi³, ¿e Beniamin Constant pomyli³ siê, bo w staro¿ytnoci wolnoæ osobista obywatela Aten by³a tak
oczywista, ¿e nie potrzebowa³a ustawowego sformu³owania w akcie
prawnym. Jednak¿e w ca³oci rozumowanie Beniamina Konstanta popar³ i uzasadnia³ historyk wielkiego pokroju i autorytetu, dzi ju¿ zapomniany niemal Numa Denis Fustel de Coulange (1830-1889), ten profesor Atheneum w Pary¿u, a nastêpnie w Strasburgu i Sorbonie, opublikowa³ w 1864 ksi¹¿kê pt. La Cite antique. Znaj¹cy wybornie ród³a
Fustel de Coulange, w ¿yciu prywatnym liberalny katolik, nie mia³ ¿adnych w¹tpliwoci, ¿e lepe naladownictwo ustroju miast antycznych
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otwiera drogê tylko despotyzmowi. Jego zdaniem, ani staro¿ytni Grecy, ani Rzymianie nie cieszyli siê wolnoci¹, ani w wyborze religii, ani
w ¿yciu prywatnym, ani nie posiadali tak¿e pe³nego prawa w³asnoci.
Osoba cz³owieka wolnego w wiecie antycznym znaczy³a niewiele,
niewolnik nic nie znaczy³. lepe nawi¹zywanie do wzorów antycznych
jest tylko hamulcem rozwoju spo³eczeñstwa nowo¿ytnego.
Ten krytyczny punkt widzenia podziela dzi ju¿ spory od³am historiografii europejskiej. Prof. Robert Flaceliere pisze, ¿e od Renesansu do
Owiecenia prezentowano nam antyczn¹ Grecjê jako krainê idealnej
³agodnoci, opromienion¹ poezj¹ Pindara, filozofi¹ Platona i dramatami
Sofoklesa. Nawet wysoce krytyczny Hippolit Taine(1828-1893), francuski filozof i historyk, wyobra¿a³ sobie Grecjê jako kraj boskich i
wiejskich zabaw oraz konkursów piêknoci. Ale taka Grecja nigdy nie
istnia³a. Owszem, Grecy przekazali nam za porednictwem Rzymian
idealn¹ wizjê wolnoci oraz pewn¹ wizjê demokracji, a wiêc wartoci,
które sta³y siê fundamentem cywilizacji europejskiej, lecz nawet najbardziej demokratyczne miasto w Grecji, czyli Ateny, w istocie by³y
miastem egoistycznym, okrutnym oraz prawdziwie totalitarnym.
Do tych s³ów doda³bym uwagê, zanotowan¹ przez Chateaubrianda
w jego pamiêtnikach. My podziwiamy ci¹gle Greków i Rzymian, ale
nasz podziw p³ynie z tradycji, bo nie ma ju¿ Greków i Rzymian
Mo¿liwe, ¿e oni korygowaliby pewne nasze barbarzyñskie, ich zdaniem dzia³ania, ale i nasz podziw dla ich instytucji i form ¿ycia publicznego musi byæ równie¿ korygowany przez nasz intelekt, by dostrzec
cis³¹ reglamentacjê wolnoci jednostki w antyku.
W³adys³aw Zajewski
Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830), teoretyk doktryny konstytucyjno-liberalnej, wywar³ ogromny wp³yw na pogl¹dy pos³ów Królestwa Polskiego
w latach 1815-1830, t³umaczony i czêsto cytowany w sejmie przez Wincentego
oraz Bonawenturê Niemojewskich (to im odda³ ho³d Juliusz S³owacki w Anhellim w
1837 roku). Doktryna liberalna fascynowa³a tak¿e m³odych rosyjskich libera³ów,
przysz³ych dekabrystów i pocz¹tkowo sprzyja³ jej cesarz Aleksander I. Zob. Beatrie W. J. Jasiñski, Lengagement de Beniamin Constant, Minard 1971; Henri Guillemin, Madame Stael et Napoleon, Bienne (Suisse) 1966; Georg Poulet, Beniamin
Constant par lui-, meme, Editioons du Seuil, 1968; Bibliografia w rzeczowej ksi¹¿ce
Wac³awa Szyszkowskiego, Berniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na
tle epoki. Toruñ 1984, PWN.
1
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KRÓLEWIEC  KOENIGSBERG  KALININGRAD
Wac³aw Podbereski
Dzisiejszy Kaliningrad, zwany przez D³ugosza Królów Gród, ma
d³ug¹ historiê, siêgaj¹c¹ XIII wieku, gdy zosta³ za³o¿ony przez Krzy¿aków w 1256 roku. Na czeæ króla czeskiego Ottokara czyli Przemys³awa III przezwany zosta³ Królewcem  tak podaje S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Do XVI wieku by³ rezydencj¹ wielkich mistrzów Zakonu Teutoñskiego. W 1454, gdy 56 miast i stany pruskie
wypowiedzia³y pos³uszeñstwo Krzy¿akom i podda³y siê Polsce, Król
Kazimierz Jagielloñczyk ustanowi³ w Królewcu stolicê województwa.
Sk³adano mu ho³dy jako w³adcy Prus. W 1525 zosta³ Królewiec stolic¹
Prus Ksi¹¿êcych, ho³duj¹cych Królestwu Polskiemu.
W 1544 roku ksi¹¿ê Albrecht Hohenzollern, siostrzeniec Zygmunta
Starego, dokona³ uroczystego aktu fundacji uniwersytetu pod nazw¹
Akademii. Akt ten nie nadawa³ jednak uniwersytetowi, jako za³o¿onemu przez ksiêcia lennego, pe³nych praw wy¿szej uczelni  nie mia³ on
prawa nadawania tytu³ów naukowych.
Na probê Albrechta król Zygmunt August, decyzj¹ z 28 marca 1560
roku, zatwierdzi³ fundacjê uniwersytetu s³owami: My, po dok³adnym
zbadaniu sprawy i namyle, z w³asnej woli i w pe³ni naszej królewskiej
w³adzy, ustanawiamy i powo³ujemy do ¿ycia najwy¿sz¹ i uprzywilejowan¹ wszechnicê. Uniwersytet czyli uczelniê we wspomnianym miecie
Królewcu. Og³aszamy to wszystkim i poszczególnym, poddanym naszym,
ka¿dego stanu i pochodzenia.

Albrecht Hohenzollern dokona³ uroczystego otwarcia wszechnicy w Królewcu
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Oko³o 100 lat pe³ni³a ta uczelnia chlubny ¿ywot
w s³u¿bie Rzeczypospolitej  rozgrywki polityczne przeciê³y jej egzystencjê, jako placówki kultury polskiej na tych ziemiach. Nale¿y podkreliæ,
¿e ca³y zastêp Polaków bra³ udzia³ w pracy tej
uczelni, liczny by³ tak¿e udzia³ Polaków wród
za³o¿ycieli, profesorów i studentów.
Polskie podwaliny, polska kultura i polskie
dziedzictwo le¿y u podstaw uniwersytetu w Królewcu, uczelni, rozs³awionej przez Emanuela Kanta, Najbardziej znany
a sw¹ nazwê Albertina wywodzi od ksiêcia Al- obywatel Królewca
brechta, polskiego wiernego lennika  pisze Edwin Emanuel Kant
F. Koz³owski (Uniwersytet w Królewcu, Gdañsk 1994).
Ogromnie zasobna biblioteka uniwersytecka posiada zbiory m.in.
archiwów zakonnych i ksi¹¿êcych, jest jedn¹ ze znacz¹cych bibliotek
w Europie, posiada cenne zbiory z zakresu historii Polski, Litwy i Prus.
Traktaty Bydgoskie z 1657 roku, zawarte przez Rzeczpospolit¹ z
elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem, anulowa³y stosunek lenny Prus Ksi¹¿êcych z Polsk¹, jednak¿e ustanie wiêzi pañstwowych z Królewcem oraz nacisk germanizacyjny nie zlikwidowa³y skutecznie elementu polskiego na tamtych ziemiach.
Wed³ug historycznych przekazów, w pierwszej po³owie XIX wieku
jêzyk polski by³ w Królewcu równorzêdny z niemieckim. Ca³y szereg
instytucji  s¹dy, magistraty zatrudnia³y z urzêdu t³umaczy polskich.
Na uniwersytecie by³ lektorat jêzyka polskiego. Czynne by³o polskie
seminarium.
Ukazywa³y siê tu polskie ksi¹¿ki. Na przestrzeni XIX wieku a¿ do
pierwszych dziesiêcioleci XX stulecia wydano tu 312 tytu³ów. Ostatni
ukaza³ siê w 1931 roku. By³ to Kalendarz Staroruski Ewangelicki. Tu
wysz³y drukiem pierwsze polskie katechizmy Jana Seklucjana (1545),
zbiory kazañ Eustachego Trepki, Hieronima
Ma³eckiego (1574). Tutaj wyda³ swoje prace
Stanis³aw Murzynowski, Marcin Kwiatkowski,
Jan Dymitr Solikowski, Jan Maczkowski  swój
s³ownik ³aciñsko-polski. W Królewcu drukowa³ Miko³aj Rej, tutaj og³osi³ swoj¹ Kronikê
Polsk¹, Litewsk¹, ¯mudzk¹ i wszystkiej Rusi
Marcin Stryjkowski.
Dyrektor seminarium polskiego uniwersyteWincenty Pol
tu dba³ ponoæ bardzo o wysoki poziom nauki
114

Wac³aw Podbereski

jêzyka polskiego, wydawa³ wiele polskich ksi¹¿ek.
W 1718 roku Jan Dawid
Zaenecker z Gdañska
wydawa³ tu gazety polskie, w tym pierwsze na
Prusach Ksi¹¿êcych pismo polskie Gazeta Królewiecka. Dzia³alnoæ
wydawnicz¹ prowadzili
Obrotnica w Królewcu na starej fotografii
Kanterowie.
W Królewcu od dawna by³ czynny polski koció³ w. Miko³aja,
za³o¿ony w 1255 roku. Zosta³ on przekszta³cony w niemiecki dopiero
w 1880, jednak a¿ do 1901 roku by³y w nim odprawiane nabo¿eñstwa
w jêzyku polskim co czwart¹ niedzielê.
Liczne s¹ przyk³ady zwi¹zków Królewca z Polsk¹. W 1831 roku,
po upadku Powstania Listopadowego, Wincenty Pol przebywa³ na ziemi pruskiej, gdzie by³ internowany. Przebywaj¹c w Królewcu, pozna³
wielu wybitnych ludzi, w tym prof. Piotra Bohlena. Otrzyma³ honorowe cz³onkostwo Towarzystwa naukowego Królewca. Tutaj Pol spisa³
przebieg walk na Litwie i opracowa³ swoje pierwsze wiersze, wydane
póniej w zbiorze pt. Pieni Janusza.
Jak pisze Janusz Jasiñski (Historia Królewca. Szkice z XIII-XIX
stulecia. Olsztyn 1994), Pol by³ w ko³ach królewieckich osob¹ bardzo
popularn¹. Spotkania odbywa³y siê w tzw. Piwnicy Gdañskiej, gdzie
zbiera³ siê wiat towarzyski Królewca. Przebywa³ tu gen. Józef Bem,
organizuj¹c wyjazdy internowanych powstañców na Zachód.
Liczna grupa Polaków studiowa³a na miejscowym uniwersytecie,
m.in. Florian Ceynowa, Szczepan Józef Gó³kowski (1787-1871)  dru-

