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Takiego śniegu nie było przed oddaniem tego
numeru do druku. Przypomnijmy więc zimę na
zdjęciach sprzed lat – W Wilnie nad Wilenką

DRODZY CZYTELNICY

©Romuald Mieczkowski

Wieloletnia tradycja „Znad Wilii” została
doceniona w Niemczech. Otóż na jesieni 2013
roku powstał tam kwartalnik „Magazyn Polonia”, niejako na podstawie i w pewnej mierze
na „licencji” – honorowej naszego kwartalnika wileńskiego. W tym samym formacie i
układzie, w podobnej konwencji, tylko nieco
cieńszy. Miejmy nadzieję, że będzie to ważny krok w dokumentowaniu najważniejszych
działań rodaków w tym kraju, w którym Polacy
Autoportret w lustrze
liczą przecież ponad 2 miliony.
Pojawienie się nowego tytułu – niekomercyjnego i polonijnego, rozprowadzanego gratis, to dziś rzadkość, utrzymanie się na powierzchni –
jeszcze większa. Dlatego życzę wytrwałości i powodzenia – przy wysoko
ustawionej poprzeczce. Ponieważ uważam, że wydawanie takiego pisma
zostawia trwały ślad w postaci kroniki najlepszych dokonań rodaków poza
granicami Polski, stwarza możliwość debiutów dla najmłodszych i pozwala
na promocję twórczości nie tylko literackiej, sprzyja zachowaniu poprawnej
polszczyzny w warunkach zamieszkania wśród innych narodów, jak też
bywa źródłem wiedzy dla zainteresowanych tym zagadnieniem w Polsce.
Tymi względami kieruję się przy wydawaniu naszego kwartalnika. A
2014 to rok 25-lecia „Znad Wilii”. Data ta może być pretekstem do rozważań
o roli i potrzebie podobnych inicjatyw, spojrzenia na nasze dokonania – nie
z perspektywy jedynie konsumpcji czy walki o „polonijne wpływy” i w
sumie z pozycji walki o władzę, tylko z udziałem naukowców, inteligencji
twórczej i artystów – z uwzględnieniem tzw. wartości również uniwersalnych.
Zapraszam Państwa do takich rozważań, jak też do oceny ćwierćwiecza
trwania „Znad Wilii” na swoich pozycjach, do zgłaszania propozycji by
nasza praca była lepsza, dawała – mimo doraźnych trudności i stosowania
pierwiastka społecznego – lepsze plony.
Tymczasem jednak zapraszam do lektury tego numeru, w dużym
stopniu poświęconego Powstaniu Styczniowemu – na zakończenie jego
Roku. Obok publikacji doświadczonych naukowców znalazły się artykuły
młodych autorów, nagrodzonych w konkursie, ogłoszonym w Wilnie
podczas majowego festiwalu poetyckiego, którego organizatorem była
redakcja „Znad Wilii”. Nie brakuje innych ciekawych publikacji.
A z okazji Nowego (jeszcze!) Roku składam najlepsze życzenia.
Bądźmy razem!
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ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
POWSTANIE 1863 NA ZIEMIACH ZABRANYCH
A POZOSTAŁE NARODY DAWNEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
(BIAŁORUSINI, LITWINI, UKRAIŃCY)
Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski

Obszar działań zbrojnych w okresie Powstania Styczniowego daleko
wykraczał poza Królestwo Polskie, obejmując także rozległe połacie tzw.
Ziem Zabranych – a zatem dzisiejsze terytoria Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Na owych ziemiach żyła wtedy liczna mniejszość polska (stanowiąca zresztą w pewnych rejonach nawet większość – na przykład w Białostockiem,
czy na Wileńszczyźnie). Jako swój obszar narodowy zamieszkiwała je
także ludność litewska, białoruska, i ukraińska. Między nią, w diasporze,
obejmującej cały kraj, żyła spora społeczność żydowska – liczna zwłaszcza w dużych miastach Królestwa Polskiego i przeważająca często wśród
ludności miasteczek kresowych na wschodzie. Stosunek owych innych
narodowości, które w perspektywie kolejnego półwiecza miały podjąć
wysiłki, zmierzające do budowy własnych odrębnych państwowości, do
polskiego zrywu narodowego, jest przedmiotem rozważań w niniejszym
artykule. Jego celem będzie zaś próba wskazania, na ile owo nasze największe powstanie narodowe w XIX wieku było także w jakiejś mierze
8
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ostatnim wspólnym powstaniem Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców.
Dla ówczesnego pokolenia Polaków pojęcie Polski
było tożsame z obszarem,
który obejmowała przedrozbiorowa Rzeczypospolita w
granicach przed 1772 rokiem.
Animatorzy polskiego ruchu narodowego, podejmując walkę o odbudowę
utraconego państwa, musieli zatem określić swój stosunek do rodzących
się ruchów narodowych pozostałych zamieszkujących je narodowości i
rozstrzygnąć istotny dylemat: czy dążąc do odbudowy jedności politycznej
uznać, że w jej ramach mają do czynienia także z jednością narodową,
zróżnicowaną na poziomie etnicznym co najwyżej w warstwie lokalnych
dialektów chłopskich, będących odmianami języka polskiego – czy też
swoje działania oprzeć na przeświadczeniu o istnieniu całkiem odrębnych
narodów, żyjących w granicach niegdyś wspólnego państwa. Przy wyborze
tej drugiej opcji w konsekwencji należałoby przyjąć, iż odbudowa owej
jedności politycznej może się dokonać jedynie przy współpracy i poprzez
realizację ambicji i praw narodowych każdej spośród owych narodowości.
Trzeba przyznać, że waga tego problemu nie była jeszcze przez ówczesnych w pełni rozumiana i uświadamiana. Ledwie zapoczątkowane –
litewski, białoruski i ukraiński ruch narodowy, w praktyce jako czynnik
polityczny jeszcze nie istniały. Przedstawiciele tych narodów, świadomi
swej narodowości, wciąż należeli do rzadkości, choć i takie postaci się
zdarzały. Częściej możemy zatem mówić o stosunku chłopów litewskich,
białoruskich i ukraińskich do Powstania Styczniowego. Trudno jednak na
tej podstawie wyrokować o postawie poszczególnych narodów wobec
toczącej się walki z zaborcą, co łatwo można sobie uświadomić, zadając
pytanie o stosunek chłopów polskich do powstania, traktowanego przez
tych ostatnich często jako „pańska wojna”.
Termin ten paradoksalnie oddaje dosyć
dobrze istotę przemian
społecznych i co za tym
idzie – politycznych,
dla których Powstanie
Styczniowe było ważną
cezurą. W dawnej Rzeczypospolitej jedynie
M. Gierymski, Wymarsz powstańców ze wsi w 1863 r. „panowie” – tzn. szlach9
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ta, a zatem naród szlachecki, był narodem
politycznym – innego narodu nie było, gdyż
naród w pojęciu etnicznym jeszcze nie istniał1.
Tylko naród szlachecki posiadał świadomość
polityczną i identyfikował się ze strukturą polityczną państwa, które było jego własnością i
które nieprzypadkowo nazywał Rzeczpospolitą.
Zasięg terytorialny narodu szlacheckiego pokrywał się w pełni z obszarem owego państwa w
granicach z 1772. Dominująca w tej grupie społecznej kultura polska i postępująca polonizacja
Konstanty Kalinowski
sprawiły, że zanikające odrębności etniczne nie
miały znaczenia. W epoce do Powstania Styczniowego włącznie, wysiłki
wszelkich odłamów polskich demokratów zmierzały do rozszerzenia owego
narodu politycznego poprzez przyznanie pozostałym warstwom społecznym
praw równych ze stanem szlacheckim. Miały one otrzymać przywileje
szlacheckie i tą drogą miała zrealizować się idea uobywatelnienia ludu,
a zatem rozszerzenia owego narodu politycznego na wszystkie warstwy
społeczne w obrębie całej dawnej Rzeczypospolitej2. Nie zdawano sobie
bowiem sprawy, że świadomość narodowa może pójść torem etnicznym, a
nie politycznym – tak, jak to się stało w przypadku szlachty.
Terminologia, używana w omawianej epoce, tworzona w oparciu o
odniesienia geograficzne i terytorialne, a nie etniczne, dodatkowo komplikuje rozważania, dotyczące ówczesnych kwestii narodowych i etnicznych.
Nie odpowiada ona bowiem obecnie używanym przez nas pojęciom,
stosowanym dla określenia jakiejś narodowości. Polakowi z Królestwa
Kongresowego połowy XIX wieku Litwin nie kojarzył się z mówiącym
po litewsku chłopem żmudzkim, ale z mieszkańcem dawnego Wielkiego
Księstwa Litewskiego, który pod względem etnicznym mógł być równie
dobrze Polakiem, Litwinem lub Białorusinem; Ukrainiec to był po prostu
mieszkaniec województwa kijowskiego, bez względu na jego pochodzenie
etniczne, województwa podolskie i wołyńskie oraz znaczną część historycznej Litwy zamieszkiwali Rusini, którym to mianem w kontekście geograficznym często określano wszystkich mieszkańców owych terenów, w
tym także etnicznych Polaków. Zwolennikom jedności politycznej dawnej
Rzeczypospolitej Mazurzy, Wielkopolanie, Małopolanie, Mazowszanie,
Litwini, Żmudzini, Rusini, Białorusini i inni wymieniani w tym szeregu
mieszkańcy poszczególnych obszarów, wchodzących w skład państwa
polskiego w 1772, jawili się jako jeden i ten sam naród polityczny i byli
przez nich obejmowani wspólnym mianem Polaków3.
Powstanie Styczniowe pod tym względem było pewnym punktem
zwrotnym, choć myślenie w dotychczasowych kategoriach przetrwało jesz10
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cze jakiś czas po nim4. Było
jednak ostatnim wspólnym
powstaniem, rozgrywającym się pod wspólnym kierownictwem na obszarach
dawnego państwa, objętego
wspólną organizacją struktur Tajemnego Państwa
Polskiego, kształtujących
się od 1859 roku, zarówno w Królestwie Polskim,
jak i na Litwie oraz Rusi
i w pozostałych zaborach
– austriackim i pruskim5.
Jedność terytorialna dawnej Rzeczypospolitej i jedność dążeń politycznych
jej mieszkańców została
potwierdzona już w epoce
manifestacji patriotyczno-religijnych przed powstaniem. Mieszkańcy Litwy, Mapa bitew-potyczek 1863-1864 na Litwie i Rusi, z
Białorusi i Ukrainy żywo datami starć, ułożona przez Stanisława Zielińskiego
reagowali na demonstracje i starcia z wojskiem, do których doszło w
Królestwie Polskim wiosną 1861. W marcu w Wilnie, Kownie, Grodnie,
Mohylewie, Brześciu, Witebsku, Żytomierzu, Kamieńcu Podolskim, Berdyczowie, Hajsyniu i innych miastach na tzw. „ziemiach zabranych” odbyły
się solidarnościowe manifestacje ku czci pięciu poległych. Kulminacja
tego typu wydarzeń nastąpiła latem i wczesną jesienią 1861. Na przedmieściu Kowna, w okolicach Aleksoty nad Niemnem, 12 sierpnia doszło
do spotkania dwóch procesji, podążających z obu stron rzeki, która była
wtedy granicą pomiędzy Królestwem Kongresowym i Litwą. Mimo przeciwdziałania władz rosyjskich, które poleciły rozebrać most na Niemnie,
aby uniemożliwić połączenie się obu pochodów, była to największa z całej
serii manifestacji patriotycznych, organizowanych w owym okresie dla
uczczenia unii lubelskiej z 1569. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy
osób, w tym liczne rzesze chłopów litewskich6. Podobnie tłumna manifestacja odbyła się na polach pod Horodłem nad Bugiem, a zatem na granicy
z guberniami ukraińskimi, gdzie 10 października 1861 zebrało się ok. 15
tys. ludzi, aby uczestniczyć w nabożeństwie i dokonać aktu odnowienia
unii horodelskiej z 1413. W Horkach na Mohylewszczyźnie 29 listopada
1861 roku obchodzono natomiast uroczyście rocznicę wybuchu Powstania
11
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Listopadowego.7
Symbolika pieczęci,
sztandarów i herbów,
używanych w owym
okresie przez struktury Tajemnego Państwa
Polskiego i oddziały
powstańcze także odzwierciedlała manifestowaną jedność polityczną wszystkich ziem
dawnej RzeczypospoliGazeta Narodowa i Manifest Rządu Tymczasowego tej. Dominowała w niej
zwieńczona koroną trójdzielna tarcza herbowa z Białym Orłem polskim,
litewską Pogonią i Michałem Archaniołem – patronem Rusi. Jedna korona
to jedna Rzplita polska – 3 herby obok siebie pod koroną, to trzy ludy
dobrowolnie połączone, jako równi z równymi – pisała o owym herbie
„Gazeta Narodowa” z 20 października 1863 roku8. Rząd Narodowy,
opracowując projekty puszczenia w obieg monety narodowej, planował
umieścić na niej napisy w języku polskim, litewskim i ruskim. Uznanie
owej odrębności językowej mieszkańców poszczególnych ziem dawnej
Rzeczypospolitej świadczyło bez wątpienia, iż problem ich odrębności
narodowej był już dostrzegany. W dokumencie Komitetu Centralnego
Narodowego z 20 września 1862 roku czytamy:
Nie uznajemy Polski podzielonej, dla nas istnieje Polska zjednoczona,
ta Polska, która jednoczy Litwę i Rusinów, bez żadnej hegemonii któregoś z
tych narodów. Wychodząc z tego punktu widzenia, dążymy do odbudowania
Polski w dawnych jej granicach zostawiając narodom tu zamieszkałym
tzn. Litwinom i Rusinom zupełną wolność pozostania w sojuszu z Polską,
albo też rozporządzania sobą według własnej woli9.
Nie można jednak formułować na tej podstawie twierdzenia o istnieniu wówczas gotowości strony polskiej do uznania prawa do odrębności
politycznej Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, aż do ich zupełnego
wyemancypowania się z ruchu polskiego. Przeciwnie – sprawa odzyskania
niepodległości wymagała – w pojęciu większości ówczesnych, aktywnych
politycznie Polaków – mobilizacji wszystkich sił narodowych, zdolnych
wspomóc osiągnięcie tego celu, a każdy separatyzm kojarzony był z intrygą zaborczą, zmierzającą do rozbicia tak pożądanej jedności i przez to
osłabienia szans na ostateczne zwycięstwo. Z czasem stanowisko w tym
względzie ruchu polskiego coraz wyraźniej ewoluowało ku zachowaniu
związku politycznego ziem dawnej Rzeczypospolitej. Wymaganej jedności
towarzyszyć miało jednak równouprawnienie wszystkich jej mieszkań12
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ców oraz wolność obywatelska.
Komitet Centralny w Warszawie,
który w maju 1863 przekształcił
się w Rząd Narodowy, kierujący ruchem niepodległościowym
w całym kraju, w wydanym z
tej okazji dekrecie głosił: Równość w obliczu prawa wszystkich
mieszkańców Polski, Litwy i Rusi
bez różnicy stanu i wyznania oraz
zapewnienie pobratymczym ludom Białoruska gazeta „Mużyckaja Prauda”
Litwy i Rusi złączonym z Polską najrozleglejszego rozwoju narodowości ich i języka10. Jednocześnie w prasie konspiracyjnej dostrzegano, że
podstawowym warunkiem uzyskania tych elementarnych wolności dla
wszystkich wymienionych narodów jest odzyskanie niepodległości. Pod
panowaniem moskiewskim pragnienie to i silna wola nasza nie może
być zaspokojoną (...) Moskwa gnębi język polski, białoruski, małoruski
a narzuca moskiewski; my chcemy, aby każdy język rozwijał się według
żywotności własnej: i litewski, i białoruski, i małoruski, i polski11.
Usiłowanie zachowania jedności politycznej nie zapobiegło jednak
pewnemu lokalnemu zróżnicowaniu ruchu. Odrębności terytorialne pomiędzy Królestwem Polskim, Litwą i Ukrainą były widoczne i w organizacji tych ziem przed powstaniem i w czasie przebiegu samych walk.
Od sierpnia 1862, obok Komitetu Centralnego w Warszawie, istniał wyłoniony ze Związku Trojnickiego w Kijowie Komitet Prowincjonalny na
Rusi, organizujący powstanie w województwach kijowskim, podolskim
i wołyńskim – a zatem na prawobrzeżnej Ukrainie. W maju 1863 roku
przekształcił się on w Rząd Tymczasowy na Rusi.
Jeszcze większą autonomią działania cieszył się utworzony latem 1862
w Wilnie Litewski Komitet Prowincjonalny z Konstantym Kalinowskim
na czele. Był to szlachcic polski zwany przez Białorusinów Kastusiem
Kalinouskim, który wkrótce miał wejść do panteonu białoruskich bohaterów narodowych, jako radykalny przywódca powstania na ziemiach
historycznej Litwy. Od czerwca 1862 roku wydawał
on w konspiracji pierwszą gazetę w języku białoruskim, pisaną jednakże czcionką łacińską pod tytułem
„Mużyckaja Prauda”. Na jej łamach głosił dosyć
radykalny program społeczny, będący próbą pociągnięcia chłopów białoruskich do udziału w powstaniu. Podobną działalność podjął Bronisław Szwarce
w Białymstoku, gdzie publikował pisemko „Hutorka
Staroho Dieda” i „Hutorka Dwoch Sosiedou”12.
Bronisław Szwarce
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Jakkolwiek Kalinowski nie zdołał sprowokować antyrosyjskiego ruchu ludowego w prowincjach białoruskich, to jednak podjęte przez niego
działania przyniosły wymierne efekty. Powstanie,
które w swej początkowej fazie miało głównie
szlachecki charakter, od maja 1863 roku nabierało
charakteru chłopskiego. Przyczyną tego stanu
rzeczy nie było jednak jedynie skuteczne oddziaływanie propagandy powstańczej na lud białoruski, ale także coraz powszechniejsze odsuwanie
się od ruchu szlachty, sterroryzowanej polityką
władz rosyjskich – zwłaszcza po przybyciu na
Litwę gen. Michała Murawiowa „Wieszatiela”,
który surowością stosowanych represji, aż nadto
uzasadnił przydane mu przezwisko.
Sytuacja w różnych guberniach litewskich
była zróżnicowana. W guberniach kowieńskiej
i wileńskiej gdzie przeważała ludność katolicka
– litewska i polska, chłopi wzięli dość liczny
udział w walkach. Istniały nawet oddziały czysto chłopskie, złożone z etnicznych Litwinów z
Michał Murawiew (Mu- komendą w języku litewskim, jak na przykład,
rawiow) „Wieszatiel” i oddział Adama (Adomasa) Bitisa na Żmudzi.
kartka „Bohaterki Polski” Pod koniec powstania – jesienią 1863 partyz napisem: „Apolonia z zantka na Kowieńszczyźnie miała już niemal
Dalewskich Sierakowska wyłącznie chłopski, a zatem w głównej mierze
w więzieniu, którą Mura- litewski charakter. Do lata 1864 w powiecie
wiew zmusza do patrzenia poniewieskim walczył oddział Mażejki (Mana śmierć swojego męża žeika), a w kowieńskim – Mikołaja Pujdokasa
Zygmunta 27.VI.1863 r.”
(Mikalojus Puidokas).
Chłopi białoruscy zachowali się nieco inaczej niż litewscy. Na Podlasiu,
gdzie Białorusini – unici, w zależności od powiatu stanowili od kilku do
25 proc. ludności i byli często wymieszani z żywiołem polskim, sympatie
do powstania były najsilniejsze. Oddział powstańczy, zebrany w Radzyniu
w nocy z 22 na 22 stycznia 1863, składał się niemal wyłącznie z Białorusinów. Na zachodzie Białorusi w guberniach grodzieńskiej i częściowo
mińskiej, gdzie przeważało wśród nich wyznanie katolickie, równie często
zasilali powstańcze oddziały. Nie brak nawet opinii, że na tym obszarze
lud wiejski był życzliwszy dla powstania aniżeli w Polsce. W oddziałach
Ludwika Narbutta, Walerego Wróblewskiego, Romualda Traugutta czy
Pawła Suzina chłopi białoruscy stanowili znaczny procent żołnierzy, a
język białoruski rozbrzmiewał w nich pieśnią przy obozowych ogniskach13:
14
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Hej-ha, razem chłopci, hu ha, my mołodci!
Hej Ha, z Polakami, hu-ha, a Boh z nami!
I na Bożu zdajma wolu, naszy sliozy i niewolu...14

.
Na wschodniej Białorusi, w guberni witebskiej i mohylewskiej, gdzie
dominowało prawosławie, chłopi zachowywali się wrogo wobec polskiego
ruchu i dawali się użyć przez administrację rosyjską do służby w strażach
wiejskich, których zadaniem było wyłapywanie powstańców i donoszenie
o każdym zagrożeniu polską rebelią. Trudno ocenić, na ile takie postawy
wypływały z poczucia ich litewskości czy białoruskości. Bez ryzyka
popełnienia wielkiego błędu można zapewne przyjąć, iż akces ludności
chłopskiej – litewskiej i białoruskiej – do powstania wynikał z kilku powodów – m.in. z konfliktu, w jakim znalazła się wieś litewska i białoruska
z rządem carskim po reformie chłopskiej z 1861, nie zaspakajającej w
pełni chłopskich oczekiwań.
Nie bez znaczenia był także w tym kontekście powstańczy dekret uwłaszczeniowy z 22 stycznia 1863 roku, idący w rozstrzyganiu kwestii własności
ziemi na korzyść chłopów znacznie dalej niż rozporządzenia carskie15.
Ponadto postawa ludności omawianych terytoriów wypływała również
z czynnika religijnego i obawy przed zaprowadzeniem przez Rosjan siłą
prawosławia, na co może wskazywać także liczny udział w powstaniu
duchowieństwa katolickiego z guberni litewskich nawet w roli dowódców
partii powstańczych. Warto przy tym pamiętać, iż chłopi litewscy mieli
świadomość swej odrębności wyznaniowej, a politykę rusyfikacyjną władz,
polegającą na likwidacji szkółek
parafialnych z językiem polskim i
litewskim, odbierali jako działania
wrogie. Ich akces do powstania wynikał także z pewnych wspólnych –
zwłaszcza na Żmudzi tradycji walk
powstańczych – ramię w ramię z
Polakami w poprzednich zrywach
niepodległościowych.
Zdarzały się wszakże przypadki świadomego zajmowania stanowiska wobec polskiego ruchu
powstańczego przez ludzi, którzy
posiadali już odrębną litewską czy
białoruską tożsamość narodową.
Do rzędu takich postaci należy
zaliczyć biskupa żmudzkiego Ma- Ludwik Narbutt, Walery Wróblewski; pocieja Wołonczewskiego (Motiejus niżej – Romuald Traugutt i Paweł Suzin
15
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Valančiusa). Ten chłopski syn – pierwszy pochodzący z ludu, który osiągnął tak wielką godność duchowną, wielce zasłużony dla rozwoju
szkół parafialnych, uczących dzieci chłopskie
w języku litewskim, inspirator druków w tym
języku i organizator ruchu trzeźwości na Litwie,
nie poparł powstania, choć protestował wobec
władz rosyjskich przeciw prześladowaniom religii
katolickiej16. W samym ruchu zbrojnym widział
jednak jedynie szaleństwo, które doprowadzi do
wygubienia najlepszych synów narodu.
W powstaniu wziął natomiast udział Mikołaj
Biskup Maciej Wołonczewski (Motiejus Valančius)
Akielewicz (Mikalojus Akelaitis), także wielce
zasłużony dla wydawania i rozpowszechniania druków i książek w języku litewskim, syn chłopa litewskiego, zesłanego na Syberię za udział
w Powstaniu Listopadowym. W 1863 Akielewicz był współwydawcą
dwujęzycznego pisma „Wiadomości o naszej wojnie z Moskalami” –
redagując jego litewską wersję „Žinia apej Lenku wajna su Moskolejs”,
w którym propagował koncepcje federacji Litwy z Polską. Czynny udział
w walce wziął również poeta Jakub Dauksza (Jokubas Daukša) – jeden z
najbardziej świadomych narodowo Litwinów w owym okresie, członek
sztabu w oddziale Elizeusza Lutkiewicza-Ludobrońskiego, skazany za
udział w powstaniu na 12 lat katorgi. Podobny los spotkał jego towarzysza broni z oddziału Lutkiewicza – jednego z najwybitniejszych
ówczesnych literatów, piszących po
litewsku – Juliusza Hanusowicza
(Julius Anusavičius). Za udział w
powstaniu powędrowali na Syberię
także księża znani ze swej litewskiej
działalności kulturalnej – Klemensas Kaizys i Silvestras Dovydaitis
– rektor Akademii Duchownej w
Worniach (Varniai).
Młoda inteligencja białoruska, do
której mimo jego polskiego pochoJuliusz Hanusowicz (Julius Anusavičius) i Mikołaj Akielewicz (Mikalojus dzenia, trzeba zaliczyć Konstantego
Akelaitis); w drugim rzędzie – Adam Kalinowskiego, o ile opowiedziała
(Adomas) Bitis i ks. Józef Sylwester Do- się za białoruskością i uświadomiła
widajtis (Juozapas Silvestras Dovydaitis) sobie istnienie owej odrębnej naro16
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dowości, bez wyjątku znalazła się po stronie
powstania. Wynikało to z dosyć prostej przyczyny, a mianowicie z faktu, że tylko będąc
po tej stronie można było być Białorusinem.
Dla władz rosyjskich naród białoruski jako
taki nie istniał, gdyż w ich pojęciu Białorusini byli po prostu Rosjanami. Kalinowski
swój wybór przypłacił kaźnią na Placu Łukiskim w Wilnie, gdzie został powieszony 10
marca 1864 roku. W pisanym po białorusku
liście, który zdołał przemycić z więzienia,
znanym jako List spod szubienicy, zwracał
się do swych rodaków słowami: Braty maje,
mużyki rodnyja! Spad szybienicy maskouskaj
prychodzić mnie da was pisaci i moża raz Znaczący poeta białoruski Winastatni...17, nawołując przy tym, aby byli centy Dunin-Marcinkiewicz
gotowi do wznowienia walki – zawsze, jak tylko bracia spod Warszawy
chwycą za broń, by walczyć o prawdę i swobodę.
Pierwszy znaczący poeta białoruski Wincenty Dunin-Marcinkiewicz
– autor przekładu na język białoruski Pana Tadeusza, także zaangażował
się w ruch powstańczy. Jego córka Kamila została zesłana do guberni
permskiej, jako szkodliwa i nielojalna w sprawach politycznych, a sam
Marcinkiewicz, któremu niczego nie potrafiono udowodnić, znalazł się w
areszcie, gdyż rosyjski Audytoriat Polowy uznał go winnym wychowania
rodziny swojej w duchu nielojalności wobec rządu18. Na Syberii znaleźli
się także literat białoruski Artemiusz Weryha-Darewski, walczący w szeregach powstańczych, oraz poeta białoruski Franciszek Karafa-Korbut.
Nieco inaczej kształtowała się sytuacja na ziemiach, zamieszkałych
w większości przez Ukraińców. Tu ludność polska była w zdecydowanej
mniejszości, a miejscowi chłopi ukraińscy prawie, bez wyjątku prawosławni, byli wrogo nastawieni do polskich panów i polskiego powstania.
Wzajemne stosunki obciążała dodatkowo wielowiekowa
tradycja buntów i wojen polsko-kozackich. Antagonizm
ów był naturalnie skrzętnie
podsycany przez władze rosyjskie. Nie przeszkadzało
to Rosjanom zaprzeczać –
podobnie jak w przypadku
Białorusinów – istnieniu odrębnego narodu ukraińskiego.
Manifest  Powstańczy – tzw. Złota Hramota
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Starannie dbano o to, aby
uniemożliwić zbliżenie pomiędzy polskim dworem
a ukraińską wsią. Prowadzenie przy dworach prywatnych szkółek elementarnych dla chłopskich
dzieci zostało zakazane.
Tablica pamiątkowa powstańcom we wsi Sołowiow- Właśnie w 1863 zakazano
ka: „Pamięci tych, którzy niosąc swobodę ludowi też wszelkich druków w jęukraińskiemu, padli swych idealnych dążeń ofiarą” zyku ukraińskim, traktując
je paradoksalnie jako polską intrygę, zmierzającą do rozbicia jedności
narodu rosyjskiego, którego szczepem mieli być jakoby Ukraińcy.
W tej sytuacji ruch powstańczy na Ukrainie nie spotkał się praktycznie
z żadnym pozytywnym odzewem wśród ukraińskiego ludu. Do powstania
poszli jedynie związani ze szlachtą kozacy dworscy, często świetni żołnierze, którzy nie mogli być jednak uznawani za reprezentantów postawy,
zajętej przez większość ukraińskich chłopów. Ci bowiem masowo dawali
się użyć w szeregach tzw. straży wiejskich przeciw powstaniu. Władze
rosyjskie zmobilizowały w ten sposób ok. 120 tys. ukraińskich włościan.
Część oddziałów powstańczych lub powstańców, śpieszących dopiero na
miejsce koncentracji, została przez owe straże pochwycona i oddana w
ręce rosyjskie bądź zamordowana na miejscu.
Taki los spotkał 21 osobowy oddziałek Antoniego Jurewicza, który
wyruszył z Kijowa z zamiarem ogłaszania ludowi manifestu powstańczego
tzw. „Złotych hramot” i z wyraźnym postanowieniem niepodejmowania
z nim walki nawet za cenę własnego życia. Cenę tę faktycznie przyszło
zapłacić 12 powstańcom z tego oddziału, którzy zginęli pod wsią Sołowiówka, zaatakowani przez ponad tysięczny tłum chłopów. Pozostałych 9
rannych oddano w ręce moskiewskie. Na Wołyniu natomiast w niektórych
wsiach chłopi ukraińscy z radością przyjmowali Złotą hramotę i oczekiwali od oddziałów powstańczych jej
wyegzekwowania na właścicielach
ziemskich19. Ponieważ jednak władza powstańcza nigdzie na dłuższy
czas nie zdołała zaprowadzić swej
administracji, obiecywane reformy – równość wszystkich wobec
prawa, swobodne przemieszczanie
Działacze ukraińscy – Włodzimierz An- się, nadanie chłopom własności ziem
tonowicz (Wołodymir Antonowycz) oraz dotychczas przez nich dzierżawioJulian Ławrowski (Julijan Ławrywśkyj)   nych itd. – jej autorytet był nikły.
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W tych warunkach powstanie
na Ukrainie nie mogło długo się
utrzymać. Faktycznie po dwudziestu dniach walk większość
oddziałów powstańczych uległa
rozbiciu, a nieliczne przedarły
się do Królestwa lub Galicji.
W bardziej zróżnicowany
sposób zachowała się także Ukraiński spiskowiec Andrij Potiebnia wyinteligencja ukraińska, świa- konał zamach na gen. Aleksandra Lüdersa
doma swej ukraińskości i zwłaszcza w Galicji rozbudzona narodowo już
od czasów Wiosny Ludów 1848 roku. Włodzimierz Antonowicz, jeden z
organizatorów Związku Trojnickiego w Kijowie, przed powstaniem zerwał
więzi z polskim ruchem niepodległościowym, uznając, iż perspektywicznym zamiarem Polaków jest polonizacja ukraińskiego ludu. Szlachtę polską uważał przy tym za groźniejszego wroga niż Rosjan i miał nadzieję,
że klęska powstania złamie jej siłę na Ukrainie. Taka postawa miała go
wkrótce zaprowadzić na pozycje lojalnego poddanego rosyjskiego cara,
w którego państwie żadni Ukraińcy przecież nie istnieli.
Skrajnie odmienną decyzję podjął Andrij Potiebnia – Ukrainiec, oficer
armii rosyjskiej, który już w okresie przedpowstaniowym związał się z
polskim ruchem spiskowym, w czerwcu 1862 wykonał zamach na gen.
Aleksandra Lüdersa, pełniącego obowiązki namiestnika Królestwa Polskiego i wreszcie zginął, walcząc w szeregach powstańczych w bitwie
pod Skałą w marcu 1863.
Swoją odrębność narodową podkreślali także działacze ukraińscy
ze Lwowa, którzy zdecydowali się poprzeć polskie powstanie. Strona
polska nie miała im jednak wiele do zaoferowania. Julian Ławrowski
(Julijan Ławrywśkyj) – reprezentant owych środowisk ukraińskich, od
komisarza Rządu Narodowego Władysława Majewskiego nie uzyskał
żadnych przyrzeczeń, zaspakajających ukraińskie ambicje narodowe.
Program odbudowy Rzeczypospolitej w granicach z 1772 pozostawiał
całą lewobrzeżną Ukrainę poza zasięgiem planowanego ruchu, jej wyzwolenie uznawano co najwyżej za możliwe w odleglejszej przyszłości.
Dla świadomych swej narodowości Ukraińców taki program nie był
żadną propozycją rozwiązania ich kwestii narodowej. Mimo to, znany jest
epizod spisku, zawiązanego wyłącznie przez Ukraińców – Włodzimierza
Synehuba, Wiktora i Leonida Potockich, S. Pleszczenkę i W. Pilipienkę
w powiecie perejesławskim – a zatem już na lewobrzeżnej Ukrainie – w
celu zaagitowania chłopów do przyłączenia się do polskiego powstania.
Spisek ten został jednak rozbity w dniu wybuchu insurekcji na Ukrainie
8 maja 1863 roku.
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Warto zwrócić uwagę, że Rząd Narodowy podjął
pewne wysiłki, zmierzające do pozyskania chłopów
ukraińskich dla powstania. Dowódcy powstańczy otrzymali rozkaz, aby odczytywać publicznie złote hramoty
we wsiach, przez które przechodziły prowadzone przez
nich partie. W Galicji Wschodniej rozpoczęto nawet
formowanie specjalnego oddziału kozaków pod dowództwem Adama Wyleżyńskiego, zorganizowanego w
Pułkownik Struś sotnie i umundurowanego według wzorów kozackich.
(Jan Stella Sawicki) Miał on stanowić kadry dla planowanej większej formacji tego typu. Miano przekroczyć kordon rosyjski i wejść na Wołyń i
dalej na Ukrainę „w celu poruszenia ludu ruskiego”. Każdy jego żołnierz
miał zostać dziesiętnikiem, a każdy dziesiętnik – setnikiem. Idei tej nigdy
jednak nie udało się zrealizować.
Próbę zorganizowania innego oddziału ukraińskiego w Galicji podjął także
płk. Struś – Jan Stella-Sawicki, ale różnice polityczne pomiędzy Rządem
Narodowym a Postępową Gromadą Rusińską we Lwowie uniemożliwiły
porozumienie. Gromada żądała, aby Rząd Narodowy przestał uważać Ruś za
część państwa polskiego i zrzekł się do niej praw historycznych. Oczekiwano,
iż naród polski dopomoże do rozwinięcia się narodowości Rusińskiej, obiecując
w takim razie, że wyzwolona Ruś stworzy z Polską federację. Taki program
okazał się jednak nie do przyjęcia dla Rządu Narodowego, stojącego na zasadzie przywrócenia Polsce granic z 1772 roku20. Mimo to, już wiosną 1863 na
pola bitew w Królestwie Polskim wyruszały z Galicji oddziały powstańcze. Jak
pisze Paweł Jasienica, Z tamtych stron wybrały się też „na Moskala” grupy
powstańców przybranych oryginalnie – w świtki oraz potężne czapy baranie
z żółtymi denkami, zwisającymi na ramię na kształt trójkątnego worka. To
Ukraińcy, strojem wzorowanym na dawnych Zaporożcach, podkreślali swoją
narodową odrębność we wspólnie toczonej walce21.
Owo braterstwo broni przedstawicieli narodów dawnej Rzeczypospolitej zaistniało w epoce Powstania Styczniowego po raz ostatni. Funkcjonujące dotąd poczucie jedności, oparte na przeświadczeniu o istnieniu
jednego narodu politycznego po roku 1863 stopniowo zanika. Ów dawny
naród polityczny wychodzi z powstania
podzielony na nurty
narodowe, identyfikujące się na bazie
etnicznej. Dawni
powstańcy stają się
świadomymi LitwiTadeusz Adjukiewicz, Scena z Powstania Styczniowego nami, Ukraińcami
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bądź Białorusinami, którzy jedynie brali udział w powstaniu polskim.
Przywrócenie Rzeczypospolitej w granicach z 1772
staje się nieaktualne jako program polityczny nawet dla
samych Polaków. Różnicuje się też stosunek poszczególnych narodów do powstania. Litwini – nawet ci, którzy
brali w nim czynny udział, zaczną wkrótce zaprzeczać,
jakoby miało ono jakiekolwiek znaczenie dla rozwoju
narodowości litewskiej, co dopiero obecnie – tj. po 150 Autor artykułu
latach od opisywanych wydarzeń, wydaje się zmieniać. Sejm litewski uznał
rok 2013 rokiem Powstania Styczniowego, a nowsza historiografia litewska
stoi na stanowisku, że powstanie 1863 zrodziło ideę niepodległego państwa
litewskiego22. Ukraińcy uznają je za powstanie polskie, które jedynie w
swym fragmencie rozgrywało się na części ziem ukraińskich. Białorusini
będą starali się wpisać je w swoją tradycję narodową, jako ruch na ich terytorium etnicznym białoruski, zmierzający do wyzwolenia społecznego i
narodowego, który z jednej strony dał im wielu bohaterów narodowych, z
drugiej – jednak zahamował rozwój białoruskiej świadomości wśród ludu,
gdyż cała nieliczna jego inteligencja, która zdążyła się wykształcić przed
1863, zginęła w powstaniu lub poszła na Sybir czy emigrację.
Zanim jednak opustoszały ostatnie powstańcze obozy, śpiewane przy
ogniskach i na biwakach piosenki mówiły nadal o jedności walczących
o wolność narodów i wzywały ich synów do ofiarności i poświęcenia w
imię wspólnej sprawy:
Za wszystkie męki Polski, męki Litwy,
W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk,
Do bitwy bracia, do śmiertelnej bitwy!
Zwyciężym, jeśli nie opuścim rąk23.

W imia Ot’ca i Syna
Ce nasza mołytwa.
Jako trojca ta jedyna
Polszcza, Ruś i Łytwa24.

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski
Przypisy
1
Dzieje typologii „naród polityczny” („obywatelski”) – „naród kulturowy” („etniczny”),
wywodzącej się od koncepcji Kulturnation i Staatsnation Friedricha Meinecke (1908), przedstawia A. Walicki, Philosophy and Romantic Nationalism: the Case of Poland, Indiana 1994,
s.64-67; idem, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej, Warszawa 2000, s.15-20; idem,
Koncepcje tożsamości narodowej i terytorium narodowego w myśli polskiej czasów porozbiorowych, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1993, s.217-218; zob. też: T.
Kizwalter, O nowoczesności narodu. Przypadek Polski, Warszawa 1999; idem, Nowoczesność
narodu jako problem badawczy – przykład Polski, „Historyka” 1999, s.3-14.
2
Najlepiej tę ideę oddaje hasło, głoszone przez Maurycego Mochnackiego: ażeby (...)
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cała Polska w poprzek i na podłuż była wybrukowana herbami. M. Mochnacki, O rewolucji
społecznej w Polsce, [w:] Pisma krytyczne i polityczne, t.2, Kraków 1996, s.154.
3
Taki sposób myślenia prezentowany jest jeszcze dobitnie przez A. Mickiewicza: Litwin i
Mazur bracia są; czyż kłócą się bracia o to, iż jednemu na imię Władysław, drugiemu Witowt?
Nazwisko ich jedne jest, nazwisko Polaków – A. Mickiewicz, Powieści poetyckie. Księgi
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, Warszawa 1981, s.242.
4
Z tych pozycji pisana jest wydana już po powstaniu w 1865 pod imieniem Gozdawy
broszura Leona Czekońskiego, Ruś przed i po powstaniu zbrojnem 1863 r., Bendlikon (pod
Zürichem) 1865.
5
O organizacji Tajemnego Państwa Polskiego patrz: F. Ramotowska: Narodziny Tajemnego
Państwa Polskiego 1859-1862, Warszawa 1990; idem, Tajemne Państwo Polskie w powstaniu
styczniowym 1863-1864, t.1, Warszawa 1999, t.2. Warszawa 2000.
6
S. Chankowski, Społeczeństwo ziem północno wschodnich wobec powstania styczniowego, [w:] Powstanie styczniowe 1863-64. Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, pod red. S. Kalembki,
Warszawa 1990, s.350-355.
7
A. Wroński, Powstanie styczniowe na Ukrainie, [w:] Powstanie styczniowe 1863-64.
Wrzenie. Bój. Europa. Wizje, pod red. S. Kalembki, Warszawa 1990, s.374-376; E. Maliszewski,
Rok 1863 na kresach mohilewskich, Warszawa 1920, s.6.
8
Cyt za: S. Kieniewicz, Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983, s.702.
9
Cyt. za: D. Fajnhauz, 1863 Litwa i Białoruś, Warszawa 1999, s.320.
10
Ibidem.
11
Ibidem, s.321.
12
P. Łossowski, Z. Młynarski, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym,
Wrocław 1959, s.175.
13
P. Łossowski, Z. Młynarski, op. cit., s.168 i 175-176.
14
Zapomniane wspomnienia, oprac. E. Kozłowski, Warszawa 1981, s.27.
15
Szerzej patrz: S. Kieniewicz, Manifest 22 stycznia 1863 roku, Warszawa 1989.
16
O Motiejusie Valančiusie szerzej patrz: E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod
władzą carów. Litwa w XIX wieku, Kraków 2003, s.185-201.
17
K. Kalinowski, List spod szubienicy, [w:] T. Poźniak, Antologia literatury białoruskiej
od XIX do początku XX wieku, Wrocław 1993, s.82-83.
18
D. Fajnhauz, op. cit., s.317.
19
P. Łossowski, Z. Młynarski, op. cit., s.192.
20
P. Łossowski, Z. Młynarski, op. cit., s. 198-202; F. Rawita-Gawroński, Rok 1863 na
Rusi. Ruś Czerwona i wschód, Lwów 1902, s.307-313.
21
P. Jasienica, Dwie drogi, Warszawa 1988, s.182.
22
http://dzieje.pl/aktualnosci/litewski-sejm-uczcil-150-rocznice-powstania-styczniowego
23
W. Wolski, Marsz powstańców, [w:] Jeszcze Polska nie zginęła! Pieśni patryotyczne i
narodowe, zebrał Franciszek Barański, cz. II, Słowa, Lwów, b.d.w., s.172.
24
Wiersz Platona Kosteckiego – poety polsko-ruskiego (polsko-ukraińskiego), cyt [za]:
Łukasz Adamski, W pułapce etyczności, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 6(52)/2009, s.4956. W polskiej wersji brzmi następująco:
W imię Ojca i Syna… to nasza modlitwa,
Jako Trójca jedyna – Polska, Ruś i Litwa.
Jedna Boga Królowa modli się za nami
z Częstochowy, Poczajewa i znad Ostrej Bramy.
Zob. też: A. Łazar, Kresowy tygiel narodów, religii i kultur, czyli... unia tu już była, „Niedziela Zamojsko-Lubaczowska” nr 37(573), 13 września 2009, s.6. ftp://gsw11.internetdsl.
tpnet.pl/data/public/pliki/niedziela/130909_niedziela.pdf
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Powstanie Styczniowe w literaturze białoruskiej ma dość dawne korzenie. Może
nie aż tak mocne, jak w literaturze polskiej,
znanej z podstawówki. Ale ten temat w
dziejach naszej literatury więcej zajmuje
miejsca niż w sąsiednich literaturach: letuviskiej (litewskiej), łotewskiej, ukraińskiej
– nie mówiąc o rosyjskiej.
Temat ten (na historycznej Litwie-Białorusi nie mówi się Powstanie Styczniowe,
lecz Powstanie Lat 1863-1864) w literaturze
białoruskiej zaistniał wraz z samym powsta- Autor publikacji podczas XX
niem. Choćby w postaci piosenek, śpiewa- MFP „Maj nad Wilią”, 2013
nych w oddziałach partyzanckich. Oto jako przykład piosenka, pochodząca
z terenu wołkowysko-berestowickiego, tekst której był znaleziony przeze
mnie w 1977 roku na łamach czasopisma „Tygodnik Ilustrowany”:
Hej ža, chłopcy, dosyć spać!
Para kosy prybirać!
Kosy, kosy i siakiery –
Baranici svajoj viery. Para!
Irad našy dzietki bje,
A kroŭ našu, jak vuž pjе.

Lepiej byci mučanikam,
Čym cesarskim nievalnikam. Para!
Vy za piečkaju na połu.
Myu lesie ziamlu hołu
Prytulili b jak piarynku,
By zasnuci choć hadzinku. Para!

Dość sporo (prawie nieoczekiwanie) powstało „dużych” utworów
poetyckich anonimowych, których niemało przechowało się i o których
teraz wiemy: Hutorka dwóch susiedaŭ, Wiasna hoła pierapała czy
Hutorka staroha dzieda:
Ej, skażycie, dobry ludzi!
Szto heta na świecie budzie?
Czy Boh nie zmiłujetsia nad nami
I daść pahinuć pad Maskalami?...
Oj nie, bratcy! nia tużycie;
Na tu poru ŭspamianicie,

Jak pred daŭnimi hadami
Biŭsia Palak z Maskalami.
Za szto ż jany wajawali,
Stolki krowi razliwali?
Oj za toja, szto narodu
Palak chacieŭ dać swabodu!
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Jak Maskal taho daczuŭsia,
To na Polszczu nawiarnuŭsia,
I Niemiec staŭ pamahaci,
Sztob Palaka zwajawaci.

I bilisia, wajawali,
Pakul Palaka prahnali;
Oj da panios swajo hore,
Biedny Palak aż za more.

