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Na terenie dawnej Żmudzi, 
między Szawlami a Telszami, nad 
rzeką Wyrwitą leżą Birżyniany 
(lit. Biržuvėnai) - starodawna 
osada. O tym, że istniała ona już 
w czasach przedchrześcijańskich, 
świadczy nazwa miejscowego 
źródła - Laumės pėda, czyli „stopa 
Laumy”. A Lauma to słowiańska 
bogini lasów i łowów. Mieli tutaj 
w XIV wieku dwór wielcy książęta 
litewscy. Z pewnością był on drew-
niany, niezbyt duży, parterowy, bo 
takie tylko wtenczas budowano. 

Pierwszymi znanymi z na-
zwiska właścicielami Birżynian 
byli Woynowie herbu Trąby. 
Ostatnim z Woynów panem na 
tych włościach był Władysław, pod-
czaszy grodzki, który w 1670 roku 
sprzedał te dobra ciwunowi twer-
skiemu, Mikołajowi Gorskiemu 
(1620-?) z Góry herbu Nałęcz, 
właścicielowi leżących po sąsiedz-
ku Berżan. Odtąd przez bez mała 
250 lat birżyniański majątek nale-
żał do Gorskich, którzy przybyli 
na Żmudź z Korony w roku 1588. 

Katarzyna i Jerzy Samusikowie 

Dwór Gorskich w Birżynianach

Po Mikołaju Gorskim odziedzi-
czył Birżyniany jego syn Rafał Jan 
(1650-?), następnie jego wnuk 
Antoni Andrzej (1680-1736), 
starosta botocki, żonaty z Krystyną 
Kunegundą Billewiczówną, a 
po nim prawnuk Mikołaja, a syn 
Antoniego Andrzeja, Michał Jan 
(1717-1776), kasztelan żmudzki. 
Ożenił się on po raz pierwszy 
w styczniu 1738 roku z Teresą 
Nagurską (1710-1752), z którą 
miał czterech synów i trzy córki. 
Po raz drugi ślub wziął w listopa-
dzie 1753 roku z Marianą Reginą 
Woynówną (1720-1770), która 
urodziła mu syna Leona i trzy cór-
ki. Po 1770 roku poślubił jeszcze 
Rachelę z Pietkiewiczów, ale nie 
miał już z nią dzieci.

Michał Jan Gorski po zawar-
ciu drugiego małżeństwa wzniósł 
w Birżynianach nowy dwór.  Był 
to budynek drewniany, partero-
wy, pokryty wysokim, łamanym 
dachem. Elewacja frontowa miała 
dziewięć osi, elewacje boczne zaś 
po pięć. Na skrajnych osiach ele-

wacji ogrodowej zbudowano dwa 
jednoizbowe alkierze. Układ po-
mieszczeń był dwutraktowy. Duża 
sień usytuowana została w części 
centralnej. Na lewo od niej znalazł 
się w trakcie frontowym bardzo 
duży salon, na prawo - pokój ja-
dalny. W trakcie ogrodowym urzą-
dzono sypialnie i małe saloniki. 
W tym samym czasie zbudowane 
zostały dwie oficyny oraz kuchnia 
w oddzielnym budynku. 

Po śmierci Michała Jana 
Gorskiego Birżyniany odziedziczył 
jego syn z pierwszego małżeństwa, 
Ludwik (1749-1815), podstarości 
rosieński, żonaty po raz pierw-
szy w 1780 roku z Konstancją 
Odachowską (1750-?), a po raz 
drugi w 1790 roku z Kunegundą 
Karoliną Billewiczówną (1770-
1840) herbu Mogiła, posiadający 
już majątek Berżany. Kolejnym 
właścicielem Birżynian został 
syn Ludwika i Konstancji z 
Odachowskich, Adam Gorski 
(1787-1850), prezes sądu szawel-
skiego, żonaty od 1810 roku z 
Anielą Gobiatówną (1791-1865) 
herbu Pomian. Małżeństwo to 

miało dwóch synów: Napoleona 
Tytusa i Ludwika Józefa. Majątek 
birżański odziedziczył starszy z 
nich, Napoleon Tytus (1811-
1880), marszałek telszewski i 
szawelski, ożeniony po 1830 roku 
z Ireną Burbówną (1813-1875) 
herbu Odyniec, a po raz drugi - po 
śmierci pierwszej żony - w lipcu 
1876 roku z hrabianką Emmą 
Eweliną Broel-Plater (1852-1898) 
herbu własnego. To za jego cza-
sów doszło do przebudowy i po-
większenia budynku dworskiego 
w Birżynianach. Podwyższono go 
o jedną kondygnację i pokryto 
płaskim dachem dwuspadowym. 
Przed elewacją frontową postawio-
no portyk , z czterema drewniany-
mi słupami, dźwigającymi balkon. 
Zlikwidowano oba alkierze, a 
w miejsce lewego dobudowano 
czteroosiowe skrzydło, pokryte 
także dachem dwuspadowym, 
zaburzając w ten sposób symetrię 
budowli.

Wnętrze dworu też uległo 
zmianom. Część sieni przezna-
czono na buduar, pokój jadalny 
podzielono na trzy małe pokoiki 
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mieszkalne, zaś w jego miejsce 
urządzono dużą jadalnię w trak-
cie ogrodowym, w przedłużeniu 
sieni. Na prawo od niej znalazły 
się kredens i kuchnia oraz dwa po-
mieszczenia służbowe, zaś na lewo 
- salonik. W dobudowanym skrzy-
dle usytuowano pokoje dla stałych 
mieszkańców dworu i sypialnie dla 
gości. We wszystkich tych pomiesz-
czeniach podłogi ułożono z płytek 

parkietowych, większość sufitów 
była belkowana, na niektórych 
z nich widniały malowidła wyko-
nane jeszcze przed przebudową 
dworu. Szczególną urodę prezen-
towały piece, zbudowane prze-
ważnie z zielonych kafli ozdobio-

nych herbami Woynów i 
Gorskich oraz inicjałami 
kasztelana żmudzkie-
go Michała Gorskiego. 
Umeblowanie salonów 
było XIX-wieczne, wy-
różniały się sprowadzone 
z Francji i Italii stoły z 
marmurowymi blatami 
w różnych kolorach i 
deseniach. Na ścianach 

reprezentacyjnych po-
mieszczeń wisiały obra-
zy nieznanych nam au-
torów, wśród których 
dominowały portrety 
Gorskich - przedstawi-
cieli co najmniej sze-
ściu pokoleń. 