Zamek w Królewcu i widok miasta nad Prego³¹ na starych pocztówkach
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karz, wydawca i dzia³acz owiatowy Pomorza, tak¿e Daniel Gralath
M³odszy (1739-1809)  rektor Gdañskiego Gimnazjum Akademickiego, Wojciech Kêtrzyñski studiowa³ historiê, by³ uczestnikiem w akcji
dostaw broni podczas Powstania Listopadowego. Wówczas Królewiec
stanowi³ wa¿ny punkt przerzutowy przemytu broni z Europy Zachodniej na tereny, objête powstaniem.
Marian Mokwa  nestor pomorskich malarzy-marynistów, pisze:
Przez trzy lata prowadzi³em badania muzea, archiwa. Jedzi³em, szpera³em. Anglia, Szwecja, Niemcy. Ale najwiêksze skarby znalaz³em w
Królewcu stare niemieckie kroniki.
Jak bardzo zwi¹zane by³o to miasto z kultur¹ polsk¹ niech wiadcz¹
s³owa z pieni Stanis³awa Moniuszki w Prz¹niczce: Poszed³ do Królewca m³odzieniec z wicin¹/ ³zami siê zalewa³ ¿egnaj¹c dziewczyn¹.
W Królewcu dzisiaj mieszka ok. 5 tys. Polaków, Polonia w ca³ym
obwodzie  jak stwierdza Marek A. Koprowski w Sycynie z 9 marca
1997  liczy ok. 40 tys., podczas gdy Niemców jest ok. 10 tys. i te¿ s¹
oni zorganizowani. Paradoksalnie II wojna wiatowa przyczyni³a siê do
wzmocnienia ¿ywio³u polskiego w Królewcu. Niemcy w czasie wojny
przywieli tu ok. 15 tys. Polaków do pracy w stoczniach. Oni to, po
zajêciu miasta przez Armiê Czerwon¹ pod koniec wojny utworzyli Radê
Miejsk¹ oraz zorganizowali Stra¿ obywatelsk¹, jako zal¹¿ki polskiej w³adzy, które zlikwidowa³a sowiecka rzeczywistoæ powojenna.
W Obwodzie Kaliningradzkim utworzono hermetycznie zamkniêt¹
strefê militarn¹, gdzie nie by³o miejsca na ¿adn¹ polskoæ. Dopiero rozpad Zwi¹zku Radzieckiego przyniós³ rozlunienie obowi¹zuj¹cych przepisów. Wtedy powsta³a i zaczê³a rozwijaæ siê dzia³alnoæ duszpasterska, po³¹czona z akcj¹ repolonizacyjn¹. Pierwszym kap³anem, który tu
siê pojawi³, by³ Litwin,
ks. Anufras Gaurauskas.
Zacz¹³ pracê duszpastersk¹, ale nie mia³ dotarcia do Polaków, bo nie
zna³ jêzyka polskiego.
Wkrótce przyby³ do
Kaliningradu ks. Jerzy
Steckiewicz z Grodna,
który umiejêtnie po³¹czy³
pracê duszpastersk¹ z
prac¹ repolonizacyjn¹, w
tym z intensywn¹ nauk¹ Katedra w Królewcu
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jêzyka polskiego. Ludnoæ polska
by³a tak zastraszona przeladowaniami, ¿e pocz¹tkowo nie chcia³a
z kap³anem rozmawiaæ po polsku.
Akcja odrodzeniowa i kulturalno-owiatowa ks. Steckiewicza
wyda³a pozytywne rezultaty. W
parafii kaliningradzkiej pracuje ju¿
czterech ksiê¿y i kilka zakonnic,
dzia³a polska biblioteka z literatur¹
dzieciêc¹ i m³odzie¿ow¹. Zaczê³a
dzia³aæ Wspólnota Kultury Polskiej, zarejestrowana w lutym
1992 roku, organizowane s¹ rokrocznie Dni Kultury Polskiej. Imprezy te ci¹gn¹ siê nawet miesi¹- Dworzec Kolejowy w Kaliningradzie i
cami i s¹ wydarzeniami kultural- Muzeum Bursztynu dzisiaj
nymi w Kaliningradzie, odbywaj¹ siê podczas nich festiwale filmu polskiego, przyje¿d¿aj¹ teatry i ró¿ne zespo³y ze Szczecina, Gdañska, Bia³egostoku czy Warszawy.
Powsta³a po wojnie w wyniku machinacji politycznych Stalina enklawa doæ wyranie kojarzy siê Polakom z casusem Gdañska po I
wojnie wiatowej. Krótkowzrocznoæ aliantów i przebieg³e d¹¿enia
Moskwy spowodowa³y powstanie tak sztucznego tworu terytorialnego. Pikanterii temu dodaj¹ s³owa prezydenta Jelcyna, który zwiedzaj¹c
Kaliningrad, mia³ tupn¹æ nog¹ o ziemiê i rzuciæ absurdalne s³owa: Eto
istinno ruskaja ziemla. A by³a nadzieja, ¿e Królewiec pozostanie zwi¹zany z terenem dawnych Prus w Polsce  w 1945 roku sformowany
zosta³ w Bydgoszczy specjalny pu³k 14 Dywizji do objêcia garnizonów
na tamtych ziemiach. Docelowo jednostka ta mia³a stan¹æ garnizonem
w Królewcu. ¯o³nierze doszli tylko do jego przedmiecia, nie wpuszczono ich do miasta. Po dwóch dniach oczekiwania pu³k zosta³ wycofany. Ten dramatyczny epizod opisuje (w Pieni Skrzydlatej, nr 10)
¿o³nierz tej jednostki Józef Weltrowski.
Wac³aw Podbereski
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INCYDENT NA GRANICY POLSKO-LITEWSKIEJ
Tadeusz Zubiñski
O godzinie 5 minut 20, 11 marca 1938, na granicy polsko-litewskiej
pod Marcinkañcami zastrzelony zosta³ przez litewskich policjantów granicznych ¿o³nierz KOP Stanis³aw Serafin. Chyba niewiadomie przekroczy³ granicê ko³o wsi litewskiej Trasnykai, nieopodal Merecza, w terenie
lesistym. S¹ liczne rozbie¿noci w szczegó³ach opisu incydentu. I tak
strona polska og³osi³a, i¿ cia³o miertelnie rannego ¿o³nierza znajdowa³o
siê 3 metry po stronie litewskiej, strona litewska  ¿e a¿ 20. Niewiadomo, jaki by³ cel patrolu, jego dowódcy, plus ¿o³nierza Serafina. Z informacji, jakie poda³a litewska agencja prasowa ELTA wiadomo, ¿e po stronie litewskiej w incydencie bra³o udzia³ trzech policjantów, jeden z nich
pozostawa³ w ukryciu, byæ mo¿e na zasadzce. Ten zamaskowany policjant Antanas Veèkis mia³ i oddaæ dwa miertelne strza³y.
Litwini utrzymuj¹, ¿e pierwsze strza³y oddali Polacy  do jawnego policjanta Justasa Lukaevièiusa, po jego wezwaniu do zatrzymania siê, gdy ten spostrzeg³ ludzi  ile osób nie ustalono  przekraczaj¹cych skrycie granicê. Zaatakowany odda³ cztery strza³y, raczej w powietrze, jak stwierdzi³. Pierwszy spostrzeg³ dziwne zamieszanie na granicy dowódca patrolu litewskiego, starszy policjant Stasys Vaitkus, i to
on rozkaza³ swemu podw³adnemu zbli¿yæ siê do linii administracyjnej 1 .
W zajciu udzia³ mia³o co najmniej dwóch niezidentyfikowanych, niemundurowych osobników, mo¿e prowokatorów, mo¿e przemytników.
W oficjalnym komunikacie polskiej agencji PAT znalaz³ siê ustêp, mówi¹cy, i¿ polscy stra¿nicy na odg³os strza³ów poderwali siê ze stra¿nicy i wyruszyli na interwencjê. W lesie ujêli jednego z owych osobników, który badany zezna³, ¿e jest na s³u¿bie litewskiej policji i ¿e w
tajnej misji przekroczy³ nielegalnie granicê. Drugi z zauwa¿onych zdo³a³ zbiec na stronê litewsk¹, ledztwo w toku. Niestety, to s¹ wszystkie
informacje. Co siê sta³o z owym z³apanym, jak siê nazywa³, jak¹ mia³
wykonaæ tajn¹ misjê nie podano, dos³ownie: jak kamieñ w wodê.
Tego typu wypadki na granicy zdarza³y siê wczeniej niejednokrotnie, a ich ofiarami byli zarówno Polacy jak i Litwini, zdarza³y siê i ostrzejsze, np. z parokrotnym ostrzelaniem przez stronê polsk¹ na granicznej
rzece flisaków litewskich. Tym razem jednak w³adze polskie postanowi³y wykorzystaæ powsta³y kryzys do wymuszenia na Kownie normalizacji
stosunków. MSZ wyda³o ostry komunikat, w którym obarcza³o win¹ za
Dla Polaków by³a to sta³a linia graniczna, a dla Litwinów  wy³¹cznie chwilowa
linia administracyjna, st¹d zamiast s³upów granicznych s³omiane  wiechy.
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mieræ polskiego ¿o³nierza stronê litewsk¹, dodaj¹c, i¿ Kowno jest ogólnie odpowiedzialne za nienormalne stosunki pomiêdzy oboma pañstwami. Rozpoczê³a siê trwaj¹ca kilka dni kampania propagandowa, skierowana przeciwko w³adzom litewskim. Pamiêtajmy, ¿e strona polska mog³a wyprowadziæ w pole 30 dywizji, a strona litewska  3. Na Litwie
zaistnia³a sytuacja zaczê³a wywo³ywaæ coraz wiêksze zaniepokojenie,
nawet panikê. W nocy z 14 na 15 marca, w trybie pilnym do polskiego
pos³a w Tallinie, Wac³awa Przesmyckiego, zg³osi³ siê pose³ litewski Bronius Dailidë, proponuj¹c niezw³oczne spotkanie obu stron w celu wyjanienia okolicznoci mierci ¿o³nierza oraz podjêcia wspólnych dzia³añ,
które mia³yby w przysz³oci zapobiec podobnym zdarzeniom.
W litewskim Sejmie 17 marca minister spraw wewnêtrznych Julius
Èaplikas w pojednawczym tonie przekonywa³ parlamentarzystów, ¿e strona
litewska nie ponosi winy za incydent. Jednoczenie w³adze litewskie 15
marca wystosowa³y apel do Londynu, Pary¿a i Moskwy z prob¹ o
interwencjê dyplomatyczn¹ w obronie zagro¿onej niepodleg³oci.
16 marca na Zamku Królewskim w Warszawie dosz³o do spotkania
najwy¿szych w³adz Rzeczypospolitej, na którym zapad³y decyzje co
do dalszych dzia³añ wobec Litwy. W dyskusji  obok g³osów przeciwnych ostrej reakcji  rozs¹dek reprezentowali prezydent Ignacy Mocicki i wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski, by³y równie¿ zapalczywe opinie domagaj¹ce siê, a¿eby zmusiæ Litwinów do uroczystego wyrzeczenia siê praw wobec Wilna. Ostatecznie przyjêto wywa¿one stanowisko
prezentowane przez ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, który
by³ zwolennikiem stanowczego wyst¹pienia wobec Litwy, ale ograniczaj¹cego siê jedynie do kwestii normalizacji stosunków. 17 marca 1938
rz¹d polski wystosowa³ wobec Litwy 48-godzinne ultimatum w sprawie
natychmiastowego nawi¹zania stosunków dyplomatycznych, bez ¿adnych warunków wstêpnych. Ton i forma tego aktu by³y niew¹tpliwie
obraliwe. Akredytowanie przedstawicieli w Kownie i w Warszawie mia³o
nast¹piæ do 31 marca 1938. Drugie historyczne spotkanie  na ¿¹danie
polskiej strony  oficjalnych reprezentantów Polski i Litwy mia³o miejsce
w Tallinnie, 17 marca o godzinie 22 i trwa³o 15 minut, za odby³o siê w
poselstwie litewskim. Przedstawiciel Polski ch³odno wrêczy³ polsk¹ notêultimatum, napisan¹ w jêzyku francuskim.
W stan gotowoci bojowej postawiony zosta³ garnizon wileñski oraz
inne jednostki, stacjonuj¹ce w pobli¿u granicy z Litw¹. W Polsce w wielu miastach organizowano manifestacje i demonstracje pod antylitewskimi has³ami. 18 marca gazety grzmia³y: Polska postawi³a Kownu ultimatum i rannym poci¹giem z Warszawy przyby³ do Wilna Marsza³ek Rydzmig³y. W ciszy dyplomatycznych gabinetów ambasadorowie  brytyj119
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ski i francuski, doradzali w Kownie rz¹dowi litewskiemu ustêpliwoæ
wobec Polski. Tym bardziej by³o to grone, i¿ dyplomacja niemiecka
odmówi³a udzielenia Litwie jakiejkolwiek pomocy, a samoloty niemieckie
prowokacyjnie narusza³y jej przestrzeñ powietrzn¹. Dzi wiadomo, i¿
Niemcy planowa³y w wypadku wkroczenia wojsk polskich zbrojne wejcie i zajêcie nie tylko K³ajpedy, ale i du¿ej czêci zachodniej Litwy.
Jedn¹ z manifestacji, przeprowadzonych w Warszawie, tak wspomina³ p³k Leon Mitkiewicz, póniejszy attache wojskowy w Kownie:
T³um zala³ ca³e Aleje Ujazdowskie od rogu ulicy Nowowiejskiej, a¿
prawie do Pa³acu Belwederskiego. Przed budynkiem GISZ-u ustawi³y
siê wszystkie sztandary i stanêli przywódcy tej manifestacji. Te same
g³one okrzyki powtarza³y siê bez przerwy: My chcemy Litwy!, Wodzu,
prowad nas na Kowno!. W pewnej chwili, o zupe³nym zmroku, na
balkonie owietlonym reflektorami, ukaza³ siê marsza³ek mig³y-Rydz
w towarzystwie kilku oficerów, powitany uroczycie hymnem narodowym i okrzykami: Niech ¿yje nam marsza³ek mig³y!
Inne has³o szowinistyczne, wznoszone na polskich ulicach, to: Kto
Litwina bije, ten 100 lat ¿yje! W Wilnie zajcia antylitewskie mia³y drastyczny przebieg  w budynkach, zajmowanych przez instytucje litewskie, wybito szyby, wy³amano drzwi, mury pokryto obel¿ywymi napisami np. Biæ Litwinów!, mieræ Litwinom! Wywiad litewski zaobserwowa³ dyslokacjê dwóch polskich dywizji na kierunku Wilno-Kowno.
Do koñca terminu, wyznaczonego przez ultimatum, pozosta³o 10
godzin, gdy pose³ litewski w Tallinnie otrzyma³ z Kowna depeszê, powiadamiaj¹c¹, i¿ rz¹d litewski w pe³ni przyj¹³ polskie ¿¹dania. 19 marca, parê
minut przed 12 czasu lokalnego zjawi³ siê w poselstwie polskim, wymiana not nast¹pi³a o godzinie 12, czyli o 11 czasu warszawskiego.
Ostatecznie ciê¿ko  a jak siê okaza³o  miertelnie rannego Serafina
Litwini przewieli do swej stra¿nicy, gdzie go wstêpnie opatrzono. Felczer z Merecza przyby³ o godzinie 7.20, a o 8  lekarz z Olity. O godzinie
8.40 ¿o³nierz zmar³. Cia³o wydano polskiej stronie 14 marca, zgodnie z
ceremonia³em wojskowym by³y asysty honorowe: polska i litewska.
Pochowano Serafina dnia nastêpnego na cmentarzu w Marcikañcach, w
obecnoci dowódcy batalionu KOP Orany i wójta gminy. Obecnym
mieszkañcom wsi litewskiej Marcinkonys grób z czerwonego granitu z
polskim napisem: p. Stanis³aw Serafin, kapral KOP z baonu Orany,
poleg³ w dniu 11.III. 1938 w pobli¿u stra¿nicy Wierszewadówka w obronie granic Rzeczypospolitej z niczym szczególnym siê nie kojarzy. Strzelec Serafin zosta³ pomiertnie awansowany do stopnia kaprala.
Tadeusz Zubiñski
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RZECZ O DANUCIE SADKOWSKIEJ
Zenowiusz Ponarski
Przystêpuj¹c do recenzowania ksi¹¿ki, W Wilnie i Krakowie. Wspomnienia o hm. dr Danucie
Sadkowskiej (Kraków, 2007) zastanawia³em siê
nad wybranym tytu³em recenzji. Od razu sobie
przypomnia³em, ¿e niedawno wysz³a ksi¹¿ka pt.
Rzecz o Stanis³awie Januszce (Toronto 2008). I
nasunê³a siê refleksja, czy nie dosz³o do plagiatu
cudzego tytu³u? Nie dosz³o, gdy¿ tak w³anie nazwa³em ksi¹¿kê o torontyjskim poecie.
Winien na pocz¹tku wyjaniæ powód zainte- Danuta Sadkowska
resowania wspomnian¹ ksi¹¿k¹, o Danucie Sadkowskiej, zebranych przez
Barbarê Morawsk¹-Nowak. Wród nich s¹ dwa moje artyku³y, opublikowane w Nowym Kurierze: Historia rodzinna lekarki z Wilna i Syn
lejtnanta legendarnego Piotra Szmidta. Przedstawi³em w nich rozmowê
z Sadkowsk¹ o jej ojcu, którego w swoich publikacjach, zgodnie z przyjêtym pogl¹dem, potraktowa³em jako syna lejtnanta Szmidta. Pogl¹d taki
jest dot¹d przyjmowany w opracowaniach historycznych i innych.
Do spotkania dosz³o na jej probê w Warszawie, dok¹d przyjecha³em ze Szczecina, a ona z Krakowa. Przywioz³a oryginalne dokumenty
o swoim ojcu Sadkowskim, usynowionym przez mecenasa Tadeusza
Wróblewskiego. Dobitnie wiadczy³y o tym, ¿e historia z synem rosyjskiego oficera, skazanego na karê mierci za bunt we flocie czarnomorskiej, nie odnosi³a siê do jej ojca.
W swoich wczeniejszych relacjach o jej rodzinie przedstawi³em
wiele nieznanych faktów, zebranych w zwi¹zku z opracowaniem biografii adwokata Wróblewskiego dla S³ownika Adwokatów Polskich i
historii adwokatury polskiej. Poniewa¿ od czasu opublikowania moich
publikacji w N. K. minê³o sporo czasu, przypomnê pokrótce sylwetkê Danuty Sadkowskiej (1917-2005, patrz te¿ Znad Wilii, 41/2010).
Oto co czytamy na ok³adce ksi¹¿ki jej powiêconej: Harcerka wileñskiej Szmaragdowej Pi¹tki, przewodniczka po Wilnie. W czasie II
wojny wiatowej organizatorka s³u¿by sanitarnej Pogotowia Harcerek
w Wilnie i punktów sanitarnych w czasie Akcji Burza. Po reaktywowaniu harcerstwa w 1956 instruktorka Referatu Zdrowia Komendy Cho121
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r¹gwi Krakowskiej oraz dru¿yn Nieprzetartego Szlaku. Cz³onek niezale¿nej dru¿yny
Zió³ka. Cz³onek niezale¿nej dru¿yny ZHP
Kunia. Medycynê studiowa³a na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (19351939) a nastêpnie w Kownie (dyplom 1943).
Dyplom nostryfikowa³a w Poznaniu
(1946), doktorat u prof. Tadeusza Kempki (II
Klinika Chorób Wewnêtrznych AM 1950). Tadeusz Wróblewski
Specjalista diabetolog. D³ugoletni zastêpca ordynatora w Szpitalu Kolejowym, kierownik poradni przeciwcukrzycowej. Lekarz-spo³ecznik, bez
reszty oddany pacjentom. Ca³ym sercem oddana Wilnu  miastu swojej
m³odoci, które musia³a opuciæ w 1945 roku, jej drugim miastem najbli¿szym sercu zosta³ Kraków. Nios¹ca ci¹g³¹ pomoc Polakom na Wileñszczynie. Wspomagaj¹ca organizowany w 1991 roku Uniwersytet
Polski w Wilnie. Wspó³za³o¿yciel i wiceprezes Oddzia³u Krakowskiego
Towarzystwa Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej.
Piêkny ten ¿yciorys, rozwiniêty w ksi¹¿ce, nale¿y uzupe³niæ o kilka
szczegó³ów z wczeniejszych lat jej ¿ycia. Urodzi³a siê w Moskwie, dok¹d trafi³ jej ojciec podczas I wojny wiatowej w 1915. Urodzony na
Wileñszczynie w 1888, po ukoñczeniu w Petersburgu studiów prawniczych, pracowa³ na kolei jako radca prawny. Matkê jej, z domu Erdman,
urodzon¹ w 1888 w Piatigorsku, pozna³ jeszcze Wilnie, a lub z ni¹ zawar³ w 1915 w Moskwie. Babcia ze strony matki, Zofia Malecka (18501925), by³a siostr¹ ks. biskupa Antoniego Maleckiego (1870-1935).
Rodzice jej powrócili z Moskwy do Wilna w roku 1921, gdzie ojciec podejmuje praktykê adwokack¹ i zmar³ w 1929. Pocz¹tkowo uczy³a
siê w domu, a po mierci ojca podejmuje naukê w Gimnazjum ¯eñskim
im. ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, maturê zda³a w 1935 roku, po
czym podejmuje studia medyczne na Uniwersytecie.
Powracamy do recenzowanej ksi¹¿ki, w której jej epizodom harcerskim zosta³ powiêcony rozdzia³  VI, a w którym jednak niewiele o
okresie wileñskim  tylko lakoniczna informacja, ¿e do harcerstwa przyjêto j¹ w gimnazjum i by³a to zapewne 2 Dru¿yna Harcerek im. Stefana
¯ó³kiewskiego, której w 1934 roku ufundowano sztandar. Oprócz tego
nic wiêcej o wileñskim okresie harcerstwa. Pozosta³e informacje odnosz¹ siê do Krakowa. Jest to w pewnym stopniu zrozumia³e, gdy¿
redaguj¹c ksi¹¿kê, Wilno by³o odleg³e, a Kraków tu¿ obok.
Nie wiem, czy zachowa³y siê w archiwach wileñskich materia³y o
miejscowym harcerstwie, podobnie jak pozosta³a dokumentacja wileñ122
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skiego Zwi¹zku Kominiarzy czy te¿ Klubu Szlacheckiego w Wilnie. Ale
przecie¿ sporo wiadomoci znaleæ mo¿na w prasie harcerskiej: w dodatku, wydawanym od 1936 do gazety S³owo, pt. Na harcerskim
tropie i w ukazuj¹cym siê od 1937 roku miesiêczniku Na prze³aj.
Niedawno otrzyma³em litewsk¹ publikacjê, wydan¹ w serii ¯ycie
kulturalne Wilna, pt. Rola Towarzystw 1900-1945, w której jest szkic
po polsku prof. Mieczys³awa Jackiewicza Harcerstwo polskie w Wilnie
w latach 1912-1939. W nim autor przedstawi³ dzieje harcerstwa wileñskiego, z którego wynika, ¿e do pierwszych entuzjastów skautingu w
1912 nale¿a³ Stanis³aw Cywiñski (bohater obszernego szkicu opublikowanego w Nowym Kurierze), a wród pierwszych skautów by³ Stanis³aw Mackiewicz (póniejszy redaktor S³owa).
Pod koniec lat 30-tych w programie wychowawczym harcerzy wileñskich pojawi³o siê nowe has³o Idziemy w g³¹b. Has³o to oznacza³o zwrot w pog³êbienie pracy wychowawczej, co by³o trosk¹ instruktorów i sprawi³o, ¿e harcerstwo zyskiwa³o wród spo³eczeñstwa coraz wiêksze uznanie. Po 1937 roku w wileñskiej Chor¹gwi ZHP nast¹pi³ znaczny przyrost instruktorów, co pozwala³o na zak³adanie nowych dru¿yn 
pisze autor.  Metody wychowawcze organizacji harcerskiej wród wileñskiej m³odzie¿y zda³y egzamin. Podczas wojny wiele by³ych harcerzy
stanê³o w obronie zagro¿onej przez faszyzm ojczyzny. Nawet w okresie
niemieckiej okupacji, w latach 1941-1944 w Wilnie dzia³a³y konspiracyjne dru¿yny, których zadaniem by³o niesienie pomocy potrzebuj¹cym,
a tak¿e organizacjom walcz¹cym z okupantem.
W³anie w tych latach Sadkowska by³a harcerk¹.Wileñska Chor¹giew wyró¿nia³a siê tolerancyjnoci¹. By³a w polskich dru¿ynach m³odzie¿ wielonarodowego miasta. Do harcerstwa by³y te¿ przyjête dru¿yny: bia³oruska, rosyjska i litewska, która przybra³a nazwê: Dru¿yna Harcerzy im. ks. Giedymina. Jej pierwszym dru¿ynowym by³ Pranas imaras (niedawno opublikowa³ w Toronto kilka artyku³ów o jego pojedynku
w Wilnie z polskim studentem, który obrazi³ Litwê na wiecu w Wilnie).
Jackiewicz przypomnia³ epizod nie bardzo znany, a wiadcz¹cy o
postawie polskich harcerzy: W czasie zatargu Polski z Litw¹ w 1938
odby³a siê w Wilnie antylitewska demonstracja, w czasie której polskie
szowinistyczne elementy wybi³y szyby w litewskim gimnazjum. Harcerze
nie tylko potêpili ten czyn, ale w³asnym kosztem wstawili nowe szyby 
w³¹czaj¹c siê tym swoim czynem w rozpoczêty proces naprawy stosunków polsko-litewskich.
Pani Danuta przed wojn¹ ukoñczy³a kurs przewodników po Wilnie i
oprowadza³a po miecie i okolicy wycieczki szkolne. Znacz¹cym dlañ
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wydarzeniem by³ przyjazd w 1938 roku wycieczki harcerskiej z Warszawy. Zaprzyjani³a siê wówczas z niektórymi warszawiakami i przyjañ
przetrwa³a do koñca ¿ycia. Dzia³alnoæ harcersk¹ wzbogaca³o zajêcie
przewodnika, a sprzyja³a temu okolicznoæ, ¿e Chor¹giew ¯eñska z Ma³ej
Pohulanki 4 udziela³a ró¿norodne porady i u³atwienia turystom, zwiedzaj¹cym Wilno. Organizacja mia³a w³asne schronisko przy ul. Zawalnej 16,
co równie¿ nie by³o bez znaczenia w wzajemnych kontaktach.
Po wojnie przypomnia³a swoje spacery po Wilnie, g³ówne i warte
uwagi miejsca: Ostr¹ Bramê, oraz liczne zabytki wielowyznaniowego
miasta, jego kocio³y, obiekty sakralne, cmentarze.
Podczas spotkania wrêczy³a mi Codex Szubrawski Renovatus A.D.
MCMIX. Zauwa¿y³em, ¿e prawid³o III stanowi³o: Nie wejdzie kap³an i
bia³og³owy do ich liczby, tj. do Towarzystwa Szubrawskiego. Zwróci³em wtedy uwagê, ¿e w korespondencji T. Wróblewskiego z bpem Edwardem Roppem, jego przyjacielem z I Dumy Rosyjskiej, znajduje siê list do
Wróblewskiego, w którym biskup, jako banita z Wilna, mile wspomina
wizyty u Szubrawców. W pewnym momencie rozmówczyni zaproponowa³a mi po¿yczenie Fr. Mac Cullagha Przeladowanie chrzecijañstwa
przez bolszewików (Kraków 1924). By³o to wiadectwo naocznego wiadka, który od razu sporz¹dzi³ relacjê z procesu. T³umaczenia na polski
dokona³a Kazimiera I³³akowiczówna, zainteresowana losem katolików w
Rosji, gdzie by³ wiêziony arcybp Ropp, o którym powiada³a: Mój wuj
arcybiskup (Trazymeñski zaj¹c, Kraków 1975).
Podziêkowa³em za ten mi³y gest i powiedzia³em, ¿e z ksi¹¿ki korzysta³em przy pracy o A. Lednickim i E. Roppie. Poniewa¿ to nie ³¹czy³o siê
z tematem naszego spotkania, w szkicu o niej pomin¹³em ten szczegó³.
Kiedy przeczyta³am ksi¹¿kê o niej, zrozumia³em znaczenie dla niej
tej pracy Cullagha, w której wiele o bracie jej babci, biskupie Antonim
Maleckim. Po ukoñczeniu katolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu zosta³ jej wyk³adowc¹. Zajmowa³ siê opiek¹ nad sierotami, dla
których w 1889 powo³a³ Zak³ad Wychowawczy, kszta³c¹cy ch³opców
w zawodach rzemielniczych. Po ukoñczeniu nauki wychowankowie
otrzymywali pomoc materialn¹, umo¿liwiaj¹c¹ im start w doros³e ¿ycie.
Nazwisko bpa Maleckiego by³o mi nieobce w zwi¹zku z procesem
arcybpa Jana Cieplaka w 1923 w Moskwie. Odnalaz³em u siebie notatki z dwóch broszur, wydanych w Miñsku i Moskwie. Jedna z 1922 pt.
Proces ksiê¿y w Miñsku. Jest to zarys sprawozdawczy pod redakcj¹ J.
Leszczyñskiego, w którym czytamy; Proces odbywa siê w jêz. polskim
jako jednym z jêzyków pañstwowych Socjalistycznej Republiki Bia³orusi. S¹dzono ksiê¿y Lisowskiego, Wasilewskiego, Tomaszewskiego
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oraz 5 osób wieckich.
Oskar¿ycielami byli Polacy  dzia³acze komunistyczni: J. Leszczyñski
(cz³onek Biura Polskiego
przy KC partii bolszewików) i S. Pestkowski (zastêpca Stalina jako komisarza ds. narodowoci, w
1923-1924  sekretarz generalny KC MOPR). Wyrok, jak na warunki so- Bp Antoni Malecki i opracowanie o nim
wieckie, by³ ³agodny  3 i 4 lata wiêzienia, a w przypadku ks. Adama
Lisowskiego, rozstrzelanie, zmniejszone do 5 lat wiêzienia. By³o to jakby preludium do nastêpnego procesu 15 duchownych, który odby³ siê
rok póniej w Moskwie, z udzia³em ks. Maleckiego.
Ale wracamy do Petersburga, gdzie dzia³a³ on na niwie spo³ecznej.
Wspomniano o tym niewiele w pracy o Sadkowskiej. Przytoczê co o niej
napisa³ prof. Ludwik Bazylow w pracy Polacy w Petersburgu (Wroc³aw
1984): Na prze³omie XIX i XX w. powsta³ (nad New¹) niemal ca³y kombinat zak³adów wychowawczych ks. Maleckiego, wikariusza przy kociele w. Stanis³awa. Od pocz¹tku 1889 r. ksi¹dz Malecki utrzymywa³
zakonspirowan¹ ochronkê dla biednych ch³opców, korzystaj¹c przy tym
ze szczodrobliwoci prywatnej osoby
oficjaln¹ zgodê na prowadzenie
ochronki przecie¿ da³ (min. spraw wewnêtrznych) 21 grudnia 1890 r.
W 1907 r., za spraw¹ tego¿ ksiêdza Maleckiego powsta³a pierwsza i jedyna w ca³ym imperium rednia (program 4 klas gimnazjalnych) szko³a z
polskim jêzykiem wyk³adowym. W 1912 syn Stanis³awa Kierberdzia
z³o¿y³ na rêce ksiêdza Maleckiego icie królewski dar  165 tys. rubli.
Przed Wielk¹ Wojn¹ ks. Antoni Malecki jak najlepiej zapisa³ siê w
historii Petersburskiej Polonii, ale los jego odmieni³ siê po Rewolucji
Lutowej 1917. Rz¹d Tymczasowy przyniós³ Kocio³owi katolickiemu
mo¿noæ swobodnego dzia³ania. Ale rozpoczê³a siê walka z religi¹ i
klerem. Represje dotknê³y szczególnie Polaków  duchownych katolickich, uto¿samianych z bur¿uazyjn¹ Polsk¹. Dosz³o do procesów
dostojników Kocio³a i ksiê¿y w Miñsku i Moskwie. O tym pierwszym
ju¿ wiemy, a o drugim dowiadujemy siê z broszury pt. Proces arcybiskupa Cielaka i 14 ksiê¿y, któr¹ redagowa³ J. Leszczyñski, wydanej
w 1923 w Moskwie, w nak³adzie 3 tys. egzemplarzy.
Jednym z 14 ksiê¿y, przewa¿nie Polaków, by³ Malecki. Wród nich
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by³ Litwin Teofil Matulionis (przysz³y arcybiskup). W ksi¹¿ce Pranasa
Gaidy miertelnik niemiertelny arcybiskup Teofilus Matulionis, pasterz, wiêzieñ, mêczennik i zwyciêzca (Rzym 1981, lit.) wiele szczegó³ów o procesie ks. Maleckiego. Prasa sowiecka powiêca³a mu wiele
uwagi. Na ³amach rz¹dowych Izwiestij 23 marca 1923 wyst¹pi³ J.
Marchlewski, a dwa dni póniej w partyjnej Prawdzie J. Leszczyñski
opublikowa³ artyku³ Katolicy kontrrewolucjonici przed s¹dem.
Sprawa toczy³a siê w dniach 21-25 marca 1923 w B³êkitnej Sali Domu
Sowietów (d. Klubie Szlacheckim). Przy stole prezydialnym
prokurator Krylenko, ma³y cz³owieczyna, 40-letni o szarych w³osach, ju¿ siwiej¹cych, o g³osie drewnianym, ale wyranej wymowie i energicznej gestykulacji. Jako sêdziowie ekspop Ga³kin, przewodnicz¹cy i robotnik, i ch³op,
jako adwokaci: m³ody Komodow i stary Bobriszczew Puszkin  pisa³ ks.
N. Cieszyñski.  XX arc. Cieplakowi, Budkiewiczowi, Maleckiemu i innym zarzucano, ¿e utworzyli w latach 1918-22 organizacjê, przeciwstawiaj¹c¹ siê dekretom rz¹du sowieckiego
Prokurator Krylenko, niby
ry rozwcieczony, rzuca³ siê na oskar¿onych nie pomog³y wietne obrony
m³odego Komodowa, który mile g³aska³ wciek³ego rysia Krylenkê, wspomnieniem jego zacnego ojca z Lublina, a tak¿e starego Bobriszczewa
Puszkina, który cieszy³ prokuratora okr¹g³ymi zwrotami ³aciñskimi (Roczniki Katolickie za rok 1923, Poznañ 1924).
Przytoczê interesuj¹cy szczegó³, przypomniany przez Gaidê: Ks.
Malecki opowiedzia³ (w s¹dzie), ¿e bêd¹c 12-letnim dzieckiem, nazwa³
starego s³ugê durniem. Ojciec wtedy kaza³ mu przed obra¿onym uklêkn¹æ, poca³owaæ rêkê i przeprosiæ. Dziêki temu wydarzeniu zosta³ ksiêdzem, natchn¹³ szacunkiem dla ka¿dego cz³owieka i zachêci³, by pomagaæ ludziom, których dotknê³o nieszczêcie. A w broszurze Leszczyñskiego zeznanie Matulionisa: Protestujê tylko przeciwko oskar¿aniu o dzia³alnoæ polityczn¹ 23 lata s³u¿y³ carowi i nigdy polityk¹ siê nie zajmowa³. Tam¿e fragment wyst¹pienia adw. Bobryszewa Puszkina: ...ka¿dy
Polak kocha sw¹ ojczyznê, gdy¿ serce jego w Polsce, a dusza w Watykanie, w tym nie ma ¿adnej kontrrewolucyjnoci. Karê 3 lat ³agrów ks.
Malecki odbywa³ ko³o Archangielska, sk¹d amnestiowano go przed terminem. Dnia 13 sierpnia 1926 za zamkniêtymi drzwiami francuskiego
kocio³a Notre Dame de France w Leningradzie otrzyma³ sakrê biskupi¹
z r¹k wys³annika papie¿a Piusa XI dHerbignyego. Zosta³ te¿ biskupem
tytularnym Dionizjany i administratorem apostolskim Leningradu.
Na pocz¹tku grudnia 1928 dHerbigny, na polecenie papie¿a poleci³
biskupowi w Moskwie, P. E. Neveu, aby mo¿liwie szybko umo¿liwiæ
litewskiemu ks. Matulionisowi z Leningradu wyst¹piæ niejako w roli
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rezerwowego i nadaæ mu tytu³ biskupa,
albowiem biskup Malecki, którego rangê Sowieci znali, popad³ w coraz wiêksze tarapaty. (H. Stehle, Tajna dyplomacja Watykanu, Warszawa 1993). I jak podaje Gajda,
bp. Malecki 9 lutego 1929 w swojej kaplicy
w Na Pieskach w Leningradzie wrêczy³ sakrê biskupi¹ ks. Matulionisowi. Inaczej
przedstawia to Stehle, który podaje, ¿e 9
lutego Matulionis przyby³ do Moskwy i tam
bp. Neveu dokona³ obrzêdu wiêceñ.
Niebawem w 1930 roku bpa Maleckiego zes³ano na 10 lat do kraju Buriatów nad Bp Jan Cieplak
Angarê, sk¹d w wyniku starañ rz¹du polskiego w 1934 wróci³ do Polski, chory i wycieñczony. Zmar³ w 1935 i zosta³ pochowany na Pow¹zkach. Bp Matulionis w latach 1930-1933 przebywa³ w karnym
izolatorze, 250 km na pó³noc od Leningradu. W padzierniku 1933, po
wymianie wiêniów miêdzy ZSRR a Litw¹, powróci³ do ojczyzny. Moskwa zgodzi³a siê wydaæ 11 duchownych (wród nich dwóch Polaków) i trzy inne osoby, a Kowno pozby³o siê 24 komunistów, wród
których by³ A. Snieèkus (przysz³y I sekretarz Kompartii Litwy).W 1936
roku odwiedzi³ Egipt, Ziemiê wiêt¹ i Polskê, gdzie spotka³ siê z arcybpem E. Roppem, grób biskupa Antoniego Maleckiego.
Zamierza³em napisaæ recenzjê ksi¹¿ki o Danucie Sadkowskiej, a
wysz³o inaczej, i napisa³em w³aciwie jakby jej dalszy ci¹g.
Spotkania z Danut¹ Sadkowsk¹
Jeszcze przed ukazaniem siê ksi¹¿ki o niej dowiedzia³em siê, ¿e Jûratë
Burokaitë od dawna by³a jej dobr¹ znajom¹. Wówczas zwróci³em siê
do niej z propozycj¹ napisania wspomnieñ. Ale do nich nie dosz³o i
ksi¹¿ka ukaza³a siê bez jej relacji. Nie zrezygnowa³em jednak ze swego
zamiaru i uda³o siê po osobistej namowie osi¹gn¹æ swój cel. I niedawno dotar³ do mnie 4-kartkowy litewski tekst. Przedstawiam go we w³asnym t³umaczeniu, zaopatruj¹c w niezbêdny komentarz o niektórych
osobach, wspomnianych w relacji. Muzykolog z wykszta³cenia i zawodu, autorka wielu naukowych publikacji nie tylko z dziedziny muzyki, ale z wielu zagadnieñ kultury i stosunków polsko-litewskich. Przypomnê, ¿e jej zas³ug¹ by³o odnalezienie zaginionej ksi¹¿ki Józefa Mackiewicza z okresu wojny, wydanej w 2002 w Londynie pt. Prawda w
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oczy nie kole. Odnotowa³ to jej wydawca, który we wstêpie napisa³:
Maszynopis Józefa Mackiewicza
zosta³ niedawno zauwa¿ony przez
Jûratë Burokaitë, o czym mnie uprzejmie powiadomi³ dr Zenowiusz
Ponarski. Odnalaz³a te¿ dot¹d nieznane listy Stanis³awa Moniuszki.
Oto poni¿ej wspomnienie sympatycznej wilnianki o swej znajomej,
niegdy te¿ wilniance, któr¹ wojenny los przeniós³ do Krakowa. Z relacji dowiadujemy siê o wielu interesuj¹cych sprawach, m.in. o tym, ¿e
matki obu tych pañ zna³y siê jeszcze w czasach przedwojennych. Imiê
Jûratë (Jurata) po raz pierwszy pojawi³o siê w 1842 roku w publikacji
Ludwika Jucewicza Wspomnienia ¯mudzina, gdzie przedstawi³ litewsk¹
legendê o bóstwie morskim, królewnie Juracie. I odt¹d to imiê pochodzenia mitologicznego wesz³o do s³ownika imion litewskich.
Obecnie nie przypominam sobie, kiedy Danuta Sadkowska po raz pierwszy zamieszka³a w naszym domu. Najprawdopodobniej sta³o to siê przed
naszym Odrodzeniem, albowiem matka moja pos³a³a jej zaproszenie, które
ja wype³ni³am. Od tego czasu pani Danuta przyje¿d¿a³a prawie co roku i
lubi³a przebywaæ u nas, gdy¿ nasze mieszkanie znajdowa³o siê w ródmieciu. Mia³o to dla niej istotne znaczenie, gdy¿ lubi³a spacery po Wilnie,
stale odwiedzaæ znane sobie miejsca, ogl¹daæ kocio³y, pomniki architektury itp. Zawsze mia³a sporo zobowi¹zañ  odwiedzenia znajomych, uporz¹dkowania grobu, przekazania paczuszki z lekarstwami (wtedy by³y u
nas trudno dostêpne), dorêczenia polskiej prasy i ksi¹¿ek. Wszystko to by³o
misj¹ pani Danuty  podtrzymania wród Polaków, zamieszka³ych w Wilnie, uczuæ patriotycznych i narodowych. Póniej, ju¿ po og³oszeniu Niepodleg³oci Litwy, gdy powsta³y trudnoci ekonomiczne, przekazywa³a znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej staruszkom pomoc ¿ywnoci¹ i
pieniê¿n¹. Pani Danuta Sadkowska widocznie, w przeci¹gu ca³ego ¿ycia
pomaga³a ludziom, powiêcaj¹c im wiêcej uwagi ani¿eli sama sobie.
Od swojej matki dowiedzia³em siê, ¿e jej znajomoæ z pani¹ Danut¹ i
jej matk¹ datuje siê, jeszcze od lat miêdzywojennych, od czasu, kiedy
moja matka pracowa³a w Bibliotece im. Wróblewskich. Pozna³a wtedy
cz³onków rodziny wybitnego adwokata wileñskiego Tadeusza Wróblewskiego, wielkiego przyjaciela Litwinów. Matka mi opowiada³a, ¿e gdy
siê urodzi³am, pani Danuta przysz³a do szpitala odwiedziæ nas i by³a
bardzo tym przejêta. Wówczas zrozumia³am, dlaczego podczas odwiedzin
u nas tak wiele rozmawia³y o wspólnych znajomych, bêd¹cych pracownikami biblioteki, o ich ¿yciu w latach przedwojennych w Wilnie, o ich
losach i zaistnia³ych przemianach i dyskusjach o ró¿nych ksi¹¿kach.
Odczuwalimy równie¿ i my szczególn¹ troskê ze strony pani Sadkowskiej. Póniej, gdy zdrowie matki mojej zaczê³o podupadaæ, stale
128