Najbardziej wyrazisty pogląd na stosunki litewsko-polskie do „moskali”
przedstawia hutorka-gawęda Kryŭda i Praŭda. Tak ostro w stronę okupantów przemawia chyba tylko znana piosenka z okresu Powstania Kościuszki
(Возьмем косы ды янчаркі,/ Пойдзем гордыя гнуць каркі./ Няхай Москаль
уступае,/ Няхай Беларусаў знае). Ale jako piosenka z okresu Powstania
1794 była dość dawno znana badaczom, to hutorka Kryŭda i Praŭda dopiero
na przełomie XX/XXI w. była opublikowana w całości:
Bratcy, duża nam ni ładna!
Za Maskaliom żyć niskładna.
Nia tо, sztо za Pоlszczy-matki,
Tahdy-tо byli paradki!
U wusim mеli wyhоdu,
I Pan Bоh dawaŭ urоdu:
Jak les, bywała, pszanica,
Коłas żyta sirabrycca.
Jaczmiеń, hreczka i awios –
I harоch, jak ścina rоs.

Aharоdaŭ ni prybrać,
Szumić trawоj sinażać;
Кarоŭ, świnniеj i awiеc
Pоwin, bywała, chlawiеc.
A kоniki ż tо jakija?
Hniеdźki, warancy, siwyja;
Pczоłki ŭ wulach hudziеli,
Miod d’atwału pili, jеli.
Hnuliś pad fruchtam sady –
Tо-tо bywali łady!

Brzmi to nie mniej majestatycznie niż pod piórem Adama Mickiewicza:
Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała.
Każdy naród szczyci się postaciami, których nazwiska kojarzą się
z wolnością i braterstwem. U Bułgarów będzie to Christo Bojczew, u
Węgrów-Madziarów – poeta Šandor Petőfi, u Włochów – Giuseppe Garibaldi, u Polaków – Szymon Konarski, u Rosjan – Hercen, Dobrolubow,
u Ukraińców – Taras Szewczenko..
Dla Białorusinów takim bohaterem narodowym, walczącym o wolność
swojego ludu, był Konstanty Kalinowski (1838-1864), uczestnik Powstania
1863 roku na Litwie-Białorusi. W tym roku mija 175 lat od jego urodzin
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i 150 lat od powstania, które związane jest
u nas z jego nazwiskiem.
Dlaczego tak się stało? Jedna z przyczyn, to że słowo białoruskie najwyraziściej zabrzmiało w gazetce „Mużyckaja Praŭda? (Chłopska prawda), którą
rozrzucano przed powstaniem i podczas
powstania, przeważnie na terenach Gro- Kastuś Kalinouski na białorudzieńszczyzny. Za jej wydawcę uważa się skim znaczku pocztowym, 1993
Konstantego Kalinowskiego – Kastusia Kalinoŭskaha. To pierwsza i
niemal jedyna gazetka białoruskojęzyczna XIX-wieczna – proszę sobie
wyobrazić – w Polsce pod trzema zaborami trzydzieści razy więcej było
wydawnictw – w Warszawie, Wilnie, Lwowie i nawet w Petersburgu.
U nas – nic.
Również w swych Listach spod szubienicy w tym języku pisał Kalinowski do swej ukochanej:
Maryś czarnobrewa, gołąbko ty moja,
Gdzіeż przepadło szczęścіe, jasna dola twoja?
Przeszło wszystko, przeszło, jakby nіc nіe było,
Jeno straszną gorycz w pіersіach zostawіło.
Gdy za naszą prawdę Bóg nas zaczął karać,
Przed rajskіm ogrodem kazał nam przepadać,
Choć zgіnіemy marnіe, przy prawdzіe będzіemy,
Prędzej nіeba nіżlі jej sіę wyrzeknіemy.
Nіe narzekaj, Maryś, na swoją nіedolę,
Przyjmіj karę cіężką, Przedwіecznego wolę!
A kіedy mnіe wspomnіsz, to pomódl sіę szczerze,
Z zaśwіatów przywołasz mnіe swoіm pacіerzem.
Bywaj wіęc mі zdrowy, chłopskі mój narodzіe,
Zaznaj kіedyś szczęścіa, zacznіj żyć w swobodzіe
І czasamі wspomnіj też Jaśkę swojego,
Co zgіnął za prawdę, dla dobra wspólnego.
Kіedy wreszcіe słowo w czyny sіę przemіenі,
Ty stawaj przy prawdzіe, ramіę przy ramіenіu,
Bowіem tylko z prawdą, w gromadzіe і zgodzіe
Dożyjesz staroścі, wolny mój narodzіe!
					
Przełożył: Jan Huszcza
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Do dziś te jego pożegnalne Listy spod szubienicy nie były w całości tłumaczone. I teraz odbędzie
się publiczna ich prapremiera – dzięki przekładowi
na język polski Czesława Seniucha:
Bracіa moі! Chłopy kochane! Spod szubіenіcy
moskіewskіej przychodzі mі pіsać do was, і może już
po raz ostatnі. Gorzko jest porzucać kraj rodzіnny
і cіebіe, drogі mój narodzіe. Jęknіe coś w pіersі,
Wydawca Wacław Łąstow- serce zabolі, ale nіe żal mі gіnąć za twoją prawdę.
ski (Waclau Lastouski)
Przyjmіj, narodzіe, ze szczerego serca słowa
moje przedśmіertne, bo to jakby z tamtego śwіata dla twego dobra pіsane.
Nіe masz, bratkowіe moі, wіększego szczęścіa na tym śwіecіe, jak kіedy
człowіek w głowіe ma rozum і naukę. Tylko wtedy potrafі on żyć w bogactwіe,
w prawdzіe, tylko wtedy westchnąwszy do Boga, zasłuży na nіebo, gdy nauką
wzbogacі rozum, otworzy serce і całym sercem swych blіskіch pokocha.
Ale jak dzіeń z nocą nіe chodzą razem, tak nіe іdzіe razem prawdzіwa
nauka z nіewolą moskіewską. Dopokąd ona u nas będzіe, nіczego u nas
nіe będzіe, prawdy nіe będzіe, bogactwa nіe będzіe anі żadnej naukі. Będą
namі jeno jak bydłem obracać nіe dla dobra, a na zgubę naszą.
Dlatego, Narodzіe, gdy tylko posłyszysz, że bracіa twoі spod Warszawy bіją sіę za prawdę і wolność, ty także nіe pozostawaj z tyłu, tylko
chwycіwszy w rękę co tam masz – kosę, sіekіerę – całą gromadą іdź walczyć
za swoje ludzkіe і narodowe prawa, za zіemіę swoją rodzіnną.
Bo mówіę tobіe, Narodzіe, spod szubіenіcy, że jeno wtedy będziesz żyć
szczęślіwіe, kіedy nad tobą moskala już nіe będzіe.
I w XIX wieku na tym wszystko skończyło się. Ponieważ i sam język
białoruski i tym bardziej temat był zakazany. Dopiero w roku 1919 „Kalendarz białoruski”, redagowany przez Wacława Łąstowskiego (Waclau
Lastouski) wydrukował artykuł o nim pt. Pamięci Sprawiedliwego.
Sporo lat przeleżał u mnie w kryjówce zwój papierów, z fragmentami
których chcę podzielić się. Te dokumenty – mizerna część pamiątki
o bojowniku za odrodzenie białoruskie Kaściuku Kalinowskim...
I potem znów, przez kilkadziesiąt lat o Kalinowskim była
cisza, z wyjątkiem dwóch-trzech
wierszy (Alesia Hurło, Walerego
Marakou,a na Białorusi Radzieckiej). Na Białorusi Zachodniej Ks. Adam Stankiewicz i tablica pamiątkowydana została monografia księ- wa mu poświęcona na murach, przylegadza Adama Stankiewicza Kastuś jących do Klasztoru Bazylianów w Wilnie  
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Kalinoŭski; «Mużyckaja praŭda» i ideja nezależnaści Biełarusi (Wilnia.
1933) — to była 70. rocznica powstania i śmierci Kalinowskiego. Z
tej okazji powstał i pierwszy poemat Michasia Maszary – Сьмерць
Кастуся Калiноўскага (I):
Paŭstańnie zhašana, złamana,
Nadzieja zhublena iznoŭ,
Pa Kraju ŭsim kryvaviać rany
Pad dziki rohat kazakoŭ.

I tam, i tut – pažary śvieciuć
Na doŭhi-doŭhi śniežny šlach.
Iduć pa im paŭstańnia dzieci,
Dy z łancuhami na nahach.

Hulajuć carskija najmity,
Hulajuć katy i prymus!
Litva i Polšč kryvioj zality,
Lażyć staptanaj Biełaruś.

Kazak i kat... Piatla i kula,
Na zhaššych vohniščach – kryvioj
Spraŭlajuć pjanaje razhulle,
Nad «uśmiroinnоj» staranoj.

U zamieć śniežnuju, unočy,
I tam, i tut śmiarotny kryk –
Sialan biaźlitasna łaskočyć
Kryvioj zality carski štyk.

I trupaŭ, trupaŭ – Boża słaŭny!
Chto nie rasstrelany – visić,
Chto nie paviešany – sasłany,
Abo za kratami siadzić.

A po czterech latach (1938) poemat Maksima Tanka Kastuś Kalinowski.
Niebawem przyszła wojna, o Kalinowskim przypomniano jako o partyzancie i były u nas oddziały jego
imienia (komisarzem jednego z nich był pisarz Aleksiej
Karpiuk) – i powstał chyba
jedyny wiersz Piatrusia Brouki – Kalinoŭski.
Dopiero po wojnie, ściślej po śmierci Stalina, i u
nas zaczęto pisać o powstaniu szerzej. Pierwsi byli na- Poeci Maksim Tank i Uładzimir Karatkiewicz
ukowcy-badacze: Rosjanin A. Smirnow, u Polaków – Stefan Kieniewicz,
u nas – Henadź Kisialou. Najmocniej temat Powstania 1863 zabrzmiał
w twórczości Uładzimira Karatkiewicza (1930-1984). Oto jeden z tych
pierwszych jego utworów:
– Нявесьце Калiноўскага:
Niejdzie poruč lažali darohi,
Klič kachańnia lacieŭ ad niŭ,
Ale jon nie kachaŭ nikohа,
Bо zаnadtа radzimu lubiŭ.

Varty lepšaha ŭ śviecie kachańnia,
Rana skončyŭšy mužny palot,
Rusy chłopiec zołkim śvitańniem
Na vysoki ŭzyšoŭ ešafot.
Płač ludzki barabany kryjuć,
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I ad poščaku hłuchnie ziamla,
Na vysokuju horduju šyju
Ŭspaŭzaje źmiajoju piatla.
Z płačam žоravy pralatajuć.
Kurhany i mahilny žvir,
Nie palitaja niva śviataja,
Płač žančyn, ešafot i Sibir.
Nіkni hožaju hałavoju,
Pa niaznanaj stracie ŭzdychaj.
Darahaja, ty stałasia ŭdavoju,

Nie pabačyŭšy žanicha.
Vašy kvietki ŭ āuhach zaviali,
Miesiac marna zhareŭ nad rakoj,
Ty čakała jaho, a stała
I niaviestaj і žоnkaj čužoj.
I čamuści ŭ sercy jak ranu,
Ja niasu tvoj niazbyty los,
Nie darujučy ŭsim tyranam
Nie pralitych taboju śloz.
(1960)

W roku 1965 w czasopiśmie
„Połymia”
(Nr 2-6) wydrukowano
powieść
historyczną
Karatkiewicza Kłosy pod
sierpem Twym. Jako к
асуджэнне, як заклік, як
Danuta Biczel, Łarysa Heniusz, Nił Hilewicz
цэлая праграма, звязаная
з вяртаннем народнай памяці гучалі словы У. Караткевіча, сказаныя
ў рамане: „Kto zgubił swą pamięć – zgubił wszystko”, і як вялікая вера
ў адраджэнне, у фарміраванне сваёй свядомасці ўспрыймаліся ў
аднайменнай п’есе „Кастусь Калiноўскi” апошнія словы правадыра
паўстання: „Ty będziesz umierał Tylko znaj, że jesteś nieśmiertelny, jak
feniks, mój lud, mój naród…” Tragedia Kastuś Kalinoŭski. Śmierć і nieśmiertelność (1969) była wystawiona w Teatrze Dramatycznym im. Jakuba
Kołasa w Witebsku (1979), gdzie był wywieszony biało-czerwono-biały
sztandar – zakazany u nas.
Ze współczesnych poetów należy wymienić nazwiska Danuty Biczel,
Łarysy Heniusz, Niła Hilewicza, Alesia Żamojcina, Zianona Paźniaka,
Siarżuka Sokała-Wojusza i in. Oto jeden z ostatnich utworów, powstałych
w styczniu roku 2013 – Gloria Victis Alesia Czobata:
Kali šmat havorać – і ŭsie pra radzimu!
I ludziej prysiażać biaz jasnych namieraŭ,
I kali nie vajujuć, a tolki hіnuć,
Što rabić padpałkoŭniku inžynieraŭ?!
Zakładajuć cyvilnyja pierarostki
Kamitet paŭstancki ŭ adnoj Varšaviе,
Biez paniaćcia navat pra ruskaje vojska,
Biez nijakaj zbroji ŭ chvale і słaviе.
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Što rabić u hetym pinskim bałocie?!
U prapitaj šlachcie z hniłych padvorkaŭ,
U čužym i dzikim prostym narodzie,
U adviečnym razbrodziе Ajčyny horkaj…
Tak byvaje, što vybaru – nie byvaje.
Tamu – gloria victis, Apošni Dyktatar!
Tak Ciabiе Hіstоryja apraŭdaje.
Tak, jak potym napišam, і budzie praŭda.
Należy zgodzić się teraz z sentencją Ołeksandra Irwańca, pisarza
ukraińskiego: … pisarze białoruscy
wywierają na mnie wrażenie swoją
moralną trwałością. U was zajęcie
się literaturą – prawdziwą literaturą – wymaga nie tylko talentu, lecz
Czesław Seniuch i Zianon Paźniak
również męstwa.
W 150. rocznicę Powstania Styczniowego (a dla nas, przypominam,
na Litwie-Białorusi to jeszcze i 175. rocznica urodzin Konstantego Kalinowskiego – Kastusia Kalinoŭskaha) nie da się wyciszyć przesłania z
jego Testamentu: Bo mówіę Tobіe, Narodzіe, spod szubіenіcy, że jeno
wtedy będziesz żyć szczęślіwіe, kіedy nad tobą moskala już nіe będzіe.
Jak napisał poeta Pimien Panczanka: Fakty u nas i u was,/ A prawda – u
Boga. Po prostu jesteśmy zobowiązani pamiętać o naszych poprzednikach,
ponieważ o nich zapomnieć – to siebie zabić. Inaczej I ўсе вы дойдзеце ў
ярме/ I згасьне долі вашай зьніч – / Калі забудзеце мяне/ I мой з-пад
шыбеніцы кліч (Nił Hilewicz).
Powtarzam: Pamięć o naszych poprzednikach
to nasz obowiązek, bo zapomnieć o nich, znaczy
– zabić siebie. A my nie samobójcy. Do życia przywraca nas nieśmiertelne hasło Kastusia:
– Kogo kochasz?
– Kocham Białoruś!
– Nawzajem.
A zatem: Niech żyje Białoruś!
Ołeksandr Irwaniec
Jazep Januszkiewicz

Tekst przedstawiony 26 maja 2013, podczas konferencji XX MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”.
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ANDRIOLLI – MALARZ I POWSTANIEC
Mieczysław Jackiewicz
Michał Elwiro Andriolli urodził się 2 listopada 1836 roku w Wilnie jako syn Franciszka
– Włocha, który pozostał w Wilnie po kampanii
napoleońskiej 1812 roku – i Petroneli z Bośniewskich lub Gośniewskich. Andriolli przeżył bogate
i – rzec można – awanturnicze życie…
Gimnazjum ukończył w Wilnie i od 1855 studiował w Moskwie medycynę, następnie przeniósł
się do Moskiewskiej Szkoły Rysunku i Rzeźby.
Potem studiował malarstwo w Akademii Sztuk
Pięknych w Petersburgu, dyplom otrzymał w
1857. W latach 1860-1861 studiował malarstwo
w Akademii św. Łukasza w Rzymie. Odebrał więc gruntowne wykształcenie w dziedzinie malarstwa i rysunku.
W 1861 powrócił do Wilna, gdzie utworzył pracownię, ale po
wybuchu Powstania Styczniowego poszedł do słynnej partii Ludwika
Narbutta. Był ranny w bitwie pod Dubiczami, uniknął niewoli rosyjskiej, ukrywał się przez pewien czas w Wilnie, potem w Moskwie,
Petersburgu i Kownie, gdzie został aresztowany i osadzony w miejscowym więzieniu.
W październiku 1863 Andriolli zorganizował udaną zbiorową ucieczkę
z więzienia w Kownie i przedostał się do Rygi, skąd poprzez Szwecję i
Danię dotarł do Anglii. Przebywał w Londynie do 1864, utrzymując się z
wykonywania ilustracji do czasopism oraz rzeźbiąc, próbując też miedziorytnictwa i drzeworytnictwa. W 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał
do 1866, zarabiając ilustrowaniem z kolei pism francuskich i będąc w kontakcie z Władysławem Mickiewiczem
i Bohdanem Zaleskim. Wraz z tym
ostatnim wykonał
ilustracje do Pamiątek starego szlachcica litewskiego Henryka Rzewuskiego
(1866).
W 1866 udał
Michał Elwiro Andriolli (1836-1896), Powstańcza walka się przez Szwajca30
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rię, Austrię i Bałkany
do Konstantynopola,
skąd obdarzony pełnomocnictwem Komitetu
Emigracji Polskiej zamierzał przez granicę
mołdawsko-podolską
przedostać się do kraju. Aresztowany jednak
pod Chocimiem, po
śledztwie, 15 lipca 1866,
skazany został na karę
śmierci, zamienioną na
Michał Elwiro Andriolli, Śmierć Ludwika Narbutta zesłanie do Wiatki, gdzie
w Dubiczach – litografia, 1864-1865
mieszkał do 1871 roku.
W Wiatce prowadził różnorodną działalność artystyczną. Malował obrazy olejne, przede wszystkim portrety i motywy religijne. W miejscowym
kościele katolickim znajdowała się jego Madonna z Dzieciątkiem, zaś w
posiadaniu prywatnym – Burza morska. W soborze prawosławnym były
jego malowidła ścienne. Prowadził też lekcje malarstwa. Jego uczennicą
była Anna Bilińska-Bohdanowiczowa.
Po 1871 uzyskał amnestię i przeprowadził się w okolice Warszawy. W
latach 1883-1886 pracował w Paryżu, w 1866 roku powrócił do Polski i
osiedlił się w Warszawie. W 1877 ożenił się z Natalią Tarnowską, rzeźbiarką, z którą po dziesięciu latach się rozwiódł.
W Warszawie zdobył znaczny rozgłos – jako ilustrator większości
ukazujących się tu czasopism. Tworzył ilustracje do czasopism i książek,
był ilustratorem „Kłosów” i „Tygodnika Ilustrowanego”, autorem ilustracji

Michał Elwiro Andriolli, Panorama Wilna, Muzeum Narodowe w Krakowie;
List malarza do Władysława Bełzy
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do Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Marii Antoniego Malczewskiego,
Lilli Wenedy Juliusza Słowackiego, Starej baśni Józefa Ignacego Kraszewskiego, Dęboroga Władysława Syrokomli.
Malował także obrazy o tematyce religijnej dla kościołów w Kownie
(1891-1892) i w Nowogródku (1892-1893). W 1886 osiadł w swym majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, budował tam domki
według własnego projektu. Pod koniec życia Michał Elwiro Andriolli
zachorował na raka żołądka, w 1895 przebywał w Nałęczowie na kuracji
i tam zmarł 23 sierpnia 1895 roku.
Mieczysław Jackiewicz

W NAJBLIŻSZYCH
NUMERACH:
u

Rok 25-lecia „Znad Wilii” – refleksje i propozycje

u Wokół Oskara Miłosza: Trójka powierników – Petras Klimas,
papież Pius XI i Juozas Keliuotis
u Śladami ks. Michała Sopoćki i Józefa Mackiewicza – Czarny Bór

Teodor Bujnicki w Instytucie Naukowo-Badawczym Europy
Wschodniej w Wilnie
u

u

Organizacja wileńskiego prawosławia

u

Napaść policji na „Dziennik Wileński”

u

Stanisław Witkiewicz – ze Żmudzi po Tatry

u

Memoria: Wilno – Waka – Landwarów

Z dziejów gastronomii Wilna – kawiarnie i restauracje epoki
socjalizmu (2)
u

Młoda poezja Wilna i wiersze uczestników XX Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią i Wisłą” po polsku i po litewsku, a także
vilniana wierszem
u

u Tematyka i bibliografia warszawskiego kwartalnika „Lithuania”

(1990-2007)
u

Opowieści marynarskie – Zielony generał

u Poczet twórców literatury wileńskiej od XVI wieku (alfabetyczny

cykl w odcinkach)
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Wojciech Piotrowicz
O liniach Murawiewa w naszym lesie słyszałem od dzieciństwa. Były to
porobione przez wojsko carskie przesieki do prowadzenia walk z powstańcami 1863 roku. Daleko później, kiedy już namiastki wiedzy historycznej
zaczęły trafiać do głowy, natknąłem się na nazwisko generała-gubernatora
Litwy Michaiła Murawiewa. To on był nadzielony nieograniczoną władzą,
to on szafował wyroki śmierci przez powieszenie w liczbie niemal 130, a 9
tysięcy osób zesłał na katorgę lub do rot aresztanckich. Przez to otrzymał
od ludu przezwisko – Wieszatiel.
W Wilnie na Łukiszkach zawisł jeden z przywódców powstania, ciężko
wtedy ranny Zygmunt Sierakowski – człowiek, który obcował z Mażzinim,
Garibaldim, Hercenem, Lelewelem. Takiż los spotkał przywódcę skrzydła
„czerwonych” Konstantego Kalinowskiego. Natomiast Józef Kalinowski,
wychowany w duchu patriotyzmu i romantyzmu przez macochę – Zofię z
Puttkamerów, córkę słynnej Maryli Wereszczakówny, a przyszły święty
Rafał, otrzymał podobnie karę śmierci. Na szczęście, dzięki usilnym
zabiegom rodziny udało się zamienić egzekucję na zesłanie.
...W wieku wtedy jeszcze młodocianym wybrałem się samodzielnie w
głąb lasu na odszukanie owych przesiek. Była to moja wyprawa „za siedem
gór i rzek” – tak dziś to mogę określić. Rzeczywiście, z wysokości jednego
z pagórków dało się dostrzec dwa prostopadłe pasma porosłe lasem, ale o
całe czuby drzew niższym od otaczającego. Omijając borsucze czy lisie
nory zszedłem do mrocznej, ciemnej doliny.
Roztopiłem się jakby między odgórnym
szumem gałęzi i ciszą oddolną, którą w samej
gęstwinie naruszył nagle suchy trzask zwanych po wileńsku żagarków. Pięć czy sześć
zwinnych, ubarwionych w podłużne paski
dzikich prosiąt rozsuwało ryjkami wysokie
trawy, beztrosko posuwając się w moim kierunku. Znieruchomiałem na ostrzegawcze
parokrotne chrząknięcie maciory. Młodniak
naraz się rozpierzchł we wszystkich kierunkach i zaległ. Po dłuższej chwli rozległ się
dopiero szelest, skąd jeszcze rozległo się
parę chrząknięć i cała liczna leśna rodzina
czworonogów znikła w obszarze, z jakiego
Św. Rafał Kalinowski – powsta- już mi nie była ani widoczna, ani słyszalna.
Ileż pokoleń dzików zmieściłoby się
niec i karmelita, przyszły święty
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między Powstaniem Styczniowym a dniami
współczesnymi, gdyby tak obliczyć – pomyślałem. Jak dotąd nie zetknąłem się z żadnym
potomkiem w prostej linii od powstańców. Polowanie oprawców na ludzi było znać bardziej
bezwzględne, niż zwykle myślistwo.
Na przełaj, po mchach siwobrodych, o
zmroku brnąłem do domu.
Dziś las się wyrównał na byłych przesieAutor publikacji i poeta
kach, nowe wyręby wgłębiły się tak daleko,
że ani resztek historycznych „linii” się nie odszuka.
Jedynie dziki nadal się gnieżdżą, nie wiem tylko, czy też w tamtej
akurat dolinie.
To była moja wtedy pierwsza lekcja jednocześnie historii i przygody.
Lekcja w tamtym moim odcinku czasu i przestrzeni
Wojciech Piotrowicz
„ZNAD WILII” w kioskach „RUCHU” w POLSCE
oraz w sieci GARMOND PRESS.
W niektórych salonikach prasowych,
ulokowanych często przy dworcach PKP i PKS, w marketach.
NAJPROSTSZYM I PEWNYM SPOSOBEM
POSIADANIA CZASOPISMA JEST PRENUMERATA
O kwartalnik prosimy pytać także:
w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa w Warszawie –
ul. Krakowskie Przedmieście 7; w księgarni Domu Spotkań
z Historią w Warszawie – ul. Karowa 20;
w księgarni-antykwariacie „Gryf” przy ul. J. Dąbrowskiego 71;
dystrybucja w Olsztynie – Krzysztof Jankowski, tel. 89 5344878.
Bezpośrednio u redaktora – 48 508764030,
e-mail: znadwilii@wp.pl
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SPALONE KSIAŻKI I ZAGINIONY KAMIEŃ BOHUSZEWICZA
Wiktor Szukiełowicz
Franciszek Bohuszewicz nie był przeciętnym
człowiekiem. O takich mówią, że został ucałowany
w dzieciństwie przez Boga w czoło. Urodził się w
Świranach pod Wilnem, w niedużym majątku swoich dziadków po kądzieli. Po jakimś czasie jednak
rodzice małego Franka przeprowadzili się wraz z
nim nieco na wschód, do Kuszlan, już własnego
folwarku, kupionego wraz z 34 duszami chłopów.
Tutaj wśród miejscowych gęstych lasów dorastał
przyszły poeta, wychowywany przez tutejszą lud- Franciszek Bohuszewicz
ność, mówiącą śpiewną białoruską mową. Jako dziecko często wędrował
ścieżkami pobliskiej Puszczy Żuprańskiej, w której kiedyś lubił polować
książę Karol Radziwiłł. Jeszcze za czasów Franciszka widziano tu naraz
siedem niedźwiedzi, które obierały owoce z dzikiej jabłoni. Z puszczy tej
„rekrutowano” niedźwiedzi do „Akademii Smorgońskiej”, gdzie uczono je tańczyć na gorącej żelaznej tafli. Po takiej „edukacji” żuprańskie
niedźwiedzie trafiały w świat, podróżując z figlarzami po całej Europie.
Franciszka często widziano na górze Pilikance, na której rzekomo przed
wiekami stał przepiękny i bogaty kościół. Podobno ludzie przychodzili do
tej świątyni tylko ze względu na jej sławę i kosztowności, a nie z pragnienia modlitwy, dlatego nie zniósłszy ciężaru ludzkich grzechów, zapadła
ona pod ziemię. Miejscowa legenda mówi, że niejeden raz poszukiwacze
skarbów próbowali odkopać kościół, ale daremnie – każdy z nich nagle
umierał podczas tych prac.
Przesiadywał Franciszek również nad brzegiem rzeki Oszmianki.
Pod Żupranami – mówiono – Napoleon, uciekając od rosyjskich wojsk,
zakopał swój złoty cesarski wóz, wypełniony zrabowanymi w Moskwie
klejnotami. I jego też poszukiwacze skarbów szukają – myląc się, bo jak
mówią mieszkańcy Żupran, rzeka zmieniła swój bieg i skarbu należałoby
szukać w starym jej korycie.
Franciszek bardzo lubił takie opowieści z Kuszlan i Żupran, opowiadane przez włościan i mógł słuchać je godzinami. Po ukończeniu
gimnazjum w Wilnie wybrał się na studia matematyczne do Petersburga,
jednak już po kilku miesiącach za udział w studenckich zamieszkach
został usunięty z uczelni. Wrócił w ojczyste strony i zaczął pracę na
poletku oświaty jako wiejski nauczyciel w Dociszkach, w powiecie
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lidzkim. Tutaj 23-letni potomek Bohuszewiczów dowiedział się o powstaniu. Powstańcom pomagała cała jego rodzina w Kuszlanach: trzej
bracia Franciszka poszli do lasu, a rodzice wraz z siostrą wspierali bojowników, dbając o żywność i schronienie dla nich. Pewna sztaruszka
z opuszczonej już osady pod Oszmianą opowiadała mi kiedyś, że zna
to powstanie z opowieści swoich dziadków, że do lasu poszły nawet
kobiety. „W puszczy hodowano kozy, przędzono i tkano. Przepadli by
chłopi bez kobiet w tym lesie” – mówiła.
Opowiadają na Oszmiańszczyźnie, że Franciszek, stęskniwszy za
krewnymi, spod Lidy dotarł do rodzinnych Kuszlan. W Żupranach, gdzie
znajdował się kościół parafialny i do którego uczęszczali Bohuszewiczowie,
nie bał się wystąpić z płomienną mową, wzywając do obrony ojczystej
ziemi i wsparcia powstania. Młodzieniec przemawiał też z ogromnego
kamienia na Rynku miasteczka. Kamień, na którym w czasach pańszczyzny
chłostano niepokornych chłopów, obstąpiły tłumy ludzi. Słuchali oni przemówienia z ciekawością i zdumieniem, jak księdza na kazaniu. Miejscowi
jeszcze mało wiedzieli o powstaniu – bunt dopiero się zaczynał. Jednak
ktoś z tłumu zadenuncjował Franciszka i ten musiał uciekać z Kuszlan.
Od tej pory walczył w lasach na Podlasiu. Powiadają, że został śmiertelnie
ranny pod Augustowem. Uciekając od prześladujących Rosjan, miał się
schować do wnętrza zdechłej klaczy. Inni mówią, że uratowali go Cyganie,
położywszy ociekającego krwią powstańca w swoim taborze obok rodzącej
kobiety. Kozacy nie mieli odwagi się sunąć do miejsca, gdzie krzyczała
w porodowym bólu Cyganka.
Podobno ojciec Franciszka sprzedał kilka wołów i zawiózł Cyganom
spod Augustowa otrzymane pieniądze jako podziękowanie za uratowanie
syna. Franciszek jednak
nie mógł się pokazać więcej w Kuszlanach. Trwały
represje i młodzieńcowi
groziło zesłanie na Syberię. Uciekł więc na Ukrainę, gdzie po ukończeniu
liceum
jurydycznego
pracował jako urzędnik.
Zwiedzał Rosję, ale na koŻuprany na dawnej mapie, drogowskaz do miasteczka chaną Wileńszczyznę nie
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mógł powrócić. Dopiero w 1884 roku,
po koronacji nowego cesarza Aleksandra III, ogłoszono amnestię dla byłych
powstańców. Franciszek razem z żoną,
byłą mieszkanką Mińska i dwoma
dziećmi, wraca do Kuszlan 25 marca, w
dzień Zwiastowania, w którym to Białorusini w 1918 roku ogłoszą własną
niepodległość. Zamieszkał i pracował
jako adwokat w Wilnie, mieście swojej
wczesnej młodości.
W ojczyźnie zaczyna pisać wiersze po białorusku. Zapisuje opowieści, usłyszane w dzieciństwie, rymuje własne modlitwy. W Cesarstwie
Rosyjskim jednak nie może nic drukować po białorusku. W zaborze
austriackim i pruskim ukazują się dwa zbiory jego utworów – Dudka
białoruska i Smyk białoruski. Rzekomo, sam późniejszy głowa Państwa
Polskiego, Józef Piłsudski pomagał szmuglować książki Bohuszewicza
do zaboru rosyjskiego. Franciszek szykował również Skrzypce białoruskie i zbiór opowiadań, jednak powiadają, syn jego już po śmierci
ojca w ataku złości spalił archiwa rodzinne. Dzieci Franciszka nie
mogły mu darować, że ojciec uchodził wśród miejscowej szlachty
za chłopomana i człowieka niezaradnego, marzyciela, który nie dba
o sprawy materialne. Syn i córka Franciszka odwrotnie – marzyli o
dostatku, chcieli robić kariery. Dlatego nie mogli mu darować braku
środków na start życiowy.
Franciszek się męczył. Marzył o powrocie w strony ojczyste, nie czuł
się tu najlepiej, nie miał poparcia wśród najbliższych. To zmusiło go do
napisania do polskiego działacza i swojego przyjaciela Jana Karłowicza:
Jakiś dziwny nastrój przygniata mnie: dopóki byłem daleko od stron
rodzinnych i od swoich, chciałem niby zbawienia, być tutaj, a dzisiaj...
Nie widzę swoich i szukam ich we wspomnieniach. Co to? Gdzie jest to,
czego szukałem, gdzie te brzegi, do których nie będzie sięgać myśl. Skąd
ten niezrozumiały nastrój duszy?...Powinno to oznaczać, że nie potrafię
żyć rzeczywistością albo nie chcę do tego się przyznać!
Stąd pewnie ten głęboki żal i smutek w jego wierszach:
Chmurki ciemne, braciszkowie mili!
Wiatr was rzuca po ścieżynkach nieba,
Nigdzie nie ma dla was chatki małej,
Odpoczniecie tylko za piecykiem Boga!
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Franciszek jako adwokat często nie brał pieniędzy od biednych
oszmiańskich chłopów, prowadząc ich sprawy w sądzie. Powiadają, że
jednego razu bronił w sądzie chłopa, oskarżonego o to, że jego krowa
stratowała zboże na polu pewnego bogatego włościanina. Biedak strasznie
się wstydził, że jest w sądzie, siedział czerwony jak rak i drżał z przejęcia.
„Czy mogę nie siedzieć w klatce oskarżonych?” – zwrócił się chłop so
sędziego. „Wysoki sądzie, proszę pozwolić oskarżonemu usiąść obok
mnie, bo w rozpatrywanej sprawie tak naprawdę winę ponosi krowa, a nie
jej właściciel” – poparł prośbę klienta adwokat Bohuszewicz. Sąd jednak
odmówił. Wtedy adwokat wstał z własnego miejsca i usiadł w klatce
obok zmieszanego chłopa. Mężczyzna w podzięce chciał ucałować rękę
Bohuszewiczowi, ale ten nie pozwolił.
„Chłopski adwokat”, jak dowodzą, pomógł wybudować w Żupranach nowy kościół. Jego budowa zaczęła się jeszcze przed powstaniem, ale jedną z represji po nieudanym buncie był zakaz wznoszenia
nowych świątyń katolickich, dlatego została wstrzymana. Po amnestii
Franciszek jeździł po całej Wileńszczyźnie, zbierając na odpustach i
kiermaszach potrzebne środki na kościół. Z Kuszlan setkami przywoził
jajka, które dodawano do zaprawy, mocującej kamienie w ścianach
żuprańskiego kościoła.
Fascynował się Bohuszewicz twórczością Adama Mickiewicza, którego nazywał piewcą ziemi
białoruskiej, podkreślając
tym samym źródło natchnienia wieszcza. Razem
z Elizą Orzeszkową, z którą
się przyjaźnił, włączył do
organizacji uroczystości,
poświęconych 100. rocznicy urodzin Mickiewicza.
Wyjechał na wycieczkę do
Kowna, żeby przejść się śladami ulubionego poety. Na
brzegu Wilii Buhuszewisz
się przeziębił. Zapalenie
płuc przeszło w zapalenie
nerki, co doprowadziło go
do śmiertelnego łoża. Przed
śmiercią zawołał do siebie
syna. Niewiadomo, o czym
z nim rozmawiał, podobno
Dom Franciszka Bohuszewicza w Kuszlanach prosił przebaczenia za to, że
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Stary Rynek w Żupranach i kościół św. Piotra i Pawła; Wieża tej świątyni dzisiaj

nie zdołał się zatroszczyć o jego dostatek. Syn wyszedł cały w łzach, choć
nie wiadomo, czy darował ojcu.
Przed śmiercią Bohuszewicz zażyczył, żeby postawiono na jego grobie
prosty drewniany krzyż. Prośbę tę spełniono, zawieszono na krzyżu dudkę
(fujarkę), smyk i skrzypce jako atrybuty poety. Na wstążkach wianków
napisano: Skończyły się pieśnie te, co przygrywał na dudce. W kościele,
który ofiarnie pomagał budować, umieszczono portret poety z napisem
Franciszkowi Bohuszewiczowi od przyjaciół.
I choć poeta już nie żył, twórczość jego budziła innych Białorusinów
do obrony własnego języka i tożsamości. Nasza mowa dla nas jest święta,
bo została nam dana od Boga, podobnie jak i innym dobrym ludziom – te
słowa z przedmowy do Dudki białoruskiej natchnęły niejednego Białorusina do twórczości w ojczystym języku. Białoruski wieszcz Janka
Kupała, który za młodu ułożył kilka sonetów po polsku, po przeczytaniu
tej książki pisał wyłącznie po białorusku. Wielu późniejszych literatów
podkreślało, że zaczęli oni tworzyć pod wpływem poety z Kuszlan. Nazywano też Bohuszewicza „chrzestnym ojcem
Białorusi”, który jako jeden z pierwszych
określił etnograficzne granice białoruskiego
narodu: Może ktoś zapyta, gdzie jest teraz
Białoruś? Tam, bracia, jest ona, gdzie żyje
nasza mowa: jest ona od Wilna do Mozyrza,
od Witebska niemal do Czernihowa, gdzie
Grodno, Mińsk, Mohylów, Wilno oraz wiele
miasteczek i wsi...
Na Białorusi Radzieckiej pod koniec
roku 1920 twórczość Bohuszewicza została
ogłoszona „burżuazyjno-kułacką” i nacjonalistyczną, a w 1937 władze BSRR wydały Poeta Franciszek Bohuszedekret nr 33, zgodnie z którym wszystkie, wicz u schyłku swojego życia
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nawet radzieckie wydania utworów
Bohuszewicza, należało spalić.
W 1939 roku Wileńszczyznę
przyłączono do Związku Radzieckiego. Krzyż na grobie Bohuszewicza w Żupranach został krótko
po tym spiłowany przez komsomolców. Postawiono wprawdzie
pomnik, ale już bez żadnego, nawet małego krzyżyka. Dopiero po
rozpadzie Związku Radzieckiego,
w 1991 roku ktoś z miejscowych
działaczy dorobił na płycie pomnika
mały metalowy krzyżyk, kierując
się ostatnią wolą poety. Po jakimś
czasie krzyżyk znowu został usunięty. Władze państwowe do jubileNagrobek Bohuszewicza w Żupranach
uszu poety zadbały o nowy pomnik
na grobie, lecz krzyżyka znowu na nim zabrakło.
Niewiadomo, gdzie też się podział kamień, na którym w czasach
powstania występował młody Bohuszewicz. Mówią, że zaciągnięto go
przy pomocy traktorów gdzieś do rzeki Oszmianki, ponieważ zawadzał
on przy budowli nowego pomnika Bohuszewiczowi na żuprańskim placu.
Niektórzy mówią, że kamienia nie wywieziono, a potłuczono na miejscu.
Można odnieść wrażenie, jakby ktoś celowo niszczył pamięć o poecie,
jakby obawiając się, że duch Franciszka wzbudzi nowego „proroka”, który
jak młody Bohuszewicz będzie nawoływał do niepokory.
Z kościoła w Żupranach do stolicy wywieziono oryginalny portret poety. Do białej wnęki w ścianie włożono jego czarno-białą kopię. Miejscowe
babcie jednak dotychczas żegnają się przed wizerunkiem Bohuszewicza,
jak przed świętym obrazem, szepcząc przed poetą swoje prośby o zdrowie
i pomyślność dla wnuków.
Wiktor Szukielowicz, Żuprany, Białoruś

Nagrodzona praca konkursowa XX Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad
Wilią i Wisłą”.
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Bożena Mieżonis
Zawsze tu przychodzę w rocznicę Jej śmierci. Była najwspanialszą żoną i przyjacielem na
świecie. Tu w tej ciszy, wśród klonów, przypomina mi się historia naszej rodziny. Właśnie
dziś, szukając listu mojej ukochanej, natknąłem
się na pudło ze starymi zdjęciami. Było tam
nawet kilka odbitek mego pradziadka, gdzie
on ze swoimi towarzyszami się sfotografował
w 1863 roku. Młody, przystojny chłop z niego
Autorka publikacji
był, dziadzio opowiadał mi, że tak pozytywnego
człowieka rodzina nasza nie miała. Mając 18 lat, chciał walczyć o dobro
Ojczyzny, brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Skutkiem tego,
niestety, była wycieczka na Syberię.
Prawda, nie było by mnie, gdyby nie zesłali Jego. Spotkał tam swoją
żonę, która wróciła do kraju już z moją babcią, ale bez ojca dziecka, który
zmarł na zesłaniu. Po nim zostało tylko kilka zdjęć i listy, w których mogę
sobie przeczytać o partyzanckiej wojnie przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
Wnuk mi każdego dnia przynosi gazety. Kilka dni temu czytałem, że
Polska nie popiera uchwały, która ma ustanowić rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Twierdzi, że to przejaw umartwiania się narodowymi
porażkami. Hm, nie wiem, może. Tak, ponieśli klęskę, ale jednak trzeba
było dużo bohaterskiej siły w sobie mieć, aby walczyć o wolność. Sąsiad
mi mówił, że Rosja czczenie Powstania Styczniowego nazywa antyrosyjską propagandą. A Jan gdzieś wyczytał, że na Litwie będą obchody z
okazji rocznicy 150-letniej. Na pewno pójdę, gdy coś będą organizować.
Chciałem kiedyś porozmawiać z wnukiem o powstaniu, ale powiedział, że wszystko wie z lekcji historii. Kilkadziesiąt tysięcy zabitych w
walkach, około 38 tysięcy skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię,
a około 10 tysięcy wyemigrowało. Na lekcjach języka polskiego też już
przerabiali twórczość Orzeszkowej i Żeromskiego. No, i wspomniał, że
pomnik mają postawić w Ejszyszkach. Ma dużo spraw na głowie, nie miał
czasu poczytać listy naszego przodka.
Ja mając już ponad 70 lat, dzięki Bogu mam czasu, więc poczytałem sobie po południu kilka listów pradziadka. W jednym napisał słowa piosenki
powstańczej ....Idźmy, bijmy Moskali, świat nas za to pochwali, walczmy
za swą krainę, pędźmy licho za Dźwinę... Nie doczytałem, bo zięć Nikołaj
przyjechał mnie zabrać do swego domu. Wziąłem kilka pisanek ze sobą,
bo dziś akurat jest prawosławna pascha i pojechaliśmy.
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Mój zięć to wspaniały człowiek, bardzo troszczy się o rodzinę, dom
buduje, kocha ponad życie moją córunię i wnuków, wszystkie święta spędzamy razem, a zazwyczaj podwójnie, bo polskie i rosyjskie. Może nawet ze
mną wybiorą się na obchody 150-letniej rocznicy Powstania Styczniowego,
musimy przecież pamiętać o swoich przodkach, to są nasze korzenie.
Patrz, już słońce zachodzi, rozgadałem się, a muszę jeszcze liście posprzątać i nagrobek umyć, od tego deszczu cały jest w piachu. Przekaż pozdrowienia
dla cioci, bądź zdrowa, do widzenia.
Bożena Mieżonis
Wyróżniona praca konkursowa XX MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”.

