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W kwietniu 2019 roku co-
roczna wyprawa Bractwa wiodła 
na Białoruś, później na Łotwę 
i Litwę. 

W niniejszym artykule 
zajmę się wizytą w okolicach 
Puszczy Białowieskiej. 

Tuż za przejściem granicz-
nym w Bobrownikach skierowa-
liśmy się w stronę miasta Pruża-
na        /Prużany/, gdzie czekały 
na nas noclegi w gościnnych 
domach miejscowych Polaków. 
Przejście w Bobrownikach 
„pokonaliśmy” po pięciu go-
dzinach. Tyle trwała urzędnicza  
mitręga. Powodem jest fakt, że 
granica polsko – białoruska 
jest nie tylko granicą między 
tymi państwami a nade wszystko 
jest to granica Unii Europej-
skiej ze Wschodem Europy. I 
to nie białoruscy celnicy koso 
patrzą na podróżnych tylko 
nasi funkcjonariusze bacznie i 
podejrzliwie kontrolują wszyst-
ko co mogą. Ruch jest ogromny 
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a w nim  przemyt wszystkiego 
co tylko można przemycić. 
Szczególnie „interesujący” jest 
szlak transportu narkotyków 
aż z Azji Środkowej /nawet z 
Afganistanu/ oraz papierosów 
z nielegalnych wytwórni z Rosji. 
Co rusz czytamy komunikaty w 
mass – mediach o wyczynach 
różnych band  przemytników. 
Ten rodzaj „działalności” go-
spodarczej jest stary jak świat. 
Różnice cen, wysokie cła, zakaz 
handlu niektórymi używkami 
tworzą naturalne podwaliny 
dla kontrabandy. Tak było np. 
w USA w latach dwudziestych, 
kiedy politycy nieroztropnie 
zakazali handlu alkoholem co 
stworzyło warunki do gigan-
tycznego przemytu alkoholu 
z Kanady.

Po tarapatach na granicy 
pojechaliśmy najbliższa trasą 
do Prużany. Po drodze, już póź-
nym  wieczorem, wysiedliśmy w 
centrum miasteczka Świsłocz/ 

Swisłocz/. Jest 
tam ewenement 
na skalę euro-
pejską –  mia -
nowicie  w cen-
trum miasta stoi 
pomnik Józefa 
S t a l i n a / 1 8 7 9 
– 1953/! I  to 
w jakim towa -
r z y s t w i e !  W 
t o w a r z y s t w i e 
Włodzimierza 
Lenina/1870 - 
1924/, a jakże, 
oraz uwaga! Ro-
mualda Traugut-
ta i Konstantego 
Kalinowskiego. 
Aż dziw bierze, 
że ci dwaj ostat-
ni ,  bohatero -
wie powstania 
styczniowego w 
roku 1863, osta-
li się na coko-
łach przez cały 
okres władzy ra-
dzieckiej czyli 
w latach 1939 
– 1991 z krótką 
przerwą w latach II wojny. 
Dodam, że pomnik Stalina to 
jeden z dwóch na Białorusi. 
I nie jest posadowiony gdzieś 
daleko, choćby  w rodzinnej 
jego Gruzji, tylko zaledwie 15 
kilometrów od granicy polsko 
– białoruskiej. 

A skąd wzięli się tam dwaj 
nasi znakomici rodacy? Oby-
dwaj uczęszczali do gimnazjum 
w Świsłoczy. Szkołę tą ufun-
dował w roku 1805 ówczesny 
właściciel miasteczka hrabia 
Wincenty Tyszkiewicz /1757 
– 1816/. Gimnazjum miało 

status gubernialny, czyli bardzo 
wyróżniający. Skupiało mło-
dzież z guberni grodzieńskiej. 
Absolwentami  byli  znani lu-
dzie z Kresów jak Józef Ignacy 
Kraszewski / 1812 - 1887/ i Na-
poleon Orda /1807 -1883/. O 
ile postać Romualda Traugutta 
/1826 – 1864/ jest powszech-
nie znana, to przypomnę, że 
Konstanty Kalinowski / 1838 – 
1864/ był przywódcą powstania 
styczniowego na Grodzieńsz-
czyźnie. Obydwaj zostali stra-
ceni przez zaborcę.