Zenowiusz Ponarski

brakowa³o lekarstw, które na pocz¹tku Odrodzenia by³y dla nas trudno dostêpne. Wtedy
zapozna³em siê z jej opiekuñczoci¹ wobec
ludzi, przyjació³, którym okazywa³a serdeczne
zainteresowanie, wynikaj¹ce z sentymentu do
Wilna i jego mieszkañców.
Dobrze zapamiêta³em odwiedziny pana
Kazimierza Wilkusa. By³ on archeologiem, bardzo interesuj¹cym cz³owiekiem, uczestniczy³ w
odkryciu grobów królewskich w Katedrze Wileñskiej po powodzi maj¹cej miejsce w 1931(?)
roku. Doceniaj¹c wagê zdarzenia, zapisa³ przeArcybiskup T. Matulionis
bieg prac i póniej to przedstawi³ w prasie. Pan
Wilkus wówczas bardzo siê przejmowa³ tym, co odnaleziono i odkopano
podczas prac w podziemiach Katedry Wileñskiej i w Zamku Dolnym.
Zw³aszcza go niepokoi³ los piercienia Barbary Radziwi³³ówny, który
zobaczy³ w odnalezionym grobie. Nie bêd¹c w stanie udzieliæ mu odpowiedzi, zwróci³am siê do badacza tych grobów, Napoleonasa Kitkauskasa, z prob¹ o spotkanie z panem Wilkusem. Jak jest mi wiadomo, dosz³o
do wzruszaj¹cego spotkania ludzi, po³¹czonych wspóln¹ ide¹.
Danuta Sadkowska szczególnie mi³owa³a Wilno, by³a mu nieobojêtna. Zna³a doskonale miasto od lat gimnazjalnych, gdy jako przewodnik miejski, oprowadza³a wycieczki. Bardzo siê cieszy³a, kiedy odnajdowa³a nieznany sobie szczegó³ w blasku s³oñca, rozpoznawa³a w malowniczej panoramie miasta jaki znany sobie budynek. Tylko ludzie
wielkiego ducha zdolni s¹ zauwa¿aæ podobne rzeczy. Kolekcjonowa³a
pocztówki o Wilnie i ksi¹¿ki o tym miecie. Bardzo by³a szczêliwa,
kiedy uda³o siê jej zdobyæ album Wilczyñskiego, Album Wileñski,
wydany jeszcze w czasach sowieckich. Tylko ludzie, którzy pamiêtaj¹
dawne czasy, wiedz¹, jak trudno by³o wówczas nabyæ ksi¹¿ki.
S¹dzê, ¿e pani Danuta Sadkowska pokocha³a Kraków tak samo jak
Wilno. Pozna³a dobrze to miasto, jego historiê i architekturê. Dowiadczylimy to z kuzynk¹, gdy wraz z ni¹ zwiedzalimy miasto, spacerowalimy jego ulicami, ogl¹dalimy wiatow¹ wystawê lalek i bylimy zaproszeni do kawiarni, urz¹dzonej w ludowym stylu. Jako dowiadczona
turystka potrafi³a udzieliæ rady, zwróciæ uwagê na to, co warte by³o
zauwa¿enia w trakcie zwiedzania Krakowa.
Podczas tej wizyty zapozna³am siê z pani¹ Iren¹ S³awiñsk¹, z któr¹
matka moja studiowa³a na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i
z któr¹ odbywa³a praktykê w Bibliotece Wróblewskich. Wtedy w Kra129
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kowie, miecie podobnym do Wilna, d³ugo przypominalimy sobie gród
nad Wili¹, jego szczególny duch, za którym tak bardzo têskni³y przyjació³ki mojej matki. I wiadcz¹ o tym czêste ich przyjazdy do Wilna, do
czasu, gdy byli w stanie to uczyniæ. Dowodzi to o mi³oci i wiernoci do
miasta ich m³odoci.
Podczas pewnej misji pani Danuty mia³em mo¿noæ jej dopomóc.
Pewnego wieczoru, po powrocie z miasta, wróci³a zmartwiona tym, ¿e
nie zdo³a³a ustaliæ losu Rosjan  Timkinów, zamieszka³ych niegdy przy
Placu £ukiszskim, w domach Montwi³³a. W okresie wojny bardzo pomagali rodzinie jej znajomych, którzy obecnie pragn¹ ich odnaleæ i
podziêkowaæ. Przypomnia³am sobie wtedy, ¿e w wileñskiej Szkole Sztuki im. Èiurlionisa, naucza³am Tatianê Timkinê. Po rozmowie telefonicznej od razu okaza³o siê, ¿e Tania by³a wnuczk¹ poszukiwanych. Po
kilku dniach przysz³a do nas i zapozna³a siê z pani¹ Danut¹, której
opowiedzia³a o swoich dziadkach i ich losie. I w taki sposób nawi¹za³y
siê kontakty. Krakowska rodzina zaprosi³a Taniê do siebie do Krakowa, gdzie zosta³a serdecznie przyjêta.
Kilka lat po zgonie mojej matki nasze kontakty siê urwa³y. Na zawsze
zapamiêta³am pani¹ Danutê, przechowujê darowane przez ni¹ ksi¹¿ki i
jej listy, pisane do mnie i matki. Szczêliwa jestem i wdziêczna losowi, ¿e
mia³am mo¿noæ zapoznaæ siê i przyjaniæ z pani¹ Danut¹ Sadkowsk¹.
Jûratë Burokaitë, Wilno, 6 padzienika 2008
Pragnê uzupe³niæ ten serdeczny tekst fragmentem listu wys³anego
przez Jûratë 23 kwietnia 2009 roku, w którym napisa³a: Matka moja
najbardziej przyjani³a siê z Józefem Bujnowskim, poet¹, uczonym, o
którym niewiadomo dlaczego w Polsce i w Wilnie prawie siê nie wspomina. Po Odrodzeniu przyjecha³ on do Wilna, odwiedzi³ nas i bardzo
wiele rozmawia³ z matk¹.
Opublikowany tekst wymaga niektórych wyjanieñ i komentarzy. Rozpocznê od okreleñ Odrodzenie i Niepodleg³oæ. Odnosz¹ siê one do okresu wyjcia Litwy ze sk³adu Zwi¹zku Sowieckiego. Nie mo¿na przyj¹æ
okrelonej daty ze wzglêdu na dynamiczny rozwój wydarzeñ. Znak zapytania przy dacie powodzi oznacza, ¿e autorka nie jest pewna tej daty, ale
jednak siê nie pomyli³a. Faktycznie w 1931 roku Wilia zala³a podziemia
katedry, a w nich wtedy przypadkowo odnaleziono szcz¹tki królewskie,
po których lad zagin¹³ w po³owie XVII stulecia. Katedra, le¿¹ca prawie u
stóp Góry Zamkowej, by³a powa¿nie zagro¿ona, gdy 26 kwietnia 1931
woda podesz³a pod stopnie fasady wi¹tyni. Powsta³ wówczas Komitet
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Ratowania Bazyliki Wileñskiej, do którego weszli najbardziej znacz¹cy obywatele ziemi Wileñskiej.
Odkrycie grobów królewskich by³o znacz¹cym wydarzeniem i pasjonowa³o Wilno w przeci¹gu d³u¿szego czasu. W pracach wykopaliskowych w bazylice i w odkryciu grobów królewskich bra³ znacz¹cy udzia³ in¿ynier Kazimierz Wilkus. Przy s³owie archeolog znak zapytania jest
zasadny, albowiem okolicznoæ, ¿e uczestniczy³
jako in¿ynier w pracach wykopaliskowych nie
oznacza, ¿e by³ specjalist¹ w zakresie archeologii. O jego udziale we wspomnianych badaniach Ksi¹¿ka o Pranasie
wspomina³ Zbigniew wiêch w ksi¹¿ce Wileñska imarasie
kl¹twa Jagielloñczyka (Kraków 2001): Kazimierz Wilkus obok Jana
Pekszy by³ równolegle wówczas zastêpc¹ i pe³nomocnikiem robót w
katedrze, prof. Juliusza K³osa. Wspomnia³ te¿ o spotkaniu w 1993 roku
z Napoleonem Kitkauskasem, wspomnianym przez pani¹ Burokaitë.
A teraz o osobach, wspomnianych przez pani¹ Jûratë. Tadeusz Stanis³aw Wróblewski (1858-1925) by³ wybitnym adwokatem i za³o¿ycielem biblioteki w Wilnie. W roku 1900 wznowi³ Towarzystwo Szubrawców, jako wspomnienie tradycji dawnego Uniwersytetu Wileñskiego.
Przed mierci¹ bibliotekê przekaza³ miastu (z zastrze¿eniem, ¿e winna
pozostaæ na miejscu). Zbiory jej wówczas obejmowa³y ponad 80 tys.
woluminów ksi¹¿ek i czasopism, wiele rêkopisów, map, planów, medali, pieczêci itp. Szczególne cenne by³y zbiory lituanistyki i masoñskie. Te ostatnie by³y zagarniête w padzierniku 1939 przez sowieckich
funkcjonariuszy i nigdy nie wróci³y do Wilna. Jak wiadomo, ojciec
Danuty Sadkowskiej by³ usynowiony przez mecenasa Wróblewskiego
i w testamencie z 19 grudnia 1920 roku zosta³ jego spadkobierc¹. Rodzina Sadkowskich czu³a siê zwi¹zana z t¹ bibliotek¹, w której pracowa³a Marija Burokienë (1908-1997), matka pani Jûratë.
Kazimierz Wilkus opublikowa³ Studia do dziejów Wawelu, t. V.,
Odkrycie grobów królewskich w katedrze wileñskiej [w:] Pañstwowe
Zbiory na Wawelu (Kraków 1991) oraz Odkrycie grobów królewskich
w katedrze wileñskiej, [w:], Wilno i Wileñszczyzna (Bia³ystok 1986).
Oto co o tym napisa³ w prasie: Pamiêtnym dla mnie dniem sta³ siê 21
wrzenia 1931 roku. Wówczas to rozpoczêlimy prace w rodkowej nawie
Katedry przy prezbiterium
wybilimy otwór w sklepieniu Kiedy jednak nachyli³em siê, okaza³o siê, i¿ to nie he³m lecz czaszka... w koronie! Na
prawo od czaszki, w rodku krypty, znalelimy co w kszta³cie trumny, po
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prawej stronie kolejn¹ czaszkê i obok niej koronê, z³oty ³añcuch i tabliczkê
pomiertn¹. Sprawdzilimy godzinê  8.45  znalelimy szcz¹tki królewskie. Kiedy z in¿. Peksz¹ wydostalimy siê z krypty, natychmiast zawiadomilimy kierownictwo Komitetu Ratowania Bazyliki. Poruszenie by³o ogromne... (Przekrój 23 maja 1982). Komitet ten powsta³ z inicjatywy arcybpa
Ja³brzykowskiego i wojewody Beczkowicza, a przewodnicz¹cym Komisji
Artystyczno-Historycznej by³ prof. Ruszczyc.
Napoleon Kitkauskas, urodzony w 1928 w powiecie Kiejdany, by³
w 1966 absolwentem Kowieñskiej Politechniki. Pracowa³ w charakterze in¿yniera-architekta w Instytucie Konserwacji Zabytków. Projektowa³ budowê i rekonstrukcjê budynków, zamków, pomników kultury
i kocio³ów. Zajmowa³ siê restauracj¹ Katedry i Zamku Dolnego, powiêcaj¹c im wiele publikacji. Wystarczy wskazaæ, ¿e Bibliografia Wilna
Henryka Baranowskiego, w t. II, obejmuj¹cym okres do 1998 w³¹cznie, wymienia 20 publikacji Kitkauskasa, a t. III za lata 1999-2005,
podaje jego publikacji  16. Jest to imponuj¹cy dorobek naukowy i
trudno siê dziwiæ, ¿e spotkanie obu in¿ynierów, Wilkusa z Kitkauskasem by³o dla ka¿dego z nich znacz¹cym wydarzeniem.
Profesor Irena S³awiñska by³a wybitnym teoretykiem literatury, teatrologiem i badaczem Norwida, absolwentk¹ USB w Wilnie, kole¿ank¹
ze studiów matki pani Jûratë. Po wojnie by³a wyk³adowc¹ UMK w Toruniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz uniwersytetów europejskich i amerykañskich. Czes³aw Mi³osz w swoim Innym Abecadle
powiêci³ jej sporo miejsca, a¿ piêæ stron, z których przytoczê kilka zdañ:
Rdzenna wilnianka. S³awiñska by³a moj¹ kole¿ank¹ na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie, nie na tym samym wydziale, bo studiowa³a
polonistykê i romanistkê, ja prawo, ale nale¿elimy do Ko³a Polonistów,
do s³awnej Sekcji Twórczoci Oryginalnej Postaæ S³awiñskiej powinna
interesowaæ dziejopisów Z Odrodzeniem kojarzê nastêpuj¹ce postacie: Stanis³aw Stomma, Irena S³awiñska, Antoni Go³ubiew i jego ¿ona,
Czes³aw Zgorzelski
Irena S³awiñska wyró¿nia³a siê w naszym gronie
siln¹ indywidualnoci¹... Tyle Mi³osz o kole¿ance z STO.
W swojej autobiograficznej ksi¹¿ce Szlakami moich wód (Lublin
1998) napisa³a: Wielkim, bezcennym przywilejem moich m³odych lat by³a
te¿ szko³a rednia: Gimnazjum Humanistyczne im. Elizy Orzeszkowej
...Uniwersytet Stefana Batorego , têtni¹cy ¿yciem naukowym i artystycznym, pod wodz¹ wielkich mistrzów ogromnego formatu moralnego
i naukowego
dane mi by³o spotkaæ wspania³ych ludzi  i sporód
nich uzyskaæ dobrych, wiernych przyjació³
¯yj¹ nieliczni i rzuceni
daleko
Józef Bujnowski w Londynie.
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Józef Bujnowski (1910-2001) ¿y³ jeszcze w Londynie, gdy go wspomina³a prof. S³awiñska. Syn Ziemi Wileñskiej, gdzie przed wojn¹ uczy³
siê i pracowa³, by³ po wojnie prawie nieznany w kraju. Urodzi³ siê w
wsi Okolice  Rudawie, gm. Rukojnie. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³
w Bras³awiu, a gimnazjum w 1929 w Dzinie, dwóch powiatowych
orodkach na Wileñszczynie. Studiowa³ w Wilnie na USB, g³ównie
pod kierownictwem prof. M. Kridla, a magisterium uzyska³ w 1938
roku. Wojna przerwa³a przewód doktorski otwarty, pod kierunkiem
prof. Kridla, o dramatach Wyspiañskiego. W latach 1935-1938 by³ nauczycielem jêzyka polskiego w gimnazjum w Bras³awiu, gdzie w 1937
roku wyda³ tomik poezji Pêkniêty tor, a w 1939  drugi, pt. Piêci¹ w
twarz  kwiatami pod nogi. Uczestnicz¹c w 1939 w wojnie, trafi³ pod
Lwowem do niewoli sowieckiej. Osadzony w obozie w Juchniewie
pod Ka³ug¹, zbieg³ stamt¹d do Wilna, gdzie podj¹³ pracê w dawnym
Liceum im. niadeckich (wtedy gimnazjum nr 10). W wznowionym
na Litwie w 1940 Kurierze Wileñskim opublikowa³ kilka artyku³ów.
Dzia³a³ w konspiracji wileñskiego Zwi¹zku Walki Zbrojnej (ps. Walter,
Alf, Wilk), jako adiutant Komendanta Miasta. Wymieniony jako aresztowany cz³onek kierownictwa ZWZ w meldunku NKWD z 14 maj¹
1941, przekazanym Stalinowi, o likwidacji ZWZ w powiatach wileñskim i kowieñskim. Aresztowany 11 kwietnia 1941 roku jako profesor
by³ego uniwersytetu polskiego, adiutant Chmury w organizacji.
Wywieziony do ZSRR, gdzie przebywa³ w wiêzieniu w Gorkim i zes³any do ³agru pod Ur¿umem. Po amnestii, od jesieni 1941 roku w Armii
Andersa. Bêd¹c w wojsku, publikowa³ w prasie wojskowej na Bliskim
Wschodzie pod pseudonimami Walter, Piêta, Alf i in. W 1943 w Tel