1989-2000. ROCZNIKI ZNAD WILII”
Do nabycia są roczniki i archiwalne
numery kwartalnika „Znad Wilii”. W twardej okładce z lat 1989-2000, kiedy pismo
ukazywało się jako dwutygodnik.
„Znad Wilii” ma rodowód niepodległościowy. Na łamach pisma możemy prześledzić kronikę upadku dawnego sytemu,
odrodzenia polskiego życia na Litwie, poznać postawy ludzkie podczas
okresu wielkich zmian i transformacji społecznych. Znajdziemy tu wiele
ciekawych, mało znanych materiałów. To ważne źródło poznania problemów i sukcesów Polaków na Wschodzie.
Roczniki powinny znaleźć się w bibliotekach i ośrodkach, zajmujących się problematyką wschodnich sąsiadów Polski.
Zamówienia – e-mail: znadwilii@wp.pl; tel. 48 508764030

O ZNAD WILII W INTERNECIE

www.znadwiliiwilno.lt
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Zima na wzgórzu Subocz w Wilnie
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SYLWETKI TWÓRCÓW
SOKÓLSKI BRUEGHEL – WITALIS SAROSIEK (1945-2012)
Leonard Drożdżewicz
Witalis Sarosiek (1945-2012) należy do powojennego pokolenia sokółczan, które artystycznie na trwałe wpisało się w historię tego „kresowego
miasteczka”. Właśnie tak o Sokółce mawiał pochodzący z niej Rajmund
Kalicki, znajomy Malarza (od lat szkolnych po wiek dojrzały), pisarz,
tłumacz, znawca literatury iberoamerykańskiej, a szczególnie – twórczości
Jorge Luisa Borgesa, redaktor w wydawnictwie „Czytelnik” i miesięczniku „Twórczość”, znany na całym świecie, z wyjątkiem – zapewne – rodzinnych stron. Zanim przejdziemy do przedstawienia sylwetki Mistrza
pędzla, oddajmy głos właśnie Kalickiemu, który w następujący sposób
charakteryzuje miejscowość leżącą nad Sokołdą:
Miasteczko nazywało się najpierw „gorodok” i „sztetl”. Po „sztetl”
zostały drewniane domy z okiennicami, po „gorodku” – cerkiew, przed
którą kiedyś był niewielki ryneczek. Potem zdjęto kocie łby, nawieziono
ziemi i zrobiono mały park. Nie ma już wokół dawnego rynku kamieniczek
podskarbiego litewskiego Tyzenhauza, które stały sobie spokojnie, nie
wadząc nikomu, aż czyjaś głupota je wreszcie zburzyła.
Dziewiętnastowieczny kościół wznosi się wysoko przy szosie grodzieńskiej, na płaskim wzgórzu. Jest neoklasycystyczny, a ostatnio wzbogacił
się o duże mozaikowe tondo z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej,
które umieszczono w tympanonie nad wejściem.
Miasteczko leży
w zachodnich rubieżach Wielkiego
Księstwa Litewskiego, dziś należących do Polski.
We wsiach, rozrzuconych wokół niego, wśród lasów i
wzgórz, mówi się
często po białorusku. Nazywa się ten
stary i śpiewny język
„prostym”, mówi
Witalis Sarosiek, Dom Tyzenhauza z Domem Ludowym się „po prostu”. To
ziemie jagiellońskie,
(w Sokółce, dzisiaj – muzeum i dom kultury)
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po trochu mickiewiczowskie, gdzie krępe konie, ciągnące
furmanki, dźwigają nad grzbietem
drewnianą, kabłąkowatą dugę. Lasy
i wzgórza [dziś już,
niestety, bezpowrotnie zniszczone
w wyniku bezmyślnych działań
ludzi – rabunku
zachłannego kapitału – uzupełnienie
Witalis Sarosiek, Kościół św. Antoniego w Sokółce
moje – L.D.] są tu
przepiękne (prawie jak u Nikifora), ale samo miasteczko raczej nijakie.
Zawsze wydawało mi się, że wszystkiego w nim za mało: i Wschodu, i
Zachodu. (R. Kalicki, Dziennik nieobyczajny, Warszawa 2008, s. 95).
Ocalić od zapomnienia ów świat, powoli odchodzący już do przeszłości
– taki cel, jak się zdaje, przyświecał Witkowi Sarosiekowi, absolwentowi
Liceum Plastycznego im. Bernarda Morando w Zamościu i warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych, gdy na początku lat 90. ubiegłego stulecia – w
momencie znalezienia się u szczytu swoich możliwości twórczych – wrócił
ze stolicy do Sokółki. Zamieszkał w rodzinnej hacjendzie z ogrodem, przy
ulicy Mariańskiej (pracownię urządził w dużym słonecznym pokoju);
plenerów w okolicy nie brakowało.
Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to – zdaniem znawców talentu
Artysty – najlepszy okres w jego twórczości (zawsze w technice olejnej).
Mistrz pędzla zdążył jeszcze uchwycić, nierzadko w detalach, architekturę starej Sokółki (zanim jej domki masowo zaczęły być pokrywane sidingiem i dryvitem). Maluje kościół św. Antoniego Padewskiego, zawsze
w scenerii zimowej, z ludźmi, saniami, końmi. Wielu oglądającym te
obrazy nasuwają się skojarzenia z dziełami Pietera Breughla Młodszego.
Witalis Sarosiek przenosi na swoje płótna świątynię ze wspomnianym
wyżej tympanonem Tej, co w Ostrej świeci Bramie (powstałym w okresie
sprawowania urzędu przez księdza dziekana Tadeusza Kalinowskiego).
Przedstawia także kościół (z bryłami dwóch starych plebanii), widziany
od strony ulicy 11 Listopada, czy też jego ujęcie z dzwonnicą i dawnym
domem sióstr zakonnych, uchwycone zapewne z okna ówczesnego
mieszkania przyjaciół Artysty: Elżbiety i Janusza Andrukiewiczów
(notabene Malarzowi udało się uchwycić stan zachowania powyższego
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domku dosłownie na kilka dni przed zmianą drewnianej elewacji na
plastikowy siding).
Na usta same cisną się słowa cytowanego wyżej Rajmunda Kalickiego
(ten błyskotliwy opis Sokółki znajdujemy w tekście pt. W miasteczku,
pochodzącym z tomu Dziennik patagoński, zajmującym strony 233-235):
Jestem w niewoli szczegółów. Dom obito brzydkimi płytami i pomalowano na szaro, stare drzewo ścięto, w płocie wstawiono furtkę. Powiedziałem
sobie kiedyś, że przechodząc koło domu, będę odwracał głowę. Spojrzę
do góry albo na prawo, na przysadzisty budynek zamieniony ostatnio
w pub Agnes. Kilka razy udało mi się, potem coś kazało znowu patrzeć
na drewniany dom i szukać w nim resztek dawnego.
Sporządzony przez Rajmunda Kalickiego literacki portret najbliższego pisarzowi świata – rodzinnego miasteczka – artystycznie współbrzmi
z wizją starej Sokółki, prezentowaną przez Witalisa Sarosieka. Obaj
wielcy sokółczanie często spotykali się u przywoływanych już Państwa
Andrukiewiczów.
Najbardziej charakterystycznym przykładem odwoływania się przez
Witalisa Sarosieka do brueghlowskiego stylu jest obraz, przedstawiający
kapliczkę na rozwidleniu ulic Grodzieńskiej i Kresowej – w kopnym
śniegu, z motywem zimowej zabawy na sankach. Malarzowi w genialny
sposób udało się nawiązać do mistrzowskich starych szkół, z ich niezwykłą
dbałością o każdy szczegół krajobrazu. Jakże trafnie i aktualnie brzmią
w tym kontekście spostrzeżenia autora Dziennika nieobyczajnego (s. 96):
Na obrazach „małych” Holendrów znajduję to, co u Mickiewicza w
„Panu Tadeuszu” jest już tylko tęsknotą. Poczucie Wielkiego Ładu: gdzieś
w górze Bóg i Jego zagadkowe wyroki, w dole – pracowici ludzie, posłuszni
naturze i Opatrzności. Obrazy te, choć malowane już w czasach uwiądu
świadomości sakralnej, potwierdzają, że świat ziemski mógł trwać na podobieństwo nieziemskiego. […] Na szczęście dawne krajobrazy zachowały
się nie tylko na holenderskich obrazach. Każdy przechowuje je we własnej
pamięci; to te widoki sprzed lat, gdy liście szeleściły pod stopami inaczej,
inaczej prószył śnieg i inaczej skrzypiał, a wszystko to miało swój sekretny
i zarazem prosty sens, potwierdzało istnienie odwiecznego porządku, który
w miarę dorastania gubiliśmy w nadmiarze myśli.
W sokólskim dorobku malarskim Mistrza znajdują się także przedstawienia obydwu miejscowych cerkwi: pw. św. Aleksandra Newskiego
i znajdującej się na cmentarzu prawosławnym. Uwiecznił je oczywiście
w szacie zimowej, otoczone drzewami. Miejsca te nie mogły zostać pominięte przez Artystę dokumentującego wygląd miasteczka, które – jak
podkreślał Kalicki – leży na Wschodzie i Północy i łączy w sobie tajemnice
obu tych stron świata (Dziennik nieobyczajny, s. 98).
Dopełnieniem owego wyłaniającego się z twórczości Sarosieka wi47
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zerunku
największego
miasteczka
dawnej zachodniej
Grodzieńszczyzny, w
którym zgodnie żyli
wyznawcy wielu religii i przedstawiciele
różnych kultur, jest
ujęcie meczetu muzułmańskiego w Bohonikach – tym razem
w barwach złotej polskiej (a właściwie należałoby powiedzieć:
litewskiej) jesieni,
z przewagą złotego
brązu.
Mistrz odnalazł i
uwiecznił na swoich
płótnach pozostałości kamieniczek podskarbiego litewskiego Tyzenhauza, rozmieszczonych wokół
dawnego rynku. Na
jednym z obrazów
odnajdujemy więc
Witalis Sarosiek, Zimowy pejzaż – kapliczka przy ul. tzw. dom Tyzenhauza
Grodzieńskiej (w Sokółce) i Puciłki w zimowej szacie (obecnie – muzeum),
który Artysta ukazuje od strony parku i drewnianego kiosku-sklepu,
po którym nie ma już ani śladu. Witalis Sarosiek malował też baśniowe
drewniane chatynki w morzu zieleni, położone na obrzeżach Sokółki.
Czasami wyruszał ze swoim przyjacielem „marszandem” Januszem
Andrukiewiczem w plener za miasto, by przy pomocy farb „zapisać”
okoliczne pejzaże – wśród nich np. widok na kościół w Kundzinie, tonący w oceanie zieleni Doliny Łosośny, oraz Puciłki ulubioną porą – zimą,
oczywiście z saniami i biegnącymi przy nich psami.
Malarstwo Witalisa Sarosieka stanowi próbę ocalenia klasycznego
wymiaru tej gałęzi sztuk plastycznych w dobie ekspansji kierunków nowoczesnych.
Leonard Drożdżewicz
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ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH
Romuald Mieczkowski
XII LEGNICKIE DNI KULTURY KRESOWEJ
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Patrząc na organizowane obecnie festiwale, konferencje i sympozja widać
dwie cechy – są to przedsięwzięcia, pozyskujące odpowiednie zasoby materialne
i wtedy, niestety, często zamykające się
w gronie własnych niedużych środowisk; inne odbywają się dzięki uporowi, a nawet determinacji organizatorów.
Te ostatnie, organizowane oddolnie i z
wielkim nakładem pracy, zawdzięczamy Koncerty prowadzili aktor Stanisław
Górka i dr Tadeusz Samborski
konkretnym ludziom.
Niewątpliwie można stwierdzić, że impreza, o której piszę w swym
zapiśniku, nie mogłaby się odbyć bez energicznego udziału dra Tadeusza
Samborskiego, jego umiejętności organizacyjnych, a nawet odpowiedniej
„smykałki” logistycznej. Dni odbyły się dzięki współpracy organizacji o
charakterze wschodnim i kresowym, z czołowym udziałem Stowarzyszenia
Kulturalnego „Krajobrazy” w Legnicy, przy współpracy z instytucjami
lokalnymi. Przywołując ów pierwiastek ludzki, wyodrębnić chcę otwartość
i umiejętność wytwarzania atmosfery. Samborski panował nad wszystkim,
zadbał, żeby goście dojechali najwygodniej, pamiętał o każdym szczególe i o tym, żeby też racjonalnie i jak najpełniej wykorzystać umiejętności

Wytłumaczyć dzieciom, dlaczego polski poeta napisał: Litwo, ojczyzno moja…
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uczestników festiwalu.
Stąd ilość spotkań była
imponująca – prawie
codziennie dwa koncerty, plus też dwa
spotkania autorskie.
Choć przybyłem
w połowie imprezy
(całość trwała od
11 do 20 października), to w moim
przypadku miałem
w sumie 11 prezentacji… Znaczna ich
część przypadła na Na uznanie zasłużyli Magdalena Kotarska (sopran)
spotkania autorskie, oraz akordeoniści Władysława i Mirosław Leluchowie
a dokładniej – na lekcje w szkołach. Odwiedziłem w tym aż trzy szkoły
reymontowskie, tzn. imienia noblisty polskiego, który ukochał polską
wieś. Byłem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Wł. Reymonta w
Pogwizdowie, w szkołach podstawowych w Paszowicach i Uboczu (też
im. Reymonta!). Te reymontowskie szkoły w regionie to też zasługa
Tadeusza Samborskiego, który wysoko sobie ceni twórczość tego
pisarza i wspiera jak może te placówki – w remontach, ale też i ubogaceniu pomocy naukowych i księgozbiorów. Odbyłem też wspaniałe
spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej w Jaworze.
Wszystkim spotkaniom towarzyszyła audiowizualna prezentacja fotografii wileńskich mojego własnego autorstwa. O czym mówiłem? W dobie
globalizacji zadanie przed sobą postawiłem tylko jedno – wytłumaczyć
młodocianym słuchaczom (i nie tylko), dlaczego wieszcz polski napisał:
Litwo, ojczyzno moja… Były to rozmowy o wielokulturowości, które tłumaczyły zawiłości historii, obecność polskiej spuścizny kulturalnej, która
znalazła dzisiaj na terenie suwerennych krajów na wschodzie. Rozmowa
o dobrosąsiedztwie i współpracy w regionie. Dodam jeszcze, że wszystkie
szkoły położone były w przepięknych zakątkach, a trzeba pamiętać, że teren
na zachód od Legnicy jest pofałdowany, czuć przedsmak pejzażu górskiego.
Wśród tegorocznych przesłań festiwalu znalazł się urywek Pieśni do
Najświętszej Panny Ostrobramskiej:
Obrono wielka miasta Giedymina,
Wilna całego pociecho jedyna.
W tej Ostrej bramie Obrono potężna,
Królowo polska a litewska księżno
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Koncerty galowe kończyły się wyjściem na scenę wszystkich artystów festynu
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Uczestniczyłem też w koncertach galowych – z poezją i słowem w
Miłkowicach, Męcince, Jaworze, Siedliskach, Grębocicach i Legnicy.
Były to wspaniale wyposażone sale widowiskowe, świetlice, ośrodki
kultury. Widać, jakie zmiany na lepsze następują w Polsce! W tym czasie
występowali: Zespół Pieśni i Tańca „Lechici” z Grodna, trio instrumentalno-wokalne „Wita-M” z Mińska, Luba Skyba z Żółkwi pod Lwowem,
która wystąpiła jako śpiewaczka, swoją klasę potwierdzał Leonid Wołodko, wystąpiło też miejscowe „Ostatnie takie trio” (Jan Bagiński – trąbka,
Zbigniew Krupiński – trąbka i Władysław Paliga – akordeon). Koncerty
prowadzili aktor Stanisław Górka i Tadeusz Samborski.
O niektórych artystach już pisałem, ponieważ w Dniach uczestniczą nie po raz pierwszy. Tym razem chciałbym wyróżnić śpiewaczkę,
pianistkę i sopranistkę Magdalenę Kotarską z Warszawy oraz duet
akordeonistów Władysławy i Mirosława Leluchów z Kaliningradu.

Unikatowy, zabytkowy i zbudowany bez jednego gwoździa w latach 1654-1655
ewangelicki Kościół Pokoju pw. Ducha Świętego w uroczym Jaworze
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Mirosława poznałem w ubiegłym roku, wchodził wtedy w skład ambitnego zespołu akordeonistów „Trioparis”. Teraz przyjechał ze swą
wybranką i żoną, pochodzącą z Mińska. W tym roku wystąpił m.in. w
Los Angeles i podczas festiwalu w Brazylii. Duet zaprezentował siebie
jak najlepiej, zagrał po wirtuozowsku, z wielką radością i lekkością.
Małżeństwo artystyczne ma przed sobą wielkie plany i wszystko wskazuje na to, że one się spełnią.
Podczas festiwalu panowała atmosfera wspólnoty. Z Warszawy jechałem z braćmi Bogdanem i Leszkiem Miłaczewskimi, pochodzącymi z
Białorusi, autorami opracowania Saga Polesia. Natomiast do Warszawy
– samochodem Stanisława Górki, nie tylko aktora, ale również profesora akademickiego i śpiewaczki Magdaleny Kotarskiej. Droga minęła
szybko, w ciekawych rozmowach, które zapewne znajdą ciąg dalszy.
LOT MOTYLA
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Taki tytuł otrzymała wystawa Anny Alicji Trochim w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, której byłem kuratorem z
ramienia Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki (30 października
– 29 listopada).
Artystka urodziła się w
Sokółce. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1977
roku w pracowni malarstwa
prof. Stefana Gierowskiego
w warszawskiej ASP. Jest
laureatką wielu nagród,
uczestniczyła tylko w ponad
40 wystawach indywidualnych w Polsce oraz zagranicą – w Sztokholmie, Paryżu,
Buenos Aires i Wilnie, a jeszcze szersza jest „geografia”
jej udziału w prezentacjach
zbiorowych (Budapeszt, Moskwa, Darmstadt i Heidelberg, Yvelines i Paryż, Nowy
Jork i Los Angeles, Buenos,
Sumy, Dniepropietrowsk i
Po montażu wystawy malarstwa. Artystka w rozLwów). Jej prace znajdują mowie z pierwszym prezydentem Warszawy w III
się w kolekcjach muzealnych RP (1990-1994) – Stanisławem Wyganowskim
i prywatnych, w tym w zbio- oraz obecnym – Hanną Gronkiewicz-Waltz
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rach Beatrix, królowej Holandii.
Była współorganizatorem akcji charytatywnych, m.in. na rzecz
Hospicjum Onkologicznego w
Warszawie, ogólnopolskiej aukcji
„Żywioł” w warszawskim Muzeum
Narodowym. Uczestniczka Międzynarodowego Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem
Geometrii. Współzałożycielka Galerii Delfiny na Powiślu w Warszawie oraz grupy „Via Varsovia”.
Jak zwykle, na wystawę w tym
Anna Alicja Trochim, Znika, by się pojamiejscu przybyło wiele osób, zaś wić, olej na płótnie, 100x100, 2013
jej otwarcie miało uroczysty, a jednocześnie bardzo serdeczny charakter.
MIĘDZYNARODOWY LISTOPAD POETYCKI
w Poznaniu odbył się po raz 36. Kiedy dotarłem do miłego i w dobrym
miejscu położonego hotelu domu studenckiego „Jowita”, gdzie mieszkali
uczestnicy festiwalu, zastałem tak samo, jak przed laty w przebudowie
jezdnię. Długo się ją robi, ale za to solidnie. Po staremu godna pochwały
pozostaje wielkopolska organizacja imprezy – ktoś żartował, że najwyższa
pora Poznań ogłosić stolicą poetyckich festiwali w Polsce. Z Litwy dotarła
Birutė Jonuškaitė, na festiwalu spotkałem rodaczkę Leokadię Komaiszko,
zamieszkałą obecnie w Belgii. To „Maj nad Wilią” sprawił, że uczestniczył
także Jazep Januszkiewicz. Zawsze miłe są dla mnie spotkania z Csébą
Gézą z Węgier. Zaś poetów zebrało się całkiem niemałe grono – na cały
autokar, którym wyruszyliśmy w plener do Szreniawy. Zwiedzaliśmy
tu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego,
potem czekała na poetów wspaniała biesiada – dla ducha i ciała, z regionalnym piwem miodowym na czele. Miałem okazję poznać twórczość
muzyczną (częściej już po imprezach) Władimira Sztokmana z Rostowa,
zamieszkałego w Krakowie. W Polsce nie da się komuś z Rosji obejść się
bez Wysockiego i Okudżawy, artysta ten szuka własnej niszy i ma wiele
propozycji mniej znanych, może dlatego że sam jest także poetą.
Przedtem jednak wypada kilka słów napisać o inauguracji Listopada.
Odbyła się ona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, w Auli Lubrańskiego. Zanim nastąpił maraton poetycki, wręczono różne nagrody,
głównie przyznane Oddziałowi i jego członkom, w tym za najlepszą
książkę roku (wg reprezentantów festiwalu). Z innych imprez należy
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Grupa poetów podczas wyprawy do Szpreniawy i Muzeum Rolnictwa

odnotować panel w Bibliotece Raczyńskich nt. Twórczości poety poznańskiego Edmunda Pietryka, z udziałem Bohdana Wrocławskiego i
Pawła Kuszczyńskiego.
Poeci też wyruszyli w teren, do różnych miast i zakątków Wielkopolski. Mnie tym razem wypadło spotkanie w szkole podstawowej, gdzie się
udało sprostać zadaniu i wytłumaczyć dzieciom, że jest taki kraj Litwa i
są tam nawet tacy, którzy piszą wiersze.
MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
To tytuł wystawy wileńskiego artysty Aleksandrasa Vozbinasa, którą
zamknąłem ten rok jako kurator w „Galerii Mazowieckiej” MCKiS
w Warszawie – w holu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tzw.
Ratusza (2 grudnia 2013 – 3 stycznia 2014). Nazwa została zaczerpnięta
z jednego z jego obrazów i chyba w naturalny sposób odzwierciedlała
nastroje, jakie nas nawiedzają u schyłku roku. W przypadku Vozbinasa
jednocześnie ekspresywnie i refleksyjnie… Od lat obserwuję jego
twórczość, kilka razy byliśmy razem na plenerach u nieżyjącego już
Jacka Gołębiewskiego w Siedlcach, razem podróżowaliśmy, w pamięci pozostały długie i zażarte dyskusje w jego pracowni na dawnej
Pohulance w Wilnie.
Kilka słów o jego drodze twórczej. Artysta urodził się w 1958 roku.
Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nauki pobierał
od najlepszych litewskich artystów – Algimantasa Švėgždy, Jonasa
Čeponisa, Augustinasa Savickasa, co niewątpliwie wywarło wpływ na
jego twórczość.
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Od 1990 roku należy do
Związku Artystów Malarzy Litwy.
Uczestnik co najmniej 300 wystaw
malarstwa sztalugowego na Litwie i w różnych krajach świata.
Prezentował swoje malarstwo na
ponad 40 wystawach indywidualnych, m.in. w Belgii, Danii, Niemczech, Rosji, Estonii, na Ukrainie,
w kilku miastach Polski.
Kurator wystaw i projektów Aleksandras Vozbinas i jego obrazy
międzynarodowych. Pomysłodawca i od 1998 roku organizator znanego
na Litwie międzynarodowego pleneru malarskiego „Dni Soutine“.
Prace Vozbinasa są wielopłaszczyznowe, wiele na nich się dzieje, są
pełne ekspresji. Aleksandras jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych
współczesnych artystów na Litwie. W Warszawie zdobyły one również
wysoką ocenę.
Romuald Mieczkowski

©Romuald Mieczkowski

Z cyklu Zima na Górze Tauras (Boufałłowej) w Wilnie
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POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ
OD WIEKU XVI DO ROKU 1945 – 4
Bochan Dorofiej, pseud. A. Sieriebrianyj, D. Ślizień, Minczanin, Dodo,
Wowa Krutikow, AS, D.B., N.S. (1878 w Mińsku – 1942 ?), rosyjski poeta,
tłumacz, krytyk, publicysta, redaktor. Pochodził z rodziny generała carskiego, uczył się w Korpusie Kadetów w Połocku i w Szkole Artyleryjskiej
w Petersburgu. Do roku 1908 służył w wojsku. Ożenił się z Polką. Od poł.
1890 współpracował z prasą mińską i pismem, ukazującym się w Wilnie
„Siewiero-Zapadnoje Słowo”. W 1905 wydał w Mińsku antologię poezji
polskiej Iz polskoj poezji, zawierającą tłumaczenia utworów poetów – od Jana
Kochanowskiego i Macieja Kazimierza Sarbiewskiego – po najmłodszych.
Przekłady wierszy polskich zamieszczał w prasie rosyjskiej, w kilkunastu
miastach w całej Rosji. Publikował też artykuły o literaturze polskiej. W
Wilnie w 1911 w wyd. „Edytor” ukazał się jego szkic pt. Adam Mickiewicz.
Biograficzeskij oczerk. W 1920 zamieszkał w Wilnie, stając się jednym z
organizatorów rosyjskiego życia literackiego. Kierował tu sekcją literacko-artystyczną towarzystwa Wilenskoje Russkoje Obszczestwo, skupiającą
ludzi pióra. Organizował na wzór polski Czwartki Literackie, inicjował
obchody ku czci pisarzy, w których uczestniczyli także pracownicy naukowi
USB (Marian Zdziechowski, Stefan Srebrny, Stanisław Cywiński, Piotr
Marian Massonius, Władysław Arcimowicz). Współpracował z wieloma
pismami: „Wilenskoje Słowo”, „Wilenskoje Utro”, „Utro”, „Nasze Wremia”, „Russkoje Słowo”, redagował miesięcznik literacki „Utios” i gazetę
„Iskra” (następnie „Nowaja Iskra”). W Wilnie pracował nad przekładami
dramatów A. Mickiewicza, J. Słowackiego, utworów C.K. Norwida. Nosił
się z zamiarem wydania nowej antologii poezji polskiej. W Wilnie w 1930
opublikował tłumaczenie impresji Stanisława Brzozowskiego Fiodor Dostojewski. Iz głubin russkogo ducha, wcześniej opublikowanej w pismach
wileńskich („Nasza Żyźń” i „Utro”). W prasie rosyjskiej, przede wszystkim
w gazecie „Russkoje Słowo”, zamieszczał często szkice o literaturze polskiej
i literaturze rosyjskiej. Prócz artykułów historyczno-literackich publikował
recenzje, felietony o bieżącym życiu literackim w Polsce, w tym także w
Wilnie. W piśmie „Russkoje Słowo” pisał o twórczości Jadwigi Wokulskiej i Teodora Bujnickiego. W „Iskrze” umieścił tłumaczenie wiersza
Wandy Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej, a w „Nowej Iskrze” – Teodora
Bujnickiego i Tadeusza Łopalewskiego. Zamieszczał też wierszowane
felietony. Współpracował z polskim środowiskiem literackim i naukowym,
uczestniczył m.in. w 1933 w Środzie Literackiej, poświeconej przekładom
poezji polskiej na rosyjski i w 1935 – rosyjskiej poezji emigracyjnej. Pisał
do „Przeglądu Wileńskiego” i do innych czasopism polskich. W 1936 na
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łamach periodyku „Środy Literackie” ukazał się szkic Stanisława Cywińskiego O przekładach D.D. Bochana poezji polskiej na język rosyjski. Przez
krótki okres czasu przebywał w Berezie Kartuskiej (prawdopodobnie w
1934). Dalszy los Bochana nie jest znany. Wg jednych, wywieziony w głąb
ZSRR, wstąpił do Armii Andersa i zmarł w Iranie, wg innych – opuścił
Wilno w czasie okupacji niemieckiej.
T. Zienkiewicz, Dorofiej Bochan – tłumacz literatury polskiej na język rosyjski i
krytyk [w:] Polsko-wschodniosłowińskie powiązania kulturowe, literackie i językowe,
Olsztyn 1994, s.127-134; Tenże: „Litieraturno-artisticzeskaja siekcyja” i jej rola
w życiu emigracji rosyjskiej w Wilnie w latach 1920-1939,„Rossica”. Warszawa
1996, s.69-75; opr. T. Zienkiewicz.

Bogdanowicz Wiaczesław (1878 – 1941?), historyk
literatury, filozof, historyk, duchowny prawosławny.
Po ukończeniu Akademii Duchownej w Kijowie został
w 1907 skierowany do Prawosławnego Seminarium
Duchownego w Wilnie, w którym pracował do 1915.
Lata I wojny światowej spędził w głębi Rosji. Do Wilna
powrócił w 1919 i został rektorem tegoż seminarium.
Jednocześnie uczył religii w gimnazjum białoruskim, redagował pismo
„Litowskije jeparchialnyje wiesti”, a następnie „Prawosłaunaja Biełaruś”.
Kierował pracą Koła Religijno-Filozoficznego przy Wileńskim Rosyjskim
Towarzystwie. Brał udział w pracach sekcji literacko-artystycznej tegoż
towarzystwa, wygłaszał na zebraniach referaty o tematyce literackiej. W
czasie uroczystości ku czci Aleksandra Puszkina, zorganizowanych przez
Komitet Puszkinowski w 1937, referaty wygłosili W. Bogdanowicz i W.
Bajkin. O Puszkinie zamieścił także artykuł w piśmie „Russkoje Słowo”.
W 1922 wybrany został głosami Białorusinów i Rosjan senatorem RP.
W 1925 prowadził wykłady dla studentów USB o literaturze rosyjskiej
XVIII w. i o poezji współczesnej, analizując m.in. twórczość Aleksandra
Błoka, Konstantina Balmonta, Igora Siewierianina. Wygłaszał też odczyty
na spotkaniach studenckich, np. w ramach „Dnia Rosyjskiego Studenta”
w 1926. Współpracował z gazetą „Nasze Wremia”, publikując tu szereg
artykułów o pisarzach rosyjskich XIX w. (Antoni Czechow, Mikołaj Gogol,
Aleksander Ostrowski, Mikołaj Dobrolubow, Michał Sałtykow-Szczedrin,
Fiodor Dostojewski, Mikołaj Leskow). Zamieścił tu w 1939 obszerne
studium o ostatnich dniach życia Michaiła Lermontowa. W piśmie tym
publikował też prace historyczne i filozoficzne, m.in. na temat poglądów
Konstantina Leontjewa na rozwój i upadek kultury. Był też kompozytorem, komponował utwory religijne i rosyjskie romanse. Oskarżony o
działalność antypaństwową, został umieszczony w Berezie Kartuskiej.
We wrześniu 1939 powrócił do Wilna, w tymże roku aresztowany przez
NKWD. Dalszy jego los nie jest znany.
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P. Ławryniec, Ruskaja litieratura Litwy. XIX-pierwaja połowina XX wieka,
Vilnius 1999, s.143-146; opr. T. Zienkiewicz.

Bogdaszewski (Bohdaszewski) Ignacy (1809 – ok. 1870), poeta.
Ukończył gimnazjum w Mińsku, studiował na Uniwersytecie Wileńskim,
mieszkał w folwarku Antosin k. Kojdanowa na Białorusi, w 1841 – marszałek szlachty. Autor zbiorku wierszy Kilka ballad i opowieści (Wilno
1826), na jęz. polski przełożył Kondratija Rylejewa Dumy (Wilno 1829),
pisał też piosenki białoruskie. W Antosinie prowadził dom otwarty, organizował Czwartki Literackie.
Z. Kowalewska, Obrazki mińskie 1850-1863. Wilno 1913; A. Maldzis, Encykłapiedyja litaratury i mastactwa, t.1. Minsk 1984, s.257; opr. M. Jackiewicz.

Bogusławski Józef Konstanty (1754-1819 w Wilnie), ksiądz, teolog,
literat. Studiował w Szkole Głównej Litewskiej, gdzie otrzymał stopień
doktora teologii i został profesorem teologii moralnej, dogmatycznej i
historii kościoła (1789-1803), członek Rady Seminarium Głównego, cenzor ksiąg, wizytator. Był profesorem i dziekanem Kolegium Moralnego
Uniwersytetu Wileńskiego. Napisał dzieła: Żywoty sławnych Polaków
oraz O doskonałym prawodawstwie. Był historykiem-amatorem, kolekcjonerem obrazów. Mieszkał w Wilnie przy ul. Zamkowej. Pochowany
na Cmentarzu Bernardyńskim.
A. Kasperavičienė, J. Surwiło, Przechadzki po Wilnie. Zarzecze. Cmentarz
Bernardyński, Wilno,1977, s.42; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik
biograficzny pod red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s.31.

Bogusławski Wojciech (9 kwietnia 1757 w Glinnie pod
Poznaniem – 23 lipca 1829 w Warszawie), dramatopisarz,
aktor, reżyser, dyrektor teatrów. Pochodził z drobnej szlachty. Po zdobyciu średniego wykształcenia, w1770-1773
służył w Krakowie w Gwardii Pieszej Litewskiej, służbę
wojskową opuścił w randze podchorążego i wbrew woli
ojca wstąpił do Teatru Narodowego. W 1778 debiutował
jako autor adaptacji francuskiej komedii Amant, autor i sługa. W 1781-1782
występował w teatrze lwowskim, poczym wrócił do Teatru Narodowego,
w 1783-1785, 1790-1794, 1799-1814 był jego dyrektorem. W 1785-1790
mieszkał w Wilnie i prowadził tu własny teatr. W Wilnie występował także
w 1816 i 1817. Jest autorem opery narodowej Krakowiacy i górale (1794),
komedii Henryk IV na łowach (1792), Spazmy modne (1797) i in. sztuk.
E. Szwankowski, Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814, Wrocław 1954; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.1. Warszawa 1984,
s.91-92; Encyklopedii Ziemi Wileńskiej. Wileński Słownik Biograficzny pod red. H.
Dubowika, L.J. Malinowskiego, Bydgoszcz 2002, s.31; opr. M. Jackiewicz.

Bohatkiewicz Aleksander Wiktor (1796 na Wileńszczyźnie – 1831 ?),
bibliograf. W 1813 ukończył szkołę powiatową w Postawach, następnie
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Uniwersytet Warszawski, przyjaźnił się z Adamem Mickiewiczem, był
członkiem Towarzystwa Filomatów. Od 1828 pełnił obowiązki adiunkta
na uniwersytecie, pracował w bibliotece uniwersyteckiej, wykładał bibliografię ogólną. Zapoczątkował badania nad dziejami książki.
M. Kłosowska, Aleksander Wiktor Bohatkiewicz [w:] Studia o książce, Wrocław
1971, t.2.; opr. M. Jackiewicz.

Bohdanowiczowa Zofia, z Czaplickich (30 kwietnia
1898 w Warszawie – 23 paździenika1965 w Toronto),
poetka, prozaik, tłumaczka. W czasie I wojny światowej
ewakuowana w głąb Rosji, od 1915 mieszkała w Jekatierynosławiu (ob. Dniepropietrowsk, Ukraina), tu uzyskała
maturę w gimnazjum pedagogicznym. W 1918 powróciła
do kraju, pracowała w szkole powszechnej, a następnie
w Dyrekcji Kolei w Wilnie. Studiowała na wydziale humanistycznym
USB. Współpracowała z Polskim Radiem, była autorką słuchowisk. Debiutowała w 1921 w lwowskim „Wieku Nowym”. W 1926-1938 mieszkała w Wilnie przy mężu oficerze. Po wybuchu wojny przedostała się do
Rumunii, przebywała w Jugosławii, we Włoszech i Francji, przez Algier
w 1943 dotarła do Wielkiej Brytanii. W 1947-1949 mieszkała w Walii,
w polskim osiedlu Pernhos. Przekładała wiersze m.in. Paula Claudela,
Dylana Thomasa, Ezry Pounda, Rainera Marii Rilkego, pisała wiersze
dla dzieci, publikowała w „Wiadomościach”. W 1960 przeniosła się do
Kanady, do Toronto. Poetka, uczuciowo związana z Wileńszczyzną i Walią.
W jej nastrojowych wierszach, zwłaszcza z tomu Ziemia miłości, te oba
krajobrazy – jak pisze J. Zieliński – zlewają się harmonijnie. Powieść
Gwiazdy i kamienie to saga kilku pokoleń Polaków z okolic Oszmiany.
Poezje: Ziemia miłości. Wiersze wybrane, Londyn 1954; Przeciwstawiając
się świerszczom, Londyn 1965. Powieści: Wschodni wiatr, Wilno 1938;
Droga do Daugiel, Poznań 1938; Gwiazdy i kamienie, Londyn 1960.
Inne: Szopka pernhoska, Pernhos 1950; Historia o Maciusiu lokomotywie,
Londyn 1952; Rapsody literackie, Londyn 1955.

J. Zieliński, Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989, s.17; B.
Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na
obczyźnie 1939-1980. Warszawa 1992, s.40; opr. M. Jackiewicz.

Bohusz Franciszek Ksawery Michał (1 stycznia1746
we wsi Vaisgeniai powiatu Wiłkomirskiego – 4 kwietnia
1820 w Warszawie), ksiądz, działacz polityczny, historyk,
publicysta. Studiował w Akademii Wileńskiej i w Rzymie.
Od 1761 należał do zakonu jezuitów, w 1768 otrzymał
święcenia. W 1773-1780 był sekretarzem Antoniego Tyzenhauza, skarbnika WKL, w 1780-1782 przewodniczył
Trybunałowi Litewskiemu, popierał Powstanie Kościuszkowskie na Litwie,
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za co był aresztowany przez Rosjan i w 1794-1795 więziony w Smoleńsku.
W l1803-1804 pełnił obowiązki generalnego wizytatora szkół na Litwie. W
1804 zamieszkał w Warszawie, w 1810-1820 był sędzią pokoju, od 1807
– członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Badacz dziejów
Litwy, napisał m.in. O początku narodu i języka litewskiego (1808); rękopis
3-tomowej Historii konfederacji barskiej zaginął (zachowała się przedmowa); wydał Dziennik z podróży (wyd. w 1903 ), biografię Marcina Poczobutta (1816) i Joachima Chreptowicza (1817); przełożył Kodeks Napoleona
Księstwa Warszawskiego… za prawo cywilne podany… (1810). Z Wilnem
związany podczas studiów i w 1780-1804 z przerwami.

V. Vanagas, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius 2001, s.71-72; Wielka
encyklopedia PWN, t.4, Warszawa 2001, s.233; opr. M. Jackiewicz.

„Bojan” – noworocznik w Wilnie w 1838 wyd. przez A. Pieńkiewicza. Ukazał się jeden numer. Zgodnie z tytułem (Bojan lub Bajan – imię
legendarnego wieszcza ruskiego w Słowie o wyprawie Igora) znalazł się w
nim folklor i artykuły, związane z tradycją historyczną Ukrainy: przekłady,
przeróbki i naśladowania ukraińskiej poezji ludowej, m.in. Duma Mazepy,
Duma o Sawie Czałym i utwory A. Padury, głównego wydawcy pisma.
Opublikowano też w „Bojanie“ przekłady ludowych pieśni litewskich oraz
kilka drobnych utworów Józefa Ignacego Kraszewskiego.
M. Inglot, Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich 1832-1851,
Warszawa 1966; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984.

Bojer, Boyer, Boierus, Wawrzyniec (ok.1561 w Sztokholmie – 3 lutego1619
w Braniewie), Szwed z pochodzenia, poeta, teolog, jezuita. W Akademii Wileńskiej studiował teologię, w Wilnie w 1594 otrzymał święcenia. W tymże roku
został skierowany do seminarium w Jarosławiu, w 1598-1602 był prefektem
w seminarium duchownym w Dorpacie. Od 1604 wykładał poetykę, retorykę, teologię i matematykę w Akademii Wileńskiej. Ok. 1610 wyjechał do
Braniewa, gdzie pracował do śmierci. Był ceniony jako poeta łaciński. Ogłosił
m.in. poezje, poświęcone królowi Janowi Kazimierzowi i poemat o bitwie pod
Kircholmem – Carlomachia... (Wilno 1606, polski przekład z 1610), Poema
Casimiriana... Twórczość Bojera posiadała cechy literatury Baroku. Pozostawił
też dwa łacińskie epigramaty, jeden z nich skierowany przeciwko Wolanowi,
drugi – poświęcony obrońcy katolicyzmu na Litwie – A. Jurgiewiczowi.
B. Kazlauskas, Laurencijus Bojeris ir jo poema „Karolomachija” [w:] L. Bojeris,
Karolių mūšis, Vilnius 1981, s.14-17; E. Ulčinaitė, Lietuvių literatūros enciklopedija,
Vilnius 2001, s.72; opr. M. Jackiewicz.

„Bomba”, dwutygodnik satyryczno-humorystyczny, wyd. przez aktora Jana Kasprzyckiego, pseud. As. Ukazywał się od marca1909 do
października 1910. Współredaktorem gazety była żona wydawcy, Helena
Niewierkiewicz. Autorami zamieszczanych karykatur byli Stanisław Bogusz-Siestrzeńcewicz oraz Kamil Mackiewicz.
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M. Rulikowski, Prasa periodyczna w Wilnie w l.1905-1911. Szkic statystyczny.
„Tygodnik Wileński”, 10/1911; Z. Kmiecik, Czasopiśmiennictwo regionalne [w:]
Prasa polska w rewolucji 1905-1907. Warszawa 1980; opr. I. Fedorowicz.

Borejko Józef (1729 ?-1762), tłumacz, profesor krasomówstwa w Kolegium Szlacheckim w Wilnie. W 1763
wydał tu Naukę o krasomówstwie, tłumaczył na jpolski
poezje Cycerona. Niewiele zachowało się informacji o
jego życiu i działalności.

Myslicieli i aswietniki Biełarusi. Encykłapiedyczny dawiednik. Minsk 1995.Borowski Leon (27 maja 1784 w powiecie

pińskim na Polesiu – 4 kwietnia 1846 w Wilnie), krytyk literacki, filolog.
W 1801-1803 studiował na Uniwersytecie Wileńskim, tamże wykładał od
1814 (od 1821 jako profesor) poezje i wymowę. Jego uczniem m.in. był
Adam Mickiewicz, w 1833-1842 – profesor homiletyki i historii literatury polskiej w Akademii Duchownej w Wilnie. Należał do Towarzystwa
Szubrawców (pseud. Pergrubius). Współpracował z prasą wileńską jako
krytyk i publicysta, od 1832 był urzędowym cenzorem. Wydał rozprawę
Uwagi nad poezją i wymową (Wilno 1820), w której zajął stanowisko
pośrednie między klasycyzmem a romantyzmem, postulował jednak
unarodowienie poezji. Opublikował pracę O wpływie obcych wzorów,
starożytnych i nowych, na ukształtowanie smaku (Wilno 1826), tłumaczył
na polski utwory Moliera (Skąpski 1806, Kobiety filozofki 1826) George
Byrona, Johna Miltona.

S. Pigoń, Polski Słownik Biograficzny, t.2; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.1. Warszawa 1984, s.96; opr. M. Jackiewicz.

Bortkiewicz Leon (30 sierpnia 1908 w maj. Sawonary vel Miekiany, pow. brasławskiego, woj. Wileńskie – ?),
dramaturg, publicysta, redaktor. Ukończył gimnazjum
im. Tadeusza Czackiego w Wilnie. W 1928 wstąpił na
wydział humanistyczny USB, specjalizacja – filologia
polska. W 1933 ze Zbigniewem Folejewskim redagował
dodatek do „Słowa” „Tydzień Akademicki”. Autor próbek scenicznych. Debiutował dramatem fantastycznym w 3 aktach pt. Jan
(Wilno 1932). Inne utwory sceniczne: W pogoni za biodrem, Pierwszy rok
(1933) – fragmenty publikowane na łamach „Słowa”. W 1935 – redaktor
pisma młodzieży literackiej „W młodych oczach”.
Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas (Centralne Państwowe Archiwum Litwy),
Fondas (Zespół) 175, Aprašas (Opis) 5: Byla (Teczka): IV Ca 1010 Bortkiewicz
Leon; opr. T. Dalecka.

Bortkiewicz Wawrzyniec (10 sierpnia 1756 w Jankaičiai k. Radziwiliszek – 15 lutego 1823 w Skopiszkach k. Kupiszek), dominikanin, pisarz
religijny. W 1770 wstąpił do zakonu, w 1774 przebywał w klasztorze
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w Nieświeżu, studiował w Szkole Głównej Litewskiej, gdzie otrzymał
stopień licencjata, a później – stopień naukowy doktora teologii. Od 1790
był nauczycielem w szkole klasztornej o.dominikanów w Sejnach. W
1808 został przełożonym klasztoru dominikanów w Skopiszkach. Wydał
drukiem Przewodnik drogi męki Zbawiciela, Wilno 1819; Rożeniec Najświętszej Panny Maryi, Wilno 1808; Do Jaśnie Oświeconej Xiężny… z
Radziwiłłow Morawskiey Generałowey… po zwiedzeniu obcych krajów
do Nieświeża powracającey Roku 1774… Od Konwentu Nieświeskiego
Zakonu Kaznodziejskiego Anakreontyka, Nieśwież 1774.
V. Biržiška, Aleksandrynas, t.2, Chicago 1963, s.175; V.Vanagas, Lietuvių
literatūros enciklopedija, Vilnius 2001, s.73; opr. M. Jackiewicz.

Boruta Kazys (6 stycznia 1905 we wsi Kulokai
(Kułoki) w powiecie mariampolskim – 9 marca 1965 w
Wilnie), litewski poeta, prozaik, publicysta. Pochodził
z rodziny chłopskiej, szkołę powszechną ukończył w
Ludwinowie (Liudvinava), podczas I wojny światowej
uczył się w gimnazjum litewskim w Moskwie. W 1918
powrócił do Mariampola, gdzie od 1920 uczył się w
seminarium nauczycielskim. Za udział w demonstracji pierwszomajowej został usunięty. Szkołę jednak ukończył jako eksternista. W 1924
wstąpił na Uniwersytet Kowieński, studiował lituanistykę i historię. W
1925 za działalność socjalistyczną został z uczelni relegowany. W 1926
wyjechał do Wiednia, gdzie studiował na tamtejszym uniwersytecie.
W 1927 wrócił na Litwę i rozpoczął pracę nauczycielską w gimnazjum
żeńskim w Telszach (Telšiai). Wkrótce za działalność w partii socjalistów
rewolucjonistów (eserów) został aresztowany i zmuszony do emigracji.
Zamieszkał w Rydze, gdzie zorganizował wydawnictwo „Audra” (Burza). W 1928 wydał almanach „Audra”. W 1928 kontynuował studia w
Wiedniu. W 1930 zamieszkał w Berlinie, był jednym z współredaktorów
lewicowego pisma „Trečias Frontas” (Trzeci Front). W 1931 wrócił na
Litwę i zamieszkał w Kownie, gdzie w 1932 redagował almanach „Darbas” (Praca). Za działalność antyrządową został aresztowany i osadzony
w obozie koncentracyjnym. W 1935 zwolniono go na mocy amnestii. W
1935-1940 utrzymywał się z pracy literackiej, współpracował z redakcją
czasopisma „Kultūra”, redagował almanach „Dienovidis” (W południe).
W 1940 zamieszkał w Wilnie. Pracował tu w sekretariacie Litewskiej
Akademii Nauk, od 1941 był kierownikiem literackim Muzeum Literatury. W okresie wojny niemiecko-sowieckiej (1941-1945) pracował w
Centralnej Bibliotece Nauk Litwy (d. Biblioteka E. i E. Wróblewskich).
Po 1945 aresztowany przez NKWD i represjonowany, zesłany na Sybir.
W 1956 powrócił do Wilna. W ostatnich latach życia całkowicie poświęcił
się literaturze. Wydał kilka zbiorów wierszy. Utwór Kryžių Lietuva (Litwa
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krzyży 1927) przyniósł mu duży rozgłos na Litwie, pisał opowiadania, jest
autorem kilku powieści, m.in. Baltaragio malūnas (Młyn Baltaragisa,
polski przekład 1988). Ponadto tłumaczył na litewski powieści Aleksego
Tołstoja, Henryka Ibsena oraz utwory Szekspira. Fryderyka Schillera i
innych. Pochowany na Cmentarzu na Rossie.
Lietuvos rašytojai. Bibliografinis žodynas, t.1. Vilnius 1979; V. Kubilius, Kazio
Borutos kūryba. Vilnius 1980; M. Jackiewicz, Wileńska Rossa. Przewodnik po cmentarzu. Olsztyn 1993, s.179-180; D. Striogaitė, Lietuvių literatūros enciklopedija.
Vilnius 2001, s.73-74; opr. M. Jackiewicz.