Przebywający we 
dworze goście mogli 
oglądać różnego ro-
dzaju dzieła sztuki i 
rzemiosła artystycz-
nego. Do najcenniej-
szych należała duża 
kolekcja porcelany mi-
śnieńskiej, pasy słuckie, 
wymyślnie dekorowa-
na buława Michała 
Gorskiego, należący 
niegdyś do Tadeusza 
Kościuszki pozłaca-
ny zegar z brązu, tabakiera z 
wizerunkiem Emilii Plater i 
zegarynką grającą „Mazurka 
Dąbrowskiego”, kielich do ho-
stii z wygrawerowanym napi-
sem „Ludwik Gorski ciwun 
Retowski”. 

Dworski księgozbiór za-
wierał takie unikaty, jak Statuty 
Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z XVI wieku, Herby rycerstwa pol-
skiego przez Bartosza Paprockiego 
zebrane i wydane roku pańskiego 
1584, „Kronikę Gwagnina” 
(Alessandro Guagnini: Kronika 
Sarmacyey Europskiey, w Ktorey 
Sie Zamyka krolestwo Polskie ze 
wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y 
Prowincyami swemi: tudzież też 

Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, 
Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, 
Moskiewskie, y część Tatarow. Przez 
Alexandra Gwagnina z Werony ... 
W Krakowie, w Drukarni Mikołaia 
Loba, Roku Pańskiego 1611).

W rodzinnym archiwum 
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żona Michała Gorskiego
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trzymano testamenty Gorskich 
od XVI do XX wieku, nadania i 
przywileje królewskie, protokoły z 
sejmików żmudzkiej szlachty, bar-
dzo bogatą korespondencję, jaką 
Gorscy prowadzili w XVII i XVIII 
wieku z litewskimi magnatami 
odgrywającymi jakąś rolę w życiu 
politycznym Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.  

Po Napoleonie Tytusie 
Gorskim Birżyniany odziedziczył 
jego syn z pierwszego małżeństwa, 
Wacław Kazimierz (1851-1885), 
żonaty od 1870 roku z Marią 
Benisławską z Benisławia (1856-
1939) herbu Pobóg. Nie mógł on 
przekazać majątku swojemu jedy-
nemu synowi, bowiem zmarł on 
w następnym roku po urodzeniu. 
Po pewnym czasie, na skutek jakiś 
uzgodnień rodzinnych, birżyniań-
skie włości przejęła Anna Gorska 
(1878-1959), córka Napoleona 
Tytusa i Emmy Eweliny Broel-
Plater, zamężna za Tomaszem 
Piotrem Gorskim z Szawkian 
(1869-1940). Okazało się, iż była 

ona - do 1940 roku - ostatnią 
ich prawowitą właścicielką.

Po II wojnie światowej 
dawny majątek Gorskich 
zamieniono na sowchoz. 
Zabudowania dworskie, 
nieużywane zgodnie z prze-
znaczeniem, szybko uległy 
dewastacji. We dworze mie-
ściła się szkoła, biblioteka i 
dom kultury. Po 1990 roku 
urządzono w nim muzeum 
etnograficzne. Niestety, w 
2004 roku, pożar zniszczył 
w znacznym stopniu bu-
dynek dworski. Został on 
odbudowany dopiero w 
2011 roku. W rok po poża-
rze mieszkająca w Paryżu 
najmłodsza córka Anny i 
Tomasza Gorskich, Janina, 
przekazała plan dworskie-
go ogrodu z zaznaczonym 
miejscem, w którym scho-
wano przed wybuchem 
wojny rodową porcelanę. 
Po sześciu godzinach po-
szukiwań znaleziono 290 
porcelanowych naczyń wy-
konanych w XIX wieku w 
saksońskiej manufakturze, 
2 posrebrzane wazy do 
szampana i 4 butelki wina. 

Cenne znaleziska przekaza-
no do Żmudzkiego Muzeum 
Diecezjalnego w Worniach (lit. 
Varniai).

W odbudowanym budynku 
dworskim mieści się nadal mu-
zeum etnograficzne, prezentują-
ce przedmioty codziennego użyt-
ku mieszkańców żmudzkiej wsi, 
ich stare fotografie rodzinne, 
modlitewniki, obrazy świętych, 
ubiory, naczynia ceramiczne, 
wyroby artystyczne twórców lu-
dowych. Można tam też obejrzeć 
dworskie pokoje, umeblowane 
w stylu epoki, ze świetnie zacho-
wanymi oryginalnymi piecami 
kaflowymi i kominkami, z wi-
szącymi na ścianach portretami 
Gorskich.  W 2012 roku podda-
no renowacji wozownię i stajnię 
z XVIII wieku oraz drewnianą 
oficynę, w której umieszczono 
oddział Centrum Informacji 
Turystycznej na Żmudzi.
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„Przeznaczeniem tej książki 
jest raczej stać się pamiątką dla ro-
dziny, przyjaciół, towarzyszy jej au-
tora niżeli rozrywką dla czytającej 
publiczności; pamiątka ta wszakże, 
nie tylko przeto, że wchodzi w 
dziedzinę publiczną druku, ale z 
wielu innych względów ma zna-
czenie ogólniejsze: może kiedyś 
będzie kroplą z wyschłego morza 
łez, w której odbite światło rzuci 
promyk na długi przeciąg cierpień 
narodowych, dziś pogrążonych w 
cieniu i bodaj zapomnieniu...”.

Powyższym zdaniem roz-
poczyna się książka Żywot Adolfa 
Januszkiewicza i jego listy ze stepów kir-
gizkich, wydana w Berlinie w 1861 
r., w opracowaniu Eustachego 
Januszkiewicza i Feliksa Wrotnow-
skiego. Promyk został rzucony, ale 
bohater książki nigdy nie stał się 

Bartosz Wiśniewski 

Adolf Januszkiewicz - bohater

bohaterem zbiorowej wyobraźni. 
Dlaczego? Po pierwsze, od razu 
widać, że trzy lata po publikacji 
wybuchnie powstanie styczniowe, 
zryw niepodległościowy, który 
zaowocuje legendą, narodowymi 
cierpieniami i nowymi bohate-
rami...

Adolf Januszkiewicz urodził 
się na zamku w Nieświeżu w 1803 
r., w rodzinie szlacheckiej związa-
nej z dworem książęcym. Ojcem 
chrzestnym został sam książę 
Michał Hieronim Radziwiłł, który 
jednak niezbyt chlubnie zapisał się 
w polskiej historii, jako marszałek 
sejmu rozbiorowego w latach 
1773-1775 i targowiczanin. 