Prof. Józef Bujnowski w swym londyñskim mieszkaniu i jego wspomnienia
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Awiwie wyda³ Rêce od brzegu. Poezje. Uczestnik bitwy pod Monte Casino, wyk³ada³ w Polskim Uniwersytecie na Obczynie w Londynie. Na emigracji og³osi³ kilkanacie tomików poetyckich i liczne prace naukowe o literaturze, eseistyce, krytyce literackiej.
Zajmowa³ siê Wyspiañskim, Gombrowiczem, poetami wspó³czesnymi. Obroni³ w 1956 roku pracê
doktorsk¹ pt. Kompozycja utworów dramatycznych
Autor publikacji
Stanis³awa Wyspiañskiego, a w 1964 habilitowa³ siê.
W latach 1970-1978 wyk³ada³ historiê literatury polskiej na Wydziale Slawistycznym Uniwersytetu w Amsterdamie, prowadzi³ wyk³ady i seminaria w wielu uniwersytetach na Zachodzie. Pragnê zwróciæ uwagê na
jego szkic w Pamiêtniku wileñskim, który ukaza³ siê w1975  Obraz
miêdzywojennej literatury wileñskiej. Bardzo interesuj¹cy, wielokrotnie
przedrukowany w kraju i za granic¹. Jest to niedoceniona praca wilnianina, który nigdy nie zapomnia³ swoich korzeni.
A na zakoñczenie jeszcze pewien szczegó³, zwi¹zany ze wspomnian¹
Tatian¹ Timkin¹. Niedawno w Polsce ukaza³a siê ksi¹¿ka Nie b¹dcie moimi sêdziami. S¹ to rozmowy dwóch dziennikarzy z Mieczys³awem F.
Rakowskim, wybitnym politykiem i publicyst¹, redaktorem naczelnym
tygodnika Polityka. Fragmenty rozmowy opublikowa³a prasa pt. Kobiety Rakowskiego: Opowiedz o rodzinie swojej pierwszej ¿ony, Wandy Wi³komirskiej.  Wanda pochodzi³a z rodziny szlacheckiej z Wileñszczyzny.
To by³a rodzina muzyków. Jej ojciec Alfred Wi³komirski mieszka³ przed
rewolucj¹ bodaj¿e w Petersburgu, sk¹d przeniós³ siê do Kalisza wraz z
dzieæmi z pierwszego ma³¿eñstwa  Mari¹ i Kazimierzem. Wczenie owdowia³, o¿eni³ siê Dorot¹ Temkin. Dalej o siostrze Doroty, (bez podania jej
imienia), znajomej sowieckiego dygnitarza, Karola Radka i jej przygodach w Kraju Rad, dok¹d pojecha³a na jego zaproszenie. Gdy wróci³a do
Warszawy, zosta³a asystentk¹ Janusza Korczaka, a póniej trafi³a do ³agru,
z którego wysz³a po dziesiêciu latach i napisa³a o obozie  Przez wiele lat
nie by³a do wydania. Uda³em, ¿e zamówi³em j¹ dla Polityki, zap³aci³em
jak¹ zaliczkê, bo by³a w pod³ej sytuacji materialnej. Wracam do Doroty
Temkin. Zosta³a ¿on¹ Alfreda Wi³komirskiego i matk¹ dwojga dzieci: Wandy
i Józefa. Wi³komirscy  to by³a klasyczna rodzina tolerancyjnej inteligencji
polskiej. (Angora, nr 46 z 15 listopada 2009)
Co ³¹czy³o Tatianê Timkin¹ (Temkin¹?) z Wilna z Wi³komirskimi i ich
córk¹, skrzypaczk¹ Wand¹, pierwsz¹ ¿on¹ redaktora Rakowskiego?
Zenowiusz Ponarski
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WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Padziernik
l 2 padziernika up³ynê³a 200. rocznica za³o¿enia Cmentarza Bernardyñskiego,
znajduj¹cego siê na licie najpiêkniejszych cmentarzy w Europie. 6 padziernika
zosta³ powiêcony tu nagrobek Józefa Czechowicza, wybitnego fotografa II po³.
XIX w. Grób jego zosta³ zidentyfikowany, dziêki wskazówkom, uzyskanym z Galerii lendziñskich w Bia³ymstoku. 15 padziernika z okazji rocznicy odby³a siê
miêdzynarodowa konferencja. Na mocy porozumienia miêdzy Rad¹ Ochrony Walk i
Mêczeñstwa oraz Fundacj¹ Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej im. A. Mickiewicza odrestaurowano ok. 150 nagrobków za pieni¹dze rz¹du polskiego. W³adze
Wilna sfinansowa³y remont bramy, czêci ogrodzenia i wzmocnienia skarpy.
l Helena Tomaszewska, w³acicielka sklepu spo¿ywczego w Awi¿eniach pod
Wilnem, otrzyma³a nakaz Pañstwowej Inspekcji Jêzykowej usun¹æ polski napis,
który od prawie dziesiêciu lat by³ umieszczony na jej sklepie.
l 5 padziernika dla dziennika Verslo inios ambasador RL w Polsce Loreta
Zakarevièienë powiedzia³a, i¿ Litwa nie odrobi³a pracy domowej w sprawie polskich nazwisk, ¿e w interesie Litwy le¿y inwestycja PKN Orlen w Mo¿ejkach.
l Mieszkañcy rejonu ³odziejskiego zaprotestowali przeciwko ulokowaniu na
ich terenie czêci polsko-litewskiego mostu energetycznego. Jak napisa³ 6 padziernika dziennik Lietuvos inios, region wyró¿nia unikalna, nieska¿ona przemys³em
przyroda, a most wyrz¹dzi szkodê licznym tu pomnikom przyrody i historii.
l 7 padziernika gen. Mieczys³aw Cieniuch, szef Sztabu Generalnego WP, goszcz¹cy z oficjaln¹ wizyt¹ w Wilnie, stwierdzi³, ¿e Polska gotowa jest do dalszego
udzia³u w misji NATO ochrony powietrznej pañstw ba³tyckich.
l 7 padziernika odby³a siê Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Litwy, Polski
i Ukrainy nt. ustanowienia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej. W obradach
uczestniczyli marsza³ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, przewodnicz¹cy Rady
Najwy¿szej Ukrainy Wo³odymyr £ytwyn, przedstawiciele rz¹dów, eksperci. Otworzy³a je przewodnicz¹ca Sejmu RL Irena Degutienë, podkrelaj¹c, ¿e Polska i Litwa,
jako cz³onkowie UE nie mog¹ zamykaæ oczu na fakt, ¿e na drodze Ukrainy do UE
tworzonych jest wiele przeszkód. Apelowa³a, a¿eby pañstwa unijne poszerzy³y
strefê wolnego handlu z Ukrain¹, stworzy³y u³atwienia wizowe. W maju 2005 w
£ucku parlamentarzyci trzech krajów podpisali porozumienie o powo³aniu Zgromadzenia, celem którego jest wspieranie Ukrainy na drodze do UE i NATO.
l 8 padziernika przypad³a 90. rocznica buntu gen. Lucjana ¯eligowskiego i
wkroczenie jego oddzia³ów do Wilna.
l 12 padziernika pos³owie komitetu spraw zagranicznych Sejmu RL po spotkaniu z prezydent Dali¹ Grybauskaitë ocenili, i¿ Litwa nie ma wyboru i powinna
wspó³pracowaæ z Polsk¹, nie koncentrowaæ siê jedynie na problemach mniejszoci
narodowych. Emanuelis Zingeris, szef komitetu, w owiadczeniu napisa³, i¿ problematyczne kwestie nie mog¹ byæ przeszkod¹ w realizacji wspólnych projektów.
l 12 padziernika podpisano umowê o wspó³pracy pomiêdzy samorz¹dem
Kowna a towarzystwem Vilnija, znanym z antypolskiej dzia³alnoci  o szerzeniu
przez placówki kowieñskie litewskoci na Wileñszczynie. Mer Kowna Andrius
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Kupèinskas stwierdzi³: Spo³ecznoæ litewska na Wileñszczynie stanowi mniejszoæ.
Je¿eli stolica, Wilno, nie podejmuje ¿adnej inicjatywy w celu szerzenia tu litewskoci
i wzmacniania tradycji patriotycznych, to zrobi to Kowno.
l 14 padziernika Rados³aw Sikorski zosta³ uhonorowany Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Polaków na Litwie (dalej: ZPL) za krzewienie polskoci na Litwie. Zdaniem
ministra, jest to dowód tego, ¿e Polacy na Wileñszczynie doceniaj¹ to, i¿ Polska, w
zgodzie z podpisanymi traktatami, kanonami konwencji miêdzynarodowych, nie
zapomina o lojalnych obywatelach Republiki Litewskiej, którzy maj¹ prawo do pielêgnowania swojej historii, to¿samoci narodowej.
l 18 padziernika Gazeta Wyborcza: Warszawa och³adza stosunki z Wilnem, bo
jest rozczarowana dzia³aniami litewskich w³adz m.in. w sprawie polskiej mniejszoci.
l 18 padziernika dla dziennika Lietuvos inios ambasador RP Janusz Skolimowski powiedzia³: Polska chce widzieæ Litwê jako uczciwego i wiarygodnego partnera. Odnotowa³, ¿e bli¿szym kontaktom przeszkadzaj¹ nierozstrzygniête od lat problemy, jak zwrot ziemi na Wileñszczynie, zamieszkiwanej przez Polaków, trudnoci z
owiat¹, nazewnictwem. Przede wszystkim uwa¿amy, ¿e Litwa nadal nie realizuje podjêtych zobowi¹zañ, dotycz¹cych polskiej mniejszoci narodowej. Chcielibymy te¿, by
Litwa podjê³a konkretne decyzje w sprawie przedsiêbiorstwa Orlen Lietuva  owiadczy³, jednoczenie podkrelaj¹c, ¿e wspó³praca obu krajów pozostaje cis³a.
l 19 padziernika dziennik Vilniaus diena w publikacji Litwini staj¹ siê Polakami na pierwszej stronie napisa³: Z praw mniejszoci narodowych mo¿e korzystaæ
jedynie co dziesi¹ty Litwin mieszkaj¹cy w Polsce.
l 22 padziernika w wywiadzie dla agencji BNS komisarz Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie (OBWE) ds. mniejszoci narodowych Knut
Vollebaek powiedzia³, i¿ Litwa samodzielnie ma rozstrzygn¹æ pisowniê nazwisk.
l 22 padziernika Rzeczpospolita poinformowa³a, ¿e litewskie MSZ oskar¿y³o Jerzego Marka Nowakowskiego, ambasadora RP w Rydze, o rozpowszechnianie
k³amstw  w zwi¹zku z jego wypowiedzi¹ dla ³otewskiej gazety Biznes & Baltija,
¿e atmosfera wokó³ rafinerii w Mo¿ejkach nie sprzyja inwestowaniu przez Polaków
w pañstwach ba³tyckich. Dziennik przytacza równie¿ wywiad Janusza Skolimowskiego, ambasadora w Wilnie, dla gazety Lietuvos inios. W komunikacie na stronie
litewskiego MSZ napisano, ¿e zwrócono i jemu uwagê na niedok³adne, nieodpowiadaj¹ce rzeczywistoci i wprowadzaj¹ce spo³eczeñstwo w b³¹d wypowiedzi. Nie by³a
to jednak oficjalna nota protestacyjna. Europose³ Konrad Szymañski jest zdania, ¿e
eskalowanie problemu przez Litwê skoñczy siê tym, ¿e sprawa Polaków trafi na
forum miêdzynarodowe. Europose³ Bogus³aw Sonik ju¿ zwróci³ siê do Agencji Praw
Podstawowych UE, a pose³ Robert Tyszkiewicz mówi, ¿e zamiast protestów oczekiwa³by od litewskich w³adz propozycji podjêcia powa¿nego dialogu.
l 22 padziernika na pytanie Gazety Wyborczej: Sk¹d na Litwie tak trwa³y
lêk przed polskoci¹, eurodeputowany Leonidas Donskis m.in. odpowiedzia³: Obrona jêzyka to jeden z fundamentów wspó³czesnej litewskoci. Kiedy niewielkie narody
zaczê³y marzyæ w XIX w. o w³asnych pañstwach, to uczepia³y siê idei odrodzenia
w³asnego jêzyka czy tworzenia jego literackiego standardu. Litwini robili to w opozycji do polszczyzny  st¹d m.in. zast¹pienie polskich znaków cz lub sz zapo¿yczonymi z czeskiego è i  ( ). Jednak te historyczne boje w ¿aden sposób nie
usprawiedliwiaj¹ g³upich twierdzeñ, ¿e w 2010 polskie litery w nazwiskach polskich
obywateli Litwy zagra¿aj¹ naszemu jêzykowi, czyli niepodleg³oci ( ). Mylê, ¿e to
problem litewskich polityków po szeædziesi¹tce. Przyjd¹ m³odsi, zaczn¹ na to pa136
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trzeæ normalniej, bo nie wyobra¿am sobie m³odego Litwina, podró¿uj¹cego na Zachód, który ba³by siê polskiego podboju Wilna. Na pe³ne uzdrowienie atmosfery
wobec polskiej mniejszoci przyjdzie nam jednak poczekaæ kilka dekad. Polskolitewskie partnerstwo strategiczne to ogromna naiwnoæ. Tak niewielkie pañstwo
jak Litwa nie mo¿e mieæ partnerstwa strategicznego z tak znacznym krajem, jak
Polska. Polska prowadzi swoj¹ grê w Europie i ma prawo mieæ inn¹ politykê wobec
np. Francji lub unijnego Partnerstwa Wschodniego ni¿ Litwa, która nie ma takiego
potencja³u. Z³udzenia, ¿e Warszawa i Wilno mog¹ byæ równoprawnymi partnerami
by³y tylko powodem niepotrzebnego rozdra¿nienia i rozczarowania na Litwie, która
 nie by³o innej mo¿liwoci  czu³a siê niedoceniana, pomijana w konsultacjach.
l MSZ RP z rosn¹cym zaniepokojeniem i trosk¹ obserwuje rozwój sytuacji w
stosunkach miêdzy Polsk¹ i Litw¹. Wypowiedzi partnerów litewskich, wzbudzaj¹ce
nieufnoæ wobec polskiej mniejszoci na Litwie, uwa¿amy za wysoce niefortunne i
kontrproduktywne dla rozwoju dobros¹siedzkich stosunków  czytamy 23 padziernika w owiadczeniu resortu dla PAP, z deklaracj¹, ¿e Polska chce nadal rozwijaæ wzajemne stosunki w duchu zrozumienia, zaufania i poszanowania praw
obywateli, w ramach demokratycznych standardów obowi¹zuj¹cych w pañstwach
cz³onkowskich UE.
l 23 padziernika premier Kubilius powiedzia³, ¿e dzia³ania w³adz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (dalej: AWPL) powoduj¹, ¿e Wileñszczyzna, w wiêkszoci
zamieszkana przez Polaków, staje siê coraz bardziej izolowanym regionem kraju.
Podczas posiedzenia rady partii Zwi¹zek Ojczyzny  Litewscy Chrzecijañscy Demokraci, której jest przewodnicz¹cym, zaproponowa³ powo³anie specjalnego komitetu, który rozstrzyga³by problemy Polaków na Wileñszczynie, a tak¿e Litwinów,
stanowi¹cych tu mniejszoæ. Honorowy przewodnicz¹cy partii, eurodeputowany
Vytautas Landsbergis przyzna³, ¿e rz¹d powinien powiêcaæ wiêcej tu uwagi.
l 25 padziernika wiceprzewodnicz¹cy Sejmu i wspó³przewodnicz¹cy Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Poselskiego Algis Kaeta stwierdzi³, ¿e nale¿y zwo³aæ
posiedzenie w celu omówienia sytuacji w stosunkach polsko-litewskich.
l 26 padziernika Wileñski Okrêgowy S¹d Administracyjny podj¹³ decyzjê, i¿
dyrektor zajezdni rejonu wileñskiego Dariusz Gasperowicz ma zap³aciæ 450 litów
grzywny, a w³aciciel spó³ki przewozowej Irzimas Zygmunt Marcinkiewicz 
1000 za umieszczenie na autobusach obok litewskich polskich nazw tras.
l 26 padziernika estoñski politolog Andres Kasekamp stwierdzi³, i¿ nieporozumienia miêdzy Litw¹ a Polsk¹ mog¹ mieæ wp³yw na bezpieczeñstwo energetyczne
regionu ba³tyckiego, a decyzja o nabyciu przez PKN Orlen rafinerii w Mo¿ejkach
mia³a te¿ aspekt geopolityczny, a teraz interesy komercyjne Polska przedk³ada ponad
geopolityczne. Innym zagro¿eniem jest litewsko-polsko-³otewsko-estoñski projekt
budowy si³owni atomowej na Litwie. Zdaniem politologa, zagro¿enie owe polega na
tym, ¿e Polska zaczê³a broniæ swych interesów gospodarczych.
l 27 padziernika rz¹d RL zatwierdzi³ wstêpne propozycje obchodów w 2011
roku na Litwie Roku Czes³awa Mi³osza.
l 28 padziernika pose³ partii konserwatywnej Gintaras Songaila wyst¹pi³
z propozycj¹, by w szko³ach mniejszoci narodowych na Litwie, w tym polskiej, 60 proc. przedmiotów wyk³adaæ po litewsku i zaproponowa³ model
³otewski, gdzie wiêkszoæ przedmiotów wyk³ada siê w jêzyku pañstwowym.
l 28 padziernika dla rozg³oni iniø radijas premier Kubilius stwierdzi³:
Trochê mnie dziwi podgrzewanie, wydawa³oby siê wiadome, atmosfery przez
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niektórych polskich polityków i rzucanie absolutnie nieuzasadnionych oskar¿eñ
pod adresem Litwy, które czasami obra¿aj¹. By³a to reakcja na wypowied
Rados³awa Sikorskiego w Polskim Radiu, w której  wg litewskich mediów 
minister oskar¿y³ Litwê, i¿ nie rozstrzyga problemów polskiej mniejszoci
narodowej. Wg Kubiliusa, sytuacja litewskich Polaków w ci¹gu ostatnich kilku lat
nie pogorszy³a siê, lecz poprawi³a  Polacy na Litwie, w porównaniu z sytuacj¹
Polaków w innych krajach, maj¹ jedne z najlepszych warunków, je¿eli chodzi o
owiatê, kulturê, liczbê szkó³ i uniwersytetów. Odnotowa³, ¿e Litwa nie podnosi
tak ostro problemów, zwi¹zanych z sytuacj¹ Litwinów w Polsce, chocia¿  jak
zaznaczy³  Polacy na Litwie maj¹ lepsze warunki ni¿ Litwini w Polsce. Odrzuci³ te¿ zarzuty strony polskiej co do sytuacji PKN Orlen w Mo¿ejkach.
l 28 padziernika eurodeputowany Jaros³aw Kalinowski wystosowa³ list do
przewodnicz¹cego Jerzego Buzka, w którym apeluje by PE przeciwstawi³ siê praktykom nieprzestrzegania standardów europejskich w dziedzinie praw cz³owieka na
Litwie: Dzia³ania litewskiej administracji pañstwowej oraz litewskie prawodawstwo powoduj¹ zmiany sk³adu narodowociowego na obszarach, zamieszka³ych
przez polsk¹ mniejszoæ narodow¹, utrudniaj¹ funkcjonowanie i rozwój szkolnictwa polskiego, wprowadzaj¹c regulacje prawne i organizacyjne, prowadz¹ce do
jego likwidacji, uniemo¿liwiaj¹ publiczne u¿ywanie jêzyka polskiego na obszarach,
gdzie Polacy stanowi¹ wiêkszoæ, ograniczaj¹ prawa wyborcze Polaków, jako mniejszoci narodowej, uniemo¿liwiaj¹ zapisywanie imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach zgodnie z polsk¹ pisowni¹ oraz w sposób dyskryminuj¹cy Polaków dziel¹
rodki finansowe przeznaczone m.in. na rozwój kultury i zachowanie to¿samoci
polskiej mniejszoci narodowe.
l 29 padziernika historyk i politolog Antanas Kulakauskas w rozmowie z
agencj¹ BNS zaznaczy³, ¿e zaistnia³e napiêcie na linii Wilno-Warszawa nie jest
gromem z jasnego nieba  wczeniej sytuacjê ³agodzi³ prezydent Lech Kaczyñski
(...). Stwierdzi³ te¿: Niezale¿nie od tego, jakiego pochodzenia jest to mniejszoæ
narodowa, czy s¹ to spolonizowani Litwini, czy Bia³orusini, nale¿y uznaæ prawo
cz³owieka zaliczenia siebie do tej, czy innej narodowoci.
l 30 padziernika Donald Tusk zapowiedzia³, ¿e Polska nie ust¹pi w kwestii
nieprzestrzegania przez Litwê standardów, dotycz¹cych mniejszoci, zalecaj¹c jednak jak najdalej id¹c¹ cierpliwoæ. Pewien problem z naszymi litewskimi partnerami polega na tym, ¿e kiedy rozmawiam z pani¹ prezydent, czy panem premierem, to
oni podzielaj¹ nasz punkt widzenia. Ale t³umacz¹ pewne trudnoci z uzyskaniem
tego europejskiego standardu proporcj¹ g³osów w parlamencie  powiedzia³.
Listopad
1 listopada na wileñskiej Rossie zapalono ok. 3 tys. zniczy, zebranych przez
harcerzy w ramach akcji Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Star¹ Ross¹ wiate³ko
pamiêci i kwiatek dla Rossy. W 2010 odnowiono na tym cmentarzu szeæ pomników za pieni¹dze polskiego podatnika  Ignacego Sippki, radcy stanu w Warszawie,
Feliksa Tañskiego, Michaliny Igelstrom, Marka Soko³owskiego, Julii Kazimiery z Moszczyñskich Maciejewiczowej, za³o¿ycielki Szko³y Handlowej w Wilnie i wspó³za³o¿ycielki Gimnazjum ¯eñskiego im. E. Orzeszkowej oraz grobowiec rodziny Burzyñskich.
W tych dniach na odnowienie dwóch kaplic na Rossie ponad 42 tys. z³ zebrali politycy,
sportowcy, dziennikarze i artyci podczas 11. kwesty na poznañskich cmentarzach,
za na warszawskich Pow¹zkach na cel cmentarza zebrano 21 tys. z³.
l
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l PKN Orlen ze sprzeda¿y Rafinerii Orlen Lietuva w Mo¿ejkach mo¿e uzyskaæ
ok. 1 mld USD, czyli jedn¹ trzeci¹ sumy, któr¹ zap³aci³ przy zakupie  ocenili litewscy eksperci 2 listopada na ³amach Verslo inios.
l 3 listopada Lietuvos rytas opublikowa³ wyniki sonda¿u, z którego wynika,
¿e ponad po³owa Litwinów uwa¿a, ¿e ustêpstwa wobec ¿¹dañ mniejszoci polskiej, je¿eli chodzi o pisowniê nazwisk, na d³u¿sz¹ metê nie przyczyni¹ siê do
poprawy stosunków polsko-litewskich. 51 proc. ankietowanych wyrazi³o opiniê,
¿e Polacy wynaleliby jakie nowe problemy, by siê czepiaæ Litwinów.
l Pod tytu³em Rosjanie dziel¹ Europê rêkoma Polaków Verslo inios 4 listopada zamieci³ publikacjê o polsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie dostaw gazu.
l 4 listopada przy kociele w. Rafa³a w Wilnie ods³oniêto pomnik pra³atowi
Kazimierasowi Vasiliauskasowi z udzia³em przewodnicz¹cej Sejmu Degutienë, b.
prezydenta Valdasa Adamkusa, poety Justinasa Marcinkevièiusa.
l 4 listopada Sejm RL przyj¹³ nowelizacjê ustawy (88  za, 8  przeciwko, 25
 powstrzyma³o siê od g³osu), dotycz¹cej podwójnego obywatelstwa. Czêæ zapisów uwzglêdnia interesy jedynie osób pochodzenia litewskiego. Ta ustawa nie tylko
przeczy konstytucji, ale ma te¿ znamiona dyskryminacji rasowej  stwierdzi³ pose³
partii socjaldemokratycznej Vytenis Andriukaitis. Pos³owie uznali, ¿e podwójne obywatelstwo mog¹ mieæ osoby pochodzenia litewskiego, które wyjecha³y tak¿e po
odzyskaniu niepodleg³oci, ale tylko do pañstw UE i NATO. Zasada nie dotyczy
mieszkaj¹cych na Litwie Polaków, przedstawicieli innych narodowoci. Trudno te¿
okreliæ, który z obywateli jest pochodzenia litewskiego, a który  nie. Widocznie
jedno z rodziców powinno byæ Litwinem  zastanawia³ siê Andriukaitis i wyrazi³
przekonanie, ¿e je¿eli ustawa wejdzie, wiele osób z Litwy zwróci siê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu. Przeciwko podwójnego obywatelstwa,
ale ju¿ z innego powodu, wyst¹pi³a grupa litewskich intelektualistów, w ich licie
otwartym czytamy: Powszechne zalegalizowanie podwójnego obywatelstwa jest nie
do przyjêcia ani z przyczyn moralnych, ani politycznych, prawnych, czy spo³ecznych
(...). Jest to zgubne rozwi¹zanie dla narodu i dalekosiê¿nych interesów Litwy.
l 5 listopada Dalia Grybauskaitë stwierdzi³a, ¿e napiêcie polityczne pomiêdzy
Wilnem a Warszaw¹ sztucznie eskaluj¹ poszczególni politycy z obu stron.
l 7 listopada w Kolenikach z inicjatywy miejscowej spo³ecznoci zosta³ ods³oniêty pomnik Jana Paw³a II autorstwa Andrzeja Szafrañca, rzebiarza z Polski.
Pierwszy pomnik papie¿a na Wileñszczynie ods³oniêto w 2006 w Kowalczukach.
l 8 listopada tygodnik Veidas poinformowa³, i¿ Polska nic nie robi w celu
zwiêkszenia rentownoci rafinerii w Mo¿ejkach, a jedynie oskar¿a Litwê, ¿e ta
dyskryminuje polsk¹ inwestycjê, straszy, ¿e sprzeda przedsiêbiorstwo Rosji.
l 8 listopada w wywiadzie dla portalu onet.pl. Bronis³aw Komorowski m.in.
stwierdzi³: Zabiegajmy o polepszenie stosunków polsko-litewskich, ale nie tylko Polska powinna o to zabiegaæ. Równie¿ Litwa powinna zrobiæ krok w kierunku polepszenia relacji z Polsk¹. Musimy siê domagaæ, ¿eby Wilno rozwi¹za³o lepiej problem
mniejszoci polskiej na Litwie. Chcia³bym jednak podtrzymywaæ wszystko to, co nas
³¹czy. Polska flota powietrzna chroni³a litewskie niebo, wspó³pracujemy w NATO,
wspieramy wiele litewskich poczynañ, ale musimy te¿ dbaæ o w³asne interesy, które
dotycz¹ zarówno kwestii ekonomicznych i mam tu na myli Mo¿ejki, jak równie¿ praw
polskiej mniejszoci narodowej na Litwie.
l 9 listopada Sejm RL przyj¹³ poprawkê do ustawy o granicy pañstwowej,
zezwalaj¹c¹ na przebywanie w pasie przygranicznym z Polsk¹ i £otw¹ bez obo-
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wi¹zku posiadania dokumentu to¿samoci. Poprawkê wprowadzono po tym, gdy unijna Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwoci, Wolnoci i Bezpieczeñstwa stwierdzi³a, i¿
litewskie prawo, nak³adajce obowi¹zek posiadania dokumentu w pasach przygranicznych, jest niezgodne z zasad¹ swobodnego przep³ywu osób w ramach Unii.
l 9 listopada dla Litewskiego Radia premier Kubilius powiedzia³, i¿ Litwa i Polska mog³yby wspólnie podnosiæ kwestiê wznowienia dostaw ropoci¹giem Przyjañ. 10 listopada PKN Orlen przedstawi³ w PAP ocenê dzia³alnoci, z której wynika, i¿ brak takich dostaw obni¿y³ zyski o kilkadziesi¹t milionów dolarów rocznie.
l 11 listopada, w wiêto Niepodleg³oci Polski, tysi¹ce osób przyby³o na cmentarz na Rossie. Przy p³ycie marsza³ka wartê honorow¹ pe³nili kombatanci i harcerze, kwiaty z³o¿yli przedstawiciele placówki dyplomatycznej RP, polskich organizacji spo³ecznych. Tego dnia w kaplicy rodzinnej gen. Daniela Konarzewskiego,
wspó³twórcy niepodleg³ej Polski, w miejscowoci Pun¿anki w rejonie wiêciañskim, zosta³a odprawiona msza w. Natomiast w Solecznickim Centrum Kultury
po odczycie prelegenta z Polski odby³ siê koncert zespo³u Lombard. Nastêpnego
dnia w pobliskich Jurgielanach zosta³a uroczycie otwarta wietlica  biuro ZPL.
Odby³a siê te¿ wyprawa rowerowa grupy m³odzie¿y niemenczyñskiej do Zu³owa.
l 11 listopada prof. Alfredas Bumblauskas dla Radia Znad Wilii powiedzia³:
wiêto niepodleg³oci Polski jest wa¿nym dniem równie¿ dla Litwy ( ). Gdyby nie
zwyciêstwo Polski nad bolszewikami, Litwa nie mia³aby dwudziestolecia niepodleg³oci w okresie miêdzywojennym. Litwa by³aby ju¿ od 1920 roku Republik¹ Radzieck¹,
a nie od 1940 roku i dzisiaj, byæ mo¿e, dzieli³aby los Bia³orusi. Polska to du¿e pañstwo
i, byæ mo¿e komu to siê nie podoba, jest liderem w Europie rodkowej i od niej wiele
zale¿y. Zaznaczy³, ¿e Polska zrzek³a siê sentymentów wobec Wilna, Grodna i Lwowa.
Przyjê³a wyzwanie powstania nowych pañstw i dlatego uniknêlimy losu Ba³kanów.
l 11 listopada prezydent Grybauskaitë podczas udzia³u w obchodach rocznicy
w Warszawie powiedzia³a, ¿e Polska i Litwa razem s¹ silniejsze, ¿e nadal bêdziemy
rozwijaæ nasz¹ wspó³pracê, a bie¿¹cy rok jest dla naszych krajów rokiem wyj¹tkowym
 wyj¹tkowych rocznic. Swoje wyst¹pienie wyg³osi³a po polsku, koñcz¹c je okrzykiem: Wiwat Polacy! Natomiast tematem jej rozmowy z prezydentem RP by³y uprawnienia mniejszoci narodowych, relacje dwustronne i szczyt NATO w Lizbonie. 15
listopada w tygodniku Veidas Audrius Baèiulis napisa³: Rzadko która z zagranicznych wizyt szefa pañstwa bywa tak wa¿na jak czwartkowa wizyta litewskiej prezydent
w Warszawie. Oficjalnie Grybauskaitë pojecha³a, by pozdrowiæ s¹siadów w zwi¹zku
z ich narodowym wiæêtem  Dniem Niepodleg³oci. Jednak¿e tak naprawdê pojecha³a, aby wyjaniæ kierunek rozwoju stosunków polsko-litewskich.
l 14 listopada Dom Spotkañ z Histori¹ i Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
zaprosi³y w Warszawie na spotkanie Pamiêæ Ponar. Przedstawiono misterium w
wykonaniu aktorów Teatru Adekwatnego Magdy Teresy Wójcik i Henryka Bouko³owskiego pt. Dziady czêæ V. Wilno  Ponary, oparte na tekstach Heleny Pasierbskiej oraz poezjach Lusi Ogiñskiej i Kazimierza J. Wêgrzyna, z pokazem filmu
Ponary (2003) i rozmow¹ z jego re¿yserem Grzegorzem Górnym. Po spotkaniu w
warszawskiej Bazylice w. Krzy¿a ods³oniêto Tablicê Ponarsk¹.
l 15 listopada PAP upowszechni³a opiniê Antanasa Kulakauskasa, w której
politolog uwa¿a, ¿e na pogorszenie stosunków polsko-litewskich mia³a wp³yw
zmiana prezydentów w obu krajach oraz dojcie do w³adzy Baraca Obamy, który
zmieni³ strategiê wobec Rosji, godz¹c siê z jej rol¹ w przestrzeni postradzieckiej.
Kulakauskas stwierdzi³, ¿e zaczê³y wy³aziæ stare problemy polskiej mniejszoci na140
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rodowej, na które w imiê wspólnych celów globalnych przez lata przymykano oczy.
l Gazeta Wyborcza upowszechni³a esej Tomasa Venclovy pt. Duszê siê,
znany na portalach litewskich  w nawi¹zaniu do m¹droci Sokratesa, jego nieprzejednania z ciemnogrodem. Tolerancyjni utoniemy w morzu obcych kultur i ras, a
nasze wiête bursztynowe wybrze¿e zalej¹ najedcy. Im wiêcej tolerancji, tym mniej
Litwy. Takie has³a g³osz¹ dzi prawie wszyscy znani litewscy intelektualici  stwierdza autor. Chodzi o szerz¹c¹ siê ksenofobiê, urojenia, fetyszyzacjê niepodleg³oci. Venclova pisze o fobiach i kompleksach Litwinów wobec Polaków, Rosjan i
¯ydów. Naród jest, wedle tej mentalnoci, nies³ychanie s³aby i bezbronny  jeli nie
schronimy go za zasiekami, najlepiej z drutu kolczastego, zaraz sczenie. Po wtóre,
potrzebny mu wróg  przytacza konkluzjê litewski poeta, pozostaj¹cy na emigracji.
l Analitycy banku DnB Nord prognozuj¹, ¿e w przysz³ym roku gospodarka
Estonii wzronie o 5 proc., Polski  o 4,5 proc., £otwy  o 3 proc. i Litwy  o 2
proc.  napisa³ 16 listopada portal delfi.lt.
l 17 listopada Valdas Adamkus w wywiadzie dla tego¿ portalu stwierdzi³: Nie
obwiniam w³adz Litwy o obecne pogorszenie stosunków z Polsk¹. Oczywicie, Polska ponosi wiêksz¹ odpowiedzialnoæ za pogorszenie siê stosunków dwustronnych.
I dalej: Polska dzisiaj usi³uje zaistnieæ wród du¿ych pañstw, sk³adaj¹c w ofierze
wczeniejsze stosunki z Litw¹. Swoj¹ kadencjê b. prezydent uwa¿a za z³oty wiek
we wzajemnych relacjach.
l Historycy Litwy, Polski, Bia³orusi i Ukrainy pracuj¹ nad wspóln¹ publikacj¹,
obejmuj¹c¹ okres Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i wspólnej historii Polski i Litwy. Ta inicjatywa by³a tematem spotkania w Wilnie 17 listopada. Prof. Zigmantas