Brensztejn Michał Eustachy (2 października 1874
w Telszach – 29 marca 1938 w Wilnie) publicysta, bibliotekarz, bibliograf, historyk kultury, pisarz. Samouk
(honoris causa USB), z powodu złego stanu zdrowia nie
mógł ukończyć gimnazjum i wyjechał do Zakopanego,
gdzie spędził kilka lat. Ok. 1900 powrócił do Telsz.
Debiutował w 1893 jako autor artykułów z zakresu archeologii, historii, etnografii i bibliografii Litwy, drukował w czasopismach
warszawskich i wileńskich. Od 1910 po zlikwidowaniu majątku koło Telsz,
zamieszkał w Wilnie. Został członkiem redakcji „Gońca Wileńskiego“ i
„Kuriera Litewskiego“. Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kustosz
jego muzeum od 1910, gdy zamieszkał w Wilnie. Od 1919 bibliotekarz
Biblioteki Uniwersyteckiej, był kierownikiem Działu Rękopisów i innych
zbiorów specjalnych, zgromadził własne kolekcje książek, archiwaliów,
ekslibrisów. Autor ponad 400 prac z historii kultury i etnografii WKL, w
tym: Krzyże i kapliczki żmudzkie (1906), Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie do r. 1832 (1922 i 1925), Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi (1925),
Filomata w Krożach (Jan Sobolewski) 1821-1823 (1929), Adam Honory
Kirkor, wydawca, redaktor i właściciel drukarni w Wilnie od r. 1834 do
1867 (1930), Dionizy Paszkiewicz (1934). Był współpracownikiem Polskiego słownika biograficznego. Pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim.
Almanach literacki, Wilno 1926, s.16; Tarybų Lietuvos enciklopedija, t.1, Vilnius
1985, s.284; Encyklopedia Ziemi Wileńskiej. Wileński słownik biograficzny pod
red. H. Dubowika, L.J. Malinowskiego. Bydgoszcz 2002, s.38; opr. M. Jackiewicz.

Brodzki Zbigniew (1877 w Warszawie – 10 czerwca 1911 tamże),
krytyk literacki, powieściopisarz. Studiując prawo na Uniwersytecie
Warszawskim, brał udział w manifestacjach patriotycznych, za co został
wysiedlony do Wilna, gdzie nawiązał kontakty z polską prasą. Próbował
kontynuować studia w Dorpacie (ob. Tartu, Estonia), pozbawiony prawa
kształcenia się na uniwersytetach rosyjskich, wyjechał do Niemiec. W
Lipsku podjął studia filozoficzne, w Monachium zajął się historią sztuki,
poznał tu Stanisława Przybyszewskiego, który wywarł na nim głębokie
wrażenie. Po powrocie do Warszawy wykładał na tajnym „uniwersytecie
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latającym”, pod koniec życia uczył w zakładach prywatnych. Opublikował powieść z życia polskiej cyganerii w Paryżu Chwile (1910), po jego
śmierci ukazały się Szkice społeczne i literackie (1913). Wileński epizod
był krótki, nie pozostawił tu wiele śladów.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t.1. Warszawa 2000.

Bromirski Andrzej (5 grudnia 1724 w woj. połockim – ?), poeta. W
1741 wstąpił do zakonu jezuitów. Studiował w Akademii Wileńskiej. W
1759 wydał w Wilnie zbiór poezji pt. Spór rzeczy przeciwnych już to
w istocie samej, już też w zdaniu swojem od siebie wzajemnie różnych,
ojczystym rymem wyrażony, w którym wyraził pogląd średniowiecznej
scholastycznej filozofii.
V. Gaigalaitė, Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001, s.79.

Broncel Zdzisław Alfred, pseud. Żeglarz (14 kwietnia 1909 – w Warszawie – ?), poeta, krytyk. Uczył się w Gimnazjum im. Stanisława Staszica
w Warszawie, ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim,
studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Współpracował z „ABC”,
„Wieczorem Warszawskim”, „Przeglądem Powszechnym”, „Iskrami”,
„Prosto z mostu”. W 1939-1941 mieszkał w Wilnie, współpracował z
„Gazetą Codzienną”, był dyrektorem teatru na Pohulance. W czerwcu
1941 został aresztowany przez NKWD i zesłany do łagru na Uralu w ok.
Swierdłowska (dziś Orenburg). W styczniu 1942 zwolniony, dostał się do
Wojska Polskiego, przeszedł przez Persję, Irak, Palestynę, Egipt. Pracował
w Centrum Informacji, w 1943-1945 współredagował pismo „W Drodze”.
W 1947 zamieszkał w Londynie. Działał w sekcji polskiej BBC – opracowywał teksty na antenę, pisał własne sztuki radiowe. Współpracował
z wieloma pismami emigracyjnymi. Na początku lat pięćdziesiątych był
pracownikiem Radia Wolna Europa. Jako poeta opublikował jeden tom
wierszy: Łaska nocy (Jerozolima 1945).

J. Zieliński, Leksykon polskiej literatury emigracyjnej, Lublin 1989, s.22; B.
Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel, Mały słownik pisarzy polskich na
obczyźnie 1939-1980, Warszawa 1992, s.47-48; opr. M. Jackiewicz.

„Brukowiec”, ilustrowany dwutygodnik humorystyczny o kierunku
endeckim. Ukazywał się w Wilnie od listopada 1913 do stycznia 1915.
Redaktorem i wydawcą była Anna Gutowska, kier. literackim – jej mąż
Władysław Gutowski. Pismo zawierało komentarze nt. sytuacji społecznej i politycznej nie tylko w Wilnie, na Litwie, ale również w Warszawie
czy Berlinie. Wiele tekstów satyrycznych miało charakter antysemicki,
antyniemiecki i antylitewski.
Druki polskie wydawane w Wilnie. „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Wilnie 1911-1914”, t.5, s.418; opr. I. Fedorowicz.

Brzozowski Kazimierz (25 lutego 1687 – 7 grudnia 1756 w Wilnie),
autor dramatów szkolnych oraz kazań, jezuita. W 1711-1712 wykładał
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poetykę w Wilnie, w 1716-1717 – retorykę, później był rektorem kolegium
jezuickiego w Pińsku. W Wilnie były wystawione jego dramaty: Splendor
Cimmeriae maiestatis (1712), Via Appia ad celsissimas honorum aspices
(1712), Orator sub fatali arbore redimitus (1717), Tractatus pacis, ad
mensam sanguinariam subscriptus (1717). Ponadto wydał zbiór kazań
pogrzebowych pt. Kazania i mowy na walnym pogrzebowym akcie… Anny
xiążat Sanguszków Radziłłowey (1750).
V. Zaborskaitė, Prie Lietuvos teatro ištakų, 1981, s.208; opr. M. Jackiewicz.

Brzozowski Tadeusz (21 października 1749 w Malborskiem – 5 lutego
1820 w Połocku), pisarz religijny, pedagog, jezuita. Wstąpił do jezuitów
w prowincji mazowieckiej w 1765. Po likwidacji zakonu był profesorem
szkół, m.in. w Pińsku, potem osiadł na Białorusi. Uchodził za wybitnego
kaznodzieję. Przez kilkanaście lat był sekretarzem i asystentem generała
jezuitów G. Grubera, a po jego śmierci (1805) wybrany został w Połocku
generałem zakonu. Wydał następujące prace, przeważnie tłumaczenia:
Dykcjonarz filozoficzny religii (4 tomy, Wilno 1782, tłumaczenie z francuskiego, IV wyd. 1868), Ustawy bractwa Najświętszych serc Jezusa i Maryi
w kościele połockim (Połock 1795), Prawdy wieczne zawarte w naukach…
(Połock 1815, tłum. z włoskiego). Oryginalną pracą B. są Kazania w czasie
zebrania prześwietnego obywatelstwa guberni połockiej (Połock 1788).

Polski Słownik Biograficzny, t.3, s.68; T. Oracki, Słownik biograficzny Warmii,
Mazur i Powiśla, W-wa 1963, s.36; opr. M. Jackiewicz.
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POKOJE GOŚCINNE ZNAD WILII
Podczas pobytu w Wilnie można skorzystać
z pokoi gościnnych Polskiej Galerii Artystycznej
„Znad Wilii”. Trudno o dogodniejsze miejsce w
grodzie nad Wilią – znajdują się one w samym sercu Starówki, wychodzą na urocze i ciche podwórko (dobre do ewentualnego i bezpiecznego parkowania samochodu).
Pokoje posiadają wysoki standard, czuć w nich atmosferę minionych
czasów, są idealne dla pobytu rodzinnego lub grona przyjaciół (do 5
osób) ze względu na zaplecze. Stąd wszędzie blisko, tu nie traci się
czasu na dojazdy, tu się po prostu czuje wspaniale! Zgłoszenia prosimy
składać zawczasu.
Wilno, Išganytojo 2/4, tel. 370 5 2123020, 370 67043856
e-mail: mieszkanie.starowka@gmail.com
www.mieszkanie.lt www.znadwiliiwilno.lt
65

300-LECIE KRISTIJONASA DONELAITISA
POETA NIE ZAPOMNIANY
Józef Szostakowski
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Na okutych drzwiach, prowadzących do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego, w metalu uwieczniono
portrety klasyków literatury litewskiej. Na poczesnym miejscu portret Kristijonasa Donelaitisa i wers
po litewsku z jego poematu Rok (tu w przekładzie
Kazimierza Pietkiewicza): Już słoneczko coraz wyżej
do góry się wznosi.
Chrystian Donalitius, bo tak podpisywał się po
łacinie, urodził się 1 stycznia 1714 roku w Łazdynelach (Lazdynėliai) k.
Gąbina, na terenie dawnych Prus Wschodnich. W rodzinie było siedmioro
dzieci. Ojciec, wolny chłop, zmarł, gdy przyszły poeta miał niespełna
dziesięć lat. Matce, kobiecie zaradnej, udało się wykierować na drogę
życia wszystkich synów i córki. Najmłodszy – Chrystian, ukończył w
Królewcu oddział dla biednych dzieci, a zdarzyło się – jak sam wspominał – że niemal nie omdlał z głodu czy wyczerpania.
Został poetą i pastorem protestanckim. Na tle utworów o treści religijnej
zapoczątkował powstanie litewskiej literatury świeckiej.
W 1740 Donelaitis ukończył Wydział Teologii Ewangelicko-Luterańskiej na Uniwersytecie w Królewcu. Studiował tam języki: grekę, łacinę, hebrajski, niemiecki, francuski,
uczęszczał na seminaria z języka
litewskiego, bowiem był szykowany
na pastora do litewskiej parafii (w
czasach Donelaitisa połowa tamtejszej ludności mówiła po litewsku).
Potem przez dwa lata był nauczycielem muzyki i kierował chórem w
Stołupianach (Stalupėnai, obecnie
m. Niesterow), został jej rektorem.
Od 1743 był pastorem w Tolminkiemiach (Tolminkiemiai – Czistyje
Prudy). Wygłaszał kazania i po niemiecku, i po litewsku. Prawdopodobnie w ich trakcie posługiwał się
Pomnik Kristijonasa Donelaitisa przed fragmentami swych utworów literacwejściem na Uniwersytet Wileński
kich, dlatego są one napisane prostym
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językiem, bez klasycystycznej dbałości o wykwintne
słownictwo. Ożenił się z
Niemką, wdową Anną Marią Olefant, córką sędziego.
Małżeństwo przeżyło razem
37 lat, dzieci nie miało.
Pastor i poeta zbudował sierociniec przy
plebanii, przebudował ją
i kościół. Jako człowiek
następującej epoki Oświecenia, w wolnych chwilach
wyrabiał instrumenty muzyczne: klawesyny, zbudował fortepian, wyrabiał
też termometry, barometry, szlifował szkła. Nadto
komponował muzykę do Uniwersytet w Królewcu dawniej i kościół luterański
własnych wierszy i właśnie poezji oddał pierwszeństwo w zamiłowaniach.
W owym czasie na Prusach Wschodnich konkurowały ze sobą różne prądy
religijne, wydawano wiele druków oświeceniowych. Donelaitis również
pisał bajki, niektóre wzorowane na ezopowych, niektóre – oryginalne,
zaś najważniejszy utwór poety – to dydaktyczny poemat Metai (Rok),
dzięki któremu stał się najwybitniejszym poetą litewskim XVIII wieku.
Zmarł 18 lutego 1780 roku.
Donelaitis za życia nic nie wydrukował. Po jego śmierci żona,
Anna Maria, poemat Metai i inne autografy przekazała dla przyjaciela
męża, pastora z Walterkiemów, Johanna Gottfrieda Jordana. Inny pastor
– Johann Friedrich Hohlfeld, który w 1794 przeniósł się do pobliskiej
parafii Gierwiszkin (Gerviškėnai) od Jordana dowiedział się o istnieniu
u niego autografów, które ten przechowywał dwadzieścia lat. Hohlfeld
dwie części poematu: Pavasario linksmybės (Radości wiosny) i Vasaros
darbai (Trudy lata) przesłał dla Ludwiga Rhesy, profesora Uniwersytetu
w Królewcu, aby z nimi się zapoznał. Tymczasem przyszła wojna 1812
roku i znajdujące się u Jordana rękopisy dwóch pozostałych części:
Rudenio gėrybės (Dary jesieni) i Žiemos rūpesčiai (Troski zimowe)
zaginęły. Rhesę do wydania poematu Donelaitisa zaczął namawiać sam
Wilhelm Humboldt. Wtenczas Ludwig Rhesa zwrócił się do Hohlfelda
i otrzymał od niego odpisy dwóch pozostałych części poematu (tych,
które zginęły), skrócił niektóre fragmenty i przygotował pierwsze
wydanie poematu nadając mu tytuł: Metai (Rok). Utwór po litewsku
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ukazał się w 1818 razem z tłumaczeniem na język niemiecki.
Czytelnik polski już w 1823 z wydanej Grażyny Adama Mickiewicza
mógł dowiedzieć się o Donelaitisie i Rhesie. Tłumacz Roku na polski,
Kazimierz Pietkiewicz, w objaśnieniach do swego przekładu zwraca
uwagę na to, że polski poeta w dopisku, zamieszczonym w pierwszym
wydaniu Grażyny, stwierdził:
Rhesa, podobno teraz profesor w Królewcu, miłośnik starożytności
litewskich, ogłasza zabytki ich literatury. Przed kilku laty wydał poemat
Litwina Donelaitisa o czterech porach roku heksametrem napisane, z
przydaniem tłumaczenia niemieckiego i uczonych objaśnień. Wspomniane poema, co do rzeczy i pięknego wysłowienia, godne pochwały
i stąd jeszcze mieć powinno dla nas szczególny interes, iż jest wiernym
obrazem obyczajów ludu litewskiego. Dzięki szanownemu mężowi,
który – lubo cudzoziemiec zawstydza rodaków mało dbałych o historię
swej ojczyzny.
Po śmierci Rhesy jego spuścizna rękopiśmienna, wśród której były
również autografy Radości wiosny i Trudy lata Donelaitisa, trafiły do
archiwów Prus Wschodnich. Znajdowały się tam do drugiej wojny światowej. Przed końcem wojny Niemcy rękopisy Roku razem z archiwum
uniwersyteckim wywieźli do miejscowości Lochstedt (obecnie Bałtyjsk
w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej). Po wojnie autografy
zostały odnalezione i obecnie znajdują się w zbiorach Instytutu Literatury
Litewskiej w Wilnie.
Poemat Donelaitisa jest swoistą encyklopedią wsi litewskiej, ukazującą zajęcia, obyczaje, zabawy, ale również przywary społeczności
wiejskiej. Badaczka kultury XIX-wiecznego Wilna, Małgorzata Stolzman
zauważa, że chociaż głównym tematem Roku jest wieś litewska, Donelaitis jako pastor i w ogóle człowiek epoki Oświecenia, broni chłopa przed
wyzyskiem. Pisze (tu i dalej tłumaczenie Zygmunta Ławrynowicza):
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Bywa, panicz ladaco, wyśmiewa się z chłopów,
Kpiną kłuje, pogardą darzy pracę, błazen.
Poeta wytyka wady chłopstwa, budzi dumę narodową, patriotyzm:
Oszukiwać – rzekł Anzelm – wszystkim nie do twarzy,
A Litwinom ze wszystkich najbardziej nieładnie.
Wszak wiecie wszyscy, Litwę teraz każdy chwali,
Ileż to obcych ludzi, aby nas oglądać,
Z czterech stron świata gęsto do nas zbiegło.
Jednocześnie – jak na człowieka nowej epoki przystało – tak poucza:
Oszczędzaj, bratku, kiedy z garnka się przelewa,
Byś nie musiał się modlić do pustego latem.
Lubisz jeść smacznie, weź się za pracę w polu.
Autor daje porady również chłopkom litewskim, karci ich niedbałość:
Kobiety! Wy, Litwinki, czy nie macie wstydu,
Czy wam nie wstyd, że oto niemieckie niewiasty
Wyprzedziły was w pracach powszednich na polu?
Wspomnieliśmy już, że autografy utworów Kristijonasa Donelaitisa
znajdują się w Instytucie Literatury Litewskiej. Już w 1955 roku, z okazji
175-lecia śmierci poety, zostały opublikowane faksymilia jego rękopisów: autografy dwóch zachowanych
części poematu Rok: Radości wiosny
i Trudy lata, fragment poematu Fortsetzung (ciąg dalszy), dwa listy.
Poemat Rok został przetłumaczony na 12 języków, w tym
na polski. Pierwsza wiadomość o
litewskim poecie zamieszczona
została po polsku w 1820 roku,
zaś pierwsze polskie tłumaczenie
poematu zostało dokonane przez
Mikołaja Akielewicza (Mikalojus
Akelaitis) w 1861, niestety, do wydania nie doszło. Według danych
Biblioteki Narodowej im. Marty- W Muzeum Donelaitisa w Tolminkiemiach
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nasa Mažvydasa, pierwszy pełny przekład
Roku na język polski ukazał się w Warszawie
w 1933. Autorem przekładu był K. P. Za tymi
inicjałami ukrywał się Kazimierz Pietkiewicz,
a książka wyszła staraniem samego tłumacza.
Dwadzieścia lat później, w 1953, poemat Rok
w tłumaczeniu Pietkiewicza, w zupełnie innej
rzeczywistości, wydało Państwowe Wydawnictwo Literatury Pięknej
Litewskiej SRR w Wilnie. Drugiego tłumaczenia poematu w Polsce dokonał Zygmunt Ławrynowicz. Utwór pod tytułem Pory roku ukazał się
w Olsztynie staraniem Wydawnictwa „Pojezierze”. To wydanie zostało
pomyślane jako dwujęzyczne – równolegle z tłumaczeniem na język polski
zawiera również litewski tekst Donelaitisa.
W 2014 mija 300 lat od urodzin autora Roku. Ten rok na Litwie został
ogłoszony Rokiem Donelaitisa. Ale i w minionych latach pamięć o poecie
ciągle była żywa. W 1992 w Wilnie założono Towarzystwo Donelaitisa.
Jego zadaniem jest kontynuowanie pamięci o poecie, upamiętnienie jego
współczesnych, opieka nad Muzeum Donelaitisa w Tolminkiemiach i
miejscem urodzenia poety w Łazdynelach. Należy zauważyć, że muzeum
poety zostało założone w 1979 roku. Do placówki należą były kościół
ewangelicko-luterański (zburzony w 1950 i odbudowany w 1979 staraniem władz Litwy i społeczeństwa i w nim zostały złożone prochy poety),
plebania, sierociniec. Wszystkie budowle murowane zostały wzniesione
staraniem Donelaitisa. Przetrwały również fundamenty plebanii i zabudowań gospodarczych, stara studnia, ogrodzenie kościelne. W 1964 roku,
w 250. rocznicę urodzin poety, naprzeciwko świątyni odsłonięty został
kamień pamiątkowy jemu poświęcony.
Józef Szostakowski

Kościół w Tolminkiemiach i miejsce spoczynku poety Kristijonasa Donelaitisa
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I FILMOWY „MAJ NAD WILIĄ I WISŁĄ” – „EMiGRA”
PIERWSZA ODSŁONA W WILANOWIE,
START NOWEGO FESTIWALU
Koncert poetycko-muzyczny
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Wydłużyła się nam
wiosna – dzięki festiwalowi poetyckiemu, który od
20 lat odbywał się w Wilnie
i okolicach jako „Maj nad
Wilią”, zaś w tym roku znalazł swój ciąg dalszy „nad
Wisłą” – w warszawskiej
Oranżerii Muzeum Pałacu
w Wilanowie, w ramach
I Festiwalu Filmów Emigracyjnych „EMiGRA”
(25-29 września). Festiwal
został zorganizowany przez
Fundację na Rzecz Mediów
Polskojęzycznych za Granicą WZ, przy współpracy
„Znad Wilii” i Stowarzysze- Przed Pałacem Wilanowskim i podczas zwiedzania
nia Akademia Wilanowska.
Warszawa jest miastem trudnym na tego typu przedsięwzięcia – tu
przecież tak dużo się dzieje, a trzeba uwzględnić i koszty, znacznie większe
niż gdzie indziej. Ale udało się to wszystko przezwyciężyć i już na starcie
warszawski festiwal został nie tylko z radością powitany przez grono
przyjaciół – poetów i artystów, którzy wcześniej uczestniczyli w wileńskich „Majach”, lecz i doceniony przez nowych sympatyków, w mediach.
„Jesienny Maj” rozpoczął się przeglądem etiudy filmowej pt. Inspiracje znad Wilii, będącej zapisem jego realizatora, Mikołaja Kępińskiego z
Norwegii, działań poetyckich młodych twórców polskich na Litwie. Potem
odbył się koncert poetycko-muzyczny. Na mój apel, wspominając wiosenne
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Wilno, jak też atmosferę wcześniejszych
tam festiwali, odpowiedziało niemało
poetów, którzy przybyli też z podległych
zakątków Polski – z
Podkarpacia po Śląsk,
z Wielkopolski po
Mazowsze, również
z zagranicy: Krystyna Lenkowska (Rzeszów), Barbara Gruszka-Zych (Czeladź k.
Katowic), Eugeniusz
Kasjanowicz (Siedlce), Wiktor Golubski
(Ciechanów), grupa
poznańskiego środowiska literackiego
Wiersze w Oranżerii w Wilanowie czytają Karolina w składzie – Danuta
Francis-Mokrzysiak i Eugeniusz Kasjanowicz oraz Lam Bartosz, Maria DuszQuang My i Krystyna Lenkowska (w drugim rzędzie) ka, Paweł Kuszczyński i Kalina Zioła; z Litwy – Bożena Mieżonis i Maciej Mieczkowski; z
Białorusi – Jazep Januszkiewicz (Raków k. Mińska) i Marina Paniszewa
(Brześć); Wietnam reprezentowali Lam Quang My i Ka Hai Thu Quynh;
Syrię – Karolina Francis-Mokrzysiak; Niemcy – Józef Pless, który wystąpił
obok aktorki Joanny Kasperskiej, Szwecję – Tadeusz Rawa. Aktywnie
uczestniczyli miłośnicy pióra z warszawskiego Żoliborza na czele z Aldoną
Gawecką – Ewa Krasnodębska, Marek Rapacki i Dorota Zbrożyna. Przedstawili oni fragmenty prozy z żoliborskiej serii. Szczególnie podkreślam
udział w tej grupie wspaniałej aktorki Ewy Krasnodębskiej, która zaprezentowała także swój własny wiersz, zaś festiwal witała w taki oto sposób:
To „Maj nad Wilią” sprawił, że nie tylko poznałam piękne miasto
Wilno, ale także zrozumiałam, dlaczego Polacy tak kochają to miasto, a
ci, którzy je opuścili, tak bardzo za nim tęsknią. To sprawiło, że odrzuciwszy postawę obserwatora, stałam się żywo zainteresowanym Waszymi
dokonaniami i aktualną aktywnością uczestnikiem spotkania, uwiedziona
także życzliwością oraz przyjazną koleżeńską atmosferą. Cieszy mnie, że
„Maj nad Wilią” zbrata się z tym wrześniowym festiwalem nad Wisłą i że
może będę mogła Was tu spotkać.
Z okazji kontynuacji festiwalu „znad Wilii – nad Wisłę” życzenia prze72
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słał urodzony w Wilnie prof. Władysław
Zajewski, autor wielu fundamentalnych
prac, wybitny historyk polski, ale też i
poeta z Gdańska:
Serdeczne życzenia z okazji Festiwalu Poezji nad Wilią i Wisłą oraz pozdrowienia dla wszystkich szlachetnych
twórców i miłośników poezji. Może godzi się w tak dostojnym gronie przypomnieć mądrość Seneki: „Pisz zwięźle,
stylem nienapuszonym, dla wypełnienia
czasu, także na własny pożytek, nie dla
rozgłosu, ale pisz z myślą o stuleciach, Związany ze Szwecją Tadeusz Rawa   
które nadejdą...” Najlepszego zdrowia dla niezmordowanego Redaktora
Romualda Mieczkowskiego, urokliwego piewcy Wilna (i Warszawy!) i dla
wszystkich zgromadzonych Uczestników!
Pozdrowienia przesłał Marek Sobczak, artysta malarz, który w tych
dniach przebywał w Turcji. Natomiast Anna i Stanisław Widajewiczowie
z Warszawy, którzy za sobą mają emigracyjny etap życia w Australii,
napisali: Dziękujemy za te dwa dni, które spędziliśmy w miłym i kulturalnym gronie twórców kultury. Naprawdę było bardzo interesująco! Jako
„zjawisko wyjątkowe” festiwal określił publicysta Adam Bajcar. Dziennikarka wileńska Jadwiga Podmostko, która nie dotarła z powodu choroby
męża, pisała: Cieszę się bardzo, że Wilno dzięki Waszej imprezie jest
eksponowane w Warszawie.
To tylko część miłych słów, jakimi nas obdarzono. Z poezją współgrała
muzyka – z nastrojowymi balladami wystąpił Leonid Wołodko – artysta,
urodzony w Izmaile na Ukrainie, mieszkający w Grodnie na Białorusi,
potem we Francji, a obecnie w Polsce...
Zaśpiewał po francusku, białorusku, rosyjsku i polsku – w tym własne kompozycje i do własnych tekstów.
Prowadzenie koncertu przypadło w
udziale Bożenie Intrator – obywatelce
świata, a szczególnie USA i Austrii,
autorce scenariuszy, sztuk teatralnych i
tekstów piosenek oraz piszącemu te słowa. Do późnych godzin trwały rozmowy
i dyskusje poetów, w gronie przybyłych
gości, m.in. wspaniałego rzeźbiarza
Zbigniewa Maliszewskiego (notabeNastrojowo śpiewa Leonid Wołodko   ne żołnierza AK na Wileńszczyźnie),
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znakomitych artystów malarzy – Franciszka Maśluszczaka i Zbigniewa
Nowosadzkiego, wielu miłośników poezji.
Magia Wilna i kondycja polskiej literatury zagranicą
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Magia Wilna to tytuł ekspozycji malarstwa z Litwy, jaka trwała w
Wilanowie podczas festiwalu. Była to jedna z większych prezentacji sztuki
z Litwy w Warszawie, we wspaniale przygotowanym do tego miejscu,
jakim jest Oranżeria Muzeum Pałacu w Wilanowie. Wypadło mi dokonać
jej otwarcia wśród poetów i ich sympatyków, opowiedzieć o tradycjach
malarskich i wielonarodowym dorobku artystów na Litwie. Dwa obrazy z
tej wystawy zostały sprezentowane dla gości specjalnych festiwalu – reżysera Janusza Zaorskiego i Romana Śmigielskiego, działacza polonijnego,
wydawcy i redaktora naczelnego kopenhaskiego kwartalnika „Informator
Polski” oraz polskiej telewizji internetowej polowizja.dk w Danii.
Przed konferencją podsumowaliśmy wyniki konkursu, ogłoszonego
podczas tegorocznego XX Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego
„Maj nad Wilią i Wisłą” w Wilnie pt. Powstanie Styczniowe oczami
młodych. Dwie równorzędne nagrody w postaci tabletów przypadły reprezentantom Wschodu i Zachodu – Wiktorowi Szukiełowiczowi z Żupran
na Białorusi (za pracę Spalone książki i zagubiony kamień Bohuszewicza)
i czwórce uczniów Niemiecko-Polskiej Szkoły Europejskiej w Berlinie
(15-lecie Powstania Styczniowego – Gloria Victis?). Wśród wyróżnionych
znalazła się praca Bożeny Mieżonis z Wilna (Spotkanie na cmentarzu).
Dwie z tych prac są drukowane w numerze, patrz: s. 35 i 41, zaś jedna
– w nowo powstałym kwartalniku dla Polaków w Niemczech „Magazyn
Polonia”. Wyróżnione prace charakteryzuje wiedza historyczna, świeżość
pomysłów w podejściu do tematu i co ważne – zawierają one współczesne
elementy pamięci. Bardzo różnej, lecz zmuszającej do zastanowienia się.
Podczas konferencji Współczesna literatura polska pomiędzy Wschodem a Zachodem omawialiśmy bardzo trudne zagadnienia – a mianowicie:

Ekspozycja „Magia Wilna” przed rozpoczęciem się festiwalu w Wilanowie   
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czy poezja bądź literatura
„polonijna”, która – wiadomo jak ważną spełnia rolę w zachowaniu
tożsamości – może być
dziś równorzędną częścią literatury polskiej w
sensie wartości. Polska
jest wolnym krajem, nie
ma emigracji politycznej,
zresztą w funkcjonowaniu
literackim dla pisarza nieNa festiwalu można było zapoznać się z czasopismem    zbędny jest rynek czytelniczy. Istotną konkluzją było przyjęcie do wiadomości, iż ważne jest, by
Polacy pisali nie tylko po polsku, ale też w językach krajów, w których
mieszkają i w jakich coraz częściej zdobywają wykształcenie, aktywnie
uczestniczyli w procesach translatorskich i promocyjnych. Literatura posiada swoje prawa, w innych dziedzinach sztuki – muzyce, malarstwie czy
filmie udział rodaków spoza Polski jest znaczny, bowiem uwarunkowania
procesu twórczego są uniwersalne, nie wymagają tak precyzyjnej znajomości języka. Chodzi o to, aby Polacy wychodzili z gorsetu amatorstwa,
nie oscylowali w skansenie mechanicznie pojmowanej sztuki ludowej, by
najważniejszym miernikiem ich osiągnięć był profesjonalizm.
W gronie „pisarzy polonijnych”, zrzeszonych nawet w różne organizacje, niekiedy o gromkich i górnolotnych nazwach, dziś niestety brakuje
osobowości, są olbrzymie mankamenty warsztatowe, które bywają przesłonione tzw. powagą podejmowanych tematów. Twórcom samodzielnie
też nie udaje się przebrnąć ze swoją twórczością. Brakuje odpowiednich
mechanizmów funkcjonowania – tylko jednostki spośród literatów polskich
zagranicą należą do profesjonalnych organizacji twórczych w krajach
swojego zamieszkania, a w Polsce nie ma racjonalnych mechanizmów
wsparcia ich pisarstwa. Dwa rywalizujące ze sobą zrzeszenia literackie na
jej terenie coraz szczelniej zamykają się w swoich środowiskach, również
podczas imprez, jakie organizują, nie mówiąc o działaniach wydawniczych.
W rezultacie jest tak: twórca polski bywa odcięty od fachowej pomocy w
kraju swego zamieszkania, a i w Polsce pozostaje „za burtą”. Sytuacji tej
nie ratują różnorodne i czasami drogie warsztaty z powodu prowadzenia
ich przez przypadkowe osoby. Bez względu jednak na to, kryteria dokonań
literackich Polaków zagranicą pozostają w Polsce i podobne festiwale
mają sprzyjać poprawie sytuacji, analizie stanu aktualnego.
Pewne szanse na rozwój pisarstwa polskiego zagranicą wiązać można
z powstawaniem i rozwojem nowych mediów, tworzonych przez młodych
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Polaków – głównie internetowych. Ale nie tylko – dzisiaj, kiedy informacja
(przede wszystkim ta w warunkach polonijnych) chadza swoimi szybkimi i
niekoniecznie polskimi ścieżkami, pozostaje jeszcze większa potrzeba funkcjonowania fachowych czasopism polskich, z mocnym profilem twórczym.
Niewykorzystany wciąż potencjał w popularyzacji literatury Polaków przypada na radio i telewizję, które nagminnie chcą podążać w kierunku ogólnie
dostępnej rozrywki. I o czym przedtem nie było mowy w środowiskach polonijnych – na film. Widać to było w dalszej części festiwalu, gdy literatura i
obraz siebie dopełniały, wzajemnie inspirowały, wyzwalały dyskusje.
Poezja po prostu splotła się z filmem. Odbyła się m.in. projekcja szkicu
filmowego – Życie jest pod…różą (na kanwie próby zaistnienia aktora z
Polski w USA z monologami ze sztuki rosyjskiej Wieniedikta Jerofiejewa
Moskwa – Pietuszki) Piotra Latałły z Chicago. Przedstawione zostały też
dwa arcydzieła – animacja Tango w reż. Zbigniewa Rybczyńskiego (Oskar
1983) i fabuła poetycka Lecha Majewskiego Wojaczek.
Ponadto uczestnicy festiwalu mogli przedstawić swoje książki i wydawnictwa, wystąpić z krótkimi anonsami pozycji, które wkrótce mają się
ukazać. Tak wyglądało preludium poetyckie do głównej części festiwalu
filmowego, którego uroczyste otwarcie, z udziałem gości honorowych
nastąpiło później i ze względu na prawa autorskie druga filmowa część
festiwalu otrzymała podtytuł EMiGRA.
EMiGRA – narodziny nowego festiwalu
Galę otwarcia prowadzili dyrektor festiwalu Agata Lewandowski,
będąca pomysłodawcą przedsięwzięcia i Witold Płusa, jako gospodarz
miejsca i obecny prezes Fundacji W-Z. Głos zabrali senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji ds. Spraw Emigracji i Łączności Polaków
za Granicą, senator Barbara Borys-Damięcka, Joanna Fabisiak, posłanka
na Sejm RP, Wojciech Tyciński, przedstawiciel MSZ RP, Łukasz Kardas,
dyrektor Telewizji Polonia oraz inni.
Po przemówieniach został przedstawiony film Agaty Lewandowski o
młodych Polakach na Litwie pod tytułem Pokolenie PLT. Trzeba dodać,
iż wspomniana Bożena Mieżonis, m.in. jedna z uczestniczek stażu dla
młodych dziennikarzy ze Wschodu w Chicago, zorganizowanego przez
Fundację W-Z, była jedną z podstawowych bohaterek tego filmu.
Część inauguracyjna zakończyła się występem Evgena (Jewgienij,
Eugeniusz) Malinovskiy’a, który swój recital określił jako Bardzie opowieści. Wybaczy artysta, mieszkający w Polsce i mówiący o swoich polskich
korzeniach, że podam jego nazwisko nie w wersji angielskiej, tylko jak się
pisze nazwiska słowiańskie w naszej tradycji – Malinowski, skoro piszemy
– np. Włodzimierz Wysocki (nie zaś Vysotskiy czy jakoś inaczej!), którego
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głównie utwory od lat
śpiewa. Słuchałem ich
w wykonaniu syberyjskiego barda, jak
też siebie określa, nie
pierwszy raz i jestem
zdania, że absolutnie
nie warto dążyć do odtworzenia 1:1 Wysockiego, nawet jeśli na
to w Polsce może być
zapotrzebowanie. Wolałbym, żeby artysta z Agata Lewandowski, główny „motor” festiwalu, proWysockiego zaśpiewał wadziła spotkanie z rezyserem Januszem Zaorskim   
coś „od siebie”. Termin bard ponadto jest zarezerwowany raczej do przesłania własnego. Dlatego klasycznym bardem był np. Jacek Kaczmarski, zaś
późniejsi odtwórcy jego songów – już niekoniecznie. Malinowski pojawił
się raz jeszcze na festiwalu, jako odtwórca epizodu w Syberiadzie Polskiej.
Spotkanie z reżyserem tego filmu, Januszem Zaorskim, odnieść należy do
ważnych momentów festiwalu. Na temat filmu niemało napisano, zaleca się
go jako film obowiązkowy, jeśli chodzi o edukację młodzieży. Robią wrażenia
„bardzo czyste” plenery rozległych przestrzeni, kto był w tamtych stronach
– wie, o co chodzi. Przyznam, iż niektóre wątki znane mi były z książki Zbigniewa Dominy, na kanwie której powstał scenariusz i którą to przesłał mi
pisarz z Rzeszowa przed laty. Napisałem też dokumentalną opowieść o losach
mojej rodziny – Dargiewiczów, której trudny byt na zesłaniu, jak i innych
specpieresielenców, został utrwalony na licznych zdjęciach – Adolfowi Dargiewiczowi udało się przemycić aparat fotograficzny do posielenija Lesnaja
nad rzeką Niursą w okolicach Tomska i dzięki temu też jestem w posiadaniu
wielu wzruszających i dramatycznych zdjęć syberyjskich.
Zanim nastąpiła projekcja sagi gehenny Polaków, pokazany został
dokumentalny obraz o dzisiejszym życiu ich potomków na Syberii, działaniu organizacji polskeij, pielęgnowaniu pamięci – pt. Jak to w rodzinie,
zrealizowany dla TV Polonia.
Filmy polonijne, tj. robione dla potrzeb stacji polonijnych na emigracji, podobnie jak i literatura polonijna, mają swoją i podobną specyfikę.
Mowa w nich często np. o tym – kto, kiedy, jak i skąd przyjechał, kim był
w „innym życiu”, a kim jest na emigracji. Na tym tle godny odnotowania
był film Rafaela Lewandowskiego, laureata „Paszportu Polityki” w roku
2011 – Bye, bye Dublin. Obraz ten, czy rozbudowana narracja, z emigracyjnym story (48 minut), zawiera swój rytm, odpowiednie „oświetlenie i
zamyślenie” – od razu czuć, że jego twórca to osobowość. Lewandowski
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(obecnie w Polsce) na swój przegląd, a był jeszcze jeden jego film – Piosenka i życie (Polska-Francja), przyjechał …na rowerze.
Do filmów, jakie zrobiły najlepsze wrażenie, o podobnym wielowątkowym kontekście, odnieść trzeba Dzieci Emigracji/Migrationskinder Agaty
Lewandowski, nominowane do polsko-niemieckiej nagrody.
Z obowiązku kronikarskiego odnotuję pokazane podczas festiwalu inne
filmy (prócz już wymienionych). Była to etiuda Kanapka z grzybami artysty
malarza Jacka Malinowskiego, zrealizowana w 1996 w USA. Za sprawą Piotra
Latałły, który przybył na festiwal osobiście i pilotuje ostatnio w USA staże
dla ludzi młodych ze Wschodu, obejrzeliśmy reportaże zrealizowane przez
TV Polish Chicago – Jan AP Kaczmarek Roberta Wachowiaka, Deportowany
i 3 Maja 2012, a także rozmowy z emigrantami polskimi Bożeny Mieżonis,
zrealizowane właśnie podczas jej jesiennego stażu w Chicago. W serii pokazowej pt. Oskarowcy przedstawiony został Janusz Kamiński – szkic do portretu
artysty, zrealizowany dla TV Polonia przez Krzysztofa Bukowskiego (1999).
W ramach panelu Filmy nadesłane ze świata zgłoszono 12 prac. Ich
poziom, jak też tematyka i warsztat, były różnorodne. Niektóre z nich,
jak film młodej Polski, studentki szkoły filmowej w Grecji czy film o
przyjaźni Achmatowej i Czapskiego, zrobiony przez polską licealistkę z
Uzbekistanu, nie dało się ocenić ze względu na jakość nagrania.
Spośród nadesłanych utworów nagrodami wyróżniono Walc z Miłoszem
w reż. Joanny Holeander i Bo Perssona (Szwecja), Tylko ja wróciłem – Józef
Szarfman Dariusza Migalskiego oraz Kto ty jesteś? Małgorzaty Piekarskiej
(Telewizja Polska). Za nowatorski projekt uznano pracę Marty Kotlarskiej
Rozmawiając z Anilem, która jest fotografem percepcyjnym i oddała kamerę
w ręce młodego Hindusa, pokazującego swoje życie codzienne w Nepalu.
Wyróżnienie za film, popularyzujący wartości patriotyczne wśród
młodzieży polskiej na Białorusi jury przyznało dla obrazu Byliśmy uczciwi, czyści i odważni Anny Paniszewej i Wiery Dziemieńczuk. Honorowa
Nagroda Polskich Dziennikarzy Zagranicą – „za wieloletnią działalność,
siłę przetrwania i epicką impresję” dostała się filmowi Tak to było, zrealizowanemu przez Polską Telewizję w Danii i jego twórcom – Romanowi
Śmigielskiemu i Marianowi Hirschornowi.
Nagrodami dla laureatów będzie przyjazd na do Wilna, na I etap XXI
Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią – Sierpień nad Wisłą”.
***
Wśród wspomnianych już gości odnotuję obecność Sławomira Sobczaka, który po latach pracy w polonijnej telewizji Chicago powrócił
do Polski i zamieszkał w Krakowie. Miło było widzieć operatora filmu
Pokolenie PLT Dariusza Jarmułę. Z Bratysławy przybyła Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna „Monitora Polonijnego” ze swym mężem
Stano Stehlikiem, ze Szkokholmu – Tadeusz Urbański, z Rosji były Julia
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Skidan z Krasnojarska i Albina
Jegorowa z Archangielska.
Na zakończenie z monologiem Powracający wystąpił
Grzegorz Heromiński – aktor
znany i lubiany z filmu King
Size, który już „się zdecydował”
i po latach emigracji w Ameryce
powrócił do Polski.
Festiwal cieszył się zainTadeusz Urbański, Bożena Intrator, Agata teresowaniem mediów, przede
Lewandowski i Kalina Izabela Zioła
wszystkim telewizyjnych, liczne
relacje znalazły się w prasie i na stronach internetowych (źródła – patrz
www.emigra.com.pl – napisali o nas).
Czy dzięki festiwalowi udało nam się pokazać obraz życia rodaków w
różnych krajach? W jakimś zakresie na pewno tak. Jest jednak sprawa nie
mniej ważna – chodzi tu o przestawienie możliwości twórczych Polaków-filmowców, pobudzenie artyzmu i profesjonalizmu w ich pracy. Niemało
przecież rodaków pracuje w strukturach zawodowych – w studiach filmowych i telewizyjnych w krajach swego zamieszkania, tworząc ogromny
potencjał twórczy, z którego warto korzystać, promując takie dokonania
w Polsce, stwarzając nowe inspiracje.
Jest to też rodzaj integracji, obcowania wzajemnego. Chętni mogli
uczestniczyć w zwiedzaniu pałacu w Wilanowie, dzieje którego z wdziękiem
przybliżyła aktorka Joanna Kasperska. I to również pozostanie w pamięci.
Romuald Mieczkowski
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Wilno, pomnik Giedymina w zimowej szacie
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DANUTA BARTOSZ

Białe tango

Baltasis tango

Proszę
zatańcz ze mną

Prašau
pašok su manim

Niech fale oceanu
zawirują z nami    

Lai supas
vandenynas kartu

Nie zatańczymy

Nešoksime

Jedwabna nitka
twojego krawata
...jak żagiel
odpycha
coraz dalej

Medvilninis siūlelis
iš tavo kaklaraiščio
kaip būrė
plukdo
tolyn ir tolyn
Išvertė Birutė Jonuškaitė
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KALINA IZABELA ZIOŁA

Uśmiech
Lubie Nazarenko
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Šypsena
Liubai Nazarenko

w pustej sali
niby kosmate ćmy
krążą rosyjskie romanse

tuščioje salėje
tarsi pūkuoti naktiniai drugiai
sukasi rusų romansai

ściany wibrują
zgaszone lampy jarzą się
purpurą jej sukni

sienos vibruoja
purpuru jos suknelės
žėri užgęsusios lempos

wychodząc w pośpiechu
zostawiła jeden uśmiech
na oparciu fotela

paskubom išeidama
vieną šypseną paliko
ant fotelio atlošo

zdejmę go delikatnie
owinę struną gitary
i wepnę we włosy

švelniai jį nuimsiu
įpinsiu tarp gitaros stygų
ir į plaukus įsegsiu

MŁODE WIERSZE
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DARIUSZ KAPLEWSKI

Złudzenie
Spod twoich powiek płynął deszcz
tulona przez wiatr objęta przez mgłę
widziałaś we śnie mnie
W twoim oddechu padał śnieg
a słowik wciąż milczał
W oddali grzmiało głuche dudnienie
nareszcie wolnego szczęścia
Szczekały psy
Szczekały psy na księżyc
bo
spogląda w oczy zakochanym
Szczekały psy na wiatr
bo
dosięga lotnych motyli
zawodzi na skrzypcach drzew
Szczekały psy na wilka
bo
nie ugiął karku pod obrożę
Szczekały psy
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Akwarele
Malowałem wodą ze strumyka
kwitnące i uśmiechnięte drzewa
radosne okrzyki wiatru
dwoje zakochanych
co mają swoje nieba i słońca –
a to gdzieś prysnęło
Malowałem na piasku promieniami
owiniętymi w ciszę
zmarszczki na twarzy pustyni –
nikomu niepotrzebne klejnoty zgasły
Malowałem kolejną swoją akwarelą
zmurszałe pnie stuletnich dębów
i pnącą się w górę tęsknotę –
i to pozostało
Dariusz Kaplewski