Logika by nakazała, że 
pomniki naszych bohaterów 

Na zdjęciu: Prużana. „Spotkanie” – rzeźba na most-
ku nad Muchawcem. Fot. Bronisław Pastuszewski

Na zdjęciu: Różana. Wejście do pałacu Sapiechów po rekonstrukcji.
Fot. Bronisław Pastuszewski
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winny być zlikwidowane w la-
tach panującego bolszewizmu, 
boć przecie to byli bojownicy o 
Polskę i walczyli przeciwko Ro-
sji. Lecz żadną logiką nie moż-
na się tu kierować. Chyba, że 
namiestnicy bolszewiccy uznali 
ich za wrogów caratu i zostawili 
obydwóch  w spokoju.

W Prużanie nasza ekipa 
nocowała w domach Polaków, 
a kilku z nas na plebanii ko-
ścioła rzymsko – katolickiego u 
gościnnego, młodego wiekiem, 
proboszcza ks. Wincentego 
Siewruka. To nasz wypróbowa-
ny przyjaciel, członek Bractwa 
Inflanckiego. Wielokrotnie 
organizował gościnę członków 
naszego Bractwa u swych para-
fian i to w różnych zakątkach 
Białorusi. My zaś gościliśmy go 
w Bydgoszczy razem z dziećmi 
na wakacjach w naszym kraju. 

Na Białorusi występuje 
deficyt powołań kapłańskich. 
To efekt długoletniej ateizacji 
społeczeństwa. Jeden ksiądz ob-
sługuje niekiedy kilka parafii. 
Poza tym biskupi zmuszeni są 
do przerzucania księży z jednej 
parafii do drugiej.  Tam gdzie 
większy deficyt duchownych – 
tam jadą księża, szczególnie 
młodzi i odporni na trudy. 

O gościnności naszych 
rodaków nie można było długo 
zapomnieć – stoły uginały się od 
jedzenia i trunków. Atmosfera 
była nadzwyczaj sympatyczna. 
Ludzie ze Wschodu są zupełnie 
inni niż ci z Zachodu.

Prużana dziś to miasto 
rejonowe ludnością około 20 
tysięcy osób. Miasteczko czy-
ste, zadbane, sklepy dobrze 
zaopatrzone. Ludzie skromni, 
życzliwi. Przed wojną Prużana 
była powiatem w województwie 
białostockim. Przeważała lud-
ność żydowska – ponad 65 %! 
Żydzi bardzo dbali o wykształ-
cenie swych dzieci – istniały 
szkoły z językiem hebrajskim i 
jidisz. W czasie wojny niemieccy 
okupanci sprawili im niebywałą 
hekatombę – tylko 20 Żydów 
przeżyło ten straszny okres.

W Prużanie podziwialiśmy 
cerkiew pw.św. Aleksandra 
Newskiego oraz zespół dwor-
sko – parkowy z pałacem rodu 
Szwykowskich. W pałacu tym 
mieszczą się obecnie instytucje 
kultury.

Następnie udaliśmy się 
w kierunku Puszczy Białowie-
skiej.

Zawitaliśmy do miasteczka 
Kamieniec/Kamianiec/. Nad 
nim góruje imponująca wieża 
zamkowa mająca charakter 
militarny. Wewnątrz znajduje 
się muzeum krajoznawcze. Nie-
którzy nasi uczestnicy weszli na 
samą górę, ale większość podzi-
wiała wieżę z poziomu wejścia 
do niej. To znaczne łatwiej niż 

skrobać się na górę na wysokość 
30 metrów. Kiedyś puszcza pod-
chodziła pod samą wieżę, dziś 
„przesunęła” się na odległość 
15 kilometrów. To efekt dzia-
łalności gospodarczej naszych 
przodków.  Wieża nosi nazwę 
białej, stąd nazwa puszczy.

Dojechaliśmy do miej -
scowości Kamieniuki. Tam 
jest wejście do puszczy. Jak na 

całej Białorusi, wszędzie czysto, 
zadbane drogi, chodniki. Wiele 
tablic informacyjnych w kilku 
językach. Na razie zaliczyliśmy 
część przeznaczoną dla turysty-
ki masowej – sama puszcza jest 
nieco oddalona. Odwiedziliśmy 
znakomite Muzeum Puszczy. 
Zobaczyć można było powiąza-
nie przyrody z historią. Wiele 
faktów, sylwetek ludzi związane 
są z historią naszego kraju. 
Nie dziwota – Polska była tam 
przez całe wieki, ostatnio do 
roku 1939. Można podziwiać 
białoruskich przyrodników i 

muzealników za stworzenie tak 
interesującej ekspozycji. 