Chrześniak jedyny raz wy-
jechał na Zachód w 1829 r., uzy-
skując paszport dla poratowania 
zdrowia. W sierpniu we Franzens-

badzie (czyli Franciszko-
wych Łaźniach) odwiedził 
go znajomy z wileńskich 
czasów studenckich Antoni 
Edward Odyniec. Autor 
Listów z podróży wspominał, 
jak „Adolf w klombie na-
szych młodych przyjaciół 
górował jak lilja: wysoka, 
piękna i biała bez zmazy”1. 
Wspólny dzień w czeskim 
uzdrowisku tylko potwier-
dził tę opinię: „Po wodach 
pojedzie do Włoch, i obie-
cał odwiedzić nas w Rzymie. 
Miły, kochany, jak zawsze; a 
przy bladości twarzy, jeszcze 
bardziej zda się wypięk-
niał”2.

I rzeczywiście przełom 
kwietnia i maja spędził 
Januszkiewicz w Wiecznym 
Mieście, co bardzo ucie-
szyło obu zapraszających3. 
Wrócił do kraju na pół 
roku przed wybuchem po-
wstania listopadowego. W 

armii powstańczej 
walczył bohatersko, 
został kilkukrotnie 
raniony, nim do-
stał się do niewoli. 
Pochodził z ziem 
bezpośrednio włą-
czonych do Rosji, 
szczególnie nara-
żony był więc na 
surowe represje, 
tym bardziej, że od-
mówił wyrażenia 
skruchy. 

W marcu 1832 
r. został skazany na 
karę śmierci zamie-
nioną ostatecznie 
na syberyjskie zesła-
nie, konfiskatę majątku i pozba-
wienie szlachectwa. Zamieszkał w 
Iszymie, wówczas małej mieścinie, 
dzisiaj kilkudziesięciotysięcznym 
mieście, położonym ponad 100 
km na północ od granicy Rosji 
z Kazachstanem. Zaprzyjaźnił 
się z innymi zesłańcami, m.in. z 
przybyłym w 1834 r. Gustawem 
Zielińskim, również bohaterskim 
powstańcem listopadowym, po-
chodzącym – jako jedyny poeta 
epoki – z Kujaw Inowrocławskich. 

W czerwcu 1841 r., z okazji 
ślubu następcy tronu, przywróco-
no Adolfowi prawa osobiste, co 
spowodowało przeniesienie do 
Omska i pracę w kancelarii Pogra-
nicznego Naczelnika Sybirskich 
Kirgizów. Wyjeżdżał służbowo w 
step, zatrzymując się np. w osa-
dzie Akmolińsk. W tym samym 
roku Zieliński przesłał do Wilna 
bratu przyjaciela, Januaremu Ja-
nuszkiewiczowi, rękopis Kirgiza, 
dzięki czemu poemat ukazał się 
tam drukiem na początku 1842 r. 

Utwór Zielińskiego przeszedł 
do historii literatury europejskiej 
jako pierwsze dzieło przedstawiają-

ce realistycznie życie kazachskich 
ludów. Osiem edycji po polsku 
za życia poety oraz tłumaczenia 
na francuski, rosyjski, niemiecki 
i czeski zapewniły twórcy sławę 
najwybitniejszego polskiego poety 
romantycznego zesłanego na Sy-
berię. Aleksander Wat w rozdziale 
XXXVI Mojego wieku wspominał 
rozmowę z kazachskim pisarzem i 
badaczem literackim Muchtarem 
Auezowem (1897-1961): „Auezow 
zresztą bardzo się interesował Pol-
ską, w tym sensie, że z ogromnymi 
zachwytami mówił mi o Kirgizie 
Gustawa Zielińskiego, jako pierw-
szym poemacie o Kazachach. Gu-
staw Zieliński nazwał ich Kirgiza-
mi, nazywano ich Karakirgizami. 
Mieszkał wśród Kazachów i istniała 
o nim pamięć, nawet legendy”4. 

W stolicy współczesnego 
Kazachstanu, pierwotnie Akmo-
lińsku (gdzie zatrzymywał się 
służbowo Januszkiewicz), później 
Celinogradzie, Akmole, Asta-
nie, a od 2019 r. Nur-Sułtanie, 
niezmiennie leżącym nad rzeką 
Iszym, ulica Adolfa Januszkiewi-
cza łączy się ze skwerem Gustawa 
Zielińskiego. Obaj w swoich utwo-

Na zdjęciu: Adolf Januszkiewicz w 1832 r.
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rach (wymieńmy także Dziennik 
podróży po Syberii Januszkiewicza i 
poemat Stepy Zielińskiego) łączyli 
realistyczne obserwacje kazach-
skich obyczajów z romantyczną 
fascynacją egzotyką i życiem wśród 
nieokiełznanej natury.

Latem 1842 r. autor „Kirgiza” 
otrzymał pozwolenie powrotu do 
kraju. Wówczas Januszkiewicz 
specjalnie wziął urlop, przybył do 
Iszymia, by podzielić się radością, 
pożegnać przyjaciela i wyprawić 
w drogę do Dziahylni – majątku 
należącym do Januszkiewiczów 
w latach 1821-1879, w którym 
mieszkał wówczas January z mat-
ką, położonego około 40 km na 
południowy-wchód od Mińska5. 
Na początku 1843 r. Adolf pisał do 
osiadłego w powiecie lipnowskim 
Gustawa: „O jakże ci wdzięczen 
jestem, żeś parę dni zabawił w 
Dziahilini! Bytność twoja niemałą 
zapewne pociechę nieszczęśliwej 

mojej matce i, jak widzę z jej listu, 
na długo w jej pamięci zostanie. 
Mój zaś January nie ma słów na 
wyrażenie swojej radości, jakiej 
doznał, poznawszy w oryginale tak 
wielkiego męża”6.

W roku 1853, dzięki wsta-
wiennictwu potężnego fabrykanta 
Anatolija Demidowa7, udało się 
załatwić przeniesienie do Niżnego 
Tagiłu na Uralu. Adolf miał tam 
pieczę nad biblioteką i ogrodami  
Demidowa. Uwolnił się od pracy 
urzędniczej, która przyczyniła się 
do kłopotów ze wzrokiem. Cieszył 
się, że chociaż trochę zmniejszył 
ogromny dystans dzielący go od 
domu. Regularnie otrzymywał 
książki, czasopisma i inne upo-
minki od bliskich, m.in. od Gu-
stawa Zielińskiego. Los zesłańca 

się poprawił, niemniej surowy, 
uralski klimat i brak możliwości 
odpowiedniego leczenia sprzyjały 
postępowi gruźlicy.