©Romuald Mieczkowski

Z cyklu Zima na Górze Tauras (Boufałłowej) w Wilnie
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WOKÓŁ OSKARA MIŁOSZA:
PARYŻ-WILNO-KOWNO (8)
BYŁ TAKI RABIN – CHAIM OZER GRODZIEŃSKI
Zenowiusz Ponarski
Czesław Miłosz otrzymał od paryskiego krewnego dwa egzemplarze broszury o Apokalipsie. Ostrzegała ona ludzkość przed szaleństwem, ku któremu
świat zmierzał. Jeden egzemplarz otrzymał najznakomitszy myśliciel chrześcijański, prof. Marian Zdziechowski. A drugi miał trafić do rąk wybitnego
myśliciela żydowskiego: Dowiedziałem się, jaki jest wielki i sławny rabin w
Wilnie, taki myśliciel, no i poszedłem, ale nie dotarłem do niego – wspominał
noblista. – Wręczyłem książkę jego sekretarzowi. W pewnym sensie spełniłem,
w każdym bądź razie starałem się spełnić tę misję (Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1988).
Kim był ów żydowski mędrzec, któremu przekazał pośrednio broszurkę
Oskara Miłosza? Chociaż nie padło żadne nazwisko, przyjąłem, że był to
rabin wileński Rubinsztejn. Trzykrotny senator, wybrany w 1922 (I Senat) i w 1928 (II Senat), mianowany przez prezydenta w 1938 (V Senat)
posłem IV kadencji Sejmu (IX.1935-IX.1938): Mandat z Wilna otrzymał
szef „Ozonu”, gen. Skwarczyński, stało się to tylko dlatego, iż wojewoda
wileński obiecał Żydom, że ich kandydat rabin Rubinsztein będzie mianowany przez Prezydenta senatorem. Pakt został dotrzymany z obu stron:
„Żydzi wileńscy głosowali powszechnie na Skwarczyńskiego, a Mościcki
mianował Rubinszteina senatorem”(Józef Mackiewicz, Historia Polski...,
Londyn 1941). Redaktor „Słowa” dobrze znał realia miejscowe.
Izaak Rubinsztejn (Icchak Rubinstein) urodził się w 1880 w mieścinie
Datnów (lit. Dotnuva, 600 mieszkańców), nieopodal Kowna. Podjął naukę
w Szkole Rabinów (Akademii) w Wołożynie, o której szła fama: Uczony
jak rabin wołożyński. Studiował też prawo w Moskiewskim Uniwersytecie
i studia ukończył w 1906. W tymże roku objął funkcję rabina w Żeniczesku na Ukrainie, gdzie przebywał cztery lata. W 1910 został urzędowym
rabinem Wilna. W
maju 1917 urzędowe pismo podpisał,
jako Starszy Rabin
Wilna (Litwa za
rządów ks. Isenburga, Kraków
1919). A w paźIzaak Rubinsztejn uczył się w znanej jesziwie w Wołożynie dzierniku tegoż
85

WOKÓŁ OSKARA MIŁOSZA: PARYŻ-WILNO-KOWNO (8)

roku w oświadczeniu Rabinatu Wileńskiego występuje jako Nadrabin L[udwik] A[bramowicz] (Litwa
podczas wojny, W.1918).
Zdobył uznanie rodaków w burzliwe dni Wielkiej
Wojny, gdy stawał w obronie rodaków, szukając pomocy
u bpa Matulionisa i interweniując u władz polskich. W
1919 został członkiem rabinatu gminy ortodoksyjnej w
Wilnie. Przewodził wileńskiej organizacji „Mizrachi”,
która wciągnęła wielu ortodoksów w działalność syjoGenerał Stanisław nistyczną, był w kraju jednym z jej przywódców, czoSkwarczyński
łowym działaczem Zjednoczenia Rabinów „Mizrachi”.
W 1928 wybrany naczelnym rabinem Wilna: O stanowisko rabina
gminy żydowskiej ubiegali się najznakomitsi rabini i najwięksi znawcy
wiary mojżeszowej. Ostatnim rabinem w wieku XVIII-tym rabin Szmuel
Margulis. Po jego śmierci, Żydzi wileńscy dla uniknięcia na przyszłość
sporów przy obsadzeniu stanowiska rabina wileńskiego, postanowili na
specjalnym zgromadzeniu nie wybierać jednego rabina, ale kolegium z
kilku rabinów – napisał znawca problematyki wyznaniowej Wiktor Piotrowicz. – Podobny stan rzeczy trwał 139 lat, to jest do 1929 roku, gdy
został zatwierdzony rabin gminy żydowskiej, na miejsce istniejącego dotąd
kolegium. Na tle tego faktu powstały rozdźwięki w społeczeństwie żydowskim (Wyznanie mojżeszowe, [w:] Wilno i Ziemia Wileńska, Wilno 1930).
O tym konflikcie będzie jeszcze mowa. Znamy jego biografię z Polskiego
Słownika Biograficznego (t. XXXII), ale uzupełnię ją o kilka niepodanych
szczegółów i sprostuję błąd, stale się powtarzający, że był na Litwie ministrem do spraw żydowskich w latach 1919-1920. Był nim faktycznie inny
wilnianin, dr Jakub Wygodzki, minister w rządzie Litwy od 26 grudnia
1918 do 12 marca 1919 (Pranas Čepas, Historia Litwy, Chicago 1986, lit.).
Znane jest jego podziękowanie prof. Zdziechowskiemu za potępienie
zajść antysemickich na uniwersytecie w roku akademickim 1931/1932
(Robert Jarocki, Czterdzieści pięć lat w opozycji, Kraków 1990). Gdy
rozmawiał 17 listopada 1939 z litewskim dziennikarzem Franciszkiem
Ancewiczem o nowej sytuacji w Wilnie, stwierdził,
że jest to rezultat vis maior (siły wyższej) zupełnie
niezależnej od woli naszej i naszego rozumu i określił się jako zdecydowany przeciwnik komunizmu
i hitleryzmu (Z. Ponarski, Draugas, Lublin-Toronto
2004). Przebywał od roku 1941 w USA (wykładał
na Uniwersytecie Jesziwa w Nowym Jorku), kandydował do Rady Narodowej w Londynie, jako
przedstawiciel Żydów polskich (Dariusz Stola,
Nadzieja i zagłada, Warszawa 1995).
Minister Jakub Wygodzki
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Przyjmując, że przesłanie Oskara Miłosza odebrał rabin, Izaak Rubinsztejn, jednak mi się coś nie zgadzało z wypowiedzią noblisty, że wybrał
„myśliciela”. Rubinsztejn – społecznik, polityk i parlamentarzysta, był
bojownikiem na forum publicznym, a nie typem myśliciela z zacisznego
kabinetu. Nie kojarzyłem go z mędrcem. Przyjąłem, że dostał egzemplarz
Apokalipsy, gdyż nie znałem innej osoby, która mogła go otrzymać. Ale
wątpliwości narosły po otrzymaniu z Wilna, od Jūratė Burokaitė książki
Vilnius. Po śledam Litowskogo Jerusalima (Wilno 2011, ros.).
Potwierdziła ona znaną opinię, że synowie Wilna wyjeżdżali w świat
za chlebem, a do Wilna ciągnęli Żydzi z całego świata za Torą, za wiedzą.
Przestudiowałem ją uważnie i zauważyłem wiele błędów. I tak, Cyncynatus aresztowany został w październiku 1939 r. przez NKWD – dalszy
jego los nie jest znany (s.388). Ale wiosną 1940 był więzieniu w Wilejce,
z bratankiem marszałka Piłsudskiego, Bolesławem Kadenacym, który
często prowadził rozmowy w języku francuskim z Aronem Cyncynatusem.
Po wojnie Cyncynatus gościł w Szczecinie (Z. Ponarski, Ludzie w trybach
historii, Toruń 2002, s.188). Podobnie z wersją prof. Dubnowa o niedoszłym pogromie w 1905 (s.257). Pominął przy tym decydującą w tym rolę
bpa Edwarda Roppa, o której pisałem („Nowy Kurier”, III-IV/2008). A co
rabinów, jest wiarygodnym źródłem, dzięki któremu
nabrałem przekonania, że Rubinsztejn nie odebrał
przesłanie Oskara Miłosza, ale ktoś inny.
Wówczas mieszkał w Wilnie rabin-mędrzec, i
on niewątpliwie otrzymał paryski dar. Był to rabin
Chaim Ozer Grodzieński (Grodzinski, Grodzenski,
1863 Iwie – 9 sierpnia 1940 Wilno), wychowanek
jesziwy w Wołożynie (istniała od 1802), syn i wnuk Chaim Grodzieński
znamienitych rabinów, uznany przez ortodoksów wileńskich – i nie tylko
przez nich – za wybitnego talmudystę. Słuszność poglądu, że był odbiorcą
druku O. Miłosza potwierdza legenda, krążąca w getcie w Wilnie, o jego
testamencie, a nawiązująca do Apokalipsy.
Oto co podaje „Litewska Jerozolima”: W domu przy ul. Zawalnej 17
(róg Wielkiej Pohulanki) długie lata mieszkał, „ostatni z wielkich wileńskich rabinów” Chaim Ozer Grodzieński. […] Przy ul. Nowogródzkiej 5
od 1915 r. znajdowała się Jesziwa „Ramailes”, gmach której powstał z
inicjatywy rabina Chaima Ozera Grodzieńskiego i przy materialnej pomocy
(bankiera) Izraela Bunimowicza […] wykładali rabin Chaim Ozer Grodzieński (od 1890). We wrześniu 1939 r. w jesziwie czasowe schronienie
otrzymali uczniowie jesziwy z miasta Mir. […] Do Wilna przyjechały i
inne jesziwy z Wileńszczyzny i Białorusi zachodniej. Około 1600 studentów, wykładowców i rabinów z rodzinami, gnieżdżąc się w ciasnocie,
kontynuowało naukę Tory […] 5 listopada 1939 r. rabin Chaim Ozer
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Grodzieński telegrafował do
Nowego Jorku, do „Jointu”
o niezwłoczną pomoc.
Był przeciwnikiem syjonizmu i w 1912 r. w Katowicach uczestniczył w założycielskim zjeździe ruchu
„Agudas Isroel” i kierował
jego wileńskim oddziałem
do końca życia: Dzieła Grodzieńskiego o prawie i rytuale Na ulicy Jatkowej przed wojną w Wilnie
talmudycznym, napisane w formie pytań i odpowiedzi (dwa tomy z 1922 i
1925, III – w 1939 i przygotowywany IV) przyniosły mu sławę jednego z
największych autorytetów religijnych XX wieku. W r. 1928 na podstawie
decyzji władz polskich odbyły się wybory Głównego Rabina Wilna. […]
Przy aktywnym poparciu syjonistów wybrano I. Rubinsztejna, chociaż
wśród wileńskich rabinów największym autorytetem cieszył się właśnie
Grodzieński. Wynik wyborów wywołał niezadowolenie ortodoksów. […]
Doszło do skandalu. Dopiero w 1932 r. podjęto uchwałę o wybraniu
drugiego Głównego Rabina – Grodzieńskiego. W ten sposób w Wilnie
w 1932 r. było dwóch Głównych Rabinów. Jeden – Grodzieński, cieszył
się autorytetem na całym świecie, a drugi Rubinsztejn – w Wilnie. Nikt z
nich jednak nie miał tytułu Aw bejs-din, tj. „przewodniczącego Trybunału
Rabinackiego”, jaki miał w swoim czasie rabin Samuel ben Awigor. Rękopiśmienna spuścizna Grodzieńskiego
przepadła podczas wojny.
Czy rzeczywiście zaginęła?
Po „odkryciu” rabina Grodzieńskiego poszukiwałem materiałów o
nim. Joanna Lisek stwierdza: Pismem,
reprezentującym ortodoksyjną partię
Agudas Isroel (Aguda), był organ
prasowy Komitetu Jesziw Wileńskich
– tygodnik „Dos wort” (Słowo), kierowany przez rabina Chaima Ozera Grodzieńskiego, działacza Agudy (Jung
Wilne, Wrocław 2005). A Henryk
Aganowski napisał, że wśród dawnych mieszkańców Wielkiej Pohulanki
przebywał przywódca duchowy wileńChaim Ozer Grodzieński (z prawa) w
rozmowie z rabi Shimonem Skopem skich Żydów – Chaim Ozer Grodzieński (Muzeum żydowskie. Almanach,
(Szymonem Szkopem)
88

Zenowiusz Ponarski

Paul Weber: Wilna eine Vergessene Kunststatte i Leyze Ran o Litewskiej Jerozolimie

©Romuald Mieczkowski

Wilno 2001, lit.).Ważnym źródłem informacji, jest dzieło Leyzera Rana
Jerusalem of Lithuania. Illustrated and documented (w jęz. żydowskim,
z angielskim i rosyjskim spisem). Dowiadujemy się z niego o ostatnim
rabinie wileńskim – Szmuelu ben Awigdor, rabi Mejer Hakoen, dynastii
rabinów Karelic, rabinie Abrahamie Karelic, rabinie Chaimie O. Grodzieńskim, innych rabinach wileńskich (s.126), Radzie Rabinów (s.121127). Grodzieński był wyróżniony oddzielnym rozdziałem, a nie był nim
RubinFsztejn (t.III, Nowy Jork 1974, ros.).
Ale prawdziwą gratką był w „Krasnogrudzie” fragment książki Vilna
Reb Chaima Ozera pt. The Life and Ideals of Reb Chaim Grodzieński (Nowy
Jork 1987), w którym czytamy: Przez wieki Wilno nazywano „litewską
Jerozolimą”. Krótkie spojrzenie na dwudziestowieczne Wilno odpowie
nam dlaczego. Było to miasto, z którego przewodziła całemu Izraelowi,
wychwalana rada Va’ad HaRabinim. [...] W roku 1720 urodził się rabin
Eliyahu, słynny Gaon […] nigdy nie wyraził zgody na zajmowanie urzędowego stanowiska w
Wilnie, a mimo to,
wraz z pojawieniem
się największego talmudysty i kabalisty
swojego pokolenia,
miasto wkroczyło w
swój złoty wiek. […]
Gaon zmarł w 1797.
[…] Pomimo iż śmierć
Gaona stanowiła niepowetowaną stratę, w
dziewiętnastowiecz- Wileński Gaon na starej rycinie oraz na pomniku współnym Wilnie nie brako- czesnym w Wilnie, w miejscu nieistniejących zabudowań
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wało wielkich uczonych
Tory. Dalej o wybitnych
rabinach w Wilnie, roli
jesziwy Ramailes w powstaniu podobnych szkół
w Kownie, Mirze, Telszach i Kielmach.
Przyjazd jego spowodował odzyskanie
wielkiej części utraconej
chwały w związku z ruchem haskali (oświecenia), który się panoszył.
Wystarczyło Wilnu przybycie jednego człowieka
w młodym jeszcze wieku:
Chaim Ozer przyjechał
do Jerozolimy Północy
w blasku wschodzącego
słońca. Gdy tylko wiadomość o jego przyjeździe
rozeszła się po mieście,
został poproszony o wyWilno dla Żydów było świętą Jerozolimą Północy kład dla uczonych w wielkiej Shul (synagodze). Jego wnikliwa rozprawa podbiła umysły słuchaczy,
wśród których było kilku uznawanych za największych uczonych Tory
swojego pokolenia. Od tej chwili nie było istotnych przedsięwzięć bez
konsultacji z dwudziestoletnim reb Chaimem Ozerem.
Nie ma potrzeby roztrząsania propozycji matrymonialnych, a wystarczy stwierdzić, że jego wybranką została wnuczka prominentnego rabina,
Ysraela Salantera z Królewca i córka znanego rabina wileńskiego, Elya
Leizera: Reb Elya Leizer wkrótce odkrył, że jego zięć Chaim Ozer był
nie tylko błyskotliwy, ale także pokorny, mądry oraz praktyczny. […] Reb
Yisrael Salanter zmarł w Królewcu prawie w tym samym czasie, kiedy
jego wnuczka wychodziła za mąż. Od tej pory reb Elya Leizer oraz rabin
Eliyahu Levinson z Kretyngen, którzy wspólnie z polecenia reba Ysraela
zajmowali się najważniejszymi sprawami wspólnoty, nie rozpoczynali
żadnych istotnych przedsięwzięć bez konsultacji z dwudziestoletnim Chaimem Ozerem. Reb Eliyahu Levinson stwierdził: „On jest najmądrzejszy
od nas wszystkich”.
Młody Chaim Ozer z czasem zajmował coraz ważniejsze stanowiska,
a ponieważ nie było w Wilnie oficjalnego rabina, pełnił zwyczajowo jego
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funkcję. Po śmierci teścia zięć odziedziczył miejsce jego w bejs din (przewodniczącego sądu rabinackiego) i inne liczne obowiązki: Jednak wielu
uczonym mężom „Jerozolimy północy” trudno było pogodzić się z myślą o
tak młodym przywódcy – czytamy w „Krasnogrudzie”. – Miasto uczonych
przyzwyczajone było do przywództwa szanowanych mędrców, których
imiona napełniały wypowiadającego je czcią. Czy mogli być zadowoleni
z dwudziestoczteroletnie rabina? Reb Chaim Ozer, w pełni świadomy
krytyki, na którą odparł rozumnie: „Mój wiek jest wadą przemijającą!”
(„Krasnogruda”, Sejny 13/2001).
Druk Oskara Miłosza trafił do rąk sekretarza Chaima Ozara, rabiego
Nisona Joffe, co wiadomo z dalszych wydarzeń. Wkrótce Grodzieńskiego
dopadła choroba nowotworowa, której przebieg przedstawił rabi Aaron
Brafman w „Ish HaEshkolos” (He led world Jewry from Vilna. He led
world Jewry from Vilna, Internet, ang.). Zmarł 9 (w innej wersji – 11)
sierpnia 1940 w Wilnie. Bolszewicy zdążyli już wprowadzić swoje porządki. Zlikwidowali miejscową prasę żydowską (podobnie jak polską
i inną). Zamiast wielu czasopism wychodziło jedno – „Wilner emes”
(Prawda Wileńska). Nie chciało zamieścić jego nekrologu z prawdziwymi imionami.
O tym napisała wilnianka Szoszana Gelcer: Żydzi wileńscy uznali, że
podanie imion żydowskich w sposób zniekształcony jest obrazą pamięci
zmarłego. Od imienia miejscowego rabinatu (zlikwidowanego) wywieszono kilka ręcznie napisanych klepsydr. Podczas uroczystości pogrzebowej
rabina w Wielkiej Synagodze dr J. Wygodzki powiedział: „Stoimy przy
grobie wielkiego rabina i kładziemy kamień grobowy na wspaniałe, bogate
żydowskie życie w naszym mieście. Zgon Chaima Ozera kończy okres
wzajemnych wieloletnich waśni naszej społeczności, między Gaonem
i chasydami, zwolennikami ortodoksyjnego i świeckiego wychowania,
pomiędzy asymilatorami i syjonistami, (socjalistycznym) „Bundem”i
syjonistami, między językami – hebrajskim i żydowskim. Wszelkie tego
rodzaju walki były wojnami wewnątrz żydostwa i walkami z nie-Żydami;
walkami z przeżycie i duchowe życie. W dniu dzisiejszym wojny takie już
się skończyły (Życie i działalność doktora Jakuba Wygodzkiego, Chajfa,
Izrael, bm i rw, ros.).
Nie były to słowa na wiatr rzucone. Jakub Wygodzki (1857-1941),
lekarz, mieszkał w Wilnie od 1884 roku i przez dziesięciolecia kierował
gminą żydowską. Był ministrem ds. żydowskich w rządzie litewskim
(listopad 1918 – kwiecień 1919), posłem i senatorem II Rzeczpospolitej.
Syjonista, umiał współpracować z innymi politykami. Poznał z autopsji
żydowskie walki polityczne w Wilnie. Głosząc podczas tego pogrzebu ich
zakończenie, nie przewidział tragicznego końca społeczności, której wiernie służył. W listopadzie 1939 w litewskim już Wilnie, podczas rozmowy
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z wysłannikiem kowieńskiej gazety, Franciszkiem
Ancewiczem przyznał, że zawsze był i pozostaje
wielbicielem marszałka Piłsudskiego, mimo różnic
politycznych.
Potwierdził to wybitny żydowski historyk Szymon Dubnow (1860-1941), autor 10-tomowej historii Żydów. Był twórcą i popularyzatorem ruchu
folkizmu (żydowskiego autonomizmu): Wielkim
grzechem „Bundu” było dążenie do izolacji. Zupełnie zrozumiała jest wrogość wobec konserwatywnej
(ortodoksyjnej) „Agudy” – twierdził. – Ale „Bund” Szymon Dubno, 1936
jednak odrzucał kategorycznie możliwość współpracy z żydowskimi socjalistycznymi, postępowymi elementami, jeśli tylko miały syjonistyczne
zabarwienie (Zofia Dubnowa-Erlich, O twórczości S.M. Dubnowa).
Powracamy do prof. Zdziechowskiego. Nie dożył dnia, którego się tak
bardzo obawiał. Jak wspomniał prof. Andrzej Mycielski: Raz – pamiętam
– już jako wdowiec, przyszedł do nas na herbatkę i tak się skarżył – przekroczyłem już siedemdziesiątkę, zdrowy jestem na razie zupełnie, ale myślę
nieraz z przerażeniem, że już się zbliżają te okropne katusze przedśmiertne
(Chwile czasu minionego, Kraków 1976). Miał duże szczęście, o którym
wspominają jego uczniowie. Irena Sławińska tak zapamiętała: W bliskim
zwycięstwie bolszewizmu widział triumf szatana. Na szczęście zmarł na
rok przed realizacją tego proroctwa (Szlakami moich wód, Lublin, 1998).
Inaczej ułożyły się losy rabina Grodzieńskiego. Przeżył klęskę wrześniową i sześciotygodniowe panowanie bolszewików w Wilnie. Oszczędzono go zgodnie z dyrektywą szefa NKWD Berii z 15 września 1939
(dwa dni przed agresją): Na razie nie aresztować osób duchownych,
zwłaszcza katolików (Zachodnia Białoruś…, Wydarzenia i losy ludzkie.
Rok 1939, W.1998).
Pozostał na razie na wolności, w drugiej połowie września do października oszczędzano księży i rabinów, ale już nie prawosławnych duchownych.
Kilku z nich wywieziono z Wilna, przed jego przekazaniem Litwinom.
Krótki okres litewskiego panowania był dla
Grodzieńskiego czasem wielkiej troski o los zewsząd przybyłych uczniów i wykładowców jesziw,
których jakoś urządzał. Dożył dnia, kiedy Sowieci
jeszcze nie zabrali się do likwidacji życia religijnego w Wilnie. Wybrany 15 lipca1940 roku Sejm
Ludowy ogłosił Litewską Republikę Sowiecką, a
3 sierpnia włączono ją do ZSRR.
Był to początek końca jego świata. Nie spotkało
Prof. Andrzej Mycielski go jeszcze to, o czym napisał syn pewnego rabina:
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Gdy ojca wezwano na policję (sic!) i zapytano, czy
zechce zostać obywatelem sowieckim, powiedział:
nie.[…] Ojciec jako rabin uważany był za element
niepożyteczny. Pewnego dnia usłyszał, że ci, co
nie mają paszportów, zostaną wysłani na Sybir
(Henryk Grynberg, Dzieci Syjonu, W. 2012).
A prof. Zdziechowski spoczywał na pięknym
pagórkowatym cmentarzu, o którym napisał
jego dobry znajomy: Na Cmentarzu Antokolskim Henryk Grynberg
najładniej śpiewają słowiki (Stanisław Mackiewicz, Miasto przepięknych
cmentarzy [w:] Kto mnie wołał, czego chciał, W.1972).
Inaczej działo się ze zmarłym rabinem Grodzieńskim. Pochowano go
na cmentarzu, położonym na wzgórzach między Zarzeczem a Antokolem,
omijanym nie tylko śpiewające ptactwo. Powstał w 1831 roku po zamknięciu starego cmentarza na Pióromoncie. Adam Honory Kirkor napisał: Za
przedmieściem Popowszczyzną położony, tak nazywany nowy Cmentarz
Żydowski, założony w dzisiejszym stuleciu (Przewodnik po Wilnie, Wilno
1880). A prof. Jan Kłos wspominał: Cmentarz ten, zupełnie niezadrzewiony,
wywiera wrażenie dziwnie monotonne, nieprzebraną ilością jednakowych
zupełnie tablic nagrobkowych i nie posiada dotychczas żadnych nagrobków,
wyróżniających się oryginalniejszym kształtem artystycznym (Przewodnik
Krajoznawczy, Wilno 1923).
We wrześniu 1944 była tam Maria Znamierowska-Prüfferowa, zapamiętała: Z ulicy Popowskiej skręcam na Krzywe Koło. [...] Wchodzimy na
cmentarz. […] Topolowa aleja wciąż pnie się ku górze i teraz szeroko po
obu stronach roztacza się widok na tę tragiczną ruinę kirkutu, niby symboliczne odtworzenie katastrofy, jaka dotknęła ten naród. I przez miejsce
wiecznego spoczynku przewaliła się niszcząca moc, huragan nienawiści
i zemsty. Wokół widać ślady popasu bydła. Wśród zarosłych ścieżek leżą
nagrobki powywracane
mściwą ręką potłuczone, porozbijane (Wilno
miasto sercu najbliższe,
Białystok 1997).
Przypominał o tym
w dalekim Toronto
wilnianin, prof. N.N.
Shneidman (Sznejdman). Wspominał o
przeniesieniu na nowe
miejsce szczątków ra- Etnolog i muzeolog Maria Znamierowska-Prüfferowa
bina Grodzieńskiego oraz tablica pamiątkowa jej poświęcona w Toruniu
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Po wojnie cmentarz żydowski z Zarzecza został przeniesiony – dzisiaj to Suderwski
Cmentarz Żydowski (Sudervės žydų kapinės), grobowiec ofiar Getta Wileńskiego

(Jerusalem of Lithuania, Oakvile, On. Buffalo NY 1998).
Wśród setek grobowych płyt z napisami żydowskimi, rosyjskimi i
niekiedy polskimi, jedna była z grobu rabina Chaima Ozera. Po wojnie
cmentarz na Zarzeczu jakoś uporządkowano i przyjmował on zmarłych
do 1963 roku. O likwidacji jego zdecydowały władze miejskie: Cmentarz na Zarzeczu, który jest źle zagospodarowany i z niego kradnie się
pomniki, zostanie zlikwidowany w przeciągu dwóch lat. […] Miejskie
Biuro Pogrzebowe powinno do 1963 r. dokonać oceny i zarejestrować
porzucone pomniki, nadające się do przerobienia na nowe pomniki. Taka
była decyzja miejskiej władzy, a motywu zaiste dziwne. Likwidację zakończono w roku 1965.
Cmentarz Żydowski jest obecnie w rejonie płaskowzgórza Szeszkinia.
Przeniesiono niewiele grobów ze starego cmentarza (naprzeciw ujścia Wilenki do Wilii), gdzie było wiele charakterystycznych nagrobków. Zdjęcie
ich są w Śladami litewskiej Jerozolimy (s.556-557) z adnotacją: Zdjęcie
starego cmentarza, ok. 1917. Autor nieznany. Jednak autora tych zdjęć
wskazał Paul Weber w Wilna eine Vergessene Kunststatte (Wilno 1917,
wyd. gazety X Armii, niem.). Na s.100-102 są zdjęcia tych nagrobków,
a autorem ich był niemiecki żołnierz – Ernst Bernhard ze stacjonującego
w Wilnie Automobilkorpus.
Z dawnego cmentarza przeniesiono prochy
Gaona i Ger Cedeka (Walentyna Potockiego, który przeszedł na judaizm i za odmowę powrotu
na łono Kościoła w Wilnie spalony na stosie w
1749). A z cmentarza nowego przeniesiono prochy niektórych znanych działaczy społecznych,
przywódców i bohaterów „Bundu”, bojowników
getta, wybitnych osobistości życia religijnego,
Książka Shneidmana
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w tym rabina Chaima Ozera Grodzieńskiego, którego biały, wysoki pomnik jego widoczny z oddala, jako symbol tego, co na zawsze odeszło.
Poświęciliśmy wiele uwagi cmentarzom, o których poeta Witold Hulewicz
(rozstrzelany w 1941 na Palmirach) pięknie napisał: Wileńskie cmentarze
mają pejzaż gór,/ umarli tu jeden nad drugim leżą,/ szczeble miarami się
mierzą;/ nad zapomnianym kwitną wieczne bzy.
Na niektórych nie zakwitły! Zniszczono w Wilnie Cmentarz Ewangelicki,
przy zbiegu Małej Pohulanki z Objazdową. Szczątki niektóre przeniesiono
na Rossę. Nie uszanowano innych cmentarzy, zmieniając ich charakter,
jak w przypadku Antokolskiego. Dla Litwinów był to Cmentarz św. Piotra
i Pawła (A. Juškevičius i J. Maceika, Wilno i okolice, Wilno 1937, lit.).
Na Antokolu obok małżonki spoczął prof. Marian Zdziechowski.
W momencie pochówku ten cmentarz nie był tak znany, jak Rossa i
Bernardyński. Były na nim skromne groby kilku profesorów, zasłużonego drukarza i księgarza, Józefa Zawadzkiego i w tym sąsiedztwie
znalazł się grób byłego rektora USB. Później stał się Cmentarzem Wojskowym. O tym dowiadujemy się z
nekrologu poety Teodora Bujnickiego, zmarłego śmiercią tragiczną 27
listopada 1944, z wyroku polskiego
podziemia (Jadwiga Kudirko, Wilno w ich twórczości, Wilno 2007).
Spełniło się jego proroctwo z 1940
roku: Kończą się wiersze, Teodorze /Stajesz się słaby i bezradny /
już żadnej strofki, Wiersz Teodorze
/nie umiesz skończyć. Idziesz na dno
(Teodor Bujnicki, Wiersze wybrane,
Bochnia 1997).
O zmianach na Cmentarzu Antokolskim pisze Tomas Venclova:
Cmentarz znajduje się na górzystym
sośniaku, na północnym wschodzie
od kościoła św. Piotra i Pawła. Powstał w 1809 r., a później znacznie
poszerzony. Chowano głównie żołnierzy (Rosjan, Niemców, Polaków).
Obecnie cmentarz jest panteonem
Republiki Litewskiej: pogrzebani są
obrońcy niepodległości, 13 stycznia
1991 r. polegli przy telewizyjnej basz- Nagrobek prof. Mariana Zdziechowskiecie oraz żołnierze straży granicznej, go na Cmentarzu Antokolskim w Wilnie
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zamordowani 31 lipca 1991 r. w
Miednikach. Obok ich grobów jest
pomnik „Pieta” rzeźbiarza Stanisława Kuzmy (1995).
Nieopodal tablica memorialna
żołnierzy sowieckich, poległych w
walce z nazizmem (1951, porządkowana 1976-1884). Na lewo od nich
pochowani komuniści – przywódcy
okupowanej Litwy (Justas Paleckis,
Antanas Sniečkus i in.).
Dalej kilkadziesiąt nazwisk pochowanych na Antokolu pisarzy,
artystów, działaczy kultury, wśród
których – Teodor Bujnicki i Józef Na Antokolu pochowana jest znana
Zawadzki (Wilno. Przewodnik po rodzina wydawców Józefa Zawadzkiego
mieście, Wilno 2001, lit.). Pominął rektora uniwersytetu, obrońcy
studentów-Litwinów, prof. Mariana Zdziechowskiego, a w przewodniku – wiele nazwisk przypadkowych. Wystarczyło, aby ktoś obcy, o
znaczącym nazwisku, ze Wschodu lub Zachodu zatrzymał się w Wilnie
lub nocował tam, aby znalazł się w przewodniku Venclovy. A wielu
wybitnych wilnian, z dziada pradziada zamieszkujących w grodzie
nad Wilią, pominięto.
Pominięcie nazwiska Zdziechowskiego powstało niewątpliwie wskutek
niedopatrzenia autora. W innej publikacji jednak zamieścił jego biogram
(Imiona Wilna, Wilno 2006, lit.). W niej są życiorysy 350 osób, związanych z Wilnem – Białorusinów, Karaimów, Litwinów, Polaków, Rosjan,
Żydów i in., którzy w Wilnie urodzili się, żyli, tworzyli bądź zapisali się w
jego dziejach. Ale brak np. biskupów katolickich – ordynariusza Edwarda
Roppa i sufragana Kazimierza Michalkiewicza, którzy odcisnęli piętno
w historii Wilna, podobnie jak rabinów Chaima Ozer Grodzieńskiego i
Izaaka Rubinsztejna, przez całe życie powiązanych
z Wilnem.
Dlaczego Rossa ostatecznie nie stała się litewskim panteonem? Odpowiedź pośrednia znajduje się
w wypowiedzi Stalina z 4 października 1939. Rozmawiając z ministrem spraw zagranicznych Urbšysem o przyszłości Wilna, podkreślił: Obawiam się,
że Polacy niechętnie spotkają przekazanie Litwinom
Kraju Wileńskiego, zwłaszcza, że w Wilnie, jak się
wydaje, jest serce Piłsudskiego. A jak napisał w pro
Abp Edward Ropp
memoria poseł Litwy w Moskwie Ladas (Vladas)
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Natkevičius: Odpowiedzieliśmy,
że nie mamy nic przeciwko temu,
aby wywieziono je do Polski, podobnie jak nie czyniliśmy żadnych trudności z wywiezieniem
z obecnej Litwy prochów jego
matki. Temat wrócił ponownie
w rozmowach na Kremlu 9 października: Stalin rzekł, że Litwie
mogą grozić różne niebezpieczeń- Absolwent Sorbony i poseł Ladas (Vladas)
stwa, możliwe jest zagrożenie ze Natkevičius; Książka Juozasa Vaičeliūnasa
strony Niemiec, a być może w bliskiej przyszłości utworzymy Polskę i
będzie ona nieprzychylnie spoglądać na Litwę, której przekazano Kraj
Wileński i że w Wilnie pozostaje serce Piłsudskiego (Okupacja i aneksja
Litwy 1939/1940. Zbiór dokumentów, Wilno 1993, lit.). Strona litewska
spokojnie wysłuchała rozważań przywódcy Związku Sowieckiego i nie
odmówiła przyjęcia Wilna.
Obawy Litwinów, później i innego rodzaju, wyraził Juozas Vaičeliūnas:
Grób matki Piłsudskiego i serca jego są za cmentarnym murem i powstaje
wrażenie, że matkę jego, jak jakąś niekatoliczkę, pochowano na ziemi
niepoświęconej. Fanatyzm człowieka nie dał prochom matki spokojnie
spoczywać w ziemi ojczystej. Grób krzewić będzie jeszcze większą niezgodę między dwoma katolickimi narodami (Na straży ojczyzny, Sadbury,
On., Kanada 1955).
Kłamstwo czy fałsz świadomy, a może niewiedza? Tam, gdzie stanęła
nagrobna płyta i pochowano matkę marszałka, na początku lat dwudziestych był cmentarzyk legionistów Piłsudskiego, którzy zginęli w
walce o Wilno. Miejsce to wówczas było poświęcone przez katolickich
duchownych.
Spór o Piłsudskiego jednak nie wygasł.
I zamiast argumentów
religijnych padają szowinistyczne hasła. Tak
w nocy z 16/17 czerwca 2012 na Rossie
nagrobną płytę Serca Marszałka oblano
farbą i namalowano na
niej Słupy Giedymina.
Szowiniści litewscy
Wielka Synagoga w Wilnie. Rysunek – J. Kamarowski występują za jej prze97
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niesieniem do Polski, ponieważ na
Cmentarzu na Rossie faktycznie
powstaje panteon zdrajców narodowych. („Znad Wilii”, 50/2012).
Perypetie z cmentarzami przesłoniły Apokalipsę Oskara Miłosza.
Przypomniał ją Herman Kruk, kronikarz getta w Wilnie. Zapisał w
swojej kronice, że w kobiecej sali
Wielkiej Synagogi zostało wiele Herman Kruk i jego książka
religijnych ksiąg rabina Grodzieńskiego. Słynął z biblioteki, zawierającej
sporo cennych publikacji. Stróż Szulhofu (Wielkiej Synagogi) osobiście
schował wiele książek: Obecnie dr Fainsztejn wraz ze mną utworzył grupę
ochotników, którzy poszli do drugiego getta i zebrali wiele rzadkich ksiąg z
sali kobiecej. […] Książki zostały przekazane do biblioteki Mefice Haskala
(zapis 27 stycznia 1942). I dalej Kruk: Pisaliśmy o kolekcji książek rabina
Chaima Ozera. Pozostały w drugim getto. Żydzi nimi palą w piecu i używają jako papier toaletowy. Jedyną osobą, która ratuje książki z podwórza
synagogi (Szulhofu), jest stróż. Dużo książek schował w ustronnym pokoiku
w swoim domu (31 stycznia 1942). I jeszcze informacja, na którą autor
kroniki i badacze historii getta wileńskiego nie zwrócili żadnej uwagi. A
jest ona bardzo istotna w nawiązaniu do faktu otrzymania przez rabina
Grodzieńskiego egzemplarza broszury Oskara Miłosza, przekazanej mu
przez Czesława Miłosza. Dlatego najistotniejszy jest zapis z 14 maja 1943:
Niedawno getto stworzyło nową legendę, pozostawiamy ją potomkom, gdyż
obnaża stan psychiczny mieszkańców getta. Przed kilkoma tygodniami
minęła trzecia rocznica śmierci (głównego) rabina Wilna, Chaima Ozera
Grodzieńskiego. Ludzie mówią, że po jego śmierci odnalazł się zapieczętowany list, który należało otworzyć po trzech latach od jego śmierci. A w
nim (o tym), że rozpocznie się wojna i dojdzie
do wielkich nieszczęść.
Żydzi, którzy dożyją do
dnia, kiedy list będzie
otwarty, pozostaną żywi.
Gdy minęło dziesięć tygodni od otwarcia listu,
tj. trzy lata i dziesięć tygodni od jego śmierci,
zniszczenia nie będzie i
Żydzi będą uratowani.
Tyle o legendzie. OczyLitewski policjant, prowadzący Żydów w Wilnie
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W miejscu krwawej kaźni w Ponarach powstał memoriał pamięci straconych

wiście jest ona wymysłem. Ale większość ludzi w getto nie chce o tym
słuchać i legenda przechodzi jest z ust do ust (Ostatnie dni litewskiej
Jerozolimy, Wilno 2004, lit).
Dlaczego kronikarz przyjmuje, że legenda jest czczym wymysłem?
Poświęcał dużo więcej uwagi małostkowym sprawom, a tak niewiele
napisał o testamencie rabina Grodzieńskiego?
Kruk był autorem fundamentalnej kroniki getta w
Wilnie, przełożonej na różne języków. Wydana po żydowsku w Nowym Jorku w 1961 roku, miała przekład
angielski, z niego dokonano tłumaczenia na język litewski (Wilno 2004, s.759). Korzystałem z litewskiej
edycji, dobrze przełożonej i opracowanej. A teraz kilka
słów o Hermanie Kruku (1897 Płock – 1944 Estonia).
Ratował w Wilnie żydowskie skarby kultury i organizował czytelnictwo wśród młodzieży i dorosłych. Był
Grzegorz Szur
członkiem socjalistycznego i laickiego „Bundu” – partii o
długich tradycjach. Nie zarzucam celowego pomijania niektórych osób
i wątpienia przekonania polityczne znalazły wyraz w prezentowaniu
wydarzeń i zjawisk. W życiu bywa, że jednym
sprawom i ludziom poświęca się więcej uwagi,
a innym – mniej. Jako socjalista-agnostyk, nie
wykazał większego zainteresowania testamentem
z apokaliptyczną wizją rabina Grodzieńskiego.
Gdyby wiedział, że związana była z apokaliptyczną wizją Oskara Miłosza i katastrofizmem
prof. Zdziechowskiego, może testamentowi poświęciłby więcej uwagi.
Testament Chaima Ozera pominął inny kronikarz wileńskiego getta, Grzegorz Szur (Szura).
W młodości wielbiciel Lwa Tołstoja i anarchi99
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sta, później działacz socjalistyczny, zignorował
pogłoski o liście rabina
Grodzieńskiego. Jego
relacja, napisana po rosyjsku, miała przekłady
m.in. na holenderski, niemiecki, włoski. Litewski
przekład ukazał się w
Wilnie w 1997 roku. Nie
doczekała się polskiego
tłumaczenia, ale fragmenty jej przełożyłem i wraz
z sylwetką autora opublikowałem w „Wileńskich
Rozmaitościach”. Dotarła
do córki w Izraelu, skąd
otrzymałem list z podziękowaniem za nieznane jej
fakty z życia ojca. Przysłała niemiecki przekład
książki (Die Juden von
Vilna). Nie wiedziałem Getto w Wilnie i jego likwidacja 23-24 września 1943
wtedy o testamencie i
nim się nie interesowałem. Ze skąpej relacji Hermana Kruka wiadomo,
że do rabina Grodzieńskiego dotarła Apokalipsa Oskara Miłosza, gdyż w
pewnym sensie znalazła odbicie w jego testamencie.
Czy odnajdzie się ten testament?
Zenowiusz Ponarski
(Początek – 49/2012)
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CYCERO ZAKOCHANY W HISTORII
Władysław Zajewski
Marek Tuliusz Cyceron (106-43), rzymski senator, konsul, niezbyt
fortunny polityk, znakomity prawnik, filozof i mówca, przygnieciony
ciężarem bieżącej polityki, napisał do swego przyjaciela, Tytusa Pomponiusza Atticusa (102-32): Poświęcam się obecnie historii1.
Narastające w Rzymie spory wewnętrzne znajdowały odbicie w senacie
i dotykały bezpośrednio Cycerona oraz ocenę jego konsulatu za rok 63 p.n.e.
Miał w tym konsulacie Cycero sukcesy, ale i nie brakowało także zatargów
wewnętrznych, sprowokowanych przez głośny spisek Seregiusza Kataliny.
Katalina dążył do zdobycia władzy w Rzymie pod hasłami umorzenia długów
oraz podziału ziemi. Cycero nie tylko ujawnił na forum publicznym próbę
zamachu na ustrój polityczny Rzymu, na prerogatywy senatu, ale doprowadził,
korzystając z praw wyjątkowych, do skazania na śmierć uczestników spisku.
Z jednej strony spotkał się z furią sympatyków i członków rodzin zgładzonych
spiskowców, z drugiej strony podważano wszystkie jego osobiste osiągniecia
jako konsula. W tej sytuacji przygnębiony Cycero pisze do swego zaufanego
przyjaciela Attyka, iż redaguje swój pamiętnik na temat swego konsulatu i
jego osiągnięć oraz dodaje: Moja książka zużyła cały skład perfum Izokratesa ,wszystkie szkatułki ze szminkami jego uczniów, a nawet niektóre farby.
W innym liście dodał: Zmuszony jestem uczynić to, co często ludzie czynią,
napiszę sam o sobie, za przykładem zresztą wielu sławnych mężów2.
Wyznaje wszakże Cycero, że takie pisma jak jego, napisane w pierwszej osobie jako wyznanie, mniej budzą
zaufania, mniej mają powagi. Nie ukrywa, że ma swoją formułę atrakcyjnego
pisania: mianowicie należy mało miejsca
poświęcać kronikarskiej narracji, należy dramatyzować fabułę i akcentować
przeciwne koleje losów wybitnych mężów
stanu, wzbudzając podziw. Ale Cycero
uznał, że nie ma już wyboru i postawił
bardzo dramatyczne pytanie: Co powie o
mnie Historia za kilkaset lat?3
Tyle lat param się już z historią, ale nie
znam męża stanu, polityka, piastującego
władzę, aby postawił sobie dramatyczne
Cyceron – rzeźba Thorvaldsena pytanie, co o nim napisze Historia? Waż101
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kie pytanie, które powinien stawiać sobie polityk, mąż stanu w każdym
czasie i w każdej epoce.
Sytuacja w Rzymie szybko wszakże zmieniała się politycznie, do głosu
w senacie dochodził zdecydowany wróg Cycerona – Publiusz Klodiusz,
cieszący się cichym poparciem – jak mówiono – Juliusza Cezara. Dążył
on do wyrugowania Cycerona z senatu i z Rzymu, uchwalenia prawa,
skazującego Cycerona – jeśli nie na śmierć, to przynajmniej na banicję.
Stało się tak w zagmatwanych okolicznościach, że Cycero musiał w 58
roku uciekać z Rzymu. Wyznał wtedy załamany w liście do swego przyjaciela
Attyka: Więcej pisać już nie mogę tak złamany i upodlony na duchu jestem.
Zadumany, załamany wysiaduje pod „Portretem Arystotelesa” w swej
wilii i pisze do przyjaciela, że zmuszony jest opuścić Muzę Clio, nie ma
już sił do pisania Historii, pragnie tylko zapomnieć o wszystkim i całą
duszą, całym sercem pogrążyć się w filozofii.
Cycero miał szczęśliwą Rodzinę, córkę i syna, bez korupcji zdobyty
majątek, jako konsul działał tylko na rzecz Ojczyzny, a jako obrońca
sądowy nie pobierał honorarium, bo w Rzymie było to zabronione, lecz
teraz z powodu politycznych intryg doznał miażdżących ciosów od Losu4.
Cycero bardzo źle znosił rozdzielenie z rodziną, oddalenie od Rzymu,
pisał więc do przyjaciela: Teraz nie mogę znieść tęsknoty, teraz nie pomagają mi już ani książki, aniliteratura, ani nauka5.
Historyk XXI wieku staje przed dziwnym fenomenem: oto utalentowany
intelektualista, prawnik, filozof, senator, nawet konsul, który parał się Historią
jako pamiętnikarz czy raczej autobiograf, zderza się z rzeczywistością polityczną Rzymu i w tym zderzeniu dostrzega, że opisywanie historii w niczym
nie ułatwia mu kreowana realnej polityki Rzymu. Przeciwnie, jest w niej
zagubiony, nie jest już podmiotem, lecz wciągnięty w bieżące konflikty polityczne Pierwszego Triumwiratu (Pompejusz, Juliusz Cezar, Marcus Krassus).
Cycero staje się stopniowo biernym graczem w ręku tych, którzy de facto
są rozgrywającymi na szachownicy politycznej tę arcytrudną partię o władzę
nad Rzymem. Gdy Juliusz Cezar przekroczył w styczniu 49 roku Rubikon
i 1 kwietnia tegoż roku wojska Pompejusza Wielkiego (którego wcześniej
Cycero bardzo długo popierał), świat Cycerona się zachwiał. Juliusz Cezar nie
zadowolił się urzędem konsula w 47 roku, zmierzał wyraźnie do dyktatury i ją
uzyskał, więcej – zmierzał do narzucenia Rzymowi ustroju monarchicznego, a
więc do podważenia dominującej tradycyjnie pozycji senatu republikańskiego.
Cycero nie darzył nadmiarem zaufania Cezara i wykazał wielką rezerwę
do jego propozycji przybycia do Legionów i przyjęcia godności wysokiego oficera. Ale Cycero, który przez 20 przeszło lat popierał Pompejusza,
odrzucił wszelkie propozycje ugodowe Cezara i tym przypieczętował
swój Los. Występując bardzo ostro w 14 mowach senatorskich przeciw
Markowi Antoniuszowi w czasie Drugiego triumwiratu (Oktawian, Marek
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Antoniusz, Marcus Lepidus), pozostał w gruncie rzeczy osamotnionym
bardzo rzecznikiem nieograniczonych atrybucji senatu.
Cycero nie był wtajemniczony w plan zamordowania Cezara 15 marca
44 roku (słynne Idy Marcowe). Ale bardzo rychło doszedł do konkluzji,
że mimo śmierci tyrana, pozostała tyrania6. Cycero stał się czasowo nieformalną głową senatorskiego stronnictwa republikańskiego. Pozyskał
jednak śmiertelnego wroga w osobie Marka Antoniusza, z którym czasowo
sprzymierzał się przybrany syn, następca zamordowanego Cezara, Juliusz
Cezar Oktawian (późniejszy cesarz August). Marek Antoniusz nie darował
Cyceronowi oskarżeń przeciw jego osobie w senacie. Nasłani przez niego
siepacze dopadli Cycerona 7 grudnia 43 roku w jego wilii w pobliżu Kalety
i tam go zamordowali, odcinając mu głowę i rękę.
Oktawian pozostał obojętny na ten okrutny incydent w wojnie domowej. Tak oto intelektualista rzymski, senator, konsul z roku 63, obdarzony
przenikliwością większą niż bystrego historyka, stał się ofiarą Historii.
Jakby przeczuwając swoje odejście, w Pochwale Starości Cycero napisał: W miarę, jak zbliżam się do śmierci, zdaje mi się, jakbym po długiej
żegludze ląd widział i na koniec dobijał do portu7.
Czy Cycero aprobował mord Juliusza Cezara? Opinie historyków są sporne.
Sam wszakże napisał: Zamachowcy mieli odwagę mężów, lecz rozum dzieci8.
Skąd tyle jego uprzedzeń do Juliusza Cezara? Czy autor Commentarii
de bello Gallico zapowiadał dla Rzymu samo zło? Czy obrońcy sadzawek
z rybkami w senacie – wyłącznie dobro?9 Wszak sam Cycero napisał, że
nie może być nic piękniejszego i doskonalszego od zasług położonych dla
Ojczyzny! Czy toczył się śmiertelny spór dwóch systemów wartości w
jednej i tej samej Republice?
Władysław Zajewski
Przypisy
Marek Tuliusz Cycero, Wybór listów. Oprac. Marian Plezia, Ossolineum, Wrocław 2004, s.70.
Tamże, s.150.
Tamże, s.66.
4
Tamże, s.108.
5
Tamże, s.315.
6
Cycero, Wybór listów, Wstęp – prof. Mariana Plezi, s.XLVII.
7
Cycero, Pochwała starości, Warszawa 1994,Verum, s.65.
8
Cycero, Wybór listów, s.384.
9
Wstęp prof. Mariana Plezi, s.XXXIX.
1
2
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ALEKSY SELIWACZEW –
WILEŃSKI NAUCZYCIEL MICHAŁA BACHTINA
Andrej Puczkow, Jurij Marczenko
					