Kiaupa odnotowa³, ¿e pogl¹dy na niektóre zagadnienia historyczne bardzo siê ró¿ni¹, ale powoli nastêpuje ich zbli¿enie. Natomiast w sprawie niektórych kwestii nigdy
nie osi¹gniemy wspólnego stanowiska. Do tego te¿ nie d¹¿ymy. Zostanie przedstawionych kilka stanowisk, a czytelnik sam bêdzie wyci¹ga³ wnioski. Ze strony polskiej nad publikacj¹ pracuj¹ m.in. Jerzy K³oczowski, Hubert £aszkiewicz, Andrzej
Gil i Andrzej Dery³o. Pierwsze spotkanie odby³o siê w Warszawie.
l Morze Ba³tyckie, szelf Morza Norweskiego oraz Litwa to strategiczne obszary poszukiwania i wydobycia ropy naftowej dla Grupy Lotos  poinformowa³
17 listopada prezes tej firmy Pawe³ Olechnowicz i przedstawi³ strategiê na lata
2011-2015 oraz kierunki rozwoju koncernu do 2020. Na poszukiwania i wydobycie
wêglowodorów spó³ka planuje przeznaczyæ 3,9 mld z³.
l Po³¹czenie energetyczne i gazowe z Polsk¹ i Szwecj¹ zapewni¹ Litwie alternatywne dostawy energii i przyczyni¹ siê do stworzenia niezale¿noci energetycznej
pañstw ba³tyckich  zaznaczy³a 18 listopada Dalia Grybauskaitë. Jeszcze wiosn¹
bie¿¹cego roku wspólnie z prezydentem Polski Lechem Kaczyñskim zwrócilimy siê
do przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso z prob¹ o wci¹gniêcie projektów po³¹czenia energetycznego z Polsk¹ i Szwecj¹, a tak¿e po³¹czenia
gazowego z Litw¹ i Polsk¹ na listê unijnych priorytetów energetycznych. Cieszê siê, ¿e
nasze wspólne starania maj¹ wymierne wyniki  czytamy w owiadczeniu. Litewskopolski most energetyczny ma biec od Alytusa (Olita), przez Suwalszczyznê do E³ku
na Warmii i Mazurach. W ca³oci prace nad polsko-litewskim mostem energetycznym
maj¹ byæ zakoñczone w 2018. Linia bêdzie mieæ moc 1000 MW i napiêcie 400 kV.
Budowa mo¿e kosztowaæ ok. 237 mln euro. Inwestorem jest polsko-litewska spó³ka LitPol Link, któr¹ tworz¹ PSE Operator S.A. i Lietuvos Energia.
l 18 listopada prezydent zawetowa³a kontrowersyjn¹ ustawê o obywatelstwie,
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która wprowadza m.in. prawo do posiadania podwójnego obywatelstwa. Obecne
przepisy konstytucji Litwy sprawiaj¹, ¿e podwójne obywatelstwo nie jest powszechne. Jest przyznawane w wyj¹tkowych przypadkach. Rozszerzyæ zasiêg mo¿liwoci
przyznawania podwójnego obywatelstwa mo¿na w jeden sposób  zmieniaj¹c konstytucjê  stwierdzi³a prezydent. Ustawa ma znamiona dyskryminacji. Obecnie na
Litwie nie mo¿na posiadaæ podwójnego obywatelstwa.
l 19 listopada poinformowano, ¿e AWPL rozpoczê³a przygotowania do wyborów samorz¹dowych, które odbêd¹ siê 27 lutego 2011. Poprzednio mielimy 7 list
wyborczych, obecnie planujemy wystartowaæ te¿ w rejonie malackim, w Druskienikach, Wisagini i w rejonie jezioroskim  powiedzia³ prezes partii, europose³ Waldemar Tomaszewski. AWPL ma 53 radnych w piêciu samorz¹dach: m. Wilna, rejonach
wileñskim, solecznickim, wiêciañskim i trockim.
l 22 listopada Rzeczpospolita napisa³a, ¿e Polska zgodzi³a siê na analizy
projektu mostu energetycznego pomiêdzy Kaliningradem a Olsztynem. T¹ drog¹
mia³aby pop³yn¹æ energia z nowej elektrowni atomowej. By³aby to konkurencja dla
planowanej elektrowni na Litwie.
l 26 listopada ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Estonii, Francji, Finlandii,
Holandii, Norwegii i Szwecji wyrazili oburzenie z powodu artyku³u Petrasa Stankerasa pt. Trybuna³ Wojskowy w Norymberdze  najwiêksza prawnicza farsa w historii w tygodniku Veidas z 8 listopada, w którym autor, historyk i pracownik
MSW, poda³ m.in. w w¹tpliwoæ liczbê wymordowanych w czasie wojny ¯ydów:
W trakcie procesu norymberskiego podstawê prawn¹ uzyska³a legenda o rzekomym wymordowaniu 6 mln ¯ydów, chocia¿ tak naprawdê Trybuna³ nie posiada³
¿adnego podpisanego przez Adolfa Hitlera dokumentu w sprawie ich likwidacji.
Tego dokumentu, nawet jeli kiedykolwiek istnia³, nie znaleziono po dzi dzieñ,
chocia¿ za jego odnalezienie wyznaczono nagrodê miliona dolarów. W ocenie ambasadorów takie stwierdzenie jest równoznaczne z negowaniem Holokaustu i zas³uguje na ostre potêpienie. Zaprotestowa³ ambasador RP Janusz Skolimowski, który do
ministra spraw wewnêtrznych Litwy Raimundasa Palaitisa m.in. napisa³: Uwa¿am
za szczególnie bolesne, ¿e twierdzenia neguj¹ce historycznoæ holokaustu formu³owane s¹ w naszej czêci Europy, która by³a wiadkiem tej tragedii. Odpowiedzialnoæ za prawdê o spucinie historycznej, któr¹ przekazujemy kolejnym pokoleniom, nakazuje wiêksz¹ roztropnoæ w podejmowaniu dyskusji w prasie. Protest
przeciwko przepisywaniu historii wyrazi³a Ambasada Rosji w Wilnie. W odpowiedzi minister Palaitis wyrazi³ ubolewanie z powodu osobistej interpretacji historii
przez autora artyku³u, która nie ma nic wspólnego z powszechnym stanowiskiem
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w sprawie holokaustu. Poinformowa³ te¿, ¿e
Stankeras z³o¿y³ podanie o zwolnienie z pracy w MSW.
l Polska stanowczo oczekuje od w³adz litewskich rozwi¹zania problemów naszej mniejszoci  owiadczy³ 26 listopada wiceszef polskiego MSZ Jan Borkowski:
Mylê, ¿e jest jaki problem w³adz litewskich, jaki rodzaj kompleksu, który powoduje,
¿e jest powszechna niemo¿noæ pozytywnego rozpatrzenia wszystkich spraw, które
maj¹ jakikolwiek aspekt polski  powiedzia³.  Odwo³ujemy siê do interesów Polski,
a nie tylko do ukszta³towanych przez wspóln¹ historiê sentymentów, bo takimi sentymentami ci¹gle siê podpieralimy, licz¹c na zmianê stanowiska w³adz (litewskich),
choæby w najdrobniejszych sprawach, w których mo¿na by siê spodziewaæ, bez
wiêkszych kosztów, postêpów, zgodnie ze standardami europejskimi.
l 27 listopada z inicjatywy ZLP na Górze Krzy¿y pod Szawlami ustawiono i
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powiêcono dêbowy krzy¿, upamiêtniaj¹cy prezydenta Lecha Kaczyñskiego oraz
ofiary katastrofy z 10 kwietnia pod Smoleñskiem.
l 27 listopada w wywiadzie dla Lietuvos rytas przewodnicz¹cy PE Jerzy
Buzek wyrazi³ ubolewanie z powodu pogorszenia siê stosunków miêdzy Polsk¹ a
Litw¹: Wszystko to napawa mnie smutkiem. Zazwyczaj, gdy podobne kryzysy powstaj¹ pomiêdzy pañstwami Unii Europejskiej, próbujê pomóc. Robi³em to w przypadku konfliktu pomiêdzy Wêgrami i S³owacj¹. Jednak¿e do konfliktu polsko-litewskiego nie mogê siê wtr¹caæ, gdy¿ z pewnoci¹ zosta³bym oskar¿ony o stronniczoæ.
l 29 listopada przedstawiciele Polskiej Grupy Energetycznej rozmawiali z rosyjsk¹ firm¹ Inter Rao na temat mo¿liwoci po³¹czenia miêdzysystemowego miêdzy Polsk¹ a Kaliningradem. Rzeczniczka PGE Sylwia Filimon zastrzeg³a w rozmowie z PAP, ¿e s¹ to wstêpne rozmowy i doda³a, ¿e ma powstaæ grupa robocza,
która zajmie siê wypracowaniem zakresu koniecznych analiz, by móc okreliæ wykonalnoæ techniczn¹ i ekonomiczn¹ projektu.
l 29 listopada Prokuratura Generalna RL rozpoczê³a dochodzenie w sprawie
mo¿liwego bagatelizowania holokaustu w zamieszczonym w tygodniku Veidas
artykule historyka i pracownika litewskiego MSW Petrasa Stankerasa.
29 listopada w Warszawie zmar³ znany polski poeta Zbigniew Jerzyna. Dwukrotnie by³ uczestnikiem Miêdzynarodowych Spotkañ Poetyckich Maj nad Wili¹,
pisa³ o twórczoci polskich poetów Wilna.
Grudzieñ
Wg danych Eurostatu, dotycz¹cych PKB krajów UE w 2009, Litwa zajê³a
czwarte miejsce od koñca. Polska, choæ odnotowa³a najwiêkszy wzrost (1,7 przy
spadku 4,2 proc. w UE), to jest tylko o pozycjê wy¿ej przed Litw¹. Sytuacja
nastêpuj¹ca: Luksemburg  271, Holandia  131, Irlandia  127, Austria  124,
Dania  121, Szwecja  118, Niemcy  116, Czechy  82, S³owacja  73, Wêgry 
65, Estonia  64, Polska  61, Litwa  55, £otwa  52, Rumunia  46 i Bu³garia  44
proc. wobec redniego PKB w UE, przyjêtego jako 100 proc.
l 1 grudnia premier Kubilius w wywiadzie dla litewskiego miesiêcznika IQ
stwierdzi³: Nie s¹dzê, i¿ stosunki uleg³y pogorszeniu, ale problemy, które wynikaj¹
w stosunkach dwustronnych wskazuj¹ na to, ¿e powinnimy o nich wiêcej rozmawiaæ, bowiem istniej¹ obiektywne przyczyny rosn¹cego napiêcia na linii WarszawaWilno. Do takich zaliczy³ proces zwrotu ziemi na Wileñszczynie, w wiêkszoci
zamieszka³ej przez Polaków, który rz¹d bêdzie próbowa³ rozstrzygn¹æ w ci¹gu
najbli¿szych lat... Problem szkolnictwa polskiego, zdaniem premiera, jest zbyt upolityczniony, jak i upolityczniona jest kwestia pisowni nazwisk.
l Z inicjatywy proboszcza parafii bujwidzkiej i balingródzkiej ks. Ryszarda
Pieciuna w okresie przedwi¹tecznym odby³a siê dobroczynna akcja na rzecz Centrum Pobytu Dziennego Osób Niepe³nosprawnych w Niemenczynie. W kocio³ach
mo¿na by³o nabyæ kartki wi¹teczne, wykonane przez jego podopiecznych.
l 3 grudnia prezes ZPL, pose³ Micha³ Mackiewicz oraz prezes Stowarzyszenia
Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna Józef Kwiatkowski wystosowali list otwarty do prezydent i przewodnicz¹cej Sejmu w obronie owiaty. Chcemy zwróciæ uwagê na to, ¿e absolwenci szkó³ z polskim jêzykiem nauczania wed³ug
obecnych programów doskonale opanowali jêzyk pañstwowy i swobodnie wstêpuj¹
na studia na uniwersytetach litewskich (w roku 2009 na wy¿sze uczelnie wst¹pi³o 71,8
proc. abiturientów szkó³ polskich, co przekracza redni¹ krajow¹). Dlatego te¿ nie ma
l
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¿adnej realnej potrzeby przymusowego wprowadzenia do szkó³ mniejszoci narodowych nauczania poszczególnych przedmiotów w jêzyku litewskim. (W szko³ach litewskich w Polsce uczniowie dobrowolnie, nie za w trybie przymusowym, wybieraj¹
nauczanie poszczególnych przedmiotów w jêzyku polskim)  napisali.
l Jak poda³ 4 grudnia Lietuvos rytas, g³ona deklaracja polityków litewskich
nadania jednej z ulic wileñskich imienia Lecha Kaczyñskiego, z któr¹ wyst¹piono w
kwietniu 2010, nie zostanie urzeczywistniona. Formalnie ma min¹æ 5 lat od mierci
upamiêtnianego, jednak¿e tak naprawdê podstawow¹ przyczyn¹ jest problem z
zachowaniem oryginalnej pisowni nazwiska prezydenta  w niezlitewszczonej
postaci dostarczy³oby to precedensu o ubieganie siê tej¿e pisowni w innych przypadkach. 6 grudnia w dzienniku o ostatecznej wersji oficjalnej, dlaczego nie bêdzie
ul. Kaczyñskiego, poiformowa³ cz³onek komisji Samorz¹du Wilna ds. nazewnictwa
ulic, pomników i tablic pami¹tkowych Juras Poelas: Ulicom przyznaje siê imiona
znanych osobistoci po up³ywie co najmniej piêciu lat od ich mierci.
l 5 grudnia przedstawiciele ZPL, w dniu 143. urodzin Józefa Pi³sudskiego, z³o¿yli
kwiaty w Zu³owie. Trwa zapocz¹tkowana odbudowa Rezerwatu Pamiêci Pi³sudskiego
wg projektu Romualda Gutta z 1937 roku.
l 6 grudnia w Warszawie Donald Tusk podczas spotkania z premierami Estonii,
Litwy i £otwy dyskutowa³ nad przypieszeniem prac nad wspólnymi przedsiêwziêciami energetycznymi. Najwa¿niejszym wspólnym projektem pozostaje elektrownia j¹drowa w Visaginas  podkreli³ polski premier. Andrius Kubilius po
spotkaniu z Tuskiem, owiadczy³, i¿ Litwa i Polska maj¹ jeszcze niewykorzystane
mo¿liwoci, ¿e ¿yczliwie i konstruktywnie omówiono stosunki dwustronne.
l 7 grudnia Jerzy Buzek na spotkaniu z Poloni¹ w Orodku Spo³eczno-Kulturalnym w Londynie powiedzia³, i¿ nie wykluczone, ¿e spraw¹ Polaków na Litwie
zajmie siê KE. Odnotowa³, ¿e nie ma w¹tpliwoci, i¿ by³oby lepiej, gdyby sprawa
zosta³a rozwi¹zana na bazie dwustronnych stosunków miêdzypañstwowych. O ile
Litwini, którzy bardzo chc¹ tê sprawê za³atwiæ, poniewa¿ wiedz¹, ¿e jest niekorzystna
dla Litwy, nie maj¹ problemów z Polakami, to maj¹ je z mniejszoci¹ rosyjsk¹, której
w przypadku przyznania praw Polakom musieliby przyznaæ te same prawa.
l 8 grudnia og³oszono sonda¿, przeprowadzony przez portal Delfi, z którego
wynika, i¿ Litwini najbardziej z s¹siadów lubi¹ £otyszy, najmniej Polaków. Drugie
miejsce wród najbardziej sympatycznych zajêli Rosjanie. Na trzeciej lokacie
uplasowali siê Bia³orusini. S¹siadów Polaków lubi 8,5 proc. Litwinów.
l 8 grudnia portal balsas.lt w komentarzu na temat wizyty prezydenta Rosji
Dmitrija Medwiediewa w Warszawie napisa³: Ocieplenie stosunków polsko-rosyjskich nie powinno wywo³ywaæ u Litwy zbyt pozytywnych emocji. Portal odnotowuje,
¿e w kontekcie geopolitycznym, dla Rosji jest bardzo wa¿ne, by Polska coraz bardziej oddala³a siê od Waszyngtonu i Londynu (na których przez d³u¿szy czas orientowa³a równie¿ Litwa) i zbli¿a³a siê do Moskwy, Berlina i Pary¿a.
l 10 grudnia w Nowych wiêcianach zosta³a zainaugurowana budowa Domu
Polskiego. Nowe wiêciany, w których mieszka ok. 20 proc. Polakó. Budowla
powstanie na dzia³ce, nabytej przez ZPL, za sfinansuje j¹ Senat RP.
l 13 grudnia delegacji z Litwy proboszcz Katedry Wawelskiej, ks. Zdzis³aw
Sochacki przekaza³ relikwie w. Jadwigi. Po siedmiu wiekach spoczn¹ wród tych,
którym przynios³a wiarê  stwierdzili franciszkanie, do których kocio³a trafi³y.
l 13 grudnia dla Lietuvos inios minister energetyki Litwy Arvydas Sekmokas powiedzia³, i¿ Polska odrzuci³a propozycjê Rosji przy³¹czenia siê do projektów
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energetycznych realizowanych w obwodzie kaliningradzkim. Wg ministra, budowa
si³owni atomowej w obwodzie kaliningradzkim  to politykierstwo, natomiast jej
budowa na Litwie to realne dzia³ania.
l 13 grudnia przed Urzêdem Prezydenta Litwy w Wilnie odby³a siê akcja protestacyjna ZPL przeciwko projektowi nowelizacji ustawy o owiacie, któr¹ zamierza
uchwaliæ litewski Sejm. Prezydent Litwy twierdzi, ¿e sytuacja owiaty polskiej na
Litwie nie powinna odbiegaæ od norm owiaty litewskiej w Polsce. W akcji wziê³o
udzia³ ok. 1000 osób z plakatami w jêzykach litewskim, polskim i rosyjskim: Pani
prezydent, obroñ nas!; Nie wynaradawianiu naszych dzieci; Litwo, matko mi³a,
b¹d swoim dzieciom sprawiedliwa.Tego¿ dnia przed ambasad¹ Litwy w Warszawie
odby³a siê pikieta z udzia³em ok. 50 osób przeciwko temu projektowi, jego realizacja
doprowadzi³aby m.in. do zamykania szkó³ mniejszoci narodowych, co oznacza³oby,
i¿ z obecnych ok. 120 szkó³ polskich pozosta³aby po³owa. Organizatorem pikiety
by³a Federacja Organizacji Kresowych, której przedstawiciele z³o¿yli list protestacyjny do Ambasady RL. Uczestnicz¹cy w protecie pose³ Artur Górski powiedzia³:
Przez ostatnie lata planowo i systematycznie prowadzi siê na Litwie politykê przeciwko
moim rodakom. Ich po³o¿enie wydaje siê coraz bardziej dramatyczne.
l Sytuacja owiaty polskiej na Litwie jest znacznie lepsza w porównaniu z
owiat¹ polsk¹ na wiecie  skomentowa³ w ten sposób 15 listopada pikietê ZPL
premier Kubilius i zaznaczy³, ¿e zgodnie z europejskimi standardami, 60 proc.
przedmiotów w szko³ach mniejszoci narodowych winno byæ wyk³adanych w jêzyku
mniejszoci, a 40 proc.  w jêzyku pañstwowym. Premier wyrazi³ te¿ sugestiê, ¿e z
powodu wyj¹tkowo sprzyjaj¹cych warunków do nauki jêzyka ojczystego  polskiego, Polacy nie mog¹ dobrze nauczyæ siê jêzyka pañstwowego.
l 15 grudnia Bronis³aw Komorowski dla Polsat News stwierdzi³, ¿e nie zosta³y
zrealizowane wieloletnie obietnice ró¿nych rz¹dów i prezydentów litewskich, jeli
chodzi o rozwi¹zanie paru istotnych kwestii dla polskiej mniejszoci na Litwie.
Zaznaczy³, ¿e nied³ugo bêdziemy mieli 20. rocznicê traktatu polsko-litewskiego po
zmianie ustroju i odzyskaniu wolnoci Polski i Litwy. Trzeba bêdzie dokonaæ krytycznej oceny, co nam siê uda³o z tego traktatu wykonaæ, a co niestety zosta³o tylko na
papierze. Podkreli³, ¿e pañstwo polskie nie mo¿e udawaæ, ¿e tego zjawiska nie ma.
l 15 grudnia w portalu alfa.lt. Vytautas Landsbergis stwierdzi³, ¿e gdyby definitywnie pogorszyæ stosunki Polski i Litwy, Moskwa by³aby bardzo zadowolona. Jego
zdaniem, nie jest s³uszne twierdzenie, ¿e Polska nasila presjê wobec Litwy. Wydaje
mi siê, ¿e tak zachowuje siê jeden cz³owiek  minister spraw zagranicznych (Rados³aw Sikorski  PAP), a polska prasa czasami pisze brzydkie, k³amliwe rzeczy, ale
jest to wewnêtrzna kuchnia, dlatego nie nale¿y dramatyzowaæ.
l 15 grudnia Jaros³aw Kamiñski, radny AWPL, zosta³ wybrany na stanowisko
wicemera Wilna. Za jego kandydatur¹ opowiedzia³o siê 30 radnych w 51-osobowej
Radzie, w której AWPL ma 7 radnych. Raimundas Alekna na stanowisku mera zast¹pi³ Viliusa Navickasa, który za korupcjê zosta³ usuniêty z partii konserwatywnej.
l 16 grudnia zosta³a wycofana nowela ustawy o owiacie z porz¹dku obrad Sejmu
RL, uderzaj¹ca w szkolnictwo mniejszoci narodowych, w tym polskie. Wp³ynê³y na
to akcje protestacyjne ludnoci, stanowisko rz¹du i parlamentu RP. Szef MSZ Rados³aw Sikorski wyrazi³ nadziejê, ¿e zanim na Litwie zapadn¹ decyzje, dotycz¹ce szkolnictwa mniejszoci narodowych, dojdzie do spotkania ministrów odpowiedzialnych
za edukacjê z Polski i Litwy. Polska dwukrotnie przekaza³a stronie litewskiej noty
protestacyjne w tej sprawie, ostatni¹  15 grudnia. Jeli litewski Sejm uchwali nieprzy145
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chyln¹ dla mniejszoci narodowych, w tym dla Polaków, nowelizacjê ustawy o owiacie, to polski Sejm powinien zareagowaæ i przyj¹æ rezolucjê w tej sprawie  stwierdzi³
tego dnia Marek Borowski, szef komisji ³¹cznoci z Polakami za granic¹. Wniesiona
do Sejmu RL ustawa oznacza istotne pogorszenie sytuacji Polaków na Litwie i pozostaje w ra¿¹cej sprzecznoci z powszechnie stosowan¹ w Europie zasad¹ nieumniejszania praw nabytych przez mniejszoæ narodow¹  ocenili polscy pos³owie. O wsparcie w³adz polskich apelowa³a obecna na posiedzeniu komisji sejmowej RP Edyta
Maksymowicz z Forum Rodziców Szkó³ Polskich na Litwie, uczestniczy³o kilku
rodziców z dzieæmi. Wystosowano list otwarty do prezydenta Komorowskiego,
marsza³ków Sejmu i Senatu, a tak¿e ministrów: spraw zagranicznych oraz edukacji
narodowej. Ustawa o szkolnictwie, któr¹ przyjmuje litewski parlament, jest wstydem
dla litewskiej tradycji kulturowej. Mamy wra¿enie, ¿e dzisiaj Litwa i Litwini tocz¹
duchowe zmagania, wynikaj¹ce z nieuzasadnionego braku wiary w si³ê w³asnej to¿samoci narodowej  napisali w licie otwartym pikietuj¹cy przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych przy litewskiej ambasadzie w Warszawie. Przewodnicz¹cy PE Jerzy Buzek powiedzia³, ¿e otrzyma³ zapewnienie od prezydent Litwy Grybauskaite
i premiera Kubiliusa, ¿e problem zostanie rozwi¹zany w sposób europejski. 17
grudnia litewskie MSZ potwierdzi³o, ¿e otrzyma³o notê polskiego MSZ w sprawie
owiaty polskiej na Litwie, ale nie zamierza na ni¹ odpowiadaæ, poniewa¿ w nocie s¹
tylko rozwa¿ania na temat nieistniej¹cych problemów i tego, co by by³o, gdyby by³o, nie
oceniamy tej noty powa¿nie i nie zamierzamy na ni¹ odpowiadaæ  powiedzia³ agencji
BNS urzêdnik resortu, którego nazwiska nie ujawniono. Sejm prze³o¿y³ przyjêcie
kontrowersyjnej ustawy o owiacie na wiosenn¹ sesjê (od 10 marca).
l 16 grudnia rzecznik generalny Trybuna³u Sprawiedliwoci UE uzna³, ¿e litewskie w³adze maj¹ prawo narzuciæ Polakom z litewskim obywatelstwem sw¹ pisowniê ich nazwisk. Do polskiej pisowni maj¹ prawo obywatele polscy, którzy np.
zawieraj¹ ma³¿eñstwa na Litwie. Rzecznik wypowiedzia³ siê w sprawie ma³¿eñstwa
Wardynów, którym odmówiono polskiej pisowni imienia i nazwiska. Uzna³, ¿e jako
obywatelka litewska, Malgoata Runeviè nie ma prawa domagaæ siê zmiany na Ma³gorzata Runiewicz. Natomiast urodzony w Polsce jej m¹¿ £ukasz Pawe³ Wardyn ma
prawo w ca³oci do polskiej pisowni nazwiska w litewskim akcie lubu. Rzecznik
wypowiedzia³ siê w sprawie nazwiska jego ¿ony, która chcia³a dodaæ doñ Wardyn, a
zapisano Vardyn. Litewscy Polacy zapowiedzieli dalsz¹ walkê o swe nazwiska, uznaj¹c,
¿e opinia rzecznika nie jest orzeczeniem Trybuna³u, gdy¿ nie ma konsekwencji  nikt
nie wypowiada siê w zmianie np. nazwy Swedbank na vedbank czy Maxima
na Maksima, nie wspominaj¹c o napisie WC, zalewie nazw anglojêzycznych. Skrytykowali to orzeczenie pos³owie i senatorzy RP  wiceszefowa Komisji £¹cznoci z
Polakami za Granic¹ Joanna Fabisiak, Franciszek Stefaniuk, wiceszef sejmowej komisji spraw zagranicznych Karol Karski, Witold Klepacz i inni.
l 17 grudnia harcerze z Suwa³k przekazali litewskim skautom Betlejemskie wiat³o Pokoju. Uroczystoæ odby³a siê na przejciu granicznym Budzisko-Kalwaria.
l 20 grudnia 230 paczek przywieli harcerze ze Zwi¹zku Harcerstwa RP Okrêgu Pomorskiego dla potrzebuj¹cych Polaków i polskich rodzin na Wileñszczynie.
l Tegoroczna Wigilia Bo¿ego Narodzenia na Litwie po raz pierwszy by³a dniem
wolnym od pracy. Z tak¹ propozycj¹ wyst¹pili socjaldemokraci, a ich inicjatywa
10 grudnia w Sejmie zosta³a poparta zdecydowan¹ wiêkszoci¹ g³osów. 80 proc.
mieszkañców Litwy deklaruje wyznanie rzymskokatolickie.
l 27 grudnia Telewizja Polsat w Magazynie Reporterów wyemitowa³a reporta¿
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pt. Interwencja Artura Borzêckiego. Poruszono w nim kwestie lituanizacji polskich
szkó³ na Litwie, pisowni nazwisk, proceder karania mandatami przez Pañstwow¹
Inspekcje Jêzyka Litewskiego oraz litewskie s¹dy spo³ecznoci. W programie To
By³ Dzieñ w Polsat News odby³a siê debata, poprowadzona przez Bogus³awa Chrabotê, z udzia³em Andrzeja Czumy, Ryszarda Czarneckiego oraz Bartosz Ar³ukowicz. Polsat zapowiedzia³, ¿e problemy Polaków bêdzie ledzi³a dalej.
l Wg danych Departamentu Statystyki, na pocz¹tku grudnia 2010 na Litwie
mieszka³o 3 mln 249 tys. osób, co oznacza, ¿e przez rok liczba ludnoci pomniejszy³a
siê o 82 tys. Je¿eli ta tendencja siê utrzyma, w 2035 na Litwie bêdzie mniej ni¿ 3 mln
mieszkañców, jedn¹ trzeci¹ bêd¹ stanowi³y osoby powy¿ej 60. roku ¿ycia. W ci¹gu
ostatniego roku liczba mieszkañców Kowna zmniejszy³a siê o 31 tys., K³ajpedy  o
11 tys., Szawli  o 9 tys., a Poniewie¿a  o 7 tys. Od stycznia do listopada wyjazd z
kraju zadeklarowa³o ponad 74 tys. osób, czterokrotnie wiêcej ni¿ w ub. roku.
W KULTURZE I JEJ OKOLICACH
l 1 padziernika odby³a siê inauguracja nowego roku akademickiego na Polskim
Uniwersytecie III Wieku, licz¹cym ok. 200 s³uchaczy.
1 padziernika w Solecznikach odby³a siê konferencja pedagogiczna pt. Szko³a
w rodowisku wielokulturowym.
l 2-3 padziernika w Jaszunach pod has³em Spotkania u Baliñskich odby³y siê
Dni Gminy. Prócz miejscowego zespo³u Znad Mereczanki wyst¹pi³y Klekociaki z gminy Boæki w Województwie Podlaskim.
l 3 padziernika odby³y siê Do¿ynki w Rudziszkach, których organizatorem
by³ Trocki Oddzia³ ZPL. Koncert z udzia³em miejscowych zespo³ów prowadzi³
gawêdziarz Dominik Kuziniewicz.
l 8 padziernika Szko³a rednia im. A. Krepsztul w Butrymañcach obchodzi³a 100-lecie.
l 14 padziernika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie odby³a siê konferencja To¿samoæ na styku kultur, której organizatorem by³a katedra filologii polskiej i dydaktyki, z udzia³em ok. 60 naukowców z Litwy, Polski, Ukrainy, Czech,
Niemiec, Austrii, Rosji i Bia³orusi.
l 15 padziernika w Wilnie zakoñczy³o obrady II Europejskie Sympozjum
Polskich Macierzy Szkolnych. Przewidziano m.in. wymianê m³odzie¿y, organizowanie konkursów, festynów, zaapelowano do w³adz polskich o dalsze wspieranie
owiatowych orodków polonijnych. Z okazji 20-lecia dzia³alnoci Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó³ Polskich na Litwie Macierz Szkolna 14-osobowa grupa
nauczycieli zosta³a uhonorowana medalami Komisji Edukacji Narodowej.
l 21 padziernika II nagrodê, srebrny medal i 25 tys. euro na XVI Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie zdoby³
Lukas Geniuas z Litwy, uhonorowany równie¿ za najlepsze wykonanie poloneza.
l 11 listopada w Pa³acu Radziwi³³ów otwarto wystawê Wydarzenia Wielkiej Bitwy...
Ods³ony Grunwaldu, bêd¹c¹ ostatnim akcentem obchodów 600-lecia bitwy. Centralne
miejsce zajmowa³ obraz Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego Bitwa pod Grunwaldem o wymiarach 10x5 metrów, namalowany w 1910 dla uczczenia 500. rocznicy. Na
wystawie zgromadzono ok. 300 eksponatów z muzeów Litwy, Polski i Ukrainy.
l Od 15 listopada ruszy³a kolejna edycja konkursu Szko³a Radio¿erców Radia Znad Wilii pod has³em Odczaruj Gucia, z konkursem dla uczniów, m³odych
mistrzów radiowego reporta¿u.
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l 22 listopada w Sali Sesyjnej Ratusza w Bydgoszczy odby³a siê konferencja
pt. Marsza³ek Pi³sudski i Wilno z udzia³em polskich prelegentów. Towarzyszy³a jej
wystawa Wolnoæ, granice, moc, szacunek (Muzeum J. Pi³sudskiego w Sulejówku).
l 26 listopada Józef Grabski, dyrektor Miêdzynarodowego Instytutu Badañ
nad Sztuk¹ IRSA, zaproponowa³ nabycie do odbudowywanego w Wilnie Pa³acu
W³adców tronu Sasów z herbami litewskiej Pogoni i polskiego Or³a Bia³ego. Poinformowa³, ¿e przed kilkoma laty do instytutu zwróci³a siê firma szwajcarska z
prob¹ o zbadanie tronu w³adców Polski i Litwy, który naby³a na aukcji od
potomków saskiej dynastii Wettynów za 480 tys. euro. Dzisiaj jego cena wynosi
680 tys. Trwaj¹ starania, by tron zosta³ zakupiony ze rodków prywatnych i
sprezentowany b¹d przekazany w depozyt wileñskiemu Pa³acowi W³adców.
Decyzja o jego odbudowie, w³aciwie jednej z czêci pa³acu, zbudowanego w XVI
w. z inicjatywy Zygmunta Starego, podjêto przed 10 laty. Koszt budowy przekroczy³ 230 mln litów (262 mln z³), za ostateczny kosztorys szacuje siê na 367
mln (418 mln z³).
l Od 23 listopada do 14 grudnia w Ratuszu Wileñskim trwa³a wystawa fotograficzna Ziemia Solecznicka  dzieje, ziemia i ludzie, autorstwa Jerzego Karpowicza.
Na I piêtrze czynna by³a wystawa obrazów wileñskiego artysty Roberta Bluja.
l 4 grudnia, w przeddzieñ urodzin Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, TV Polonia
wyemitowa³a koncert charytatywny na rzecz odbudowy Zu³owa (ZPL tu naby³
dzia³kê) Pi³sudski pamiêci¹ przyzywa, w którym wziê³y udzia³ zespo³y Wilia,
Wilenka, Melodia, Zgoda, 100 umiechów, Ewelina Saszenko i Gabriela
Vasiliauskaitë. Artystom towarzyszy³a orkiestra pod batut¹ Martynasa Stakusa z
Narodowego Teatru Opery i Baletu w Wilnie.
l 5 i 19 grudnia w kocio³ach w Butrymañcach, Ejszyszkach, Podborzu i Kolenikach odby³ siê cykl koncertów muzyki klasycznej z udzia³em Tria de Vilna 
Zbigniew Lewicki (skrzypce), ibutë Valkaitytë (flet), Andrzej Pilecki (klawesyn).
l 11 grudnia Edgar Dulka z Litwy zdoby³ Grand Prix w XIX Konkursie Recytatorskim dla Polaków z Zagranicy Kresy w Bia³ymstoku. Jedna z równoleg³ych
nagród drugich przypad³a Ewelinie Czemierys.
l Cmentarz na Rossie, który w 2011 bêdzie obchodzi³ swe 210-lecie, z inicjatywy Spo³ecznego Komitetu Opieki nad Star¹ Ross¹ otrzyma³ stronê internetow¹:
www.rossa.lt. Jej celem m.in. jest pozyskanie pieniêdzy na odbudowê pomników.