Po śmierci cara Mikołaja 
I, który nie zgadzał się na uwol-

nienie buntowni-
ka niewyrażające-
go skruchy, prośby 
matki sprawiły na-
reszcie, że władze 
pozwoliły na po-
wrót syna do domu 
po niemal ćwierci 
wieku wygnania. 
Adolf był już wów-
czas nieuleczalnie 
chory. Długa po-
dróż nadwerężyła 
jeszcze jego siły. W 
czerwcu 1857 r., 
rok po wyjeździe 
z ziemi zesłania, 
zmarł w domu, w 
Dziahylni. Na na-
grobku umieszczo-
no słowa ułożone 
przez Gustawa Zie-
lińskiego:

„Z ducha, serca i 
myśli; z cnót, ofiar i 
czynów,
Bóg nie miał sług 
wierniejszych, kraj 
godniejszych synów.
Obywatelu, z wy-
znawcy niezachwia-

ną siłą.
Przechodniu! Nie zań, tylko nad jego 

mogiłą,
Lecz módl się i za siebie: By przezeń 
uprosić,
Tak żyć, wierzyć i kochać; tak cierpieć 
i znosić.”

Wiersz, jak i książka Żywot 
Adolfa Januszkiewicza, z której po-
wyższy cytat zaczerpnięto, umiesz-
czają zmarłego w panteonie naro-
dowych patronów i męczenników. 
Odnajdujemy tu, nieco zakamu-
flowany8 motyw charakterystyczny 
dla romantycznego mesjanizmu: 
temu, który cierpiał i oddał życie 
dla dobra wspólnoty nie powinno 
się współczuć, lecz brać z niego 
przykład. Ofiara potrzebna jest 
dla odrodzenia narodu, jak była 
potrzebna dla dzieła zbawienia 
ofiara Chrystusa.

W dniu pogrzebu Adolfa 
zmarła nastoletnia bratanica 
(córka Januarego), w roku 1860 –  
jego matka. Rok później napisano: 
„W zakątku Litwy, na cmentarzu 
jednej wsi, trzy grobowce stojące 
rzędem, przypominają żywot 
trzech pokoleń narodu polskiego 
pod uciskiem.”9. Pomimo burz 
dziejowych stoją nadal, pięknie 
odnowione10. Białoruska Wikipe-
dia uznaje Adolfa za białoruskiego 
i polskiego poetę, a tablica pamiąt-
kowa w Dziahylni nieco na wyrost 
uznaje jego inspirację do napi-
sania przez Juliusza Słowackiego 
Pieśni legionu litewskiego.                                                                                 

Żywot A. Januszkiewicza nie 
stał się kanwą narodowej legendy. 

Na zdjęciu: Cmentarz w Dziahylni 

Na zdjęciu: Cmentarz w Dziahylni 

Na zdjęciu: Gustaw Zieliński w latach pięćdziesią-
tych XIX w.

Może zabrakło w nim efektow-
nych gestów lub raczej wieszcza, 
który taki mit by stworzył. Nawet 
wbrew prawdzie historycznej, 
jak Adam Mickiewicz w Reducie 
Ordona.

Mickiewicz z Konstantego 
Juliana Ordona uczynił bohatera 
literackiego i narodowego jedno-
cześnie z Adolfa Januszkiewicza 
– „tylko” literackiego. Poznając w 
Franzensbadzie za pośrednictwem 
Odyńca, widując później w Rzy-
mie, polubił przybysza z rodzinnej 
ziemi. Interesował się jego losem, 
Napisał nawet list do zesłańca, 
zatrzymany jednak przez carską 
cenzurę. W „Dziadach” – części 
III, w scenach: więziennej i salonu 
warszawskiego, nieprzypadkowo 
szlachetna postać Litwina nosi 
imię Januszkiewicza. Z jego relacji 
poznajemy mężną postawę wobec 
carskich represji innego Adolfa – 
Cichowskiego, aresztowanego za 
działalność w Towarzystwie Patrio-
tycznym.  Wyczerpany fizycznie 
i psychicznie Cichowski niczym 
aresztowany Januszkiewicz, nie-
zmiennie odmawia składania 
zeznań obciążających innych lub 
jego samego. W konsekwencji – 
traci pamięć.

Współtworzony przez Eu-
stachego Januszkiewicza Żywot 
Adolfa Januszkiewicza nie utrwalił 
pamięci o bohaterstwie brata 
wśród szerszego kręgu odbiorców. 
Legendotwórcze okazały się jego 
Notatki wspomnień z życia Adama 
Mickiewicza. Należąc w Paryżu do 
najbliższego kręgu przyjaciół i 
wyznawców poety, opisał w nich z 
emfazą m.in. słynną, wydaną 25 
grudnia 1840 r. przez siebie, ucztę 
na cześć Mickiewicza (w dzień po 
jego 42 urodzinach). Natchnione 
improwizacje Mickiewicza i Sło-
wackiego, wygłaszane w jej trakcie, 
triumf pierwszego i hołd drugiego 
wieszcza przeszły do historii i 
legendy polskiego Romantyzmu.

 
Przypisy:

1 Antoni Edward Odyniec,  Listy z 
podróży, Tom 1, Warszawa 1875, s. 131.

2 Antoni Edward Odyniec,  Listy z 
podróży, Tom 3, Warszawa 1876, s.135.

3 Ibidem, s. 373.
4 Aleksander  Wat, Mój wiek, Część 2, 

Warszawa 1990, s.245.
5 Eustachy Januszkiewicz, Feliks Wrot-

nowski, Żywot Adolfa Januszkiewicza i jego 
listy ze stepów kirgizkich, w opracowaniu 
Eustachego Januszkiewicza i Feliksa 
Wrotnowskiego, Berlin 1861, s. CXXV.

6 List Adolfa Januszkiewicza do Gusta-
wa Zielińskiego, Omsk, 11 I 1843 r., rkps 
Biblioteki im. Zielińskich TNP, sygn. 796.

7 O wstawiennictwo poprosił w Karls-
badzie brat Eustachy.

8 Książka ukazała się w Berlinie, ale 
Dziahylnia leżała wówczas w Cesarstwie 
Rosyjskim, podobnie jak Skępe, w którym 
zamieszkał Zieliński. „Żywot...” więc  tylko 
sugeruje autorstwo poety, który kilka lat 
temu wrócił z zesłania i z pewnością był 
pod baczną obserwacją władz.

9 Eustachy Januszkiewicz, Feliks Wrot-
nowski, op. cit., s. CCXL.

10 Por. zdjęcia z internetowej witryny 
krajoznawczej radzima.org: https://
radzima.org/pl/object/39844.html



     str. 5     Œwiat Inflant

Emilia Plater (Emilia Broel-
-Plater) przyszła na świat 13 listo-
pada 1806 roku w Wilnie, gdzie 
spędziła wczesne dzieciństwo i 
pierwsze lata nauki. Jej ojcem był 
Franciszek Ksawery Broel-Plater 
(1785 - ok. 1840), a matką Anna 
z Mohlów (zm. 1830). 