Obok usytuowany jest ho-
tel z restauracją – kto chce 
może tam spędzić trochę czasu. 
Większość naszych uczestników 
wyprawy poszła dalej, wzdłuż 

pięknej drogi aby podziwiać do-
stojne zwierzęta żyjące w wiel-
kich zagrodach. Takie warunki 
półwolnościowe. To dla takich 
turystów jak my, którzy nie mają 
czasu aby zwiedzać całą puszczę 
z przewodnikiem i  napotkać 
na wielkie okazy żubrów, łosi 
czy jeleni a nawet wilków. Nie-
którym z naszych towarzyszy 
nie chciało się iść pieszo około 

dwóch kilometrów. Twierdzili, 
że żubry i inne duże zwierzęta 
są w każdym zoo. Coraz więcej 
takich turystów. Najlepiej by 
wjechali autokarem do środka 
puszczy, porobili jakieś selfie 
i... do domu! Szkoda, że nie 
poświeciliśmy czasu na zwie-
dzenie jeszcze rewelacyjnego 
Gospodarstwa Dziadka Mroza 
oraz Muzeum Rzemiosła i 
Tradycji Ludowych. W tymże 
muzeum eksponowana jest li-
nia produkcji...bimbru! To też 
ludowa tradycja.

Puszcza Białowieska to 
obszar dziewiczego lasu o po-
wierzchni 150 tysięcy hektarów. 
To niecałe 40 x 40 kilometrów. 
Jest unikatem w skali europej-
skiej. Wolą Józefa Stalina pusz-
cza została podzielona na dwie 

części – Polska posiadła około 
62 tysięcy hektarów, Białoruska 
Socjalistyczna Republika Ra-
dziecka – 88 tysięcy hektarów. 
Z ta wolą generała jest pewna 
ciekawostka. Zwycięski wódz 
najpierw chciał dla siebie całą 
Puszczę motywując, że Hajnów-
ka i pobliski Bielsk Podlaski 
zamieszkuje głównie ludność 
pochodzenia białoruskiego i 
jest wiary prawosławnej / Stalin 
w czasie wojny zrobił się bardzo 
łaskawy dla prawosławia/. Nasi 
ówcześni przywódcy, Bolesław 
Bierut/1892 - 1956/ i Edward 
Osóbka – Morawski /1909 
-1997/ przekonali Stalina, że 
część puszczy winien przeka-
zać Polsce. Jakiż to znaleźli 
argument? Ano taki „A gdzie 
my będziemy w takim razie 
polować?” Rozbawiło to  i roz-
broiło wodza, który miał wielkie 
poczucie humoru. Narysował 
na mapie nową kreskę i tak 
do dziś pozostało. Akurat w tej 
materii chwała towarzyszom 
władcom.

Białoruska część jest w pra-
wie w całości parkiem narodo-
wym. W naszej części parkiem 
jest zaledwie obszar 10 tysięcy 
hektarów. Ta liczba niewiele 
mówi. Ale można sobie policzyć 
– to obszar raptem 4 X 2,5 ki-
lometra. To mało niestety. Ale 
dobre i to.

Obie części puszczy prze-
dzielone są, niestety, granicą. 
Choć już nie jest tak szczelna 
jak za czasów ZSRR to jednak 
wysoki płot - średnio trzy i czte-
ro - metrowy stanowi zaporę nie 
do przebycia dla dużych zwie-
rząt. Żubry, łosie, jelenie nie 
mogą się kojarzyć z polskimi 
odpowiednikami. Zmniejsza to 
pulę genową, zwłaszcza żubrów. 
Stada tych wspaniałych zwierząt 
zostały z wielkim trudem odbu-
dowane po roku 1919, kiedy 
ostatni żubr został zabity przez 
kłusowników. Podobno żubry 
białoruskie genetycznie są zbli-
żone do żubrów kaukaskich. 
Wynika to stąd, ze populacja 
tych zwierząt pochodzi z róż-
nych ogrodów zoologicznych. 
Tylko tam zachowały się one po 
hekatombie I wojny światowej. 
Badania genetyczne porównaw-
cze, żubrów z obu stron granicy 
jeszcze się nie zaczęły. 