WYDAWNICTWA
l W opracowaniu Bogus³awa Szwedy Zawsze w pierwszej linii. Kap³ani odzna-

czeni Orderem Virtuti Militari 1914-1921, 1939-1945 (Wyd. Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego, Oficyna Wyd. Rytm, Warszawa 2004, s. 216) znajdziemy noty
o duchownych, zwi¹zanych z Wileñszczyzn¹: bpie W³adys³awie Bandurskim,
Wiktorze Judyckim, Antonim Mañturzyku, Tomaszu Rostworowskim SI i Franciszku Tyczkowskim, jak te¿ o kap³anach z terenów dzisiejszej Bia³orusi i Ukrainy.
l 18 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odby³a siê
prezentacja dwujêzycznego albumu Piotra Hlebowicza i Piotra Warischa VilniusVaruva, bendas kelias á laisvæ  Wilno-Warszawa, wspólna droga do wolnoci,
wyd. przez Autonomiczny Wydzia³ Wschodni Solidarnoci walcz¹cej, z udzia³em autorów wydania i uczestników wydarzeñ stycznia 1991 w Wilnie.
l W Pary¿u ukaza³y siê wiersze zamieszka³ej w Liege wilnianki Leokadii Komaiszko Leodium, qui sera à moi (Mon Petit Editeur, Paris 2010). Wyboru dokona148
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³a autorka, wstêp napisa³a doktorantka Katia Vandenborre, a utwory przet³umaczyli studenci Wydzia³u Slawistyki Wolnego Uniwersytetu w Brukseli.
Z UDZIA£EM INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE
10 padziernika w IP trwa³a wystawa planszowa Pamiêæ
o bitwie pod Grunwaldem.
16 padziernika w I Programie Telewizji Litewskiej odby³a siê
projekcja filmu fabularnego w re¿. Jerzego Antczaka Chopin. Pragnienie mi³oci,
poprzedzona komentarzem krytyka filmowego Izoldy Keidoðiûtë.
l Od 15 padziernika do 27 grudnia w IP eksponowano wystawê fotografii
Kraków Wies³awa Majki, fotoreportera Urzêdu Miasta Krakowa.
l 21 padziernika w Saloniku Chopinowskim w Galerii Obrazów wyst¹pili
pianici Vaida Kirvelytë, Ðviesë Èepliauskaitë i Aidas Puodiukas; 25 listopada
tam¿e  Aleksander Varro (Buùgaria); 2 grudnia  Andrij Kutasewicz (Ukraina);
l 10 listopada w b. kociele w. Katarzyny wyst¹pi³ polsko-bu³garsko-czeski
zespó³ Sarakina, wykonuj¹cy muzykê etno-jazzow¹.
17 listopada w Litewskiej Filharmonii Narodowej odby³ siê recital Krzysztofa
Jab³oñskiego (fortepian), za 27 listopada w Kowieñskiej Filharmonii Pañstwowej
 koncert w wykonaniu Polskiej Orkiestry Symfonicznej Sinfoniaiuventus.
l 29 listopada w Wileñskiej Dziesiêcioletniej Szkole Muzycznej im. B. Dvarionasa odby³ siê koncert z cyklu Cztery pory roku z Chopinem.
l 1 grudnia na Uniwersytecie im. Micha³a Romera w Wilnie, z udzia³em naukowców z Litwy, Polski i innych krajów, odby³o siê miêdzynarodowe forum pt.
Bogactwo jêzyków, którego wspó³organizatorem by³ IP w ramach EUNIC (sieæ
Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej). Prof. Alfredas Bumblauskas
wyg³osi³ m.in. referat Skarbnica jêzyków. Pad³y pytania: Jak mo¿na szanowaæ
Polaków litewskich, byæ dumnym z Adama Mickiewicza czy noblisty Czes³awa Mi³osza, je¿eli nie szanuje siê jêzyka polskiego, je¿eli siê go zwalcza. Zdaniem historyka,
czêsto trzeba przypominaæ Litwinom, ¿e jêzyk litewski nie liczy, niestety, dziesiêciu
tysiêcy lat. Minê³o dopiero sto lat, odk¹d Litwini uto¿samiaj¹ siebie z jêzykiem
litewskim. Jego zdaniem, pierwsze k³amstwo to twierdzenie, ¿e u¿ycie liter w,
q, czy x jest sprzeczne z litewsk¹ konstytucj¹ i litewskim alfabetem. Referat
To¿samoæ jêzykowa wileñskich Polaków wyg³osi³a dr Kinga Geben.
l 7 grudnia w kociele w. Katarzyny odby³ siê koncert Chopin na dwa fortepiany  klasycznie i jazzowo Adama Makowicza i Krzysztofa Trzaskowskiego.
l Od 10 grudnia w Muzeum Sztuki U¿ytkowej w Wilnie czynna by³a wystawa
bo¿onarodzeniowych szopek z kolekcji Muzeum Historycznego m. Krakowa.
l Do