Z dawnymi Inflantami Pol-
skimi Emilię Plater łączą przede 
wszystkim rodzinne korzenie. 

Przodkowie Platerów byli 
Kawalerami Mieczowymi, którzy 
w początkach XIII wieku przybyli 
na Inflanty z Niemiec. Protoplastą 
Platerów był Herebold de Bröel-
-Plater, żyjący 

w drugiej połowie XII wieku 
w hrabstwie Mark w Westfalii. 
Jego wnuk, Jan de Bröel-Plater, 
był rycerzem biskupa inflanckiego 
Albrechta de Buxhoff i za zasługi 
otrzymał w lennie ziemie na tere-
nie Kurlandii. Jego potomkowie 
rozprzestrzenili się po całych 
Inflantach oraz na Litwie, by w 
późniejszych czasach całkowicie 
się spolonizować.

Małżeństwo rodziców Emilii 
nie należało do udanych. W 1815 
roku doszło do rozwodu, w wyniku 
którego Anna z Mohlów Plate-
rowa z córką Emilią, przeniosła 
się do Liksny, gdzie prawdopo-
dobnie przebywała aż do 
swojej śmierci w 1930 roku. 
Miejsce pochówku Anny 
z Mohlów Platerowej nie 
jest znane. Na niewielkim 
cmentarzu nieopodal Lik-
sny, na którym spoczywają 
Plater-Zyberkowie, a także 
ich krewni oraz domowni-
cy, brak grobu matki Emilii.

Liksna (łot. Līksna), 
położona nieopodal Dyne-
burga, w bliskim sąsiedz-
twie Dźwiny, była osadą 
o bogatej historii. Już w 
XIV wieku miał tu stać 
dwór zakonny, w którym 
przebywać mieli często 
komturzy z pobliskiego 
zamku dyneburskiego. Do 
połowy XVIII wieku Liksna 
stanowiła własność rodu 
Lüdingshausen-Wolffów, 
a następnie trafiła w ręce 
barona Jozafata Sieberg, 
używającego także spo-
lszczonej formy nazwiska 
Zyberk, kasztelana, a następnie 
wojewody inflanckiego. W okre-
sie, w którym do Liksny zawitała 
Anna z Mohlów Platerowa wraz 
z małą Emilką, rozległe dobra 
liksnieńskie znajdowały się w rę-
kach Izabelli Heleny z Zyberków 
(1785-1849) i jej męża Michała, 

Henryk Kałużny

Emilia Plater – bohaterka z Inflant

pochodzącego z rodu hrabiów 
Broel-Platerów. Michał Plater-
-Zyberg (1777-1862) był dalekim 
krewnym ojca Emilii, a od ok. 
1820 roku pełnił funkcję radcy 

rządu rosyjskiego na Kurlandię. 
Dom Plater-Zybergów w Liksnie 
był szeroko znany z patriotycz-
nego ducha, poszanowania dla 
polskiej kultury oraz przywiąza-
nia do katolicyzmu. Dużą sławą 
cieszyła się także zgromadzona w 
liksnienskim pałacu biblioteka, 
licząca około 10 000 tomów, któ-

ra w drugiej połowie XIX wieku, 
trafiła do majątku Schlossberg w 
Semigalii (obecnie Pilskalne koło 
Iłkuszy na Łotwie).

Pałac (dwór) w Liksnie został 
zbudowany w 1771 roku w stylu 
barokowym. Usytuowany był na 

skarpie w pobliżu rzeki Liksna, ok. 
1.5 km od jej ujścia do Dźwiny (łot. 
Daugava). Trzykondygnacyjna 
część środkowa pałacu posiadała 
taras wsparty na arkadach oraz 

zewnętrzne schody, a pozostała 
część była dwukondygnacyjna z 
bocznymi ryzalitami, zwieńczona 
attyką.

Wygląd zewnętrzny pałacu 
znany jest przede wszystkim z 
rysunku Napoleona Ordy, sporzą-
dzonego w latach siedemdziesią-
tych XIX wieku. Ukazywał on stan 

obiektu po wielkim pożarze 
z 1861 roku.

Dziś z pałacowego za-
łożenia pozostały jedynie 
niewielkie ślady fundamen-
tów oraz jeden z naroż-
ników pałacu z bocianim 
gniazdem na szczycie, a 
także kilka zrujnowanych 
budynków gospodarczych 
i pozostałości obszernego 
w XIX wieku parku z za-
chowanymi po dziś dzień 
stawami. Cały ten teren 
otacza wytyczona w 1999 r. 
historyczna ścieżka space-
rowa przy której znajdują 
się kamień i pomnik dedy-
kowany Platerównie, przed-
stawiający w nowatorskiej 
formie rozwianą fryzurę – 
symbol waleczności młodej 
patriotki. 

Przy ścieżce znajduję 
się również  dwie tablice 

z informacjami o Emilii Plater 
oraz dworze Liksna w językach: 
łotewskim, rosyjskim i angielskim, 
a ponadto różnorodne rzeźby 
i obiekty z kamienia, metalu i 
drewna. W 2015 r. w zostało tam 
umieszczone „Drzewo miłości” 
dzięki czemu park stał się również 

popularny wśród nowożeńców. 
Na terenie parku zachowała się 
również zabytkowa kaplica.

W budynkach administracji 
gminy mieści się muzealna salka, 
zawierająca niewielką ekspozycję, 
która przybliża dzieje miejscowo-
ści oraz sylwetkę romantycznej 
bohaterki. 

Emilia Platerówna przyby-
wając w wieku dziewięciu lat do 
Liksny, nosi na sobie bagaż trau-
matycznych przeżyć, związanych z 
nieszczęśliwym małżeństwem mat-
ki, co sprawia że jest dzieckiem jak 
na swój wiek bardzo poważnym, 
zamkniętym w sobie i nie skorym 
do wesołych zabaw. W Liksnie nie 
krępuje się jej swobody. Emilia, 
mając własnego wierzchowca, od-
bywa częste przejażdżki po okoli-
cach poznając przy tym miejscową 
ludność. Otrzymuje również sta-
ranne wychowanie. Pisze wiersze, 
śpiewa, pięknie rysuje a poza tym 
uprawia fechtunek, jazdę konną 
oraz myślistwo.

Emilia wychowuje się w to-
warzystwie Ludwiki (1805-1888) 
oraz Kazimierza (1808-1876), 
dzieci Izabelli i Michała Plater-
-Zybergów. 