- „Być może badania się 
odbędą, lecz na razie są zbyt 
kosztowne” - poinformował 
mnie mgr inż. Wiesław Klimiuk 
kierownik zespołu ochrony 
przyrody Białowieskiego Parku 
Narodowego w Białowieży. Na 
pocieszenie rzekł, iż mniejsza 
zwierzyna – wilki, dziki, rysie 
zawsze znajdą sobie przejście 
przez granicę choćby metodą 
podkopywania. W ich przy -
padkach wymiana materiału 
genetycznego istnieje.

Na zdjęciu: Prużana. Hale targowe z końca XIX  wieku.
Fot. Bronisław Pastuszewski

Na zdjęciu: Prużana. Ekspozycja radzieckiego sprzętu wojskowego: śmigło-
wiec bojowy MI - 24. Fot. Bronisław Pastuszewski



     str. 3     Œwiat Inflant

Skoro jesteśmy przy Sta-
linie to kres jego imperium 
nastąpił właśnie tutaj w Puszczy 
Białowieskiej. 

7 – 8 grudnia 1991 roku, 
niedaleko od Kamieniuk, w 
pałacu myśliwsko - wypoczyn-
kowym w małej osadzie Wi-
skule /Wiskuli/  spotkali się 
przywódcy trzech republik 
radzieckich. Rosyjską Federa-
cyjną Socjalistyczną Republikę 
Radziecką reprezentował Borys 
Jelcyn/1931 - 2007/, Ukraiń-
ską Socjalistyczną Republikę 
Radziecką Leonid Krawczu -
k/1934 -/, Białoruską Socjali-
styczną Republikę Radziecką  
Stanisław Szuszkiewicz/1934 
-/. Podpisali układ o rozpadzie 
ZSRR powstałego formalnie 30 
grudnia 1922 roku. Komplet-
nie zlekceważyli ówczesnego 
prezydenta ZSRR Michaiła Gor-
baczowa/1931 -/ Utworzono 
twór o nazwie Wspólnota Nie-
podległych Państw. Krótko on 
przetrwał ale dał o sobie znać 
choćby na olimpiadach w roku 
1992 / Grenoble i Barcelona/, 
pod flagą którego sportowcy 
byłego ZSRR występowali. 

Wcześniej niepodległość 
wywalczyły republiki bałtyjskie. 
Nikt już nie miał woli trzymać 
na siłę narodów w jednym two-
rze państwowym. Ta historia z 
rozpadem ZSRR nie jest miła 
dla wielu Rosjan. Wiele ich mi-
lionów pozostało na stałe poza 
granicami swej ojczyzny. Na 
Łotwie jest ich prawie połowa 
ludności. W Estonii około 30 
%. Na Ukrainie są problemy 
z Donbasem I Krymem. Wie-
lu Rosjan zamieszkuje w Azji 
Środkowej i niezbyt swojsko 
czują się oni w republikach z 
większością islamską. Niewiele 
o tym historycznym wydarzeniu 
wspomina się także na Białorusi 
i Ukrainie. Coś mi się wydaje, 
że ludność tych krajów nie 
za bardzo wie co ma zrobić z 
nieoczekiwanym prezentem w 
postaci  niepodległości.

Do pałacu w Wiskulach nie 
ma dziś wstępu. Dalej zarezer-
wowany jest dla najwyższej ka-
dry państwowej. Zawsze  tętnił 
życiem. Pobudowany został w 
latach pięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku na polecenie Nikity 
Chruszczowa /1894 – 1971/ 
wtedy I sekretarza KC KPZR. W 
luksusowych warunkach spoty-
kali się i wypoczywali przywódcy 
wielu państw  socjalistycznych, 
wybitni radzieccy artyści, ko-
smonauci, uczeni, najwyżsi 
wojskowi. Cała pierwsza liga. 
Wszyscy z nich z pasją upra-
wiali  rozrywkę – polowanie 
na grubego zwierza. Strzelali 
i mordowali na potęgę. Wie-
czorem oczywiście plotkarstwo 
i ucztowanie. Ciekawe - więk-
szość z nich była plebejskie-

go pochodzenia ale maniery 
arystokratyczne bardzo szybko 
sobie przyswoili.