Non multa, sed multum

Kiedy przyszły, światowej sławy uczony, Michał Bachtin uczęszczał z bratem Mikołajem do
Gimnazjum w Wilnie, wykładał tam język rosyjski i
tzw. słowiesnost’ (1911-1915, z przerwami) Aleksy
(Aleksiej) Seliwaczew (1887-1919). Mało wiemy
o tym nauczycielu, zmarłym w niepełne 33 lata –
prócz nielicznych fаktów biograficznych. Pozostało
natomiast po nim dużo zdjęć rodzinnych, gdyż był
praktykującym miłośnikiem fotografii, blisko setki
listów od różnych korespondentów (w językach – Aleksy Seliwaczew
rosyjskim, niemieckim, polskim) i kilkanaście prac jako młody nauczyciel
badawczych – z zakresu, zwanego kiedyś „historią gimnazjalny. Ok. 1911
idei”, a dzisiaj to odnieść możemy do kulturologii 1. Prace te zaczęto drukować jeszcze za życia autora i wciąż są one publikowane, co jest świadectwem
ich nieprzeciętnej wartości. Opowiemy więc krótko o tym człowieku, jego
tragicznym losie i o jego potomkach, którym się bardziej powiodło2.
Urodził się Aleksiej Fiodorowicz 19 kwietnia 1887 roku. Jego ojciec,
Fiodor Dmitrijewicz, był doktorem prawa, sędzią w Moskwie (1860-1915). Fiodor był też
pierwszym „cywilem” w szlacheckim rodu Seliwaczewych, znanym od XVI wieku, z którego
wyszło blisko setki oficerów armii i floty, dużo
kawalerów św. Jerzego (georgijewskich), kilku
generałów i kontradmirał 3.
Matka, Jekatierina Sergiejewna (1864-1913)
z Szczerbaczowych,4 artystka-malarka z koła
„Pieriedwiżników”, autorka książkowych ilustracji, portretów i trzech obrazów olejnych,
eksponowanych na wystawach tego stowarzyMatka Aleksego Seli- szenia artystycznego w końcu XIX wieku. Z jej
waczewa – Katarzyna, z biografii, umieszczonej w antologii Hа помощь
domu Szczerbaczewych, учащимся женщинам (W pomoc uczącym się
artystka-plastyk. Ok. 1900 kobietom, Moskwa 1901) wiemy, że Jekatierina
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od dzieciństwa studiowała malarstwo, z początku – za
granicą (jej pierwszym nauczycielem był Słomski,
uczeń Courbet’a), jako 16-letnia panna odwiedzała
„klasę figurną” Moskiewskiej Szkoły Malarstwa i
Rzeźby, brała lekcje u Wasilija Pierowa, a po jego
śmierci – u Władimira Makowskiego5. Moskiewskie
muzeum Tiutczewa (w Muranowie) posiada w ekspozycji szkic Katarzyny6, z wyobrażeniem AfanasjeMichał Bachtin. 1920 go Feta, recytującego poezję na jakimś posiedzeniu
(1884), a w muzeum о. Pawła Florenskiego zachowały się jej listy do tego
rozstrzelanego przez NKWD wybitnego teologa, filozofa, teoretyka sztuki
oraz badacza w różnych dziedzinach wiedzy — od
inżynierii po biologię7.
Aleksy Seliwaczew miał brata Jewgienija (1888
– po 1931), urzędnika wojskowego w Petersburgu, inżyniera, z którym aktywnie korespondował
podczas swych studiów w Monachium i Lipsku
(1909-1911), zamawiał mu w Rosji potrzebne
książki. W 1910 roku został atestowany na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu
Moskiewskiego jako nauczyciel gimnazjalny, i O. Paweł Florenski  
tylko w 1916 roku, studiując zaocznie, otrzymał stopień kandydata filologii rosyjskiej. Można się domyślać, iż posiadanie dyplomu Uniwersytetu
Lipskiego nie było wtedy w Rosji wystarczające.
9 lutego 1911 roku wygłosił on na posiedzeniu Rosyjskiego Sojuszu
Akademickiego w Lipsku referat Ze współczesnej liryki rosyjskiej i latem
tegoż roku ożenił się w Petersburgu z nauczycielką Anną Solanko – lat
23 lat, „dworzanką”, czyli szlachcianką, wyznania rzymsko-katolickiego8, urodzoną na stacji Kuźnica, w Guberni Grodzieńskiej, zamieszkałej
z rodzicami w Grodnie9. Od tego czasu krótkie życie młodej pary toczyło się głównie pomiędzy
Grodnem a Wilnem, choć w
roku akademickim 1911/12
i 1912/13 Aleksy wykładał
oraz reżyserował wystąpienia
teatralne także w gimnazjach
Dubbelne pod Rygą i w Nowoczerkasku.
Ich starsza córka Helena
(Lola), urodziła się prawdopodobnie w lipcu 1912 w
W Grodnie na początku ubiegłego stulecia  
Grodnie, zaś syn Roman — w
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Michał Bachtin i jego liczne książki i opracowania po polsku

Wilnie, 22 lipca 1914 roku. Ale 2 lutego 1915 małżonka Aleksego zmarła
wskutek zapalenia płuc i pochowana jest na wileńskim Cmentarzu na Rossie10. Zachowały się jej dokumenty, zdjęcia, wizytówka z napisem Anna
Seliwaczowa łacinką, listy – pisane po polsku i rosyjsku. Siostra Anny
– Maria zabrała sieroty do Chorołu
na Połtawszczyźnie, gdzie wówczas
mieszkała.
Aleksy dokończył rok szkolny
w Wilnie, a ostatni list z Chorołu
datowany jest 15 kwietnia. A zatem
obserwujemy długą przerwę w korespondencji – nie ma żadnych listów
do kwietnia 1916. Wiosną tego roku
Aleksiej spotyka się w Moskwie ze
swym przyjacielem Michałem Gerszenzonem, słynnym pisarzem i filozofem, który mu sprzyjał w publikacji Aleksy Seliwaczew z żoną Anną, z
artykułów. Pisze tu (do 31 maja) referat domu Solanko. Około 1912
О методах ведения сочинений в связи
с общей постановкой преподавания
русского языка и словесности, który
wygłasza 7 lipca 1916, na zjeździe pedagogicznym w Charkowie. Rękopis
jego kolejnej pracy, wykładu o Puszkinie, ma datę i adres: 17 октября
1916 г. Харьков, Ветеринарная 39.
Prawdopodobnie, wybrał to miasto z
oglądu na bliskość do Chorołu, gdzie
przebywały jego dzieci.
29 kwietnia 1918 roku Seliwaczew ożenił się po raz drugi, z Jew- Anna Seliwaczowa, około 1912
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dokiją Szuliką11,
która po śmierci
swego męża wychowywała jego
syna Romana
(Lola pozostała w
Chorole u ciotki,
zmarła ok. 1926).
W Charkowie
Georg Friedrich Daumer, Wasilij Rozanow i Fritz Mauthner
małżeństwo miało kilka miejsc zamieszkania. Aleksy wykładał, pisał rozprawę pod kierunkiem akademika Mikołaja Sumcowa12. Do Charkowa Michaił Gerszenzon
wysłał osiem listów (październik 1916 – maj 1919). Omawiane są w nich
głównie kwestie fachowe. Wyjątkiem jest rozpaczliwy list z Moskwy (19
lutego 1919), z prośbą o wysłanie paru paczek z jedzeniem dla głodującej
rodziny. Zwłaszcza, ciekawi Gerszenzona praca Seliwaczewa o Fritzu Mauthnerze (1849-1923), berlińskim apologecie „mistycyzmu ateistycznego”
i „sceptycyzmu językowego”. Był nim Aleksy zafascynowany jeszcze na
Niemczech, korespondował, natomiast Michaił Osipowicz o dziełach tego
autora wiedział z opowieści.
W tych latach Seliwaczew dużo pracował poza wykładami. Moskiewskie czasopisma fachowe „Russkaja mysl”, „Woprosy filosofii i psychologii” drukują w latach 1916-1917 jego obszerne
publikacje, dotyczące motywacji judofilstwa i o
przedstawicielu tego ruchu, Wasiliju Rozanowie (1856-1919), o niemieckim filozofie Georgu
Daumerze (1800-1875), który przeszedł z luteranizmu do judaizmu, a potem – do katolicyzmu13.
„Russkij Bibliofil” przyjął do druku jego artykuł
Noce egipskie Briusowa.
Bliski do fenomenologii, która się dopiero pojawiła, Seliwaczew wystąpił z oryginalnymi konstatacjami naukowymi. Czasem one nawet wyprzedzały swój czas, np. о zmiennej istocie słowa, myśli,
poznania, о charakterze i wzajemnym powiązaniu
potocznego mówienia, leksyki artystycznego i
naukowego tekstu, w którym wykorzystywane są
abstrakcyjne pojęcia i terminy, o różnych aspektach prozelityzmu. Jednocześnie w jego tekstach
widzimy wpływy Władimira Sołowjowa, Wasilija
Rozanowa, Pawła Florenskiego, Мichała Gerszen- Aleksander Solanko, brat
zona (z nim Aleksiej Fiodorowicz korespondował i Anny. Około 1915
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współpracował do ostatnich dni życia).
Nie można nie zauważyć i tematów,
rozwiniętych przez niedawnego jego
ucznia, nikomu wtedy nieznanego
Мichała Bachtina, młodszego zaledwie o 8 lat od nauczyciela. Niedługo
przed śmiercią Seliwaczew poświęcił
mu swój artykuł Znaczenie sylogizmu
(1919). Tego samego roku został wydrukowany pierwszy artykuł Bachtina
– Sztuka i odpowiedzialność14.
Aleksy Seliwaczew zmarł 25 listo- Aleksy Seliwaczew jako wdowiec (dwie
pada 1919 roku wskutek pneumonii, jak obrączki na palcu), z córką Heleną
i jego pierwsza żona15. Ich syn Roman (ur. 1912) i synem Romanem (ur.
(1914-1995) odziedziczył talent arty- 1914). Około 1916
styczny od babci Katarzyny, projektował szereg najlepszych w latach 19501970 encyklopedycznych wydań kijowskich oraz Historię Sztuki Ukraińskiej
w sześciu tomach16. Jego wnuk, Roman-młodszy, jest także artystą, wykonał
malowidła ścienne oraz ikony dla kilku cerkwi w Kijowie, na Krymie17.
Natomiast wnuk Aleksego – Michał (ur. 1946), odziedziczył od dziadka
zdolności naukowe – jest profesorem, opublikował blisko 700 prac badawczych i popularnych z historii sztuki, architektury, wzornictwa18. Możemy
uważać, że to od polskiej babci Anny Solanko odziedziczył zamiłowanie
do wszystkiego, co polskie, samodzielnie opanował polszczyznę, uczestniczył w licznych konferencjach w Polsce (w Lublinie, Sanoku, Przemyślu,
Toruniu, Poznaniu) oraz w I Zjeździe Naukowców Pochodzenia Polskiego
ze Wschodniej Europy (Olsztyn 2010). Napisał interesujące wspomnienia,
a w nich duży rozdział pt. Moje drogi do Polski.
Andrej Puczkow, Jurij Marczenko
Przypisy
Podajemy chronologiczną listę prac A. Seliwaczowa w oryginale: 1910 – Хронологические
таблицы по истории и истории русской литературы XVIII — XX вв. Рукопись, 36 с.
в ученической тетради; 1911 — Из современной русской лирики. Реферат в „Русском
Академическом Союзе”, Лейпциг, 9 феврaля 1911. Записан в тетради формата А6, c.64; 19121916 – Георг Фридрих Даумер. История одной души („Вопросы философии и психологии”,
Москва 1916, № 135, с.329-355); 1915 – Вячеслав Иванов как мистик. Доклад. Рукопись,
c.6, 33 пункта; 1915 — Психология юдофильства. В. В. Розанов („Русскaя мысль”, 1917,
кн.2, с.40-64). Перепечатано в сборнике: В.В. Розанов: Pro et contra. Книга 2 – СПб.,
1995 – c.223-239; 1916 – Концовка лекции о Пушкине. Рукопись форматом 36х22 см, с
пагинацией синим карандашом в верхнем правом углу, с.13-18, c датой 17 октября 1916 и с
указанием адреса: Харьков, Ветеринарная, 39; 1916 – О методах ведения сочинений в связи
1

108

Andrej Puczkow, Jurij Marczenko
с общей постановкой преподавания русского языка и словесности. Доклад, законченный
31 мая 1916, в Москве и прочитанный на педагогическом съезде в Харькове 7 июля 1916.
Рукопись на листах 35х22 см (с обоих сторон), всего 18 стр.; 1916-1918 – Фриц Маутнер.
Рукопись с правками, без начала и без конца, с 33-82 (на обeих сторонах разлинованной в
клетку бумаги (35х22 см); 1918 – О преподавании русского языка и словесности в средней
школе. Рукопись на обороте техотчета, с.1-25; 1919 – Заметки о Платоне. 2-я серия, № 5(1).
Рукопись в тетради, с.97 (1)110; 1919 – Значение силлогизма. Посвящается М. М Бахтину.
Опубликовано: Пучков Андрей, Кстати, подумайте, не можете ли помочь…: Письма М.
О. Гершензона и два философские трактата Алексея Федоровича Селивачёва (1912-1919
) //Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини:
Збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектрурознавства і культурології – К.:
Видавничий дім А+С, 2006. Вип.3, ч.2. – c.170-174; 1919 – Учение об условном бессмертии
(кондиционализм). Начало в тетради, с.1-28, полный текст на обороте техотчета, с.1-25,
Посвящается М. Мясоедовой. Опубликовано там же, с.174-192
2
Oprócz nas nie pisał nikt o Aleksym Seliwaczowie. Pierwsza publikacja: Пучков
Андрій, Олексій Селівачов // Вісник археології, мистецтва, культурної антропології
„Ант” (Київ), вип.10-12, 2003, с.119-120.
3
Najbardziej znany – kuzyn Fiodora Dmitrijewicza, generał-lejtnant Władimir Seliwaczow
(1868-1919), dowódca VII Armii Rosyjskiej do 1917, dowódca przyszłego hetmana Ukrainy,
Pawła Skoropadskiego.
4
Rodowód Szczerbaczowych wywodzi się od Dymitrija Szczerbacza (Bułgaka), zmarłego
w 1508, jako mnich Dionisij. Za jego ojca uważa się Fiodora Sałtę (Sałtana), który przyszedł
ze Złotej Ordy – Под знаком солнца и меча. К 500-летию рода Щербачевых – http//www.
mtu net.ru/sherbach/stats/starandsword.zip.
5
Wiadomości te są też przytoczone w książce Eleny Toncu (Тончу, Елена) Россия.
Женская судьба. Век ХХ–ХХI, Мoskwa, 2004, s.395-396.
6
Obrazy i rysunki Katarzyny Seliwaczewej są często podpisane inicjałami K.C. – Катерина
Селивачёва.
7
Игумен Андроник (Трубачёв). Обо мне не печальтесь... Жизнеописание священника
Павла Флоренского. Москва, Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007, c.96.
8
Zapis na s.9 paszportu A. Seliwaczewa: Поименованный в сем паспорте Алексей
Федорович Селивачёв сего числа повенчан с дочерью отставного титулярного советника
Анной Петровной Солянко, 23 лет от роду римско-католич. вероисповедания. Брак сей
записан в метрические книги Ланской св. Николаевской ж.д. церкви за 1911 г. в части
второй под № 11. Что подписями и приложением церковной печати свидетельствует
Настоятель свящ. (nieczytelnie) диакон Адриан Ерёмин (nieczytelnie) – bez daty. Śluby
międzykonfesyjne były w tej rodzinie tradycją: babcia Aleksego po ojcu nazywała się Dorothea
Paulina Konstancja Bekker, prababcia – Charlotta, córka Christiana. Stąd język niemiecki
Aleksego był raczej oddziedziczony, niż wyuczony.
9
Ich wnuk, kijowski profesor historii sztuki, Michał Seliwaczow, zwiedził w 2010 obydwa
te miejsca, ob. rozdzielone granicą państwową białorusko-polską. W Kuźnicy Białostockiej nie
udało się znaleźć nikogo o nazwisku Solanko. Natomiast w Grodnie dotąd stoi dwupiętrowy dom
rodzinny Solanków, zbudowany w 1911, na d. ul. Policejskiej 13 (ob. Kirowa), obok – więzienie na
zapleczu katedry XVI–XVII w. Przedtem Solankowie mieszkali we własnym domu na ul. Mostowej.
10
Z księgi metrycznej wileńskiego kościoła św. Janów: Тысяча девятьсот пятнадцатого
года, февраля 2 дня в гор. Вильне скончалась Анна Петровна Селивачева от воспаления
лёгких. Двор. 27 лет от роду, оставила мужа Алексея и сына Романа. Тело ее в законный
срок на кладбище Росса похоронено (Литовский государственный исторический архив в
Вильнюсе / Lietuvos Valstybinis Istorijos Archyvas, Ф. 604, оп. 20, д. 333, л. 18 об, параграф
43). Analogiczny zapis, z dnia 16 marca 1915, jest na s.10 paszportu Seliwaczowa, z podpisem
ks. Wł. Tołoczki i pieczęcią kościelną.
11
Jak zapisano w świadectwie ślubnym, 1918, апреля 29 дня, венчался вторым браком в
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харьковской Рождества Богородицы церкви потомственный дворянин А. Ф. Селивачев,
православного. Невеста – учительница, крестьянка Х.[Харьковской] губ. Змиевского
уезда, с. Тарановка Евдокия Давидовна Шулика, 1889 г.р., православного, первым браком.
Таинство совершали протоиерей Василий Добровольский и диакон Иоанн Гнилосыр.
Jewdokija Seliwaczewa pochodziła z zamożnej rodziny wiejskiej Szulików, była nauczycielką
i światłą osobistością. Ukończyła Wyższe Kursy Żeńskie przy Imperatorskim Uniwersytecie
Charkowskim. Nie miała dzieci własnych, ale Roman mianował je mamą. Zmarła w 1956. Ona
i prawie o 10 lat młodszy jej drugi mąż, architekt Georgij Ikonnikow (zm. w 1981), zachowali w
swym domu dużo pamiątek po Aleksym Seliwaczewie i jego pierwszej żonie, Annie z Solanków.
12
30 stycznia 1919 w liście na czterech stronach Seliwaczew prosił M. Sumcowa sprzyjać
w składaniu egzaminów magisterskich: Микола Федорович Сумцов (1854-1922). Опис
документальних матеріалів особистого фонду № 794, 1876-1921 рр. – К.: Наукова
думка, 1965 – c.88, позиція 1040.
13
Wśród papierów А. Seliwaczewa zachowała sie fotografia bardzo młodego człowieka
(na wygląd – ok. 30 lat), w mundurze nauczycielskim z napisem: Юрий Иванович Помялов,
готовивший меня в гимназию по латыни. Ознакомил меня с соч. Даумера. Tego samego
łacinnika ciepło wspomina m.in. wraz z nauczycielami Gymnazjum Riazańskiego (1905-1915)
słynny lotnik radziecki Aleksander Bielakow (1897-1982): …Помялова между собой мы звали
«Егорка», однако без лишней насмешки или непочтения. Преподаватель он был хороший,
очень старательный, но со странностями: недостаточно организованный и аккуратный,
что начиналось с его несуразно сшитого форменного сюртука. На кафедре Помялов урок вел
стоя, сверлящим взглядом окидывая аудиторию, держа нас всех в напряжении. […] Однако
латинский язык отложился в нашей памяти и сознании. Мы запомнили немало различных
изречений, стихов. […] У многих появилось желание изучать не только латинский, но и
греческий язык. Образовалась группа, которая оставалась на дополнительные уроки. У
меня была обязанность подбирать учебники, словари в нашей библиотеке. Вскоре мы уже
переводили „Анабазис” Ксенофонта. По окончании гимназии мы расстались с Георгием
Ивановичем весьма дружественно и сердечно. Учитель привил нам уважение к культуре
древнего мира. Мы научились ценить изящество, глубокое содержание литературы и
искусства древних эллинов. […]Во внеклассной жизни Георгий Иванович был с учениками
общителен и прост, он нередко приходил в пансионский сад и участвовал в наших играх.
[…] Однажды учитель заболел, и мы группой решили его проведать. Он очень обрадовался
нашему приходу. В квартире было бедно, неуютно. Георгий Иванович лежал на железной
кровати с тюфяком. (Беляков А. В. В полет сквозь годы, Воениздат, M. 1981) http://militera.
lib.ru/memo/russia/belyakov_av/index.html.
14
Бахтин М., Искусство и ответственность / День искусства (Невель),13
сентября 1919.15 Świadectwo śmierci: 1919 ноября 25 умер от пневмонии в Харькове
потомственный дворянин А. Ф. Селивачев, 32 ½ лет от воспаления легких, погребение
на Кирилло-Мефодиевском кладбище 26 ноября (метрическая книга 3-я, о умерших,
харьковской Вознесенской церкви).
16
Roman Seliwaczew-starszy miał nauczyciela rysunków – wybitnego grafika i malarza Michała
Deregusa (1904-1997), ukończył w Charkowie Szkołę Artystyczną (1932, ob. Charkowska Państwowa Akademia Wzornictwa i Sztuki), wstąpił do Kijowskiego Instytutu Inżynierów Budowlanych
(ob. Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury). Po I roku studiów poszedł na wojnę
(1941), w 1958 zaocznie ukończył Moskiewski Instytut poligraficzny (Перевальський В., Роман
Селівачов // Вісник археології, мистецтва, культури Ант, Київ 2000. Вип. 4-6., c.102-103).
17
Roman Seliwaczow-młodszy (ur. 1976), absolwent Kijowskiej ASP, miał swoje wystawy
indywidualne w Kijowie, Stavangerze (Norwegia) – Клименко Олесь, Oбразотворчість
Романа Селівачова // Образотворче мистецтво, Київ 3/2007, c.84-85.
18
Бібліографічний покажчик. Ред.-упоряд. К. Максимович – К: Редакція часопису
„Ант”, 2006, c.104 с., іл.
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LILLI HENOCH – NIEWŁAŚCIWE POCHODZENIE
Tadeusz Zubiński
Lilli Henoch w dziesięciu dyscyplinach lekkoatletycznych zdobyła tytuł
mistrzyni Niemiec. Pochodziła z żydowskiej rodziny z Królewca (Königsberg) na ówczesnych Prusach Wschodnich. Urodziła się 26 października
1899 roku. W mieście rodzinnym ukończyła gimnazjum, a mając lat 19
przeniosła się do Berlina. Jeszcze w Królewcu zainteresowała się sportem,
już w przedszkolu wyróżniała się sprawnością fizyczną, co dla dziewczyny,
nie tyle z żydowskiej, co i prowincjonalnej rodziny, było ewenementem.
W stolicy, w roku 1919, wstąpiła do renomowanego Berliner Sport-Club BSC, klubu wówczas najlepszego w całych Niemczech. I postępowego, który jako pierwszy dopuścił kobiety do rywalizacji sportowej.
Lilli wybrała lekką atletykę.
Pracowitość i doskonałe warunki fizyczne spowodowały, że sukcesy
przyszły bardzo szybko i to te największe. W latach 1922-1926 była mistrzynią Niemiec w rzucie dyskiem,
pchnięciu kulą, skoku w dal i w
sztafecie 4x100 metrów, ustanowiła
cztery rekordy świata, była podziwiana i doceniana także finansowo,
a poza lekką atletyką interesowała
się hokejem w damskim wydaniu.
W lekkiej atletyce reprezentowała Niemcy w meczach międzypaństwowych, np. Niemcy-Francja
w 1926, brała udział w Olimpiadzie roku 1928 w Amsterdamie.
Od macierzystego klubu w dowód
najwyższego uznania otrzymała prestiżową odznakę „Złotego Orła”. Nie
zaniedbała także i nauki – w roku
1926 ukończyła studia medyczne
w Pruskiej Hochschule na dwóch
fakultetach: ortopedii i gimnastyki.
W 1933, wraz z dojściem do władzy nazistów, Lilli Henoch została Lilli Henoch; Tabliczka na jej mieszkaze składu niemieckiej reprezentacji niu w Berlinie informująca, że została
usunięta. Wykluczono ją ze związ- deportowana 5 września 1942 roku
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ków i stowarzyszeń sportowych. Upokarzana, musiała szukać pracy poza
Berlinem. Znalazła ją na krótko w żydowskiej szkole jako nauczycielka
gimnastyki. W tym samym czasie demonstracyjnie i bardzo odważnie
wstąpiła do żydowskiego klubu sportowego Jüdischen Turn- und Sportclub
1905. Po Nocy Kryształowej 10 listopada 1938 musiała zrezygnować z
pracy – praktycznie upadła szkoła, w której pracowała, a Lilli pozostała
bez środków do życia. Wegetowała i ukrywała się, a na początku 1942 w
niejasnych okolicznościach została zaaresztowana.
Transportem nr 19 (tzw. „Judentransport”) została deportowana do
Rygi, razem ze swoją matką. Od tego momentu nie mamy pewnych informacji o dalszych jej losach, jednak wszystko wskazuje, że zginęła w
ryskim getcie.
Tadeusz Zubiński

„Znad Wilii” w Wilnie – w księgarniach:
 Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76
 „Elephas”, Olandų 11 (niedaleko kościoła św. Piotra i Pawła)
 „Littera – Versus”, universiteto 5
(w podwórzu Sarbiewskiego na Uniwersytecie)
 „Akademinė knyga”, Universiteto 4 (niedaleko Uniwersytetu)
 „Rudninkų knygynas”, Rudninkų 20 (róg Pylimo)
 „Katalikų pasaulis”, Šventaragio 4 (przy Placu Katedralnym)
 Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii” (Išganytojo 2/4)
Zapraszamy!
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WOKÓŁ GASTRONOMII W WILNIE
KAWIARNIE I RESTAURACJE W EPOCE SOCJALIZMU
Romuald Mieczkowski
Zamiast wstępu

©Romuald Mieczkowski

Socjalizmu rozwiniętego – jak wtedy mawiało się propagandowo –
można dodać, czyli gdzieś na dwie dekady przed jego upadkiem. Urodzony
na rubieżach Wilna, chodziłem do jego szkół, od 5 klasy – w Jerozolimce,
przyłączonej już do miasta przedwojennej osadzie, w której uczył się
mój ojciec, w szkole podstawowej wtedy, położonej niedaleko lasu i
malowniczego jeziora. A potem byłem uczniem słynnej „dziewiętnastki” – naprzeciwko kościoła św. Rafała, na początku Wiłkomierskiej, w
starych czerwonych murach, grożących się zawaleniem. Z tego powodu
przeniesiono nas do szkoły litewskiej nr 15, na końcu Zwierzyńca, gdzie
po nauce w „drugiej zmianie” zrobiłem maturę.
Do szkół tych nie
było blisko, dlatego
podczas studiów – w
odróżnieniu od większości moich kolegów
– dobrze byłem już
obeznany z miastem
– i wtedy to, na przełomie lat 60/70, pojawiły się w moim życiu
kawiarnie. W Instytucie Pedagogicznym na
roku wilnian prawie nie
było, chyba tylko cztery czy pięć koleżanek
pochodziło z miasta,
więc z początku mało
kto się wychylał poza
akademik, też na Zwierzyńcu, ale w dwóch
krokach do centrum.
Potem w wyprawach
kawiarnianych doszlu- W Wilnie prawie nie zostało wcześniejszych kawiarni i
sował Józek Paszkie- restauracji; Aleja Giedymina dzisiaj – od strony Katedry
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Poznawanie miasta od strony gastronomii zaczynałem jeszcze przed maturą, w
słynnej i nieistniejącej już „dziewiętnastce” – Szkole Średniej nr 19, a potem w
Instytucie Pedagogicznym (dziś Uniwersytet Edukologiczny) na Zwierzyńcu

wicz z Kiejdan, o rok młodszy Heniek Juchniewicz, który chodził wtedy
z Halinką Kosowską, oczywiście inni, ale już bardziej sporadyczni koledzy.
Pierwszy po latach szukał alternatywnego pożywienia i łapał energię z
kosmosu, zajmował się wróżbami, zaś po rozpadzie systemu znikł. Henryka namówiłem na dziennikarstwo w jedynej polskiej gazecie w ZSRR,
gdzie potem razem pracowaliśmy. Na początku niepodległości zachorował i zszedł z tego świata. Już po studiach w naszym gronie bywał Józek
Szostakowski, młodszy ode mnie o trzy lata.
Pisząc o kawiarniach wileńskich, dotykał będę swojej młodości, przywoływał niektóre imiona i nazwiska. Pomoże mi to odtworzyć klimat w
miejscach, które odwiedzałem.
Zanim weszliśmy wtedy do kawiarni, długo „szlifowaliśmy chodniki”,
przemierzając dzisiejszą Aleję Giedymina – od Katedry niemal do Mostu
Zwierzynieckiego. Była to wtedy bardzo ruchliwa arteria, z komunikacją
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miejską, a pod wieczór przeistaczała się w wielki deptak. Spotykając co
rusz znajomych i gaworząc, niejako kształtowaliśmy grono towarzyskie
na wieczór. Niemało było takich, co to bardzo chcieli zabrać się razem
do kawiarni, ale nie byli groszem zasobni. Jak koledzy ze Lwowa, którzy
dość tłumnie przybywali na nauki do Wilna. Mile więc w naszym gronie
widziani byli sponsorzy – solenizanci i wszelacy jubilaci. O dziewczynach
nie wspomnę – wszystko było z myślą o nich i z nimi.
W 1970 roku moja uczelnia, o specyfice pedagogicznej, podpisała
umowę o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, w ramach której
zaczęli przyjeżdżać studenci-rusycyści, zaś z Wilna do Wrocławia wyruszali na praktyki poloniści. Takie praktyki trwały trzy tygodnie. Ileż czasu
spędziliśmy w miłych pogawędkach z koleżankami z Polski w wileńskich
kawiarniach! Na starcie tej współpracy zapamiętałem Romę Poniźnik i
Wiesię Szubę, Elżbietę Andrałowicz, Marylę Ilnicką – dzisiaj wszystkie
panie noszą chyba inne nazwiska. W mej ciepłej pamięci pozostała potem
Halina Pilewicz, z którą przez pewien czas wymieniałem bardzo romantyczne i ciepłe listy… Na początku lat 90. w Berlinie, po moim wieczorze
autorskim, podeszła do mnie piękna dama w towarzystwie dystyngowanego
dżentelmena. Była to właśnie Halina, która znalazła się na emigracji.
W kawiarniach zawiązywały się przyjaźnie. We wrocławskiej „Słonecznej” ugruntowana znajomość z J anem Miodkiem przetrwała lata.
Spotykaliśmy się potem podczas jego przyjazdów do Wilna, częściej
jednak w mieszkaniu Ludki Siekackiej czy u mnie, gdzie mogliśmy sobie
bez skrępowania rozmawiać.

Niektóre akcenty po dawnej erze pozostały tu i ówdzie w krajobrazie miasta
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W opisywaniu
życia kawiarnianego nieodzowna
bywa literatura
piękna, notatki i
różne zapisy prasowe, ale w tym
okresie o tym prawie nikt nie pisał –
temat był zupełnie
„niesocjalistyczny”. Znalazłem
przypadkowo małą
książeczkę – przewodnik, wydany
przez wydawnic- Fragment figury robotnika na Zielonym Moście; Rzeźba
two „Mintis” po komsomołki, z młodszym kolegą-pionierem, przed posesją
polsku, o nakładzie na Zwierzyńcu, ustawiona przez jej właściciela, ostatnio
została zdewastowana i pozbawiona rąk
8 tys. egzemplarzy
i w cenie 62 kopiejki (dwie lampki wina wtedy w restauracji). Jest to rzecz
A. Medonisa Dla turystów o Wilniusie, przetłumaczona przez Grzegorza
Berłowicza, wieloletniego tłumacza w dzienniku „Czerwony Sztandar”. Niezwykle był to zacny i pracowity człowiek, poznałem go na starcie swojej pracy
dziennikarskiej, ciągle śpieszył i tłumaczył wszystko, by utrzymać rodzinę.
W roku wydania przewodnika – 1966, miałem 16 lat. Nie chodziłem
wtedy po kawiarniach, ale zbliżał się czas, kiedy zacząłem to robić. Miasto
liczyło wtedy 300 tys. mieszkańców i – jak pisze autor – corocznie Wilnius
odwiedzało już przeszło 100 tys. turystów z różnych republik radzieckich i
zagranicy. Cytując, pozostanę przy nazwie miasta Wilnius (nie jak dzisiaj
z litewska Vilnius), bowiem była to oficjalnie zatwierdzona dla Polaków
nazwa, przymiotnik od niej brzmiał: wilniuski…
Potrzeba wydania przewodnika właśnie po polsku, trzeba rozumieć,
wynikała z odwiedzin gości z „bratniej Polski Ludowej”. Do nich też
kierowana jest specyficzna informacja, iż o ile przed wojną w Wilniusie
bardzo jaskrawo uwidaczniały się wszystkie sprzeczności i wady epoki
feudalizmu i kapitalizmu, to w 1944 roku Armia Radziecka przyniosła
republice i jej stolicy wolność, otworzyła drogę do szybkiego rozwoju i
rozkwitu. I dalej: Ze wszystkich stron Kraju Rad śpieszyły do nas pociągi
z materiałami budowlanymi, maszynami i sprzętem dla odradzającego
się przemysłu miasta, odbudowy jego domów mieszkalnych i instytucji
oświatowo-kulturalnych. Wspólnymi wysiłkami bratnich narodów stolica
republiki usunęła pozostałości wojny i już w r. 1948 przemysł jej osiągnął
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swój poziom przedwojenny, a w r. 1950 nawet czterokrotnie go przewyższył.
Potem już było jeszcze lepiej. Będę powracał do tej retoryki, gdyż
odzwierciedla ona znaki tamtego czasu minionego.
W trosce o ludzi pracy rozwijała się i radziecka gastronomia, która miała
przede wszystkim nakarmić swoich obywateli, a już potem dostarczyć
im rozrywki. Restauracji nie było dużo, miewały one braki w zaopatrzeniu, zdecydowanie przeważały jadłodajnie-kawiarnie (stołowaja-kafe,
valgykla-kavinė). Często zdarzało się i tak: w dzień była to kawiarnia, zaś
w godzinach wieczorowych – restauracja. W porównaniu do podobnych
placówek na rozległym terenie ZSRR, nawet w Moskwie czy ówczesnym
Leningradzie, w Pribałtyce było bardziej „po zachodniemu” i na tamtym
szarym tle nijakości, kawiarniane życie kwitło.
Dodatkowym pomysłem radzieckim, a w pewnym sensie jego atrakcją
(a co robić!), było „dosadzanie” – stoliki były cztero- sześciu- i nawet
więcej miejscowe, rzadko dało się stworzyć własny „komplet” (chyba
że zamawiało się wcześniej, ale to by problem – zamówień nie przyjmowano na telefon i zamawiając trzeba było z góry ustalić menu), więc nie
udawało się obejść bez integracji. Wieczór zaczynał się zwykle do słów:
„Dawajtie znakomitsa” – litewski w tamtych latach był mało obecny w
knajpach. Gdy trafiło się na osoby zupełnie nieodpowiednie, natrętne i
tudzież nieatrakcyjne, staraliśmy się wyjść jak najszybciej i próbować
spędzić wieczór gdzieindziej. Nie muszę tłumaczyć, jak trudno było
trafić, szczególnie tam, gdzie grały zespoły muzyczne. Uwaga dzisiejsi
czytelnicy: żeby trafić do kawiarni, trzeba było odstać w kolejce! A już
w dalszej części przechodzę do konkretów.
Romuald Mieczkowski
Cdn.
©Romuald Mieczkowski

118

©Romuald Mieczkowski

119

120
©Romuald Mieczkowski
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WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE
Październik
l W rankingu portalu euro-dane.com.pl wśród gospodarek krajów UE
Polska zajęła 8 miejsce, Litwa – 23, a w zestawieniu „Doing Business 2014”
Polska przesunęła się z 55 miejsca wśród krajów najbardziej przyjaznych
przedsiębiorcom na 45, Litwa – na 17 (8 pozycji w górę).
l Pod względem posiadania rezerw złota Litwa zajmuje 82 miejsce. Z
raportu Światowej Rady Złota (World Gold Council) wynika, że rezerwy
jej wynoszą 5,8 t, Polska – na 34 pozycji.
l Agencja nieruchomości Ober-Haus we wrześniu w Wilnie zanotowała
0,2 proc. wzrost cen mieszkań (1 m2 – 1204 euro), w stolicach Polski i
Łotwy – o 0,3 proc. (1845 i 1000), w Tallinie – bez zmian (1254).
l „Orlen Lietuva” w ciągu 9 miesięcy 2013 poniósł straty ok. 74,2 mln
litów. Kontrolowana przez rząd firma „Klaipėdos nafta” prawdopodobnie
podpisze umowę na budowę rurociągu z Możejek do portu w Kłajpedzie
– podano, powołując się na kanclerza rządu Alminasa Mačiulisa. „Orlen”
do 2017 gotów zainwestować w projekt ok. 110 mln USD.
l Wg litewskich danych, w 1923 Kowno zamieszkiwało 59 proc.
Litwinów, 27 – Żydów, 4 – Polaków, Niemców – 3,5, Rosjan – 3 proc.
Wyniki wyborów do samorządu i do Sejmu wskazują, iż Polacy stanowili
wtedy 30 proc., zaś Litwini– mniej niż 50 i większość w radzie miejskiej
uzyskali po zmianie prawa wyborczego i kooptacji litewskich radnych przez
rząd. Dziś stanowią oni 93,6 proc. mieszkańców miasta, 3,8 to Rosjanie,
0,4 – Polacy, 0,1 proc. – Żydzi i tyle samo Niemcy.
l 9 – Polka, obywatelka Litwy Malgožata Runevič-Vardyn, przegrała
kolejny od 2007 pozew sadów litewskich, dot. zmiany jej nazwiska na
zgodne z polską pisownią. Jej mąż, obywatel Polski, nosi …inne nazwisko
– Wardyn. W tej sprawie unijny trybunał okazał się też bezsilny.
l 9 – grupa parlamentarzystów zwróciła się do premiera Algirdasa
Butkevičiusa z wnioskiem, by rząd nie zgłaszał pod obrady sejmu Ustawy
o mniejszościach narodowych, ponieważ konstytucyjny status języka litewskiego zobowiązuje i nie pozostawia żadnych możliwości dwujęzyczności,
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a język państwowy umożliwia wszystkim obywatelom kraju jednakowe
możliwości uczestniczenia w życiu państwowym, a także w realizowaniu
swojej kariery naukowej i zawodowej na Litwie – jak podczas konferencji
prasowej przekonywał konserwatysta Valentinas Stundys.
l Po 5 latach negocjacji i przygotowań, wiosną 2014 rozpocznie się
budowa mostu energetycznego między Polską a Litwą szacowana na 1,28
mld litów, z czego większa część to środki unijne.
l 10 – Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności orzekł, że rozpowszechnianie materiałów wyborczych w jęz. innym niż państwowy
niezgodne z 14 artykułem Konstytucji. Dlatego odrzucony został projekt
Akcji Wyborczej Polaków Litwy (dalej: AWPK), by materiały wyborcze
były drukowane też w jęz. mniejszości narodowej.
l 17 – w stałym przedstawicielstwie Litwy przy UE odbyła się dyskusja
z b. prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim o stosunkach polsko-litewskich. Widząc tyle pozytywnego, nie mogę zrozumieć, dlaczego między
naszymi krajami jest tyle problemów? Najprostsza odpowiedź: widocznie dlatego, że nie jestem prezydentem Polski – żartował Kwaśniewski,
zapominając, że to właśnie za jego kadencji zamykano oczy na problemy,
jakie znalazły swe ujście później.
l 18 – na oświadczenie premiera Butkevičiusa, że Rosja i Polska
ignorują ambasadorów Litwy, polskie MSZ odpowiedziało, że kontakty
polskich władz z ambasador Litwy w Polsce Loretą Zakarevičienė oraz
przedstawicielami najwyższych władz Litwy są bardzo intensywne. W
związku z prezydencją Litwy w UE praktycznie nie ma dnia, w którym
polska delegacja wysokiego szczebla nie gościłaby w Wilnie.
l 18 – premier Butkevičius BNS powiedział, że Litwa powinna mieć
jeszcze jedno łącze z Polską, by lepiej zsynchronizować litewski system
energetyczny z unijnym. Krytykował, że w studium synchronizacji Litwy
i pozostałych krajów UE nie uwzględniono nowej elektrowni atomowej,
którą Litwa planuje wybudować w Wisagini.
l 20 – z okazji 93. rocznicy bitwy nad Niemnem na cmentarzu w Berżnikach przed tablicami żołnierzy polskich napis przedstawicieli Sejneńskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Nie mogąc upamiętnić Czynu
Żołnierza Polskiego z 1920 roku na Białorusi i Litwie, składamy tu Ziemię
z Pól Bitewnych Druskienik, Grodna, Lidy, Wasiliszek, Wołkowyska, Słonima, Baranowicz wywołał niezadowolenie mniejszości litewskiej w Polsce,
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uważającej, że nie powinno się upamiętniać żołnierzy polskich, poległych
na d. Kresach Wschodnich, bo w Berżnikach leżą także polegli litewscy
żołnierze. Ich pomnik jest odwrócony tyłem do monumentu polskiego.
l 21 – Przewodnicy wycieczek, którzy przyjeżdżają z Polski, przedstawiają stanowisko polskich historyków – stwierdził przew. związku
zawodowego przewodników „Solidarność” Ričardas Garuolis, – a ich
wiedza o litewskiej codzienności jest zaczerpnięta z mediów, przychylnych
Waldemarowi Tomaszewskiemu.
l 22 października ambasador PR Jarosław Czubiński złożył pierwszą
oficjalną wizytę w rej. solecznickim. Towarzyszył mu radca minister,
konsul generalny Stanisław Cygnarowski.
l 23 – w Muzeum Lozoraitisów w Kownie odbyła się konferencja
Doświadczenie oporu antykomunistycznego w Polsce i Litwie po 1956
roku: wspólne, rozłączne, nieporównywalne? Z polskiej strony wystąpili: Ireneusz Krzemiński, Adam Mielczarek, Mateusz Fałkowski, Marek
Wierzbicki i Katarzyna Korzeniewska. Ciąg dalszy nastąpił nazajutrz w
Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie pt. Polskie i litewskie doświadczenie
oporu antykomunistycznego: europejska pamięć o komunizmie kontra
polityka zagraniczna Polski i Litwy, z udziałem m.in. Marka Cichockiego, Łukasza Adamskiego, Aleksandra Gubrynowicza, RimantasaValatki,
Patrycji Bukalskiej, Renaty Mieńkowskiej-Norkienė.
l 23 – Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie w oświadczeniu zażądało odwołania znowelizowanej Ustawy o oświacie, motywując, że państwo
nie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia dzieciom z rodzin mniejszości
narodowych odpowiednich warunków do nauki jęz. państwowego.
l 24 – Fundacja im. prof. Bronisława Geremka oraz Polsko-Litewskie
Forum Współpracy i Dialogu im. Jerzego Giedroycia w Ratuszu w Wilnie
zorganizowały konferencję My w Europie, czy Europa bez nas? – z udziałem Valdasa Adamkusa, Wiktora Juszczenki, Aleksandra Kwaśniewskiego
i moderacją Gerharda Gnaucka. Uczestniczyli też Jerzy Baczyński, Leonidas Donskis, RimvydasValatka, Linas Linkevičius, Adam Daniel Rotfeld,
Borys Tarasiuk, Paweł Zalewski oraz Adam Michnik.
l 28 – na Górze Bouffałowej 74. rocznicę odzyskania Wilna świętował
Litewski Narodowy Związek Młodzieży. Jego lider Julius Panka „dołożył” min. spraw zagranicznych Linkevičiusowi za jego „ugodę” z Polską.
Jeśliby 28 października 1939 nasze wojsko nie weszło do Wilna, to dzisiaj
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moglibyśmy do niego przyjechać tylko po otrzymaniu białoruskiej wizy,
jak to ma miejsce z miastami na etnicznej ziemi litewskiej między Lidą i
Grodnem – stwierdził i przy aplauzie tłumu postulował, aby Sikorskiemu
zakazać wjazdu na Litwę. Do godła Polski i jej historii odniesiono się
przy pomocy kurczaka na kiju z nalepką Polskie Wilno i kotwicą „Polski
Walczącej”. Wypowiadał się też b. poseł Gintaras Songaila.
l 28 – Wileński Sąd Okręgowy za nieusunięte dwujęzyczne tablice
kolejny raz ukarał Lucynę Kotłowską, dyr. administracji Samorządu Rej.
Wileńskiego, grzywną 2 tys. litów. W listopadzie Związek Polaków na
Litwie (ZPL) ogłosił zbiórkę pieniężną i założył w tym celu konto bankowe, sygnowane dopiskiem Solidarność.
l Min. Kultury Litwy obliczyło, że w przypadku zezwolenia na
napisy dwujęzyczne w miejscowościach zwarcie zamieszkanych przez
mniejszości narodowe, ich zamiana kosztowałaby 5,2 mln litów. Trzeba
by było 50 nowych tablic z nazwami miejscowości i 1,23 mln tabliczek
z nazwami ulic.
l 28 – Komisja Jęz. Litewskiego oświadczyła, że nie może przyjąć
dokumentu, który zezwoliłby na zapis nazwiska w dokumentach obywateli
Litwy nielitewskimi literami, ponieważ Sąd Konstytucyjny Litwy wyjaśnił,
że imię i nazwisko w paszporcie ma być pisane w jęz. państwowym, a zapis
imienia i nazwiska na innych stronach paszportu przy użyciu nielitewskich
liter nie może być przyrównywany do wpisu w jęz. państwowym.