Mieszka w Liksnie aż do 
1829 roku, kiedy to wraz z matką 
odbywa podróż do Warszawy i 
Krakowa, odwiedzając również 
Ojców, Puławy oraz pole bitwy 
pod Raszynem. Wiosną 1931 roku 
Platerówna przebywa w Antuzowie 
(lit. Antazavė) na Litwie, należą-
cym do Broel-Platerów – krew-
nych ze strony ojca i tam 25 marca 
ogłasza swój akces do powstania 
listopadowego. 

Literatura dotycząca udziału 
Emilii Plater w powstaniu listopa-
dowym jest obszerna i łatwo do-
stępna, więc nie będę tego tematu 
w niniejszym artykule omawiał. 

Emilia zachorowała i zmarła 
w Justianowie (lit. Vainežeris) 
23 grudnia 1831 roku, podczas 
próby przedostania się do sił 
powstańczych w rejonie Warsza-
wy, po tym jak gen. Dezydery 
Chłapowski podjął decyzję o re-
zygnacji z dalszej walki na Litwie. 
Została pochowana (początkowo 
pod zmienionym nazwiskiem) 
na cmentarzu w Kopciowie (lit. 
Kapčiamiestis), oddalonym o 
niecałe 10 km od Justianowa. 
Obecnie w Kopciowie, oprócz 
grobu Emilii Plater, znajdują się 
również pomnik bohaterki oraz 
szkoła nosząca jej imię.

Współcześnie Emilia Plater 

Autoportret Emilii Plater
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Izolująca się (wizy) i izolo-
wana (ataki tak zwanych demo-
kratycznych mediów zachod-
nich) Białoruś była jakby mniej 
zagrożona. Szkoły działają, 
ludzie pracują, według oficjal-
nych danych 5 kwietnia 2020 
roku było tam 502 zarażonych 
a 8 osób zmarło. Prezydent A. 
Łukaszenka w swym sowizdrzal-
skim (zdroworozsądkowy) stylu 
wskazuje na naturalne środki  
profilaktyczne zwiększające od-
porność: bania (łaźnia parowa, 
choć, najlepiej ruchu), wódka 
i ruch. W pewnym sensie ma 
rację, a szczególnie jeśli chodzi 
o banię. Jeśli idzie o sport to 
rozrywki rozgrywki na Białorusi 
toczyły się w piłce nożnej, w pił-
ce ręcznej i hokeju. Szczegól-
nie ważne było utrzymanie lig 
futbolowych.  Na Białorusi uwa-
żają, że to doskonała promocja 
kraju. Istnieje zainteresowanie 
sprawami telewizyjnymi, a wie-
le krajów transmituje naszą 
ligę. Piłka nożna może być 
sposobem na relaks wśród tak 
wielu alarmujący i wiadomości 
epidemiologicznych - uważa 
Siergiej Żardeckij sekretarz ge-
neralny białoruskiej federacji 
piłkarskiej. Prawdziwy powód 
nieprzerwania rozgrywek po-
dał jednak Aleksander Hleb, 
były gracz Barcelony i Arsenalu. 
W wywiadzie dla rosyjskiej 
telewizji Match TV przyznał, 
że przyczyną utrzymania ligi 
w okresie pandemii są pienią-
dze. - Piłkarze codziennie mają 
robione testy [na obecność 
koronawirusa nie sposób ich 
dopaść. 

Grzegorz Grabowski

Pandemia na Inflantach i dalej

Cwaniacy kolonizują bia-
łoruskie umysły, tak jak kolo-
nizują też Afrykę. „Tam prawie 
każdy kibic świruje na punkcie 
ligi angielskiej, każdy widzi 
bukmacherskie logo na koszul-
kach piłkarzy, zmysły każdego 
podrażniają reklamy emitowa-
ne w trakcie transmisji, każdy 
trzyma telefon komórkowy, 
każdy może zagrać w każdej 
chwili. Las Vegas leży bliżej niż 
za rogiem, wystarczy sięgnąć 
do kieszeni. Zresztą zaawan-
sowanym, czyli pogrążonym 
beznadziejnie, podrzuca się 
komputerowe symulacje me-
czów - „rozgrywanych” przez 
wirtualne drużyny oklejone 
nazwami istniejących klubów, 
lecz trwających parę chwil, by 
uzależniony nie czekał 90 mi-
nut na rozstrzygnięcie - pisze 
Rafał Stec („Gazeta Wybor-
cza”, nr 92, s. 19).

Przed świętami wielkanoc-
nymi na litewskich drogach 
pojawiło się blisko trzysta 
punktów kontrolnych. Więk-
szość znajdowała się przed 
wjazdami do miast i miaste-
czek. Na mniej uczęszczanych 
drogach ustawione zostały 
znaki zakazu wjazdu. W Wil-
nie funkcjonariusze policji 
prowadzili kontrole na dwu-
nastu najważniejszych drogach 
dojazdowych. Kierowcy mogli 
wjechać do litewskiej stolicy 
pod warunkiem, że pokazali 
dokumenty lub zdjęcia do-
kumentów potwierdzających 
posiadanie nieruchomości na 
terenie miasta. Funkcjonariu-

sze pytali o cel podróży oraz 
sprawdzali, czy pasażerowie 
pojazdów posiadają maseczki. 

Na  L i tw ie  od  po łowy 
kwietnia zaczęła obowiązywać 
kwarantanna społeczna. Miesz-
kańcy kraju nie mogą się gro-
madzić w grupach większych 
niż dwie osoby. Władze Wilna 
poinformowały, że wykorzystu-
ją kilka dronów, aby sprawdzić, 
czy wilnianie stosują się do 
obowiązujących przepisów. Na 
Litwie funkcjonują tzw. kliniki 
gorączkowe. Mają być w nich 
badane jedynie osoby mające 
objawy infekcji górnych dróg 
oddechowych.

Na Łotwie policja inten-
sywnie sprawdzała, czy miesz-
kańcy, którzy zostali poddani 
obowiązkowej, dwutygodnio-
wej kwarantannie rzeczywiście 
jej przestrzegają. W związku z 
rozprzestrzenianiem się koro-
nawirusa, rząd Łotwy ogłosił 
23 kwietnia 2020 roku stan 
wyjątkowy, nakładając szereg 
restrykcyjnych środków na 
rozprzestrzenianie się wirusa 
na Łotwie.

W Estonii odnotowano 
największą liczbę zakażonych 
koronawirusem. Podano, że w 
ciągu doby ich ogólna liczba 
wzrosła do 745.