 A kto tam ze znanych 
postaci tam przebywał? Ano, 
poza Chruszczowem – Leonid 
Breżniew/1906 - 1982/, Walter 
Ulbricht/1893 - 1973/, Włady-
sław Gomułka/1905 - 1982/, 
Josip Broz – Tito/1892 - 1980/, 
Janos Kadar/1912 - 1989/, 
Todor Żiwkow/1911 - 1998/, 
Edward Gierek/1913- 2002/, 
Aleksiej Kosygin/1904 -1980/ i 
wielu innych. Ciekawe – dawny 
Związek Radziecki sięgał od 
Bugu po Władywostok. Pełno 
tam lasów i puszcz. A jednak 
wszyscy zwalali się pod naszą 
granicę!

W latach późniejszych Wi-
skule zaliczyli nasi współcześni 
politycy – Jan Olszewski/1930 
- 2019/, Aleksander Kwaśniew-
ski/1954 -/ i Radosław Sikor-
ski/1963 -/.

Aż dziw bierze, że to hi-
storyczne miejsce, do dziś dnia 
zwane „daczą Chruszczowa”, 
jest zamknięte dla turystów . 
Upadek ZSRR i komunizmu 
to wyjątkowe wydarzenie we 
współczesnej historii świata. 
Pałac w Wiskulach mógłby tęsk-
nić życiem turystycznym. Jego 
znaczenie można porównać z 
pałacem Liwadia w Jałcie czy 
Cecilienhof w Poczdamie. Tam 
też tworzono nowy, powojenny 
ład.

Wiskule byłyby świetną 
marką promocji Puszczy Bia-
łowieskiej. O wiele lepszą niż 
wszystkie żubry razem wzięte.

Następnie skierowaliśmy 
się do Berezy Kartuskiej /Bia-
roza/. Mieścił się tam przed 
wojną, osławiony obóz dla 
niepokornych obywateli II 
Rzeczpospolitej. Oficjalnie 
nazywał się delikatnie „obozem 
odosobnienia”. Wiele napisano 
o „delikatności” tegoż przybyt-
ku, do którego lepiej  było nie  
zawędrować. Ostatnio brat inf-
lancki Bronisław Pastuszewski 

Na zdjęciu: Różana. Wejście do pałacu Sapiechów przed rekonstrukcją.
Fot. Romuald Kromplewski

Na zdjęciu: Bereza Kartuska. Byłe koszary carskie, a w latach 1933-1939 
polski obóz koncentracyjny. Blok dla więźniów.

Fot. Stefan Pastuszewski

doskonale opisał dzieje obozu 
w „Świecie Inflant” w numerze 
8/203/ z sierpnia bieżącego 
roku. Do dziś dnia, niejeden z 
obecnych polskich polityków 
marzy, aby powsadzać wszyst-
kich swych przeciwników do 
takiego obozu na  co najmniej 
trzy miesiące, bez żadnych są-
dowych ceregieli.

W Berezie, po zwiedzeniu 
obozu, zawędrowaliśmy do 
miejskiego muzeum. W daw-
nym ZSRR, każde rejonowe 

miasto posiadało muzeum 
własnej historii. Bardzo dobry 
to obyczaj, trwający do dziś. 
W muzeum prezentowano 
zdjęcia, dokumenty z historii 
miasta. Najwięcej ich było  z 
walki podziemia partyzanckie-
go przeciwko Niemcom w II 
wojnie. Nie brakowało prezen-
tacji dorobku kulturalnego i 
cywilizacyjnego rejonu; wiele 
widniało fotografii przodowni-
ków pracy socjalistycznej. Miłe 
przewodniczki z chęcią służyły 
wyjaśnieniami. Oglądaliśmy to 
wszystko z uwagą. 

Najbardziej myszkował po 
muzeum nasz Wielki Mistrz 
Stefan Pastuszewski. On lubi 
węszyć. I wywęszył! Na jednej 
z ekspozycji fotograficznej 
widniało zdjęcie drutów kol-
czastych pod prądem elektrycz-
nym, jakoby  nimi otoczony był 
przedwojenny obóz odosobnie-
nia. Pastuszewski zaprotestował 
u kustoszki muzeum

– Obóz Berezie nigdy nie 
był przykładowa otoczony dru-
tami z energią elektryczną.

– Będę interweniowała, ma 
Pan rację - przyznała.

Z drugim odkrytym pro-
blemem było już znacznie go-
rzej. Pastuszewski odkrył napis 
„Polska okupacja w latach 1921 
– 1939”. Znowu zaprotestował 
u kustoszki.  