W LITEWSKIM CENTRUM PRZY AMBASADZIE RL W WARSZAWIE
l 14 listopada Ambasada RL i Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie zaprosi³y na koncert Litewskiego chóru Ch³opiêco-Mêskiego Auoliukas,
pod batut¹ prof. Vytautasa Mikinisa, który odby³ siê w Archikatedrze w. Jana
Chrzciciela. Gocinnie wyst¹pi³ Warszawski Chór Ch³opiêco-Mêski pod kier.
Krzysztofa Kusiela-Moroza. W programie by³y utwory S. Moniuszki, V. Mikinisa, K. Nystedta, C. Franca, J. Tallat-Kelpy.
l 30 listopada otwarto wystawê malarsk¹ z Miêdzynarodowego Pleneru Malarskiego Regionu Pogranicza Zelwa 2010, z udzia³em 21 artystów z Litwy, Polski, Bia³orusi, Rosji i Ukrainy.
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W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
2 padziernika w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu
Stró¿ów Poranka odby³ siê koncert poezji piewanej Magdy
Krzywdy i S³awka Witkowskiego.
l 8 padziernika odby³ siê wernisa¿ wystawy fotografii Obcoæ studentów
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
l 9 padziernika dokonano inauguracji roku akademickiego na filii Uniwersytetu Bia³ostockiego w Wilnie. Wyk³ad o polszczynie pocz¹tku XXI wieku wyg³osi³
prof. Bogus³aw Nowowiejski.
l 20 padziernika 4 tys. litów Ryszard Rynkowski przeznaczy³ na odnowienie
pomnika na Rossie gitarzysty wiatowej s³awy z XIX wieku Marka Soko³owskiego. Charytatywny koncert odby³ siê w DKP. To dziêki wam ten pomnik odzyska³
krzy¿ i dawny blask  powiedzia³ piosenkarz, zwracaj¹c siê do publicznoci. Artysta sam siê zg³osi³ z propozycj¹ odnowienia pomnika jakiego artysty na Rossie.
Podczas koncertu sprzedano 40 cegie³ek i zebrano 687 litów i 57 centów.
l 20 padziernika wywietlono w Kinie Pamiêci film Liczy³ siê tylko honor
Eugeniusza Szpakowskiego, 7 grudnia  £upaszka dowódca Hubala w re¿.
Adama Sikorskiego, za 16 grudnia  Matkê Joannê od Anio³ów w re¿. Jerzego
Kawalerowicza.
l 7 listopada DKP zaprosi³ na Festiwal Starego Rzemios³a z degustacj¹ dañ
kuchni wileñskiej, popisem polskich zespo³ów ludowych z Wileñszczyzny.
l 11 listopada odby³ siê koncert z okazji wiêta Niepodleg³oci Polski Ojczyzna
Pieni¹ Malowana, w wykonaniu Chóru i Orkiestry Pañstwowej Szko³y Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie.
l W dniach 12-14 listopada w Wilnie trwa³y Dni Kultury Polskiej, których
inicjatorem by³ DKP. Zainaugurowa³ je Lombard koncertem pt. W ho³dzie Solidarnoci: drogi do wolnoci, wyst¹pi³ Zakopower, zaprezentowano spektakl
Magiczny fortepian Chopina, z recitalem fortepianowym Chopina wyst¹pi³ Jaros³aw Drzewiecki, a zespó³ tañca wspó³czesnego Art Color Ballet z Krakowa  z
widowiskiem Deep Trip Performance, dla najm³odszych przewidziano spektakl
Teatru Baj Pomorski z Torunia. Odby³y siê warsztaty kulinarne Gê w polskiej
kuchni, które poprowadzi³ szef jednej z restauracji w Sopocie.
l 16 listopada odby³ siê wernisa¿ wspólnej wystawy fotografii ASP w Wilnie
oraz Instytutu Artystycznego w Poznaniu 781 km.
l 25 listopada Klub Kina Polskiego wywietli³ komediê Ciacho w re¿. Patryka Vegi.
l 26 listopada podczas Andrzejek @ DKP odby³y siê koncert zespo³u Gold
Lion (alternative) oraz dyskoteka do pó³nocy Dj Zabello, Dj Delightset, Dj Chigan.
l 14 grudnia Pierwszy Wyga Klubu W³óczêgów Wileñskich Micha³ Kleczkowski
przedstawi³ czêæ historii Klubu poprzez osobê Paw³a Jasienicy (Lecha Beynara).
l 16 grudnia odby³ siê przegl¹d dzieciêcych oraz m³odzie¿owych zespo³ów
taneczno-wokalnych i folklorystycznych.
l 26 grudnia odby³a siê zabawa The Clown Circus Show Ruphert & Rico.
l 31 grudnia odby³ siê Bal Sylwestrowy 2010/201. Partnerem organizacyjnym
DKP by³a spó³ka Baltic Tour z Warszawy.
l
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Widok na Wilenkê z Góry Trzech Krzy¿y
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OD SYNA PROFESORA I REKTORA USB
Serdecznie dziêkujê za dary. Chorowa³em. Zabrali mnie na kilka dni
do lasu (córka ma tam domek letni), wiêc gdy poszed³em na Jarmark
Dominikañski, stoiska Znad Wilii ju¿ tam nie by³o.
Przesy³am ró¿noci (opracowane i zebrane przez Autora  red.).
Podziwiam Pana, Redaktorze, dzia³alnoæ! Przez 50 lat by³em nauczycielem na Politechnice Gdañskiej (docentem  red.) z potrzeby i
zami³owania. Wspomaga³em Ponary, ks. Janusza Bohdanowicza 
w konkursach wiedzy o Kresach Pó³nocno-Wschodnich ( ).
Wac³aw Dziewulski, Gdañsk
ODSZED£ ADOLF DARGIEWICZ
17 grudnia odszed³ mój wujek Adolf Dargiewicz z Bia³egostoku.
Mia³ chyba 96 lat. To On fotografowa³ ¿ycie na zes³aniu rodziny Dargiewiczów na Syberii, okrutny byt innych zes³añców, nara¿aj¹c swoje
¿ycie, a potem kliszê do Polski przywióz³ nielegalnie (patrz Znad Wilii, 17/2004, Romuald Mieczkowski, Linie ¿ycia  Syberyjskim szlakiem Dargiewiczów, s. 81-113). By³ bardzo dobrym, prostym cz³owiekiem. Hodowa³ kiedy pszczo³y. Pisa³ równie¿ wiersze. Odwiedzi³am
Go przed trzema laty, ale nie pozna³ mnie. Teraz ma chyba lepiej, spotka siê ze swoimi bliskimi z Wileñszczyzny w nowej krainie.
Pamiêtamy o naszych Rodakach na Litwie. Sama troszkê dzia³am.
ledzimy wiadomoci i z ubolewaniem patrzymy, co litewski Sejm
chce zrobiæ z polskimi szko³ami. Kresowiacy maj¹ poczuæ, ¿e kto
stoi za nimi, komu mog¹ zaufaæ.
El¿bieta Dargiewicz, Olsztyn
ZROZUMIEÆ LITEWSZCZYZNÊ
Coraz mniej rozumiem zawi³oci tej naszej litewszczyzny. Mo¿e
powinnimy przestaæ ju¿ traktowaæ Litwinów w kategoriach uczuciowych, tzn. kochamy siê albo nienawidzimy, a zacz¹æ uk³adaæ stosunki z tym pañstwem na zasadzie normalnego, unijnego partnerstwa,
wzajemnego poszanowania, etc. To by, niestety, wymaga³o zmiany podejcia naszych s³u¿b dyplomatycznych, kocielnych i innych (nie mniej
wa¿nych!) do tamtejszej Polonii, która  podobnie jak Polacy na s¹siedniej Bia³orusi  wydaje siê, poza wzglêdami sentymentalnymi, mieæ
do spe³nienia w kraju osiedlenia jakie tajemnicze misje cywilizacyjne i
polityczno-strategiczne.
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Bojê siê, ¿e to siê mo¿e skoñczyæ podobn¹ propozycj¹, jak¹ pod
adresem wyznawców islamu zg³osi³ premier Australii  albo akceptujecie nasz¹ kulturê, jêzyk, itd., albo przeprowadcie siê do Polski.
Janusz Termer, Warszawa
FOTOGRAFIA NA WIE¯Y TV