W obliczu pandemii koro-
nawirusa w Estonii rząd tego 
kraju zdecydował o wprowa-
dzeniu 14 marca 2020 roku 
przed północą stanu wyjątko-

staje się ważną postacią także dla 
Łotyszy, przynajmniej w miej-
scach, z którymi była związana. 
Mieszkańcy tych terenów zaczy-
nają postrzegać polsko-inflanckie 
dzieje Platerówny jako element 
własnej, lokalnej przeszłości.

Postać Emilii Plater stała się, 
w okresie zaborów, jednym z naj-
ważniejszych mitów narodowych 
i personifikacją wolności, odwagi, 
poświecenia dla ojczyzny, a nawet 
równości i praw kobiet..

Emilię Plater ukochali 
przede wszystkim polscy roman-
tycy, wśród nich m.in.: Adam 
Mickiewicz (wiersz „Śmierć Puł-
kownika”), Konstanty Gaszyński, 
Edward Odyniec, choć nie tylko 
oni. Jej postać cieszyła się dużą 
popularnością również za grani-

cą. Przykładem może być melo-
dramat Les Polonais Augusta Po-
itevin de l Egreville (pseudonim 
Karol Prosper), przedstawiający 
w widowiskowy sposób historię 
powstania listopadowego, a wysta-
wiany z dużym powodzeniem w 
paryskim Théâtre du Cirque. Emilia 
Plater pojawia się tam w drugim 
akcie jako dowódca-kobieta, któ-
ra swoim przykładem porywa do 
boju o słuszną sprawę.

Autorzy często uzupełniali 
życiorys Emilii Plater heroicz-
nymi czynami, retuszowali też 
zewnętrzny wygląd bohaterki, 
obdarzając ją urodą. W wyniku 
tych mitotwórczych działań, 
rzeczywiste fakty trudno dziś od-
dzielić od narosłej legendy oraz 
literackiej fikcji.

wego do 1 maja poinformował 
premier Estonii Juri Ratas. 
– „Stan wyjątkowy zaczął obo-
wiązywać; proszę wszystkich 
Estończyków o wsparcie” - po-
wiedział premier w piątek rano 
w telewizji ETV. Podkreślił, że 
„życie toczy się dalej, autobu-
sy jeżdżą, a ludzie chodzą do 
pracy”. Zastrzegł przy tym, 
że pandemia koronawirusa ma 
już wpływ na gospodarkę, ale 
rząd pracuje nad przygotowa-
niem pakietu wsparcia. Sytu-
acja nadzwyczajna w Estonii 
obowiązuje od trzech tygodni, 
ale prawdziwy kryzys panuje 
na wyspie Ozyli (est. Saare-
maa). Licząca zaledwie 33 tys. 
mieszkańców wyspa odnoto-
wała ponad 500 przypadków 
koronawirusa.

Miasteczko Niemenczyn 
w rejonie wileńskim stało 
się ogniskiem koronawirusa 
na Litwie. To tam większość 
mieszkańców stanowią Pola-
cy. W związku z dużą liczbą 
zachorowań wśród pracow -
ników zakładu krawieckiego 
„Vilnika”, miejscowość została 
odizolowana. – Zdziwiło mnie 
to, że my mieliśmy już infor-
mację trzeciego lub czwarte-
go kwietnia, że ktoś tam na 
zakładzie jest chory, a żadnej 
oficjalnej informacji nie było 
– relacjonuje Roman Mikiele-
wicz, mieszkaniec Niemenczy-
na na Litwie. Jak przyznaje, 
wśród zakażonych są i Polacy. 
– Jedna znajoma wiem, że jest 
poważnie chora – dodaje Mi-
kielewicz. 
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Brat inflancki Stanisław Antoni Januszkiewicz napisał 
marsz pt. Polski Dyneburg, do którego muzykę skomponował 
Romuald Raginis, organista z rzymskokatolickiego kościoła pw. 
św. Ludwika w Krasławiu.

Prawykonanie marszu nastąpiło 3 maja podczas święta Ulicy 
Warszawskiej w Dyneburgu.

Pieśń o Dyneburgu

Na zdjęciu: Romuald Raginis wraz z polskim chórem „Strumień” z 
Krasławia.

słowa: Stanisława Januszkiewicza
muz.: Romualda Raginisa

POLSKI  DYNEBURG

To polski Dyneburg na marszu majowym
Ulicą Warszawską  dziś idzie na wskroś.
Dumne serca mamy w porywie zbiorowym,
Bo chlubne dążenia i cele – to coś!

 Refren:
 Od Krzyża Legionistów, naszych obrońców,  
 Nieśmy rodacy sztandary wolności w świat. –
 To oni oddali swe życie, 
 Żeby pod słońcem wieków następnych
 Tu śpiewać był każdy rad.
      
Od króla Stefana w pięknej Łatgalii
Budowaliśmy razem wspólnie nasz dom.
W burzach dziejów razem Polacy trzymali
Front  niejeden, gdy niszczył ich wojen grom.

 Refren: Od Krzyża Łegionistów...
Sztandar niepodleglości Polski i Łotwy
Niesie dumna i dzielna młodzież ze szkół.
Współczesność zadaje nie lada obroty,
By każdy nasz rodak globalny rytm czuł.

 Refren: Od Krzyża Legionistów...
Sztafeta polskości tu jest od pokoleń -
Trzymajmy się jej, ona zawsze ma trwać.
Każdy ma podjąć wysiłek, kto zdolen 
z nami świętować – taka jest nasza brać!
    
 Refren:
 Od Krzyża Legionistów, naszych obrońców,  
 Nieśmy rodacy sztandary wolności w świat. –
 To oni oddali swe życie, 
 Żeby pod słońcem wieków następnych
 Tu tańczyć był każdy rad.

Melodia ma być w charakterze marszowym
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Józef Mackiewicz / 1902 – 
1985 / to pisarz wybitny, którego 
twórczość nie pozostaje obojętna. 
To pisarz idący bardzo często pod 
prąd obowiązujących trendów. 
Skłócony był ze wszystkimi – z 
przedwojennym rządem, z Ko-
ściołem rzymskokatolickim, z 
komunistami, z Armią Krajową, z 
Litwinami, z Żydami, z emigracją 
powojenną, z Janem Nowakiem 
– Jeziorańskim/1914 - 2005/ 
na czele a  także z rodzonym 
bratem Stanisławem Cat – Mac-
kiewiczem/ 1896 -1966/. Aż 
głowa boli od tego wymieniania, 
a litania jeszcze ...nie skończona! 
A to wszystko w imieniu jego ży-
ciowego motta: „Jedynie prawda 
jest ciekawa”.