Listopad
l 1 – ponad 33 tys. zł zebrali w Poznaniu politycy, sportowcy, dziennikarze i artyści w trakcie kwesty na renowację cmentarza na Rossie –
na naprawę dachu kaplicy Jasieńskich.
l 1 – pomnik Jadwigi i Władysława Jagiełły odsłonięto w Budapeszcie
podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej,
podał portal onet.pl. Min. Linkevičius powiedział, że wspólna przeszłość
ważna, ale równie istotna jest wspólna przyszłość Węgier, Polski i Litwy.
l 4 – liderzy koalicji rządzącej wyrazili zgodę na umieszczanie adnotacji o narodowości w paszportach, bądź dowodach obywateli RL. Mimo,
że propozycji tej sprzeciwiało się MSW, Rada Polityczna koalicji rządzącej
uznała, że na życzenie obywatela RL w jego paszporcie może być wpisana
narodowość – powiedział po posiedzeniu Rady premier Butkevičius.
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l Butkevičius, min. obrony Juozas Olekas i 9 posłów obserwowali w Polsce manewry wojskowe NATO Steadfast Jazz, w których
uczestniczyło ponad 6 tys. wojskowych z krajów NATO i sojuszników,
w tym 300 z Litwy.
l 11 – przedstawiciele polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej
w Wilnie wraz z delegacjami polskich organizacji społecznych złożyli
wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.
l 11 – w Punżanach na Wilenszczyźnie odsłonięto tablicę pamiątkową
na Kaplicy Mauzoleum Generała Daniela Konarzewskiego.
l 11 – do Warszawy przybyła Grybauskaitė, którą przyjął Bronisław
Komorowski. Prezydent Litwy wzięła udział w spotkaniu, zorganizowanym z
okazji Narodowego Święta Niepodległości – podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Grybauskaitė nie uczestniczyła w uroczystościach na Placu
Piłsudskiego. Członkowie stowarzyszenia Memoriae Fidelis oraz Federacji
Organizacji Kresowych protestowali tego dnia transparentami po polsku i
po angielsku: Litewskie władze rabują Polakom ziemię, niszczą szkolnictwo,
sieją nienawiść; Władze litewskie łamią prawa człowieka; Stop dyskryminacji
Polaków na Litwie; Nie bądźmy obojętni wobec krzywdy Polaków na Litwie;
Prosimy o pomoc dla Polaków dyskryminowanych na Litwie.
l 12 – Każdemu z naszych obywateli i ich dzieciom powinniśmy umożliwić posiadanie litewskiego obywatelstwa – powiedziała marszałek Sejmu
RL Loreta Graužinienė, witając uczestników posiedzenia Komisji Sejmu
i Społeczności Litwinów Świata.
l 12 – przy Samorządzie Rej. Wileńskiego domagano się, by dzieci
z rejonu miały możliwość nauki jęz. litewskiego. Protestujący Litwini
wręczyli mer rejonu Marii Rekść swoje żądania oraz Konstytucję RL,
mieli plakaty z napisami: Nie dla narodowej segregacji AWPL; Odtwórzmy
państwo litewskie na Wileńszczyźnie.
l 14 – premier Butkevičius omówił informację Państwowego Departamentu Bezpieczeństwa o rzekomej współpracy z Rosją z Waldemarem
Tomaszewskim, który kategorycznie zaprzeczył wszelkim powiązaniom
jego partii z Moskwą, a samą informację nazwał próbą rozprawienia się.
W tej sprawie trwała wymiana listów otwartych pomiędzy konserwatystką
Rasą Juknevičienė i liderem AWPL. Andrius Kubilius w „Žinių radijas”
powiedział: Fakt, że przedstawiciele AWPL byli obecni na Kremlu, jest
warty szerszej dyskusji niż obecna wrzawa.
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l 20 listopada podano, że podczas spotkania z przew. Sejmu RL
Graužinienė ambasador Czubiński powiedział, że regulacja prawna, dot.
praw mniejszości narodowych, jest wewnętrzną sprawą Litwy, a to oznacza,
że rozwiązanie tej kwestii należy do Litwy, natomiast – z drugiej strony
istnieje prawo międzynarodowe. Te wypowiedzi wzbudziły rezonans w
środowisku polskim. Trzeba jednak pamiętać, że język dyplomacji ma
swoje prawa i konteksty.
l 22 – podczas spotkania senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą, dot. praw wyborczych Polonii i Polaków w innych
krajach, w ramach zjazdu absolwentów „Szkoły Liderów” powstał pomysł,
żeby Polacy za granicą mieli swojego reprezentanta w Senacie i poparli
ideę utworzenia okręgu wyborczego Zagranica. Min. Sikorski mówił, że
najbardziej wpływowi są Polacy na Litwie, gdzie mają swoją reprezentację
w parlamencie i wchodzą w skład koalicji rządzącej. Zaznaczył, że gdyby
np. Polonia była tak aktywna w USA, to miałaby kilku kongresmanów.
l Ośmioosobowa frakcja AWPL głosowała przeciwko przywróceniu
zredukowanych wypłat posłów do poziomu przedkryzysowego. W związku
z tym, że została przegłosowana, to nie zapowiedziała, czy dodatek (20
proc.) przekaże na jakiś cel społeczny.
l 25 – szef MON RP Tomasz Siemoniak po rozmowie z min. obrony
Litwy, Estonii i Łotwy w Warszawie powiedział, że będą co roku uzgadniane
wspólne stanowiska. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mówić silniejszym głosem w Unii Europejskiej i w NATO – poparł go min. Juozas Olekas.
l 27-29 – Drzwi do UE pozostają dla Ukrainy otwarte, a Polska zawsze
będzie trzymała nogę w tych drzwiach, by się nie zamknęły – powiedział
prezydent Komorowski w Centrum Litexpo w Wilnie podczas Szczytu
Partnerstwa Wschodniego, po tym jak Ukraina oddaliła się od UE. Radosław
Sikorski spotkał się z min. Linkevičiusem, zaś przedtem – z Tomaszewskim
i podkreślił, że polityka państwa polskiego w sprawie ochrony praw polskiej
mniejszości jest niezmienna. Podkreślił, że Polacy i Polonia na całym świecie powinny brać przykład z doskonałej samoorganizacji i determinacji w
dochodzeniu swych praw przez polską społeczność na Litwie. W spotkaniu
uczestniczyli ambasador Czubiński oraz radca i kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady Maria Ślebioda.
l 28 – prezydent Grybauskaitė w projekcie ,,Marzenia dzieci” spełniła
również marzenie dziewczynki z wieloletniej polskiej rodziny z gminy
Miedniki, osobiście kupując buty na zimę.
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Grudzień
l W rankingu speedtest.net wśród 186 krajów pod względem szybkości
łączy internetowych Litwa zajęła 6 miejsce, Polska – 45 (1 – Hongkong).
l Na kolejny, 22. wniosek EFHR, grzywnę wysokości 780 Lt wymierzył
sąd w Olicie dla autora obraźliwych komentarzy w Internecie nt. Polaków.
l 4 – lider AWPL Tomaszewski zaprzeczył informacji Departamentu
Bezpieczeństwa Państwowego o tym, że członkowie jego partii jeździli z
wizytą do Rosji. Zostaje tylko ubolewać, że ich kompetencja (departamentu)
jest taka niska – powiedział.
l 6 – Sąd Krajowy w Ellwangen uznał byłego SS-mana, 94-letniego
Hansa Lipschisa (Antanasa Lipšysa), strażnika w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, za niezdolnego do udziału w procesie,
oskarżonego o współudział w mordzie 9 515 więźniów.
l AWPL i Sojusz Rosjan będą wspólnie uczestniczyli w przyszłorocznych wyborach (25 maja 2014) do Parlamentu Europejskiego.
l 10 – Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK zbierało paczki
świąteczne dla kombatantów AK na Wileńszczyźnie, natomiast do rej.
solecznickiego dotarło ok.150 paczek od Stowarzyszenia Odra-Niemen z
Wielkopolski, zaś ułani z Fundacji „Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii
im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich” przybyli z prezentami do szkoły im. J.I.
Kraszewskiego w Nowej Wilejce. Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna
szkołom polskim w Zujunach i Niemieżu (im. św. Rafała Kalinowskiego)
przekazało przybory szkolne od kibiców „Lecha“ Poznań.
l 11 – z inicjatywy Ambasady RP w Wilnie odbyło się seminarium
Partnerstwo Wschodnie po szczycie w Wilnie – osiągnięcia i wyzwania,
współorganizowane przez MSZ RL oraz Ambasadę Szwecji.
l 11 grudnia podczas posiedzenia Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Sejmu RP Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej omawiał sytuację
Polaków na Litwie, przedtem rozpatrywano projekt dezyderatu w sprawie
oczekiwań mniejszości polskiej w Republice Czeskiej wobec władz RP.
l Podczas sondażu Sprinter tyrimai 53 proc. respondentów wskazało słabą znajomość jęz. litewskiego jako główną przeszkodę podczas
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zatrudniania przedstawicieli mniejszości narodowych. Każdy dziesiąty
pochodzenia nielitewskiego był obiektem dyskryminacji. 7 proc. Litwinów
uważa, że mniejszości narodowe są dyskryminowane, 54 proc. – że wszystko jest w porządku. Wśród nie-Litwinów 43 proc. uważa, że mniejszości
narodowe są dyskryminowane.
l Do końca stycznia 2014 w Wilnie pojawi się 19 ekologicznych autobusów „Solaris Urbino” 12 CNG, wyprodukowanych w Polsce, napędzanych
sprężonym gazem ziemnym lub biogazem. Przedtem nabyto 18 takich
autobusów. Ogółem ulicami Wilna jeździ 339 autobusów i 186 trolejbusów.
l 21 – zatrzymano sześciu obywateli Polski w wieku od 26 do 42
lat, którzy flagą Litwy wycierali schody przy grobie Józefa Piłsudskiego na Rossie. Takie zachowanie wywołuje napięcie i podżega do waśni
narodowościowych. Szczególnie przykre, że takie incydenty zdarzają się
przed najważniejszymi świętami w roku, kiedy życzymy sobie wzajemnie
zgody i zrozumienia – czytamy w oświadczeniu MSZ RL – z nadzieją, że
Polacy mieszkający na Litwie potępią ten atak, a jego wykonawcy zostaną
odpowiednio ukarani.W oświadczeniu resortu polskiego napisano: Atakowanie symboli narodowych i państwowych jest nie do zaakceptowania
w żadnej postaci. Jesteśmy przekonani, że incydent nie wpłynie na stan
relacji polsko-litewskich, które chcemy rozwijać w duchu przyjaźni zgodnie
z wielowiekową tradycją współistnienia i współpracy naszych narodów.
l 23 – Posłowie litewscy wykreślili z porządku obrad omawianie
projektu Ustawy o mniejszościach narodowych. Przed budynkiem Sejmu
odbył się protest jej przeciwników, napisy na plakatach głosiły: Pośle,
chroń konstytucję; Rządzący przyjmą konia trojańskiego od Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie; Przywróćmy państwo litewskie na Wileńszczyźnie!
l 27 – Jerzy Haszczyński w „Rzeczpospolitej” napisał: Gabinet socjaldemokraty Algirdasa Butkevičiusa rządzi ponad rok, w tym czasie
polscy ministrowie od litewskich kolegów słyszeli: jeszcze chwila, jeszcze
trochę cierpliwości. Ale znowu się okazało, że każdym litewskim rządem i
Sejmem rządzi prawdziwy lub wyimaginowany elektorat nacjonalistyczny, dla którego wrogiem jest polskość, a nie rosyjski imperializm. W tej
sytuacji trudno spodziewać się, by stosunki polsko-litewskie polepszyły
się – konkluduje publicysta. – Od dwóch dekad zajmuję się stosunkami
polsko-litewskimi i wciąż daję się uwieść wizji ich polepszenia, zawsze z
nadzieją wysłuchuję obietnic polityków z Wilna.
l
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Kultury Litwy przeznaczyło 288 tys. litów. Ze zgłoszonych do konkursu
180 wniosków dofinansowano 94, w tym 10 zgłoszonych przez organizacje polskie.
l W rankingu bezpośrednich inwestycji zagranicznych „Best to Invest”
w 2012 Wilno pośród 350 miast Europy Wschodniej zajęło 6 miejsce,
Warszawa – 3, w czołówce – Moskwa i Petersburg.

ODZNACZENI
l Z okazji Święta Niepodległości Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP
prezydent Komorowski odznaczył Tomasa Venclovę – Litwina, naszego
litewskiego przyjaciela, któremu dziękował za udział w zagospodarowywaniu polskiej i litewskiej wolności. Nagradzany w Polsce najczęściej
intelektualista, pochodzący z Litwy, ocenił, że w polsko-litewskich relacjach jest już znacznie lepiej niż było.
l 21 listopada w Warszawie na konferencji Polskie Radio na Kresach
Wschodnich II Rzeczpospolitej – z okazji 85. rocznicy uruchomienia rozgłośni w Wilnie dla Czesława Okińczyca wręczono Honorową Odznakę
Polskiego Radia.
l 12 grudnia – w Ambasadzie RL w Warszawie prof. Dariusz Szpoper
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Gdańskiego za
wkład w rozwój polsko-litewskich stosunków otrzymał z rąk ambasador
Lorety Zakarevičienė odznaczenie „Gwiazda litewskiej dyplomacji”.
l Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora wysokości 50 tys. PLN w
zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturalnego przyznano Społecznemu
Komitetowi Opieki nad Starą Rossą w Wilnie, na czele z Alicją Klimaszewską.
Jej laureatami ostatnio m.in. byli Norman Davies i Anda Rottenberg.

ROK POWSTANIA STYCZNIOWEGO
l 11 października Samorząd Rej. Solecznickiego otworzył wystawę
Powstanie Styczniowe w cyklach prac Artura Grottgera „Polonia” i „Lituania” – z fotografii prac Muzeum Narodowego w Krakowie, zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Polskiego (IP) i Litewskiego Muzeum Sztuki.
l W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie odbyła się konferencja
z okazji 150. rocznicy powstania oraz 20-lecia wizyty papieża na Litwę.
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Przygotowali ją uczniowie starszych klas gimnazjów Wilna i Warszawy.
Uczestniczyli przedstawiciele litewskich gimnazjów im. S. Daukantasa,
M.Biržiški, Žemynos, Žirmūnų oraz LO w Warszawie – im. T. Reytana i A.
Kamińskiego. Wysłuchano m.in. prelekcji prof. Alfredasa Bumblauskasa.
l 5 grudnia w Domu Kultury Polskiej (DKP) odbyła się konferencja,
upamiętniająca 150. rocznicę Powstania Styczniowego.Uczestniczyło
ponad 130 uczniów i nauczycieli z rej. wileńskiego.
l 12 grudnia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie odbyło
się uroczyste zakończenie projektu Adoptujemy zabytki Powstania Styczniowego. Inicjatywa IP, jednego z organizatorów, miała na celu wspieranie
współpracy uczniów ze szkół z różnymi językami wykładowymi oraz
ocalenie od zapomnienia zabytków Powstania Styczniowego.
l W bieżącym numerze „Znad Wilii” nt. powstania wydrukowano pięć
artykułów (patrz s. 8-42).

WYDAWNICTWA
l Ukazała się książka Piotra Wdowiaka, pracownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie, pt. Bezdrożami Litwy i Inflant. 17
spotkań z Wilniukami. Na pograniczach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego (Wilno-Łódź-Warszawa 2013). Bohaterami dociekań są śp.
Stefania Romer (krewna prezydenta Komorowskiego), Aleksy Dajnowski (o przedwojennej Kowieńszczyźnie), Józef Kuncewicz (o drodze
do Polski z Janiszek), Jadwiga Gojlewicz (harcerstwo, AK i szkoły na
Kowieńszczyźnie), Jadwiga Pietkiewicz (strażniczka polskich mogił na
wileńskich nekropoliach), Bronisław Piotrowski (polskie dziedzictwo na
pograniczu litewsko-łotewskim), Józef Bukiel (walka o niepodległość
Litwy, z jurodiwym Laudańskim), Ryszard Jankowski, Leonia Piotrowska
(Lauda), Roger Sergiusz Solański (o tułaczce z Francji do Kłajpedy), Adas
Jakubauskas (przew. gminy Tatarów na Litwie), Michał Zajączkowski,
Raisa Kobecka (Troki i ojczyzny Karaimów), prof. Mariusz Jonaitis
(poszanowanie prawa na Litwie), Rajmund Małachowski (polskość na
pograniczu litewsko-inflanckim), Tomasz Koszewski (współżycie narodów
w krajach bałtyckich), Walery Emilianow (wielokulturowe Święciany),
Anna Kowzan-Rimeikienė (polskie rody i pamięć o powstańcach styczniowych), Rustis Kamuntavičius (o mostach i murach polsko-litewskich).
l Teodor Bujnicki. Ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego to
tytuł opracowania prof. Tadeusza Bujnickiego z UJ, syna poety wileńskiego
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(t.1, Colloquia Orientalia Bialostocensia, Książnica Podlaska, Białystok
2012, s. 264). Spotkanie autorskie i prezentacja książki odbyło się w IP
7 listopada. Książka prezentuje sylwetkę zapomnianego poety, a także
pozwala mu przemówić głosem publicysty i krytyka, pokazuje życie
kulturalne międzywojennego Wilna.
l 5 grudnia w Bibliotece Wróblewskich, podczas zakończenia Roku
Literatury Polskiej, książkę Traktatas apie pupelių gliaudymą (Traktat
o łuskaniu fasoli) Wiesława Myśliwskiego ogłoszono najlepszą polską
książką wszechczasów w przekładzie na litewski (tł. Kazys Uscila). Na
2 miejscu – Dolina Issy (tł. Algis Kalėda), na 3 – Quo vadis (tł. Vytautas
Vysockas). Wśród organizatorów był IP.
l W ramach projektu transgranicznego UE Dwa kraje – wspólna
kultura i historia nakładem Samorządu Rej. Wileńskiego pod red. Józefa
Szostakowskiego wydano antologię Susitikimai – Суcтречы – Spotkania (po litewsku, białorusku i polsku, Wilno 2013, s.128), w której
znalazły się również wiersze polskich poetów z rejonów przygranicznych – wileńskiego i oszmiańskiego na Białorusi. Kolejną pozycją z tej
serii jest bogato ilustrowany przewodnik Drogami historii po Wyżynie
Oszmiańskiej (2013, s. 200).

W KULTURZE I OKOLICACH
Październik
l W Zatroczu wystawa Dom odzyskany uwieńczyła polsko-litewskie
działania rewitalizacyjne przy remoncie pałacu Tyszkiewiczów i w otoczeniu parkowym, przywróceniu stanu oryginalnego wnętrzom. Wspierały je polskie muzea – w Wilanowie, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Krakowie i Szczecinie, Muzeum Historyczne Miasta i Muzeum Wojciecha
Weissa w Krakowie, Zamek w Łańcucie, Muzeum Podlaskie i Galeria
im. Slendzińskich w Białymstoku, Muzeum w Suwałkach oraz Muzeum
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.
l 2 – minęło 600 lat do zawarcia Unii Hodelskiej. Z tej okazji w
Zamościu czynna była wystawa Od Horodła do Horodła. Unia Horodelska: dzieje i pamięć (1413-2013). Stowarzyszenie Potomków Sejmu
Wielkiego zorganizowało konferencję Unia w Horodle na tle stosunków
polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów.
l

3 – zespół folklorystyczny „Nalšia” wystąpił w Lublinie na XIV
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Międzynarodowym Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy”, zorganizowanym m.in. przy współpracy Fundacji „Muzyka Kresów”.
l 7 – w mejszagolskim Dworku-Muzeum Księży Wileńszczyzny im.
Józefa Obremskiego przyznano nagrodę „Świadek Historii” patronowi
tej placówki (pośmiertnie). Wiceprezes Oddziału IPN w Warszawie
Agnieszka Rudzińska nagrodziła mer rej. wileńskiego Marię Rekść.
Obecni byli dyr. Oddziału IPN w Białymstoku Barbara Bojaryn-Kazberuk oraz jej pracownicy – Ewa Rogalewska, Waldemar Wilczewski
i Tomasz Danilecki.
l 10 – w Drukarni Artystycznej (Menų spaustuvė) w Wilnie odbył się
spektakl Teatru Tańca comma8 pt. 5 g Nadziei, w którym wystąpił tancerz
z Polski Konrad Jan Szymański.
l W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, dzięki
Karcie Polaka, studiuje bezpłatnie 35 Polaków z Litwy.
l Przestał działać z przyczyny wirusa LIETPOL, pierwszy od 12 lat
internetowy słownik polsko-litewski.
l Film Ignasa Jonynasa Hazardzista zdobył specjalne wyróżnienie
jury 29. Warszawskiego Festiwalu Filmowego.
l Przedstawiciele dwóch polskich szkół Wilna, noszących imię Jana
Pawła II (progimnazjum i gimnazjum) uczestniczyli w XIII Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Papież Polak
jest patronem ponad 1200 placówek oświatowych w Polsce i na świecie.
l 19 – podczas Eye On Culture Festival w Warszawie w Teatrze Polskim wystąpił Teatr Atviras Ratas z Wilna ze spektaklami Ucieczka do
Akropolu i Kraina deszczu.
l 19-20 – w Mediolanie Pas Mistrza Świata w stylu Shindokai-kan
karate zdobyli Polak z Wileńszczyzny Bartek Markowski i Ovidijus Antanaitis z Kowna.
l 21-24 listopada w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym (d. na Pohulance), w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie
Spotkania Sceny Polskiej”, odbył się spektakl – Ireneusza Iredyńskiego
Kreacja w wyk. Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.
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l 22 – w Galerii Porczyńskich w Warszawie wystąpili młodzi pianiści
z Litwy Kasparas Mikuzis i Milda Daunoraitė.
l 23 – pochodząca z Wilna Joanna Moro dla rosyjskiego portalu womanhit.ru wyznała: Moje miejsce jest jednak w Polsce i chciałabym tam
zagrać jakąś fajną rolę. Być może w teatrze.
l 24-25 – w pałacu w Zatroczu odbyła się konferencja pt. Wokół estetyki przełomu XIX/XX wieku – pomiędzy historyzmem a modernizmem i
Edukacja muzealna– drogi i perspektywy rozwoju. Z Polski m.in. uczestniczyli Paweł Jaskanis, dyr. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie,
dr Łukasz Kossowski, prof. Małgorzata Omilanowska, wicemin. kultury
i dziedzictwa narodowego RP, Zofia Weiss-Nowina Konopka (Fundacja
Muzeum Wojciecha Weissa), Piotr Szaradowski i Marcin Szeląg (Muzeum
Narodowe w Poznaniu), Urszula Kozakowska-Zaucha (Muzeum Narodowe w Krakowie), Piotr Górajec, Piotr Zwierzchowski, Wojciech Kalwat
i Monika Klimowicz (Wilanów), a także pracownicy Działu Edukacji
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Konferencja była finansowana
przez Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i koordynowana przez
Muzeum w Wilanowie.
l 26 – w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym z okazji obchodów 100-lecia Teatru Na Pohulance sztukę Ludwika Hieronima Morstina Lilie przedstawił Polski Teatr w Wilnie.
l 23-30 – podczas Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Nepatoguskinas”
(Niewygodne kino) pokazano film Planeta Kirsan w reż. Magdaleny Pięty.

Listopad
l Producenci dok. filmu Wiek Czesława Miłosza (reż. Juozas Javaitis)
i TVP podpisali umowę na 3-letnią jego emisję. Film zawiera wypowiedzi
Agnieszki Kosińskiej, Marka Dannera, Roberta Hassa, Natalii Gorbaniewskiej, TomasaVenclovy i syna poety, Anthony Miłosza.
l 8 – podczas V Dni Sztuki Tańca, w Sali Moniuszki Teatru Wielkiego
w Warszawie Litewski Balet Narodowy pod patronatem prezydentów RP i
RL wystawił sztukę Barbara Radziwiłłówna,z muzyką Stasysa Vainiūnasa,
ArvydasaMalcysa, Henryka Mikołaja Góreckiego i in., choreografia –
Anželika Cholina, scenografia – Marijus Jacovskis, kostiumy – Juozas Statkevičius, światła – Tadas Valeika, zaś następnego dnia – sztukę Čiurlionis,
z muzyką Giedriusa Kuprevičiusa, choreografia – Robert Bondara, sce133
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nografia – Diana Marszałek i Julia Skrzynecka, światła – Maciej Igielski,
projekcje wideo – Ewa Krasucka.
l 14 listopada w Warszawie podczas VIII Gali Sportowej Polski wyróżnienie „Pasjonat Polskiego Sportu” przyznano prezesowi KS „Polonia
Wilno” Stefanowi Kimsie.
l 23 – w BWA Warszawa w ramach projektu The Gardens przedstawiono Laury Kaminskaitė Exhition (zagadnienie percepcji przestrzeni oraz
aktywnej roli widza) oraz Augustasa Serapinasa instalację Jakubowska
16/3 – Jakubowska 16/3 (site-specific, do budowy której używa głównie
elementów znalezionych na miejscu).
l 30 listopada w wileńskim Ratuszu odbyła się 11. edycja Międzynarodowego Charytatywnego Kiermaszu Świątecznego. Uczestniczyły
szkoły polskie na Litwie, swoje stanowiska miała ambasada RP z przedmiotami do dekoracji wnętrz, kosmetykami, grami dla dzieci i pamiątkami,
uczestniczyli przedsiębiorcy z Warmii, Mazur, Powiśla, Łowicza (miody,
słodycze, rzemiosło ludowe).

Grudzień
l 4-5 grudnia na scenie Litewskiego Narodowego Teatru Opery i
Baletu wystąpili tancerze Polskiego Baletu Narodowego. W wieczorze
Echa czasu (Echoes of time) przedstawiono m.in. MovingRooms, balet
Krzysztofa Pastora dla holenderskiego „Het Nationale Ballet” z muzyką
Alfreda Schnittke i Henryka Mikołaja Góreckiego.
l 5 – w Kownie w „Punto Jazz Club” odbył się zorganizowany przez
Ambasadę RP turniej Walki Intelektów – Wiedza o Polsce z udziałem 8
drużyn. Wygrała ekipa „Okalicos bajorai” (Bojarzy z okolicy). Nagrodą
były wejściówki na koncert Maryli Rodowicz w Wilnie.
l 6 grudnia podczas „Jazz Jamboree” w Warszawie w Jazz Club Tygmont wystąpił „Neda and Labutis Jazz Quartet”, a 8 – w Mazowieckim
Centrum Kultury i Sztuki „Free Stones Quartet”. Główny organizator –
Narodowe Centrum Kultury RP.
l 8 – Łukasz Kamiński z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
zdobył I miejsce w 22. Konkursie Recytatorskim „Kresy” dla Polaków
zza granicy w Białymstoku. Grand Prix przyznano Sebastianowi Andre
Garci N’Dua z Czech.
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l 8 – mistrz olimpijski w skoku o tyczce, urodzony we wsi Małe Soleczniki, mieszkający w Bissendorfie k. Hannoveru Władysław Kozakiewicz
skończył 60 lat.
l 11 – ze spektaklem Zapiski oficera Armii Czerwonej do Białegostoku,
na festiwal „Kresy Polskie”, udało się Polskie Studio Teatralne w Wilnie
oraz piosenkarka Katarzyna Niemyćko. Nieco wcześniej na zaproszenie
„Wspólnoty Polskiej” Studio gościło w Łodzi.
l 11 – w Pałacu Prezydenckim w Wilnie uhonorowano uczniów szkół
Litwy – zwycięzców międzynarodowych olimpiad oraz ich nauczycieli,
w tym laureatów XXIV Olimpiady Literatury i Jęz. Polskiego na Litwie
– Daniela Rawińskiego, studiącego obecnie na SGH w Warszawie.
l 12 – w Wilnie, przy ul. Bakszta 2, pokazano pop-up shop z polską
modą, zorganizowany przez platformę, skupiającą polskie niezależne
marki oraz projektantów mody Showroom. Do 21 grudnia sprzedawano
ubrania i biżuterię 15 warszawskich projektantów.
l

14 – w „Pramogų Arena” w Wilnie wystąpiła Maryla Rodowicz.

l 14 grudnia Ewelina Saszenko wraz artystami litewskiej estrady
wystąpiła w show Enya Christmas Show w „Siemens Arenie” w Wilnie.
l Litewskich handlowców zmartwił brak organizowanego co roku
polsko-litewskiego 3-tygodniowego Jarmarku Bożonarodzeniowego na
Rynku Starego Miasta w Warszawie. Miało powstać tu lodowisko, ale i
ten pomysł nie został zrealizowany.
l 19 – za wybitne zasługi w dziele wzajemnego zbliżenia i porozumienia społeczeństw Polski i Rosji Joanna Moro i dramatopisarz Iwan
Wyrypajew zostali nagrodzeni w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie przez
szefów MSZ obu krajów – Siergieja Ławrowa i Radosława Sikorskiego.
Pochodząca z Wilna aktorka z red. naczelnym Radia ZET Rafałem Olejniczakiem 21 grudnia poprowadziła bożonarodzeniowy koncert w Gdańsku.
l 20 – Min. Oświaty i Nauki RL wydzieliło dla szkół mniejszości
narodowych nowe środki dydaktyczne do nauczania języka litewskiego
– Język mniej wychowuje (Kalba mane augina) i Frepy, przeznaczone dla
przedszkolaków i uczniów klas początkowych.
l

21 – w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum
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Sztuki w Białymstoku, na zakończenie litewskiej prezydencji w UE i
cyklu koncertów w Polsce, wystąpił pianista Lukas Geniušas i Litewska
Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod batutą Juozasa Domarkasa. Obecni
byli marszałek woj. podlaskiego Jarosław Dworzański i wicemin. kultury
Litwy Edward Trusewicz.
l Przed Bożym Narodzeniem do szkół polskich i ośrodków kultury w
Wilnie i na Wileńszczyźnie dotarły dary. Organizatorem ich zbiórki był
Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Poznaniu.
Natomiast 40 dzieci z polskich domów dziecka na Litwie i Szkoły Średniej
w Bujwidzach spędziło święta na Podlasiu na zaproszenie Stowarzyszenia
„Otwarty Dom” z Białegostoku.
l 30 -2,6 mln litów z funduszy strukturalnych przyznano na prace
renowacyjne wewnątrz pałacu Balińskich w Jaszunach na mocy rozkazu
min. gospodarki Evaldasa Gustasa. Ma być wykorzystana ona na renowację
ścian, sklepień, sufitów, pieców i kominków.
Za fundusze unijne i samorządu rej. solecznickiego w ciągu dwóch lat
pałac ma być odremontowany.

Z UDZIAŁEM INSTYTUTU POLSKIEGO
W WILNIE*
*Patrz także w innych działach
l 2 października w Litewskim Muzeum Teatru, Muzyki i Kina otwarto
wystawę Historia jednego teatru..., poświęconą 100-leciu Teatru na Pohulance, z udziałem min. kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdana
Zdrojewskiego, ambasadora Jarosława Czubińskiego, wicemin. kultury
Edwarda Trusewicza, historyka sztuki Helmutasa Šabasevičiusa. Wystawę
tę od 29 października do 15 grudnia eksponowano także w Rosyjskim
Teatrze Dramatycznym (na Pohulance).
l 5 października w Litewskiej Filharmonii Narodowej odbył się koncert
z okazji 100-rocznicy urodzinWitolda Lutosławskiego. Wystąpiła Litewska
Narodowa Orkiestra Symfoniczna, Kowieński Chór Państwowy i Eglė
Šidlauskaitė. Towarzyszyła wystawa Witold Lutosławski 1913-1994.
l 9 października w Muzeum Sztuki Użytkowej w Wilnie odbył się
koncert Suita polsko-litewska w wyk. „Kapeli Jazdowskiej”, jako kontynuacja współpracy kompozytorów Zygmunta Koniecznego, Anthony
Miłosza i Cezarego Duchnowskiego oraz Broniusa Kutavičiusa, Arvydasa
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Malcysa i Vytautasa Germanavičiusa. Sferę wizualną przygotowali Stasys
Eidrigevičius, Andrzej Strumiłło oraz Maciej Walczak.
l 10 października na Uniwersytecie Wileńskim odbył się wykład w
jęz. polskim prof. Davida Fricka z Berkeley pt. Tolerując nietolerancję:
współistnienie w siedemnastowiecznym Wilnie – na podstawie książki jego
autorstwa Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne.
l 11-18 października na Wydziale Nauk Politycznych i Dyplomacji
Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie odbył się cykl wykładów
Dyplomacja publiczna i delikatna siła kultury dr. Kazimierza Wóycickiego.
l 12 października w Centrum Kultury w Możejkach na VII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Mažeikiai 2013” wystąpił „Rzeszów
Klezmer Band”.
l 29 października na Uniwersytecie Wileńskim odbył się wykład prof.
Zygmunta Baumana nt. książki Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in
Liquid Modernity (Moralna ślepota: utrata wrażliwości w epoce płynnej
nowoczesności), napisanej z litewskim politologiem Leonidasem Donskisem, który moderował spotkanie.
l 21 października w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym (Na Pohulance,
z okazji 100-lecia tego teatru) odbył się spektakl Zemsta w reż. Krzysztofa
Jasińskiego, z udziałem Joanny Trzepiecińskiej, Jarosława Gajewskiego,
Daniela Olbrychskiego i Andrzeja Seweryna.
l 31 października w kościele św. Franciszka i Bernarda odbył się
koncert pamięci ofiar wileńskiego i warszawskiego getta. Utwory jazzowe, chasydzkie, klezmerskie i żydowskie ludowe wykonywał Kwartet
Klarnetowy „Ircha” z Polski, a także Eugenijus Kanevičius (kontrabas) i
Arkadijus Gotesmanas (perkusja).
l Od 7 listopada do 7 grudnia w Bibliotece Publicznej w Kłajpedzie
trwała wystawa fotografii Cześć Polsko!
l 7-17 w Wilnie, a 14-24 listopada w Kownie, podczas Europejskiego
Forum Filmowego „Scanorama” pokazano filmy Wałęsa. Człowiek nadziei
A. Wajdy, Żywie Bielaruś! K. Łukasiewicza, Miłość F. Dzierżawskiego,
Gorejący krzew A. Holland, Obce ciało K. Zanussiego, który przewodniczył
jury programu konkursowego „Nowe Kino Bałtyckie”.
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l 8-9 listopada na Uniwersytecie Wileńskim odbyła się konferencja
Funkcjonowanie języków i literatur na Litwie. Polsko-litewskie związki
naukowe i kulturowe z okazji 20-lecia Centrum Polonistycznego tej uczelni,
z udziałem ok. 20 prelegentów z Polski.
l 15 listopada w Pałacu Wystaw Centrum Komunikacji Kultur w Kłajpedzie otwarto wystawę designu z Polski Materia Prima – 15 projektantów
i fotografa Kacpra Kowalskiego.
l 18 listopada w centrach filmowych – „Skalvija” w Wilnie i „Garsas” w Poniewieżu, w ramach Klubu Filmu Polskiego pokazano Wesele
Wojciecha Smarzowskiego.
l 24 listopada w Centrum Filmowym „Skalvija” pokazano animacje
Piotruś i Wilk S. Templetona oraz Fantastyczny sklep z kwiatami P. Partyki,
jako projekt dla dzieci „Kino Karlsona”.
l 28 listopada w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu odbył się
Koncert I – Culture Orchestra, z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza i
Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, przy wsparciu grupy „Lotos“.
Uczestniczyli młodzi artyści z Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego.
l 13 grudnia w Centrum Wystaw „Titanikas” ASP w Wilnie otwarto
wystawę współczesnego polskiego plakatu Faces of polish poster.
l 16 grudnia w Centrach Filmowych – „Skalvija” w Wilnie oraz „Garsas” w Poniewieżu w ramach Klubu Filmu Polskiego pokazano Dom zły
Wojciecha Smarzowskiego.

W CENTRUM KULTURY LITWY
PRZY AMBASADZIE RL W WARSZAWIE
l 16 października odbyło się otwarcie wystawy fotografii i rękodzieła
byłych zesłańców D. Gauginienė i Sauliusa Sidarasa pt. Litwini znad
brzegów Jeniseja, z udziałem tego ostatniego oraz Birutė Burauskaitė,
dyr. Centrum Badania Ludobójstwa i Oporu Ludności Litwy i Eleny
Stulgienė, koordynator projektów upamiętniania, moderacja – dr Katarzyna Korzeniewska.
l 21 listopada otwarto wystawę pt. Poetyckie dokumenty. Fotografia
i poezja.
l
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11 grudnia Katarzyna Korzeniewska prowadziła spotkanie z dr.
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GintautasemSurgailisem, autorem opracowania Uchodźcy wojenni i polscy
żołnierze internowani na Litwie w czasie II wojny światowej (patrz ZW
55/2013, s.108-114).
l 14 grudnia Ambasada RL oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w
ramach 70. rocznicy likwidacji Getta Wileńskiego zorganizowały debatę
z udziałem prof. Irena Veisaitė – teatrologa, germanistki i aktywistki na
rzecz praw człowieka, i Fani Brancowskiej – ocalałych z kowieńskiego
i wileńskiego getta. Odbył się wernisaż wystawy reprodukcji afiszy
z getta oraz koncerty A letter from the past. Yiddish songs (Rafailas
Karpis, Darius Mazintas) oraz Solar Salt – Mikołaj Trzaska z zespołem
muzyków z Polski i z Litwy (Wacław Zipmel, Eugenius Kanevičius,
Arkady Gotesman).

W DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE
l 4-30 października trwała wystawa pt. Ikona i jej
konteksty – prac Elżbiety Jackowskiej-Kurek, Elżbiety
Sobólskiej-Majewskiej, Birutė Eleny Taujanskaitė, Marii Podleśnej, Roberta Rumina, Urszuli Żakowskiej, Urszuli Kupieckiej, Doroty Stachurskiej,
Jolanty Barszcz, Michała Boguckiego oraz Krzysztofa Sokołowskiego z
Wileńszczyzny, kończącego studia na ASP w Warszawie.
l

16 października odbył się wieczór autorski Cezarego Pazury.

l Na zaproszenie Stowarzyszenia Dobroczynnego „Filantropia Plus”
wystąpiła Edyta Geppert. Dochód ze sprzedaży biletów po odliczeniu
honorariów przekazano na cele charytatywne.
l 23 października dzięki mecenatowi Fundacji „Pomoc Polakom na
Wschodzie” odbył się koncert Muńka Staszczyka i zespołu „T.Love”.
l 4 listopada wyświetlono film Moja pożegnalna podróż w reż.
Krzysztofa Bukowskiego, którego bohaterem jest prof. Czesław Zgorzelski.
l 4 listopada odbył się spektakl w wykonaniu klas starszych Szkoły Średniej im. Anny Krepsztul w Butrymańcach Nigdy jej nie spotkaliśmy, ale ją
kochamy – o jej patronce, malarce-samouku, zaś po nim – wernisaż jej prac.
l 6 listopada autorka opowiadań i wierszy dla dzieci Agnieszka Frączak spotkanie poświęciła swojej książce Rany Julek! O tym, jak Julian
Tuwim został pisarzem.
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l 9 listopada podczas XX Festiwalu Kultury Polskiej „Pieśń znad
Wilii” wystąpiło 20 amatorskich zespołów ludowych.
l 10 listopada z okazji Święta Niepodległości Polski łódzka Galeria
ADI ART zorganizowała wystawę Polska wieś w malarstwie współczesnym,
z pracami Iwony Malchrowicz-Kulągowskiej, Maliny Kokoszczyńskiej i
Joanny Kowalczewskiej.
l 17 listopada w Polskim Dyktandzie dla Dorosłych spośród 77 osób
zwyciężył poeta i dziennikarz Henryk Mażul i zdobył 5 tys. litów. Nagrody
ufundowało MSZ RP.
l 19 listopada IP wespół z Dep. Kultury i Dziedzictwa Narodowego
RP, Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego i EFPC zorganizował
spotkanie Patrz – człowiek! W stronę edukacji międzykulturowej!
l 21-24 listopada Polskie Studio Teatralne zorganizowało 6. edycję
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny
Polskiej”. Teatry polonijne z Litwy, Polski, Ukrainy, Rosji i Austrii pokazały 13 spektakli.
l 22 listopada odbył się koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Podlasie” z Siemiatycz, który przedstawił suity – Pan Tadeusz i Podlaską oraz
spektakl Zakochany podlaski diabeł.
l Po raz 19. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie
„Macierz Szkolna” nagrodziło 31 najlepsze szkoły i 60 nauczycieli.
Przemawiał jego prezes i poseł Józef Kwiatkowski, posłanka Rita
Tamašunienė nazwała polskie szkolnictwo na Litwie „szkołą walczącą“,
obecny był ambasador Czubiński. Za najlepszą uznano Szkołę Średnią
im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, zaś z rejonowych – Szkołę im. H.
Sienkiewicza w Landwarowie.
l Od 29 listopada do 1 grudnia w Wilnie trwało posiedzenie Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych, poświęcone 20-leciu jej działalności. Przybyło
ok. 40 działaczy polonijnych, którzy omawiali sprawy bieżące i integracji,
jak też przedstawiciele placówek, zajmujący się Polonią w Polsce.
l Pod koniec listopada odbyły się Dni Kultury Polskiej. Wystąpili
„Brathanki”, pokazano spektakl dla dzieci Szewczyk Dratewka (Baj Pomorski), prezentowano Kuchnię Jagiellonów Domu Polonii w Pułtusku.
l
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Michałem Rusinkiem, autorem wierszy dla dzieci i Joanną Rusinek – ich
ilustratorką, która zorganizowała wystawy swych prac.
l W dniach 12-15 grudnia, podczas świątecznych targów książki, odbyła się wystawa prac rysunkowych Pawła Leśniaka, piłkarza z Nowego
Sącza i autora powieści fantasy Równowaga i Zachwianie.
l 17 grudnia odbył się finał projektu Polsko-Litewskie Forum Młodych
Dziennikarzy Fundacji Nowe Media. Gościem specjalnym była dziennikarka TV Ewa Drzyzga, zagrał wileński zespół „Will’n’ska”. Wieczorem
pokazano interaktywną bajkę muzyczną Jaś i Małgosia Opery i Filharmonii
Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku.
l 23 grudnia Teatr „Wędrówka” z Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu zaprezentował spektakl Lucjana Rydla Betlejem
polskie.Trzej Królowie to Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga i Stefan
Batory, pojawiają się również postacie z najnowszej historii: repatrianci,
Litwinka, mały powstaniec warszawski.

W OKOLICACH „ZNAD WILII”
l W dniach 16-20 października Romuald Mieczkowski był gościem
XII Legnickich Dni Kultury Kresowej, odbywając spotkania i uczestnicząc
w galowych koncertach w różnych miejscowościach regionu – wraz z
artystami z innych krajów i Polski.
l Na jesieni na podstawie formatu i kształtu edytorskiego „Znad
Wilii” pojawił się kwartalnik dla Polaków w Niemczech pt. „Magazyn
POLONIA“, liczący 128 stron.
l Birutė Jonuškaitė i Romuald Mieczkowski reprezentowali Litwę
podczas XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.
l Od 2 do 27 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
(MCKiS) trwała wystawa malarstwa Aleksandrasa Vozbinasa pt. Między
niebem a ziemią.