©Jerzy Leszek Olszewski

Którego dnia 2001 roku siedzia³em w restauracji wie¿y TV w Wilnie. W pewnym momencie kelnerzy dostrzegli co na dole, i do tych
dwóch do³¹czy³o jeszcze kilku. Ale zdjêcie mam z tymi dwoma. Na na-

stêpnym zdjêciu by³o ich wiêcej i po oprawieniu w ramki tego drugiego i
opisaniu go po polsku i litewsku przekaza³em kasjerce na dole, jako prezent ode mnie. By³o to po kilku latach, po 2001 roku i nie wiem, czy zdjêcie
gdzie wisi, czy nie ma po nim ladu (bo film nie zachowa³ siê). Fotografia,
do³¹czona do niniejszego listu, jest do Pana dyspozycji. Poniewa¿ dobr¹
metod¹ jest stosowanie zasady Jedna sprawa  jedno pismo, o niczym
wiêcej nie wspominam. Przyjdzie pora, gdy co bêdzie gotowe.
Jerzy Leszek Olszewski, Kielce  Radom
OD DESKI DO DESKI
Ostatnie numery Znad Willi przeczytane od deski do deski. Z
zainteresowaniem czyta³am artyku³y, nawi¹zuj¹ce do majowych spotkañ poetyckich, wracaj¹c do tamtych piêknych dni, tak¿e do wêdrówek Tomasza Krzywickiego ladami Adama Mickiewicza na Bia³orusi,
ale najbardziej podobaj¹ mi siê fragmenty, chyba ksi¹¿ki, Odeszli ludzie, wyros³y drzewa, zosta³o s³owo (Romuald Mieczkowski, 42/2010),
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oddaj¹ce atmosferê tamtych bardzo trudnych dla Polaków czasów 
wiêc tym bardziej zas³uguj¹cych na szacunek i podziw.
Leonarda Szubzda, Sokó³ka
ILE JEST POMNIKÓW JAGIE££Y
Po przeczytaniu spisu treci ostatniego numeru Znad Willi (3/2010)
zastanowi³a mnie informacja o tym, ¿e na wiecie s¹ tylko trzy pomniki
W³adys³awa Jagie³³y. Krakowski Pomnik Grunwaldzki  Wiwulskiego
zreszt¹  zna ka¿de dziecko, przecudny nowojorski tak¿e. W Krakowie

Pomniki Jagie³³y w Polsce. W pierwszym rzêdzie  w Niepo³omicach, Dêbnej,
Dynowie i Czêstochowie; w drugim  w Mrzyg³odzie (dwa pomniki) i B³a¿owej;
w ostatnim  w Nowym S¹czu, Skwierzynie, Zakopanem i Zalipiu
154

na Plantach ma jeszcze jeszcze jeden z kole¿ank¹ ma³¿onk¹. I dalej w
Googlach mo¿na znaleæ informacje o dalszych  wiêkszych lub mniejszych dzie³ach mu powiêconych i do teraz wiem, ¿e znajduj¹ siê one w
Nowym S¹czu, Nidzicy, piêkny pos¹g z lat 70. ubieg³ego wieku w Skwierzynie, Zakopanem, Jedlni, Mrzyg³odzie, Dynowie, Krocienku nad Dunajcem, Niepo³omicach, Krasnymstawie, Bli¿ynie, Przeworsku i Sanoku. Przed gimnazjum jego imienia w Dzia³dowie jest jego pomnik bez
postaci, tylko miecz i napis Sprawa jest rozwojowa.
Mile wspominam mój zesz³oroczny pobyt w Wilnie. Niestety miesi¹c
temu zmar³ mój Wujek, z którym by³em na tej eskapadzie, i jest mi smutno.
Piotr Zubielik, Poznañ
ARSZEWSKI
W publikacji prof. W³adys³awa Zajewskiego Obrona Ostrej Bramy
(ZW, 43/2010) na s. 69 wkrad³ siê b³¹d: otó¿ u³askawiony przez Tadeusza Kociuszkê biskup nazywa³ siê Wojciech Skarszewski, nie za
Kraszewski. Autora i Czytelników przepraszamy.
Redakcja

O ZNAD WILII W INTERNECIE
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NOTY O AUTORACH
Tomasz Boñcza  patrz: Romuald Mieczkowski.
Marek Chamot  historyk, kulturoznawca, publicysta, badacz dziejów kultury XIX i XX wieku, absolwent UMK w Toruniu, doktor nauk. Dyrektor Instytutu
Kulturoznawstwa i Centrum Kultury Medialnej Wy¿szej Szko³y Gospodarki w
Bydgoszczy. Cz³onek Rady Programowej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej
WSG. Wiceprzewodnicz¹cy Stowarzyszenia Klub Bydgoski. Autor ksi¹¿ek i artyku³ów naukowych, m.in. Polska myl chrzecijañsko-spo³eczna w zaborze pruskim
i Entuzjazm i zw¹tpienie. Obraz w³asny Polaków w latach 1864-1914. W 1992-2007
z-ca red. naczelnego miesiêcznika Promocje Kujawsko-Pomorskie.
Bo¿ena Gorska  historyk literatury, absolwentka warszawskiej polonistyki.
Publikowa³a eseje i prace krytyczne, m.in. w Przegl¹dzie Humanistycznym,
Miesiêczniku Literackim, Tekstach, opracowania metodyczne w Polonistyce, a tak¿e artyku³y na temat reformy szkolnej. Od 1988 do 2003, przez dziesiêæ
lat  z przerwami  uczy³a w szko³ach podstawowych, liceach i w gimnazjum.
Wspó³autorka programu nauczania jêzyka polskiego i szeciu podrêczników szkolnych z serii Przez labirynt, wydanych w latach 2000-2003. Autorka ksi¹¿ki o
Zygmuncie Janie Rumlu Krzemieñczanin. Mieszka w Warszawie.
Mieczys³aw Jackiewicz (M. J.)  ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (dzi obw.
grodzieñski Bia³orusi). Mieszka³ w Wilnie. W Kiemieliszkach uczy³ siê w szkole rosyjskiej, w trybie zaocznym koñczy³ redni¹ Szko³ê Pedagogiczn¹. Po s³u¿bie w wojsku
radzieckim pracowa³ jako nauczyciel w Brzozówce i Mickunach. Do Polski przyjecha³
w 1956, mieszka w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie; w 1992-1998  na
UAM w Poznaniu. Dr nauk humanistycznych na UW; w 1993  habilitacja na UAM,
na podstawie pracy Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku; od 1999 prof. tytularny
(Polskie ¿ycie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940). Przebywa³ na sta¿ach w
Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Miñsku, Wilnie; w 1997  stypendysta Jerzego Giedroycia w Pary¿u. W 1998-2002  konsul generalny RP w Wilnie. Autor prac, m.in.
Dzieje literatury litewskiej do 1917 roku; Leksykon kultury litewskiej; Wileñska Encyklopedia 1939-2005; piêciu tomów Encyklopedii Ziemi Wileñskiej, antologii literackich,
s³ownika biograficznego Polacy na Litwie. 1918-2000, przewodników po Wilnie.
Tadeusz Juchniewicz  ur. 17 maja 1961 we Wroc³awiu. Absolwent Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wroc³awskiego. Mi³onik Wileñszczyzny i Lwowszczyzny. Wspó³organizator corocznych akcji charytatywnych skierowanych do polskich szkó³ na Kresach. Mieszka we Wroc³awiu.
Adam Lizakowski  ur. 24 grudnia 1956 w Dzier¿oniowie. Od 1981 przebywa
poza granicami Polski. Autor tomików poetyckich, laureat nagród literackich. Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce, odznaczony medalem Zas³u¿ony dla Miasta
Dzier¿oniowa. Honorowy cz³onek Towarzystwa Dolnol¹skiego w Chicago. Autor
156

wystaw fotograficznych, powiêconych Czes³awowi Mi³oszowi, z którym zaprzyjani³ siê podczas pobytu w San Francisco w latach 1982-1991. Na sta³e
mieszka w USA, w Chicago. Cz³onek SPP.
Maciej Mieczkowski  ur. w Wilnie 7 listopada 1980. Absolwent Wydzia³u
Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu £ódzkiego, w 2004  prezes Oddzia³u £ódzkiego Studenckiej Miêdzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków
(SMOK). W 2008  s³uchacz Szko³y Ludowej N¸rgaards H¸jskole w Danii w
zakresie wiedzy o UE. W 2002  stypendysta Fundacji International Comittee on
Jounalism w redakcji Nowego Dziennika (Nowy Jork). Autor ksi¹¿ki Byæ Polakiem na Litwie. Laureat Nagrody im. Witolda Hulewicza (dwukrotnie). Mieszka w
Wilnie. E-mail: maciej.mieczkowski@gmail.com
Romuald Mieczkowski  pisze jako Tomasz Boñcza. E-mail: znadwilii@wp.pl
Olszewski Jerzy Leszek  ur. 1937 w Hajnówce na skraju Puszczy Bia³owieskiej. Mgr geografii (klimatologia, Uniwersytet Wroc³awski), dr nauk przyrodniczych (Instytut Geografii, Uniwersytet Warszawski), dr hab. nauk przyrodniczych
w zakresie ekologii (Wydzia³ Biologii, Uniwersytet Warszawski). Kierowa³ Katedr¹
Bioklimatologii Zak³adu Badania Ssaków PAN w Bia³owie¿y do 1987, Zak³adem
Meteorologii i Bioklimatologii Akademii wiêtokrzyskiej w Kielcach, obecnie jest
kierownikiem Katedry Geografii i Nauk Spo³ecznych Prywatnej Wy¿szej Szko³y
Ochrony rodowiska w Radomiu. Autor ok. 200 publikacji, g³ównie z klimatologii
regionalnej, lenej, bioklimatologii i ekologii zwierz¹t. Redagowa³ Rocznik wiêtokrzyski, Studia Kieleckie i szereg innych pozycji, recenzent wydawniczy, promotor ok. 200 licencjatów, in¿ynierów i magistrów. Uczestnik wypraw naukowych. Interesuje siê geografi¹ i histori¹ krajów nadba³tyckich i Rosji, studiuje procesy i zjawiska socjologiczne typu praw C.N. Parkinsona, krzywej A. Laffera,
prawa J. Goebbelsa, ³¹cznie ze sterowaniem spo³eczeñstwami.
Edmund Pawlak  polityk, dyplomata, elektronik, absolwent Politechniki
Warszawskiej i Studium Podyplomowego Akademii Nauk Spo³ecznych w Warszawie. W 1988-2006  dyrektor generalny, sekretarz premiera, wiceminister w Urzêdzie Rady Ministrów, doradca premiera i struktur rz¹dowych: Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Sta³ego RM. Nauczyciel akademicki, autor publikacji. Od
1997  prof. nadzwyczajny Wy¿szej Szko³y Umiejêtnoci Spo³ecznych w Poznaniu (Poznan School of Social Scientes), cz³onek jej Senatu. Aktywnie uczestniczy na
rzecz kontaktów polsko-litewskich. Od 1966  prezes Zarz¹du Fundacji Wspierania Wspó³pracy Polsko-Litewskiej. W 1997-2005  cz³onek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i RL. E-mail: polskalitwa@o2.pl
Wojciech Pestka  poeta, prozaik, t³umacz. T³umaczony na jêzyk niemiecki, angielski, rosyjski, ukraiñski i ³otewski. Cz³onek SPP, stypendysta Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP, laureat Nagrody Marsza³ka Województwa Mazowieckiego w kategorii literatury za 2010 rok. Jako prezes Stowarzyszenia Jedlnia, organizuje festyny historyczne Przeciw niepamiêci. Inicjator budowy pomnika W³adys³a157

NOTY O AUTORACH
wa Jagie³³y w Jedlni. Wyda³ m.in. tom opowiadañ Ballada o ¿yletce, tomy poetyckie
Dziesiêæ wierszy dla Grosza, Spacer po linie, a tak¿e zeszyty poetyckie Zwyk³a rozmowa i Miasto, z Maira Asare z £otwy i Siergiejem Morejno z Rosji  zeszyt poetycki Trzy
x trzy. Jego ksi¹¿ka Do zobaczenia w piekle (wyd. Prószyñski i S-ka, Warszawa 2009)
uzyska³a nominacjê do nagrody im. Józefa Mackiewicza za 2010.
Wojciech Piotrowicz  ur. w 1940 w zacianku Obiejucie, powiat wiêciany.
Ukoñczy³ Instytut Nauczycielski w Nowej Wilejce (dzi dzielnica Wilna), a w 1964
 Uniwersytet Wileñski. Pracowa³ jako informatyk. Od 1981 uprawia dziennikarstwo. Wspó³autor almanachów i antologii, w tym antologii poezji wileñskiej Sponad
Wilii cichych fal i Wspó³czesna poezja Wileñszczyzny. Autor zbiorów wierszy: Nec
mergitur; Nad zgie³k, a tak¿e tomów prozy: Ig³a i spowied: Podzwonne sonie i W
g³¹b... i z bliska (w tej ostatniej znalaz³y siê opowiadania, drukowane w latach 90. w
dwutygodniku Znad Wilii). Jest tak¿e t³umaczem poezji litewskiej na polski.
Wac³aw Podbereski  rodem z Wileñszczyzny. ¯o³nierz Wrzenia, AK i póniej WIN-u. W Wilnie w czasie wojny, s³u¿ba w siatce konspiracyjnej Wywiadu
Dalekiego Zasiêgu  72 Komendy Armii Krajowej oraz praca w Wileñskiej Delegaturze Rz¹du RP. Po wojnie  praca w spó³dzielczoci, m.in. na stanowisku dyrektora biura turystycznego Turysta w Gdañsku. Absolwent dwóch uczelni akademickich. Publicysta artyku³ów o tematyce kresowej.
Zenowiusz Ponarski  wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszka³ w Szczecinie, obecnie  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-Vilniana (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).
Alfons Soczyñski (Alf)  ur. 20 czerwca 1940 w Kamiennej Górze na Wo³yniu.
Od 1971 we Wroc³awiu. Studiowa³ filozofiê w Toruniu, ukoñczy³ Wydzia³ Prawa na
Uniwersytecie Wroc³awskim i Studia Podyplomowe na Wroc³awskiej Akademii Ekonomicznej. Pracowa³ w wielu zawodach, m.in. by³ górnikiem do³owym w kopalni
wêgla kamiennego, marynarzem ¿eglugi ródl¹dowej, wychowawc¹ w zak³adzie karnym, sekretarzem gminy, urzêdnikiem, menad¿erem zak³adu produkcyjnego. Od 2000
autor tomików poezji: Od ciany do ciany; Wo³yñskie niezabudki; Fazy ksiê¿yca;
prozy poetyckiej Kwadryga z ojcem; Kronickie zauroczenia; minipowieci Okruchy krainy Soczi; cyklu Kresy  przywracanie pamiêci, powiêconego Wo³yniowi (2
cz.); na Ukrainie ukaza³a siê dwujêzyczna ksi¹¿ka Szumszczyzna w jeden dzieñ.
Janusz Termer  ur. w Warszawie 11 padziernika 1939, absolwent polonistyki, krytyk literacki i publicysta, cz³onek zarz¹du polskiego oddzia³u Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC), wspó³pracownik czasopism spo³eczno-kulturalnych (m.in. Wspó³czesnoæ, Twórczoæ, Polonistyka, Autograf), redaktor naczelny miesiêczników Nowy Wyraz (1974-1979) i Nowe Ksi¹¿ki (1985158

1990), autor monografii literackich i opracowañ, m.in. Wilhelm Mach (1978), Leksykon poetów (wyd. II 1999), Leksykon prozaików (2001), 155 najwa¿niejszych ksi¹¿ek wiata (2005). Mieszka w Warszawie.
W³adys³aw Zajewski  ur. 26 lipca 1930 w Wilnie. Ukoñczy³ Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu £ódzkiego i tam¿e doktoryzowa³ siê w1961. Habilitacja  na Uniwersytecie Toruñskim w 1967, tytu³ prof. zwyczajnego w 1991 w
Instytucie Historii PAN, gdzie pracowa³ w 1963-2000, od 2006 w Ateneum  w
Szkole Wy¿szej w Gdañsku. Cz³onek Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Autor
m.in. publikacji: Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnêtrzne  Militaria 
Europa wobec powstania; Trzy Powstania Narodowe pod red. i z udzia³em Zajewskiego, Stefana Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego; W krêgu Napoleona i rewolucji europejskich; Europa i wiat w epoce Restauracji, Romantyzmu i Rewolucji 1815-1849, z
udzia³em i pod red. Zajewskiego; Józef Wybicki: konfederat  organizator Legionów 
m¹¿ stanu w dobie Napoleona; Powstanie Listopadowe (Polityka  Wojna  Dyplomacja); Wolne Miasto Gdañsk pod znakiem Napoleona; Polska  Belgia  Europa. Wspó³autor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w. pod red. G. Labudy i W. Michowicza. W
1957-1962 drukowa³ w Tygodniku Powszechnym i Znaku. Od 2007 wyda³ tomy
poezji Most Przechodni  Wilno  Nowy wiat; Z Horacym opuci³em miasto moje i
Morze ciemne jak wino. Stypendia naukowe PAN we Francji i w Belgii.
Tadeusz Zubiñski  ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, t³umacz, krytyk,
eseista, brat inflancki Âpsis. Publikacje ksi¹¿kowe: Dotkniêcie wieku; Sprawiedliwy
w Sodomie; Odlot dzikich gêsi; Nikodem Dyzma w £yskowie; Góry na niebie, powieæ sensacyjna Tajemnica, wybór szkiców ba³tyckich Ciche kraje; Etniczne dziedzictwo Ba³tów; Herder w Rydze; Mitologia ba³tycka; Wyspa Zaczarowana, celtyckie legendy i mity dawnej Irlandii (dwa wydania), a tak¿e Wie¿a i inne opowiadania;
Burza nad lasem; Ogieñ przy drodze; Historia literatury ³otewskiej i ³atgalskiej oraz
S³ownik mitów i tradycji rodzimych narodów Estonii, Litwy i £otwy (2010). Laureat
m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii Gall, II Nagrody Konkursu
Literackiego im. St. ¯eromskiego. Cz³onek SPP. Mieszka w Kielcach.
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