Napisał dziesiątki powieści, 
opowiadań, reportaży. Choć nie 
posiadał formalnego wykształce-
nia w tym kierunku, to jednak 
natura obdarzyła go czymś dosko-
nalszym, a mianowicie - talentem 
literackim. Tenże talent w powią-
zaniu z burzliwym życiem prywat-
nym i publicznym pozwolił mu 
na stałe wejść do historii naszej 
literatury. Jego twórczość wyzwala 
skrajne nastroje, do dziś ma tyluż 
zwolenników co przeciwników. 
Zwolennicy uważają go za najwy-
bitniejszego polskiego prozaika 
XX wieku, wrogowie zaś wylewają 
kubły pomyj na jego głowę.

„Bunt rojstów” to cykl repor-
taży pisarza dotyczących przed-
wojennych Kresów Wschodnich. 
Opisują  życie na tych terenach, 
od północnych krańców nad 
Dźwiną do południowych nad 
Prypecią oraz od Grodna po 
przedpola Mińska.

Mało jest pisarzy, którzy w 
tak barwny i przystępny sposób 
przedstawiali czytelnikom praw-
dę o życiu na Kresach. I to bez 
sztucznego hurapatriotyzmu, bez 
żadnego pseudopatriotycznego 
zadęcia.

J. Mackiewicz pokazuje Po-
laków – głównie urzędników, bia-
łoruskich chłopów oraz Żydów. 
To oni tworzyli mieszankę zalud-
niającą nasze Kresy na obszarze 
dzisiejszej Republiki Białorusi a 
onegdaj na terenach dawnego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

Rojsty. Co to są te „rojsty”? 
- dla zdecydowanej większo-

Roman Sidorkiewicz

„Bunt rojstów”. Józef Mackiewicz – całe życie pod prąd (1)

ści Polaków słowem zupełnie 
nieznanym. Aby wyjaśnić owo 
tajemnicze słowo, pozwolę so-
bie przytoczyć opinię Ludwika 
Chomińskiego/1890 – 1958 
- kresowiaka, posła na Sejm 
Ustawodawczy, członka  PSL 
„Wyzwolenie” a Polsce Ludowej 
w Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego, który wyjaśnia nam, 
w swej recenzji książki, o co cho-
dzi w tytule opowiadania Józefa 
Mackiewicza:

Rojsty? Słowo bliskie na naszym 
„bliskim wschodzie”, lecz dla central-
nych i zachodnich dzielnic Polski 
brzmi tylko jak echo dzieciństwa, z 
czasu zachwytów nad „Pieśnią ziemi 
naszej” Wincentego Pola:
...puszcze czarne, zboża marne
...rojsty grząskie, groble wąskie…
Rojsty to błotniste zarośla, trzęsa-
wiska.
...to obraz obszarów pierwotnego 
krajobrazu wielu okolic Ziem Wschod-
nich, nieodłącznie związany z poję-
ciem grobelki, kładki, błota, torfu, 

topieli – głuszca, pardwy, łosia…
To obraz ziem nietkniętych 

przemyślnością człowieka kultury 
materialnej w jego walce zwycięskiej 
z przyrodą – człowieka niosącego 
niwelator, łopatę i plan osuszenia…

To obraz ginącego świata, 
zacofanego – ale jakże pięknego w 
swej pierwotnej krasie, jakże cudnego 
w świetle mgły porannej, czy wieczor-
nego cienia, gdy człowiek – intruz, w 
zaklętym świecie pierwotnej przyrody 
– czuje się tylko jej cząstką, jej echem 
i pokornie staje przed majestatem 
natury, dziękując losom, że udało 
mu się dostąpić łaski oglądania  jej 
odwiecznego piękna, zanim nastąpi 
jej zagłada.

 To obraz tych ziem, które jak te 
rojsty są ostatnim zakątkiem pierwot-
nej kultury tubylczej i nieskażonego 
urbanizmem człowieka, zżytego z przy-
rodą, której on nie rozkazuje, lecz jej 
głosu słucha i nakazom się poddaje.

J. Mackiewicz znakomicie 
przedstawia nam obraz dawnych 
Kresów pokazując miejscowych 

ludzi w ich heroicznych zmaga-
niach z przyrodą, z bezduszną 
biurokracją, z wyzyskiem i często 
także z … własną głupotą.

Schemat postaci w „Buncie 
rojstów” jest dosyć prosty. 

- Polacy to głównie bezdusz-
ni urzędnicy, nie rozumiejący 
realiów tamtego świata.

- Żydzi to głównie wyzyski-
wacze, bezwzględni handlarze i 
przedsiębiorcy

- Masy chłopskie, to ciemny 
element, analfabeci, nie kreatyw-
ni, żyjący w nędzy

Nie dziwota, że przez taką 
ideologię Mackiewiczowi trudno 
było zyskać szerokie uznanie. Tak 
jest i dzisiaj.

Trzeba dodać, że Kresy są 
dla Mackiewicza wielką miłością. 
On kocha te bagna, te wsie, 
miasteczka, krajobrazy. Kocha 
tamtejszych mieszkańców, choć 
ich krytykuje. Jednak są to tylko 
„ojcowskie połajanki”.

J. Mackiewicz opisuje kilka 
bezdusznych bądź szkodliwych 
wręcz działań polskiej admini-
stracji.

Ustanowiono nowe prawo 
wodne dające państwu polskiemu 
monopol na administrowanie 
zasobami ryb na tamtejszych je-
ziorach. Dotychczasowi użytkow-
nicy – białoruscy chłopi zostali 
pozbawieni dostępu do łowisk, 
które z dziada pradziada eksplo-
atowali. Nie posiadali żadnych 
dokumentów z czasów carskich, 
wszystko było załatwiane „na 
gębę” podczas uwłaszczania chło-
pów przez cara - imperatora Rosji 
Aleksandra II / 1818 - 1881/ w 
roku 1861. Szczególnie boleśnie 
odczuli to chłopi  mieszkający 
przy brzegach, bogatych w ryby, 
jeziorach Pojezierza Brasławskie-
go oraz przy brzegach jeziora 
Narocz – największego przed 
wojną zbiornika wodnego Rze-
czypospolitej. W imieniu rządu, 
monopolem tym zawiadywały 
Lasy Państwowe.  Instytucja ta, 
z ogromnym aparatem orga-
nizacyjnym, sama pożerająca 
wielkie, społeczne pieniądze. A 
jak istnieje państwowy monopol 
to istnieją także idealne warunki 
do korupcji. Wielu handlarzy, 
urzędników doskonale z tego 
monopolu żyło.

cdn.

Mapa jeziora Narocz i okolic

Na zdjęciu: Odsłonięcie tablicy pamiątkowe ku czci Józefa Mackiewicza w 
Czarnym Borze koło Wilna w grudniu 2017 roku. 

Hołd pisarzowi oddają miejscowi Polacy