Opracowanie: ZW
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LISTEM I MAILEM
DO AMBASADORA JANUSZA SKOLIMOWSKIEGO
Ekscelencjo, Panie Ambasadorze! W imieniu Fundacji Wspierania
Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza w Warszawie
– Zarządu i Rady Fundacji oraz licznych współpracowników i sympatyków, przesyłamy serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc, jaką
otrzymywaliśmy od Pana i Jego współpracowników w realizacji zadań
na rzecz współpracy i stosunków polsko-litewskich.
Dziękujemy za wszystko, a przede wszystkim za „dobro” – pomoc
niejednokrotnie w trudnych dla nas warunkach czy pomoc rzeczową.
Chciałbym także na Pana ręce podziękować współpracownikom Fundacji
w Polsce i na Litwie, a szczególnie:
– Pani Gražinie Drėmaitė, prezesowi Fundacji Wspierania Współpracy
Litewsko-Polskiej w Wilnie, przewodniczącej Państwowej Komisji ds.
Ochrony Zabytków na Litwie;
– Panu Romualdowi Mieczkowskiemu, redaktorowi i twórcy kwartalnika „Znad Wilii”, poecie, realizatorowi polsko-litewskiej kultury;
– Panu Andrzejowi Konowale, wieloletniemu wiceprezesowi naszej
Fundacji i byłemu zastępcy dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk;
– Panu Stefanowi Wierzbickiemu, artyście rzeźbiarzowi.
To oni wnieśli wieloletni wkład w kształtowanie nowych stosunków między Polską a Litwą i zasługują na wyróżnienia i odznaczenia obydwu krajów.
Ekscelencjo, życzę pomyślności i zdrowia oraz liczę na dalszą Pańską
pomoc i współpracę. Z poważaniem
Prof. Edmund Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Wspierania Współpracy
Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza, Warszawa
ZAPOMNIANA WOJNA
Kiedyś zdałem sobie sprawę, w jak trudnych warunkach Pan Redaktor
działa. Nasze relacje z Litwinami są pełne bolesnych doświadczeń. Tymi
przegranymi byli jednak oni.Trafiła mi w ręce książka Macieja Kozłowskiego Zapomniana wojna (Wyd. Świadectwo, Bydgoszcz). Dotyczy niepotrzebnej, a bardzo krwawej wojny, jaką toczyliśmy z naszymi braćmi Ukraińcami, gdy i my, i oni pragnęliśmy utworzenia swoich niepodległych państw.
Opracowanie tak rzetelne i (wydaje się) uczciwe, że aż budzi poczucie
winy i wstydu. Nie wiem, czy istnieje podobne opracowanie na temat
naszej agresji na Litwę. Ten problem był bliźniaczy, jak mi się wydaje.
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Co dziś możemy zrobić? Rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać z Litwinami
– i to bez zacietrzewienia, z jakim spotykam się niekiedy u naszych ziomków wschodnich. Zagadnienia te przymierzam do sytuacji wypędzonych
Niemców. Myśmy tu, w Bydgoszczy – w mieście niemieckim na terenie
Polski – tak, jak Wilno było miastem polskim na terenie Litwy – zamienili tutejszą nekropolię niemiecką na park. Można nieco usprawiedliwiać
taki postępek wojenną traumą – Niemcy w Bydgoszczy z miejscową
ludnością poczynali sobie niezwykle okrutnie. Ale przecież są wyższe
zasady, którymi powinien się kierować tak chrześcijański naród, jak nasz.
Rosjanie dziś stworzyli Stowarzyszenie „Memoriał”. My mówimy ciągle o Katyniu, ale milczymy, gdy idzie o masowe uśmiercanie rosyjskich jeńców wojennych. W naszych archiwach zachowały się petycje, apele, prośby do władz wojskowych autorstwa wojskowych lekarzy (!) w kwestii nieludzkich warunków, w jakich
przetrzymywano Rosjan. Nie muszę dodawać, że nic one nie dały.
Dziś bezczeszczone są groby rosyjskie z tamtej wojny. Niektórzy traktują
to jako przejaw „patriotyzmu” i ogromnej odwagi! I oczywiście sprawców
nie daje się wykryć.
Życzę sukcesów na Pańskiej tak kamienistej drodze.
Marian Mroziński, Bydgoszcz
FOTOGRAF WILEŃSKI BRONIA
Ponad dwa lata minęły, jak w zaświaty odeszła Bronia Kondratowicz.
Pozostawiła po sobie dorobek w postaci zdjęć, które często ukazywały
się w polskiej prasie Wilna i Wileńszczyzny. W Polsce też są one w albumach rodzinnych i archiwach prywatnych. Wydając swoje tomiki poezji,
zawsze zamieszczałem zdjęcia, wykonane przez Bronię. Często gościłem
w jej domu. Była osobą gościnną, energiczną. Fotografowała podczas
Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”.
Znałem ją osobiście prawie 40 lat. Urzekła mnie swoją prostotą, uczynnością. Kiedy 18 lat temu obchodziłem swoje 50-lecie w Celi Konrada,
wykonała prawie 100 zdjęć. Onegdaj wertując swoje archiwum, znalazłem
w „Czerwonym Sztandarze” artykuł z 6 sierpnia 1989 roku Anastazji
Szachowicz Moje spotkanie z Bronią (o nas za miedzą). Zacytuję jego
urywek: Nie mogłam sobie odmówić obejrzenia wystawy i pobiegłam do
KMPK-u (Klub Międzynarodowej Prasy i Książki), gdzie z inicjatywy
dyrektor BWA Ewy Cywińskiej eksponowane są prace Broni Kondratowicz
pt. „Znad Niemna i Wilii”. Te fotografie robią duże wrażenie. Dzięki ich
autorce mogłam wędrować śladami Mickiewicza, odwiedzić miejsca, w
których bywał w okresie młodości. Najdłużej zatrzymałam się przy zdję143
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ciach z Bolcienik – miejsca spotkań Maryli i Adama. Urocze są ujęcia, pokazujące
Świteź, zwłaszcza ten z małą „Świtezianką”
Ewą, czytającą „Pana Tadeusza” nad brzegiem jeziora. Nastrojowości całej ekspozycji
dodają podpisy, opracowane przez poetę
wileńskiego Wojciecha Piotrowicza i jego
żonę Danutę.
Cykl fotografii Znad Niemna i Wilii został przygotowany na 190. rocznicę urodzin
wieszcza i pokazany oczywiście w Wilnie.
Zdjęcia Broni wzbogaciły przygotowaną
przez Wydawnictwo Lubelskie książkę o
Wilnie Henryka Makarskiego, inne wydawnictwa. Była ona częstym gościem w
Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”,
uczestniczyła w imprezach, jej aparat ciągle
„pstrykał” i tworzył współczesną historię
Litwy w zdjęciach.
Czas robi swoje i my jesteśmy na ziemi
tylko gośćmi. Jej słowa: „Po mojej śmierci
pozostaną zdjęcia” – to potwierdzają. Prócz Ulubione zdjęcie autora wspozdjęć pozostała o niej pamięć, jako o miłym mnienia, które mu wykonała
Bronisława Kondratowicz
i bezpośrednim człowieku, serdecznym i
zawsze uśmiechniętym. Wielka szkoda, że śmierć pokrzyżowała jej plany
i odeszła w tak młodym wieku.
Z ręką na sercu przyznam, że nie jestem fotogeniczny. Bronia przełamała to przekonanie, ponieważ zdjęcie, które mi wykonała, bardzo
mi się podoba. Dołączam je na osąd Czytelników, jako przyjaciel Broni
Kondratowicz.
Jan Kozicz, Wilno
W POSIADŁOŚCI TYSZKIEWICZÓW
W Wace trwają starania, by na domku, dawnej organistówce przy
kaplicy Tyszkiewiczów, uwiecznić tabliczką organistę, mego dziadka –
Franciszka Iwanowskiego. W tym domku urodziła się moja Mama, która
w lutym 2014 skończy 96 lat. Była świadkiem, jak bolszewicy grabili
pałac Tyszkiewiczów. Syn Jana, ostatniego właściciela majątku Waka i
pałacu – pan Zygmunt Tyszkiewicz, mieszka w Cambridge, w Anglii. Jako
prezes Fundacji Lanckorońskich często bywał w Polsce. Obecnie ciężko
chory, przebywa w szpitalu.
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Dzięki znajomości mojego
ojca Janusza ze Stanisławem
Cat-Mackiewiczem, mogłem
się urodzić w Klinice Medycznej USB 5 grudnia (jak Józef
Piłsudski!).
Jako dziecko bawiłem się
z dziećmi hr. Jana na trawniku
przed pałacem. Po 50 latach spotkałem się z panem Zygmuntem,
gościłem go u siebie w domu,
pokazałem zabytki Wrocławia:
Uniwersytet, Halę Stulecia, Rynek, Ogród Botaniczny. Poznał
się z dyrektorem Ossolineum,
prof. Adolfem Józwenko.
Od grudnia 2006 roku jestem sekretarzem redakcji „Na
szlaku”, miesięcznika wydawanego przez Oddział Wrocławski PTTK w Internecie – www.
na-szlaku.net. Cała redakcja Andrzej Rumiński w rozmowie z Zygmuntem
pracuje gratis, każdy w swoim Tyszkiewiczem (z prawa – kilka lat temu);
domu, na swoim komputerze. Domek-organistówka w Wace
Jesteśmy społecznikami.
Z krajoznawczymi pozdrowieniami – zapraszam do współpracy.
Andrzej Rumiński, Wrocław, jarumin@wp.pl
UWAGI PO PRZECZYTANIU DWÓCH NUMERÓW
„ZNAD WILII”
Po zapoznaniu się z numerami (50 i 52/2012) chciałbym zwrócić uwagę
na to, że większość autorów to naukowcy z Polski. Zastanawiałem się,
czy to jest czasopismo Polaków współczesnego Wilna. Należy rozróżnić
te grupy, nie przeciwstawiając ich sobie, jednak Polacy z Wileńszczyzny,
pewnie prócz zainteresowania historią, chętnie pokazaliby, w jaki sposób
kultywują swą tradycję polską w warunkach państwowej kultury litewskiej.
Powinniście bardziej uruchamiać własny potencjał poprzez druk tekstów osób, fascynujących się naszą kulturą – nawet jeśli są kłopoty stylistyczne, gdyż język polski tam pomieszany z innymi. Najlepszą drogą
dla jego rozwoju jest czytanie, mówienie, pisanie. Zresztą można przepro145
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wadzić korektę. Nie należy dyskryminować autorów ze względu na ich
słabości językowe, każdy tekst można poprawić – ważne, żeby zawartość
zgadzała się z przesłaniem autora. Biorąc pod uwagę misję czasopisma,
którą – jak rozumiem – jest krzewienie prawdziwej kultury polskiej na
terenach, zamieszkanych od wieków m.in. przez Polaków.
Przydałyby się reportaże o zabarwieniu artystycznym, o codzienności
Polaków w Wilnie, wspomnienia z okresu po 1989, jak wyglądała tam
sytuacja rodaków z perspektywy różnych zawodów, pokoleń, również
młodzieżowej. Ciekawe mogłyby być opowiadania fabularne, opisy przyrody z rysunkami z tamtych terenów. Kultura polska posiada charakter
trochę ludowy, wiejski, szlachecki, natomiast miasta były jej przekaźnikiem dalej. Służyły temu tak znamienite centra, jak m.in. Wilno. Przecież
Mickiewicz, Słowacki czy Miłosz zasłynęli z pięknych opisów przyrody,
cech charakterów ludzi, relacji pomiędzy narodami i chyba należałoby to
kontynuować. Powinna nastąpić zmiana proporcji, żeby nie okazało się,
że polskość na Wileńszczyźnie to tylko historia.
Trudność polegałaby na wyszukaniu autorów, którzy jako współcześni
Polacy w Wilnie mieliby bardziej literackie i dziennikarskie zamiłowanie
niż naukowe. Warto ich szukać, gdyż może uczyni to czasopismo bardziej
przystępnym. Należy przedstawiać ludzi kultury i ich dorobek – zarówno
z miasta, jak i okolicznych miejscowości, gdyż wiadomo, że na Wileńszczyźnie rozwija się folklor, kultywuje się tradycje, które mogą przejawiać
się w piosence, tańcu, rzeźbie, malarstwie itp.
Młodzież polska na d. Kresach też kultywuje tradycję, trzeba ją wciągać do tworzenia czasopisma, może to są wielkie talenty. Narzeka się, że
pisarzy, artystów, jak i czytelników zabiera Internet. Jednak czy redaktorzy,
gdy znajdą cenne pod względem literackim, naukowym czy filozoficznym
teksty na stronach internetowych, drukują je w swoich czasopismach? Na
pewno autor takiego dzieła byłby dumny, że jego praca znalazła się w znanym
periodyku – to wiąże się z nobilitacją. Zresztą to dotyczy też wielu czasopism
kulturalnych w Polsce. Poprzez stworzenie grupy wykształconych specjalistów, autorytetów, także spośród młodzieży, którą łączy zamiłowanie do
kultury i historii, powstawałaby elita polska również poza granicami kraju.
W Wilnie jest wiele ośrodków kultury polskiej, jednak zamiast je centralizować,
żeby przetrwały, należy wykorzystać tę bazę do publikowania jak największej
ilości tekstów różnych autorów. To przyczyni się do wydobycia z tej masy
cennych dzieł i umożliwi dostęp do większej liczby odbiorców, w takich
sytuacjach powstaje wrzenie twórcze, które powinno mieć dobre efekty.
Dla mnie czasopisma są ciekawe, jeżeli są wyrazem idei, dotyczących
dawnych i współczesnych spraw, powstających na konkretnym terytorium i są
tworzone przez Polaków, np. z Wilna. Sądzę, że elementem promocji kultury
polskiej byłoby nawet drukowanie Waszego czasopisma na Wileńszczyźnie,
146

a w Polsce powinna być zorganizowana dystrybucja. W ten sposób stawalibyście się podmiotem zarówno w stosunkach z Litwą, jak i Polską. Musicie
uwierzyć w wartość kultury polskiej na tych terenach historycznie, jak i współcześnie, przecież pochodzicie z krainy, w której narodziły się ważne prądy
kulturalne. Jesteśmy skazani na współżycie, nie da się rozdzielić nasze dzieje
– Władysław Jagiełło był zarówno księciem litewskim, jak i królem Polski.
Kultura podobnie jak wiara może stwarzać przestrzeń do dialogu z innymi
narodami. Działania polityczne są pragmatyczne i często tymczasowe. W
literaturze wiele więcej dla dobrych relacji zrobili autorzy przekładów.
Dlatego w kontekście sporu Polski i Litwy w sprawie nauczania w języku
polskim należałoby zastąpić ten konflikt wzajemną fascynacją obu kultur.
Jak to zrobić? Przede wszystkim podnosząc poziom, wyławiając to, co
cenne z Internetu, dokonując przekładów. Polacy powinni tłumaczyć literaturę, artykuły naukowe i inne na język polski, natomiast Litwini – na litewski,
z czasem może przyjdzie zrozumienie dla języków. Zanim zacząłem uczyć
się angielskiego, znałem wiele dzieł dzięki przekładom. Jeżeli oferta będzie
wartościowa, Litwini szybciej docenią nasz język. Np. polskość na Litwie
była w dobrym tonie podczas pontyfikatu Jana Pawła II, który doceniał rolę
każdego języka i nakazywał chronić nawet najmniejszy dialekt. Podobnie
było, gdy działała „Solidarność”. Teraz zarówno Polacy, jak i Litwini, stali
się małostkowi we wzajemnych relacjach, każda ze stron twierdzi, że broni
swojej tożsamości, nie zauważając, że zagrożenia płyną z innych, bardziej
zamożnych krajów.
Zwróciłem uwagę na artykuł o relacjach Polski z Łotwą. Pojęcie państw
bałtyckich związane jest ze wspólnotą Litwinów, Łotyszy i Estończyków.
Dla Polaków są inne nazwy – Wileńszczyzna, Żmudź, Inflanty, Kurlandia.
Jeżeli jest to czasopismo z Wilna, to nie powinno izolować się również
od Grodna, chociaż to miasto jest w granicach innego państwa. Szkoda,
że artykuł został zakończony na 1939 roku, gdyż nie należy zapominać o
udziale narodów bałtyckich, Ukraińców i Rosjan, w koalicji prohitlerowskiej, który polegał nie tylko na walce z oddziałami wojskowymi Armii
Krajowej (…). Chciałbym zaproponować czasopismu poruszanie czasem takich trudnych tematów, jak zagadnienie Powstania Warszawskiego. Wszystko jednak powinno być wytłumaczone w duchu pojednania.
Przed Festiwalem Filmów EMiGRA odbył się Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Maj nad Wilią i Wisłą”. Nie jestem pewny, czy połączenie
tych imprez to dobry pomysł, gdyż Polacy na Litwie nie są emigrantami – tak, jak wywiezieni do Rosji, czy ci, którzy wyjechali za chlebem
do Stanów Zjednoczonych. Proponowałbym inne miejsce, albo chociaż
miesiąc zgodny z tytułem, np. w porozumieniu z Fundacją Polacy Polakom, której przekazałem książki w akcji pomocy Polakom na Kresach.
Pomoc materialna państwa jest ważna i wiem, że z niej korzystacie, jed147
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nak współpraca takich zaangażowanych społecznie organizacji przynosi też konkretne korzyści, oczywiście jeżeli dojdzie do porozumienia.
Jeszcze jedna propozycja: skoro już zawitaliście na Wilanów w Warszawie,
to powinniście zwrócić uwagę na Świątynię Opatrzności Bożej, która choć
wzniesiona, jest ciągle w budowie. Czy nie mogłaby się stać ona miejscem
spotkań w stolicy Polski wszystkich Polaków spoza granic naszego państwa?
Do ciekawych idei, jak Święto Dziękczynienia czy Muzeum Papieża
Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, można by dołączyć stworzenie ośrodka, kierowanego przez Polaków zagranicą. To ubogaciłoby to
miejsce, moglibyście stać się współgospodarzami, organizować wydarzenia
religijne i kulturalne. W ten sposób nadawalibyście charakter miejscu, które
powstaje z zobowiązania, podjętego przez twórców Konstytucji 3 Maja.
Kościół potrzebuje darczyńców, żeby ukończyć tę wielką budowlę, jednak
potrzebne są i grupy Polaków, jakie identyfikowałyby się z tym miejscem –
symbolicznym, gdyż pobliski pałac to siedziba Jana III Sobieskiego, znanego
z obrony chrześcijaństwa w Europie przed najazdem tureckim.
Takie miejsca są również ważne dla rozwoju kultury polskiej, której
główną podstawą jest wiara rzymskokatolicka. To tylko pomysł, który
mógłby być poddany pod dyskusję, zarówno wśród organizacji polonijnych, jak i z Archidiecezją Warszawską, czy mieszkańcami parafii.
„Znad Wilii” ciekawe jest zwłaszcza w części, pisanej przez Polaków z
Wilna. Zainteresowały mnie kalendaria, zapisy wydarzeń, kroniki w zakresie kultury i sztuki. Postanowiłem napisać, chociaż nie jestem specjalistą
– ciekawi mnie szukanie sposobów na porozumienie pomiędzy poszczególnymi narodami i interesują mnie trochę Kresy, pewnie jak każdego Polaka.
Konrad Kostka, Warszawa
Od redaktora: O bieżącej działalności zespołów ludowych, ruchu amatorskiego informują inne media polskie na Litwie. W ciągu 25 lat istnienia
„Znad Wilii” podejmowaliśmy różne tematy, które można też ująć jako
próby spożytkowania najlepszych tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego,
utrwalenie polskiej tożsamości w kontekście wielokulturowości. Dążyliśmy
do tego i nadal to robimy, by głos zabierali ludzie z tamtych stron. Ale ważne
pozostają różne punkty widzenia. Tu chciałbym wyjaśnić, iż kwartalnik nie
prowadzi szeroko zakrojonych działań w „wypełnianiu misji”. Robią to inne
polskie organizacje na Litwie, natomiast wypełnia niszę, ukierunkowaną
właśnie na pobudzanie działań naukowych i twórczych, zaś dzięki artykułom „trudniejszym” spotyka się z zainteresowaniem bibliotek i placówek
naukowych również w innych krajach (ich wykaz na s. 157).
Obszerny list od Czytelnika (drukowany w skrócie) pokazuje, jakie
tematy są oczekiwane nad Wisłą, co należy wyjaśniać. W tym zagadnienia
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techniczne, jak np. kwestię druku w Polsce – otóż coraz więcej czasopism
polskich z Litwy (i nie tylko – inna rzecz, że dziś często takich informacji, jak i wysokości nakładu, się nie podaje) drukuje tutaj ze względu na
znacznie niższe koszty.
Podzielam punkt widzenia Autora listu nt. poświęcenia większej
uwagi współczesności, choć zdecydowanie bez wybierania artykułów
z Internetu – bieżących informacji po polsku z Litwy na stronach www.
nie brakuje i robi to – jak umie – co najmniej pięć tamtejszych portali,
ponadto pamiętać należy o prawach autorskich. „Znad Wilii” zawsze
preferowało pierwodruki – właśnie dla określonego i niemasowego
kręgu odbiorców. Nie da się ogarnąć wszystkich aspektów ze względu
na brak środków i etatów – znaczną część pracy, łącznie z pisaniem
artykułów, wykonuje się społecznie. Pomoc, o której pisze autor, bywa
dalece niewystarczająca – żyjemy w czasach, w których nikt inny prócz
nas „nic nie powinien i nie musi”. Zresztą kto to zrobi, mimo doceniania
wartości kultury polskiej? Liczy się konkretny udział, zaangażowanie, na
które odpowiada wielu autorów i naukowców również z Polski. Dzięki
temu udaje się zachować periodyk, jak też dzięki Czytelnikom, którzy
nabywają i prenumerują pismo.
O POLSKIEJ TELEWIZJI W WILNIE
„Znad Wilii”, ta niewielka książeczka, ale bogata w treści, znalazła miejsce w mojej torebce i „skraca” mi czas w dojazdach do różnych zajęć (a w
Warszawie zajmuje to dość dużo czasu). Artykuł o tym, że 25 lat temu w
Telewizji Litewskiej powstał półgodzinny program polski (3/55), to dla
mnie niespodzianka, że właśnie Redaktor go zakładał i był głównym
sprawcą tego wydarzenia, a przez długie lata w warunkach nie zawsze
sprzyjających tam był. To jeszcze większe zaskoczenie!
Życzę Redakcji i nam – uczestnikom i czytelnikom, aby wciąż przybywało prenumeratorów pisma.
Teresa Barbara Banasik, Warszawa
POSZUKIWANIE PRAWDY. KU POKRZEPIENIU SERC…
Myślałem o trudnej sytuacji Pana Redaktora, lecz z drugiej strony prowadzi Pan bardzo dobry periodyk. Jest on dla niektórych solą w zawistnym
oku. Próby „niedostrzegania” kwartalnika są daremne, bo funkcjonuje, jest
kupowany. Jedyny poważny problem, to aby zostało bardziej aprobowane
przez młodzież wileńską – polską, ale także i litewską. Chlubne to marzenie, ale odnoszę wrażenie, że takie jest też i Pana marzenie.
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***
11 listopada, gdy niemal co chwilę pokazywano w programach TV
pomniki (piękne) Marszałka, gdy przypominano tradycje wyzwoleńcze,
w tym Powstanie 1863, tym jaśniej rysowały się dla mnie zasługi „Znad
Wilii”, gdzie nie poskąpiono miejsca ani dla osobowości Józefa Piłsudskiego, ani dla tradycji powstańczych na Litwie i w Polsce. Poszukiwanie
Prawdy – tak bym określił teksty tu publikowane, wszak były to wypowiedzi historyków i pisarzy, poetów – polskich, litewskich i białoruskich.
Zasługą Redakcji było tworzenie całej palety opinii i dopiero w tym
bogactwie, możemy się przybliżyć do Prawdy. Mam więc słowa uznania
i za poszanowanie pluralizmu wyrażanych opinii.
Prof. Władysław Zajewski, Gdańsk
PRZYPOMNIENIE DOROBKU
KS. PRAŁATA TADEUSZA KRAHELA
Odebrałem telefon od Księdza Prałata Tadeusza Krahela, uradowanego
ostatnią niespodzianką, sprawioną przez czasopismo „Znad Wilii”. Ks.
Profesor jest bardzo zaszczycony przypomnieniem jego osoby i dorobku
w Wilnie, któremu poświęcił ponad 20 lat swoich kontaktów. Wspominał
swoje sympatyczne spotkania autorskie, pod koniec ubiegłego wieku, w
Celi Konrada u Bazylianów i w Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”.
Dziękuję za udzielenie wsparcia w szczytnym dziele laudacji przezacnego Prałata, człowieka wielkiego naukowego formatu, wielkiej kultury i
jeszcze większej skromności, chociaż słowa laudacji powinny płynąć od
jego Uczniów, a nie od anonimowego wyrobnika pióra, w osobie niżej
podpisanego.
Leonard Drożdżewicz, Sokółka
PS. Wszyscy domownicy, z nieukrywaną satysfakcją, zauważyli w
ostatnim numerze ZW Madonnę Stanisława Kiczki – jedną z trzech,
wiszących na piętrze naszego domostwa.
ERRATA
W 3/55 „Znad Wilii”, w artykule Leonarda Drożdżewicza Nie tylko
poetyckie fascynacje księdza prałata Tadeusza Krahela, na s.106, w wierszu
pierwszym od dołu, chochlik drukarski wpisał (zmienił) ś.p. Wiesława
Szymańskiego jako „Szamańskiego”, za co przepraszam
Redaktor
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Danuta Bartosz – ur. w Kijowie, poetka i dziennikarka. Absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Autorka kilkunastu tomików wierszy,
m.in. Szukając Jego śladów i Zapach kadzidła. Wiceprezes Zarządu Oddziału ZLP
w Poznaniu, opiekun Koła Młodych. Uczestniczka 51. edycji Struga Poetry Evenings
w Macedonii, uczestniczka XX MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”.
Mieczysław Jackiewicz (M. J.) – ur. 26 marca 1931 w Bokszyszkach (ob.
Białoruś). Mieszkał w Wilnie. W Kiemieliszkach uczył się w szkole rosyjskiej,
zaocznie kończył Średnią Szkołę Pedagogiczną. Po służbie w wojsku radzieckim był nauczycielem w Brzozówce i Mickunach. Do Polski przyjechał w
1956. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia rosyjska). Pracował
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie i na UAM w Poznaniu. Profesor.
Przebywał na stażach w Moskwie, Leningradzie, Kijowie, Mińsku, Wilnie i
Pradze; w 1997 – stypendysta J. Giedroycia w Paryżu. W 1998-2002 – konsul
gen. RP w Wilnie. Autor prac, m.in. Literatura polska na Litwie XVI-XX; Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940; Literatura litewska w
Polsce XIX i XX wieku; Dzieje literatury litewskiej (do 1918); Leksykon kultury
litewskiej; Polacy na Litwie 1918-2002; Wileńska Encyklopedia 1939-2005 (8
tomów), Encyklopedii Ziemi Wileńskiej, Krętymi ścieżkami…; przewodników
po Wilnie. Mieszka w Olsztynie.
Jazep Januszkiewicz – ur. 1950 i mieszka w Rakowie w ob. mińskim. Archiwista
i literat, absolwent Uniwersytetu w Mińsku (filologia białoruska i słowiańska), doktorat – w Instytucie Literatury im. Janki Kupały AN Białorusi, gdzie kierował działem
Archeografii Białoruskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Archiwalnego. Zwolniony
w 2006. Członek Związku Pisarzy Białoruskich i PEN Clubu. Zast. red. naczelnego
wydawnictwa „Białoruski Księgozbiór”, w 2002-2007 – przew. Archeograficznej
Komisji Departamentu ds. Archiwalnych przy Radzie Ministrów RB. Laureat polskiej
nagrody im. Lwa Sapiehy. Korzystając z archiwów Białorusi, Litwy, Ukrainy i Rosji,
a także w Paryżu, bada związki białorusko-polskie i białorusko-europejskie. Autor
ponad 400 publikacji, m.in. książkowych: Dudarz Białoruski: Problem słowiańskich
tradycji i wpływów w twórczości Wincentego Dunina-Marcinkiewicza; Przeczuwając
odkrycia: Z archiwów Warszawy, Wrocławia i Krakowa; Za progiem archiwalnym:
Literatura białoruska XIX-XX wieku w świetle poszukiwań archiwalnych; Diariusz
XIX stulecia: Dzienniki Michała Hołubowicza jako źródło historyczne; Świątynia nad
Isłoczą; Ziemia cenotafów; Apostoł Polesia (o Boboli). Red. wydań (biał., pol. i ros.)
poematów – Pan Tadeusz Mickiewicza (1998) i Nowa ziemia Jakuba Kołasa (Konstanty
Mickiewicz). Opublikował autentyk komedii Wincentego Dunina-Marcinkiewicza Pińska
szlachta (1984), a w 2008 przygotował ją i wydał w pięciu jęz.; Listy spod szubienicy
K. Kalinowskiego (1988) – wydane w antologii Twarzą do szubienicy (2013, w dwóch
jęz., w tym po lit.: Veidu į kartuves: Kostas Kalinauskas ir 1863-1864 metų sukilimas
baltarusių ir lietuvių poezijoje); Testament Adama Kirkora. Przygotował utwory Dunina-Marcinkiewicza, Franciszka Bohuszewicza, Wacława Łątowskiego. Przetłumaczył
Korespondencję St. Moniuszki i powieść Sergiusza Piaseckiego Piąty Etap. Uczestnik
MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”.
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Birutė Jonuškaitė – ur. na Sejneńszczyźnie w Polsce. Pisarka, tłumaczka,
poetka. Po ukończeniu studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Wileńskim pracowała w suwalskich „Krajobrazach”, później zamieszkała w Wilnie. W ciągu
7 lat była redaktorem naczelnym miesięcznika „Šeima” (Rodzina). Wiceprezes
Związku Pisarzy Litwy. Otrzymała pięć nagród literackich za najlepszą prozę roku
oraz Nagrodę Ministerstwa Kultury Litwy – za publicystykę, poświęconą kulturze.
Laureatka Nagrody im. Witolda Hulewicza. Autorka 12 książek.
Dariusz Kaplewski – ur. w 1992 w Wilnie. Studiuje Inżynierię samochodową
na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina. Jego wiersze znalazły się
w antologii poezji pt. Spotkania, jednoczącej poetów trzech narodowości – polskiej,
białoruskiej i litewskiej. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Młodych Poetów
„Awangarda Wileńska”. Uczestnik XX MFP „Maj nad Wilią i Wisłą”.
Juri Marczenko – ur. w 1944 w Nowosybirsku. Ukończył studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki w Charkowie. Pracował w ośrodkach naukowo-badawczych,
doktor nauk technicznych, członek-korespondent Akademii Inżynierów Ukrainy. Autor wielu
artykułów z zakresu matematyki, ekologii, fotografii. Mieszka w Charkowie na Ukrainie.
Romuald Mieczkowski – e-mail: znadwilii@wp.pl
Bożena Mieżonis – ur. w Wilnie w 1983. Studia na ASP w Wilnie, kierunek
foto-media. W ciągu 5 lat pracowała w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na stanowisku koordynatora projektów kulturalnych. Wyga Klubu Włóczęgów Wileńskich.
W 2013 odbyła staż w Chicago, zorganizowany przez Fundację „W-Z”.
Wojciech Piotrowicz – ur. 18 czerwca 1940 w zaścianku Obiejucie w rej. święciańskim. Ukończył studia fizyko-matematyczne na Uniwersytecie Wileńskim. Pracował w polskich mediach na Litwie (gazeta, radio, telewizja). Należał do Polskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”. Wydał kilka zbiorków poetyckich i prozatorskich,
tłumaczył z litewskiego. Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Wilnie.
Zenowiusz Ponarski – wilnianin z urodzenia, po wojnie mieszkał w Szczecinie,
obecnie – w Toronto. Doktor historii i magister prawa, sędzia w stanie spoczynku.
Opublikował m. in.: Wojciech Jaruzelski na Litwie i Syberii (Ontario 1999); Ludzie
w trybach historii. Piłsudcziana-Vilniana (Toruń 2002); Wokół sprawy polskiej na
Wschodzie (Toruń 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).
Andrej Puczkow – ur. w 1970 w Kijowie. Ukończył studia w 1933 na Wydziale
Architektury Kijowskiego Instytutu Inżynierii i Budownictwa. Pracował w Instytucie
Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki (1993-2003), od 2004 – zatrudniony w
Instytucie Sztuki Współczesnej Narodowej Akademii Sztuki Ukrainy, jako zastępca
dyrektora ds. badań naukowych. Dr hab. prof. z zakresu historii sztuki, akademik Ukraińskiej Akademii Architektury. Autor książek z zakresu architektury, filologii klasycznej,
kulturologii. Mieszka w Kijowie.
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Józef Szostakowski – ur. 1 lipca 1953 w Lubieliszkach na Wileńszczyźnie.
Absolwent polonistyki i historii Instytutu Pedagogicznego (obecnie Uniwersytet Edukologiczny) w Wilnie. Pracował w prasie polskojęzycznej, w Instytucie
Doskonalenia Kwalifikacji Nauczycieli. W 2000 na Uniwersytecie Warszawskim
obronił doktorat z dziedziny bibliologii. Pracownik Katedry Filologii Polskiej
Uniwersytetu Eduk. w Wilnie. Autor książki Między wolnością a zniewoleniem.
Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku (2004),
opracowania Literatura staropolska. Średniowiecze. Renasans. Barok (2007) i in.,
tomików poezji Nie ucz się domu (1992), Czerwone gile (1994), Wiersze z listów
(1994). Mieszka w Wilnie.
Wiktor Szukiełowicz – ur. w 1982 w Łuściszkach k. Oszmiany na Białorusi.
Pochodzi z rodu, któremu nazwisko Szukiełojć zmieniły władze komunistyczne.
Po ukończeniu Żuprańskiej Szkoły Średniej im. F. Bohuszewicza studiował filologię białoruską na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku. Absolwent
Wydziału Teologii KUL. Pracował jako nauczyciel geografii w Żupranach i jako
katecheta w Łodzi. Jeden z autorów i redaktorów Polski w oczach Białorusinów,
autor informatora w jęz. polskim i białoruskim Matka Boska Żyrowicka. Współpracuje jako dziennikarz z niezależnymi mediami na Białorusi, pisze po polsku i
białorusku, pasjonuje się literaturą i krajoznawstwem. W 2013 odbył staż w Chicago,
zorganizowany przez Fundację „W-Z”.
Władysław Zajewski – ur. 26 lipca 1930 w Wilnie. Ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego i tamże doktoryzował się w1961.
Habilitacja – na Uniwersytecie Toruńskim w 1967, tytuł prof. zwyczajnego w 1991
w Instytucie Historii PAN, gdzie pracował w 1963-2000, od 2006 w Ateneum – w
Szkole Wyższej w Gdańsku. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Autor
m.in. publikacji: Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewnętrzne – Militaria – Europa wobec powstania; Trzy Powstania Narodowe pod red. i z udziałem
Zajewskiego, Stefana Kieniewicza i Andrzeja Zahorskiego; W kręgu Napoleona
i rewolucji europejskich; Europa i świat w epoce Restauracji, Romantyzmu i Rewolucji 1815-1849, z udziałem i pod red. Zajewskiego; Józef Wybicki: konfederat
– organizator Legionów – mąż stanu w dobie Napoleona; Powstanie Listopadowe
(Polityka – Wojna – Dyplomacja); Wolne Miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona;
Polska – Belgia – Europa. Współautor Historii Dyplomacji Polskiej X-XX w. pod red.
G. Labudy i W. Michowicza. W 1957-1962 drukował w „Tygodniku Powszechnym”
i „Znaku”. Od 2007 wydał tomy poezji Most Przechodni – Wilno – Nowy Świat;
Z Horacym opuściłem miasto moje i Morze ciemne jak wino. Stypendia naukowe
PAN we Francji i w Belgii.
Kalina Izabela Zioła – debiutowała na łamach „Życia Literackiego” w 1970
roku. Autorka czterech książek poetyckich, członkini Klubu Literackiego „Dąbrówka” w Poznaniu i asystent w Zarządzie ZLP – oddział w Poznaniu. Uczestniczka
ostatnich „Majów nad Wilią (i Wisłą)”.
Tadeusz Zubiński – ur. w 1953 w Suchedniowie. Pisarz, tłumacz, krytyk, eseista, brat inflancki Āpsis. Publikacje książkowe: Dotknięcie wieku; Sprawiedliwy w
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Sodomie; Odlot dzikich gęsi; Nikodem Dyzma w Łyskowie; Góry na niebie, powieść
sensacyjna Tajemnica, wybór szkiców bałtyckich Ciche kraje; Etniczne dziedzictwo Bałtów; Herder w Rydze; Mitologia bałtycka; Wyspa Zaczarowana, celtyckie
legendy i mity dawnej Irlandii (dwa wydania), a także Wieża i inne opowiadania;
Burza nad lasem; Ogień przy drodze, ostatnia praca – Historia literatury łotewskiej
i łatgalskiej (2010). Laureat m.in. nagród: Fundacji Kultury, Fundacji im. Natalii
Gall, II Nagrody Konkursu Literackiego im. St. Żeromskiego. Członek SPP. Mieszka
w Kielcach, na Łotwie i w Hiszpanii.
Radosław Żurawski vel Grajewski – ur. 10 września 1963 w Łodzi. Pracownik
Katedry Historii Powszechnej Najnowszej Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Łódzkiego. Prof. nadzwyczajny, dr hab. Zainteresowania badawcze:
historia powszechna dyplomacji XIX-XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii Wielkiej Emigracji w Wielkiej Brytanii i relacji czechosłowacko-brytyjskich
w czasie II wojny światowej. Zajmuje się także problematyką mitów, stereotypów
i tradycji narodowych. Autor monografii: Działalność księcia Adama Jerzego
Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832); Wielka Brytania w „dyplomacji”
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841);
Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski
i Polaków i Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938
– maj 1945) oraz ponad 50 artykułów, innych publikacji naukowych.
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GDZIE JEST DOSTĘPNE „ZNAD WILII”
Wszystkie numery:
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa – Lietuvos nacionalinė Martyno
Mažvydo biblioteka). Gedimino pr. 51, Wilno
 Biblioteka Publiczna Okręgu Kowieńskiego – Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų 2
 Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich – Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka. Žygimantų g.  , Wilno
 Centralna Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego –
Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. Universiteto g. 3, Wilno
 Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie,
Uniwersytet w Białymstoku – Balstogės universiteto filialo
„Ekonomikos-informatikos fakulteto” biblioteka. Kalvarijų g. 143, Wilno
 Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 213, Warszawa
 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66
 Biblioteka Raczyńskich, ul. Św. Marcin 65, Poznań
 Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław
 Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58, Wrocław
 Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13
 Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego,
ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny
w Olsztynie, ul. 1 Maja 5
Część numerów posiadają:
 Biblioteki polskich gimnazjów w Wilnie i na Wileńszczyźnie
 Biblioteka Jagiellońska, ul. A. Mickiewicza 22, Kraków
 Galeria im. Slendzińskich, ul. Waryńskiego 24a, Białystok 
 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16
 Ośrodek „Pogranicze Sztuk, Kultur i Narodów”, ul. J. Piłsudskiego 37, Sejny
 Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30
 Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40, Poznań
 Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, Opole
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
ul. Ściegiennego 13
 Pedagogiczna Biblioteka w Kielcach, Filia w Starachowicach
 Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22, Legnica
 Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, Katowice
 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, ul. Głowackiego 42
 Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13
 Muzeum Ludowe w Węgorzewie, ul. Portowa 4
 Miejska Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego, Rynek 2, Dzierżoniów
 Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna, ul. Witosa 8, Nowy Tomyśl
W innych krajach:
 Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych – Library of Cogress, Waszyngton
 Biblioteki Uniwersytetów – Harward, Stanford (Kalifornia) i Yalle
 Biblioteka Uniwersytetu w Toronto – University of Toronto Library
 Biblioteka Narodowa Wielkiej Brytanii – British Library, Londyn
 Biblioteka Publiczna w Berlinie, Dział Prasy i Kultury –
Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Berlin
 Bawarska Biblioteka Publiczna – Bayerische Staatsbibliothek, München
 Biblioteka Uniwersytecka – Universitätsbibliothek, Greifswald
 Instytut Herdera – Herder Institut, Marburg
 Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego,
ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok
 Archiwum „Kultury” paryskiej, Biblioteka Polska POSK w Londynie,
Stacja Naukowa PAN w Wiedniu



Powyższe informacje są dopracowywane. Wydawca nie posiada pełnych danych,
ponieważ niektóre placówki zamawiają pismo poprzez różne podmioty dystrybucyjne.
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Romuald Mieczkowski, Na litewskim paszporcie, Biblioteka Znad Wilii 4
(dalej BZW), Wilno 2011, ISBN 978-9986-532-06-4, s. 160
5 rozdziałów: Canaletto maluję Wilno, Pytanie o korzenie, Pokochać Warszawę,
Białe i czarne oraz Dwa miody, ze 134 wierszami z ostatnich 2-3 lat. I choć dotykają
one „różnych smaków”, to na plan pierwszy wysuwają się kwestie tożsamości w warunkach pogranicza kultur, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania
usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie:
co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. Obok
liryki znajdziemy strofy pełne humoru, a czasem i autoironii. Poeta jest autorem 28
fotografii wileńskich, zamieszczonych na oddzielnych wklejkach.
Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta. Zebrał, opracował
i zdjęcia wykonał – Romuald Mieczkowski, BZW 3, Wilno 2009,
ISBN 978-9986-532-057, s. 160
Wiersze 50 autorów – Polaków (z Wilna, Polski, na emigracji), m.in. Litwinów,
Białorusinów, Tatara, Rosjanina tworzą unikalny współczesny „portret Miasta”,
są hymnem jego codzienności i święta. Wśród autorów są m.in. Tomas Venclova
i Vytautas Landsbergis, Zianon Pazniak, Barbara Gruszka-Zych i Leszek Długosz,
Alicja Rybałko, Wojciech Piotrowicz, Henryk Mażul, Józef Szostakowski i Sławomir
Worotyński. Szczęśliwe to miasto, o którym pisze się wiersze i śpiewa pieśni. Wilno
nadal oczarowuje, zachwyca, czasami – boli. Obdarza swym natchnieniem kolejne
już pokolenia twórców, inspiruje przybyłych do niego artystów i poetów.
Romuald Mieczkowski, Nikt nie woła.
BZW 2, Wilno 2008, ISBN 978-9986-532-04-0, s. 88
W wierszach zawarta jest złożoność nieodwracalnych zmian, autor stara się uzmysłowić
sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w nich bywa zawsze,
nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy, którymi
szkicuje Miasto, potraktowane nie dosłownie, tylko jako otoczka dla zawartych przeżyć.
Romuald Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie.
BZW 1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-3, s. 120
Literatura, dotycząca Wilna i Wileńszczyzny, cieszyła się sympatią przed wojną,
istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Z nową siłą
pojawiła się po zdobyciu niepodległości, w większości jednak opisywała wojenną
gehennę i łagry. A co działo się na terenach, na których pozostali Polacy? Takich
świadectw niewiele, szczególnie naocznych świadków. To próba przypomnienia o
nas, o naszej przeszłości, dniu dzisiejszym, snach i marzeniach.
Magdalena Mieczkowska, Tam. Oficyna Literatów
i Poetów „Pod Wiatr”, Warszawa 2005, ISBN 83-87990-55-8, s. 54
Tomik wierszy, nagrodzonych na poetyckim konkursie im. Zbigniewa Herberta, w serii
Polska Literatura na Kresach, z przedmowami Rafała Żebrowskiego i Zbigniewa
Jerzyny, grafikami, wykonanymi przez autorkę.
Książki do nabycia w Wilnie:
w PGA „Znad Wilii”, Išganytojo 2/4; w Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76;
w księgarni „Elephas”, Olandų 11. W Warszawie: w Głównej Księgarni Naukowej im. B. Prusa, Krakowskie Przedmieście 7; w Domu Spotkań z Historią, ul.
Karowa 20; w „Gryfie”, ul. J. Dąbrowskiego 71.
Zamówienia pocztą: znadwilii@wp.pl, tel. 48 508764030
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Adres rejestracji redakcji i wydawcy:
Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius
Adres do korespondencji na Litwie:
Medeinos 43-84, LT-06140 Vilnius
Przedstawicielstwo w Polsce:
Romuald Mieczkowski, ul. Różana 67 m. 1a, 02-569 Warszawa
Tel.: 48 508764030
E-mail: znadwilii@wp.pl; www.znadwiliiwilno.lt
Druk: Drukarnia „Efekt” Jan Piotrowski, Tadeusz Markiewicz
Spółka jawna, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 30/32
10 arkuszy drukarskich, format A5, papier 80 g.
Nakład: 800 egzemplarzy

Z dbałością o tworzenie i wzbogacanie kroniki
naszej współczesnej obecności,
z pamięcią o spuściźnie Wilna i jego okolic
Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo
do ich redagowania, zmiany tytułów i skracania.
Warunki prenumeraty:
Prenumerata roczna w Polsce – 96 zł, w krajach Europy – 36 EUR
lub równowartość w innych walutach, na innych kontynentach – 44 EUR.
Konto:
AB SWEDBANK kod banku 73000
konto: LT27 7300 0100 0246 6571
Konto walutowe:
Beneficiary’s account number: LT27 7300 0100 0246 6571
Beneficiary’s name: VIEŠOJI ĮSTAIGA „ZNAD WILII”
KULTŪROS PLĖTROS DRAUGIJA
Beneficiary’s bank’s name: AB SWEDBANK
S.W.I.F.T. HABALT22
Beneficiary’s address: Išganytojo 2/4, LT-01125 Vilnius, Lietuva

Prenumerując „Znad Wilii” i zamieszczając
w kwartalniku ogłoszenia, wspieracie Państwo
niezależną prasę polską na Litwie.
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Projekt jest dofinansowany ze środków finansowych,
otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”
oraz przez Fundację „Spaudos, radijo ir televizijos
rėmimo fondas”.