- Nie było żadnej okupacji, 
gdyż państwo białoruskie nigdy 
nie istniało.

Ta jednak odpowiedziała 
jednoznaczne

– Taka jest nasza interpre-
tacja historii.

Na swój sposób miała ra-
cję. Rocznica 17 września 1939 
oficjalnie jest czczona na Biało-
rusi /także na Ukrainie/ jako 
„wyzwolenie zachodniej Biało-
rusi spod polskiej okupacji”. W 
każdej białoruskiej mieścinie 
jest ulica „17 Września 1939 
roku”. W tej materii nikt nicze-
go nie wskóra.

Dalszy ciąg naszej wyprawy 
to okolice Kosowa/Kosawa/. 
Niedaleko stamtąd jest Mere-
szowczyzna, miejsce narodzin 
Tadeusza Kościuszki /1746 
– 1817/.  W nawiązującym do 
epoki dworku mogliśmy cofnąć 
się do XVIII wieku. Choć brak 
jest autentycznych pamiątek 
po naszym bohaterze to jednak 
atmosferę poczuliśmy.

Naprzeciw dworku Ko -
ściuszków widoczny jest pałac 
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Pustowskich. Odbudowany zo-
stał wielkim wysiłkiem państwa 
białoruskiego. Poszliśmy tam 
pieszo. Akurat nastąpiła zim-
nica. My wszyscy, dosyć lekko 
ubrani, zmarzliśmy niemożeb-
nie. Chcieliśmy wejść do środka 
aby zwiedzić no i ogrzać się. Nic 
z tych rzeczy. Pałac zamknięto 
o godzinie 17 – tej i mogliśmy 
tylko pocałować klamkę. Całko-
wicie przemarznięci wsiedliśmy 
do naszego niedużego autoka-
ru i dalej w drogę.

Większość z nas miał już 
dosyć zwiedzania lecz główni 
organizatorzy Stefan Pastu-
szewski i  Jarosław Janczew-
ski solidnie realizowali plan 
wyprawy. Nakazali odwiedzić 
Różanę /Rużany/. Nie można 
było ominąć tej bliskiej już 
miejscowości.

Różana to ruiny wspaniałej 
kiedyś rezydencji rodu Sapiehów. 
Podziwialiśmy styl i rozmach ów-
czesnych architektów i inwesto-
rów. Wewnątrz mieścił się teatr, 
obszerna biblioteka, galerie 
pełne dzieł sztuki, liczne kom-
naty. Można sobie wyobrazić jak 
wspaniale sobie żyła arystokracja. 
Pałac został odrestaurowany w 
latach 1784 – 1786 po zniszcze-
niach wojny północnej Rosji ze 
Szwedami na początku tegoż 
stulecia. Po powstaniu listopado-
wym w latach 1830/1831 dobra 
Sapiehów zostały skonfiskowane. 
Większość dzieł sztuki zostało 
zrabowanych; zasiliły głównie 
muzeum Ermitaż w Petersburgu. 
Do dziś dnia tam są.

Proszę zwrócić uwagę na 
datę restauracji pałacu. To schy-
łek XVIII wieku. Polska w ruinie 
gospodarczej i socjalnej. Nasza 
magnateria akurat w tym czasie 
budowała dla siebie wspaniałe 
rezydencje. Można ich wymienić 
bez liku. Nic nie inwestowali w 
rozwój przemysłu, w obronność. 
Aby tylko garnąć do siebie. Sku-
tek takiej postawy był oczywisty – 
sąsiedzi połknęli nas w całości.

Umęczeni całodziennymi 
trudami, z głowami pełnymi 
wrażeń, wracaliśmy do gościn-
nych Prużan. Bractwo migiem 
zasnęło w autokarze. Nawet 
największe gaduły spośród nas 
– Tadeusz Topczewski, Jarosław 
Janczewski, Andrzej Bogucki 
oraz gość wyprawy – Karol 
Alichniewicz, przedsiębiorca 
z Bożenkowa, spali snem spra-
wiedliwych. Słychać było tylko 
miarowe, rytmiczne chrapanie. 
Niedługo potem wysiedliśmy 
w centrum Prużany. Nasze 
bractwo oraz towarzyszące nam 
goście -  panie i panowie, ledwo 
żywi, dowlekli się do progów 
domów miejscowych Polaków. 
Na widok suto zastawionych  
stołów, wszyscy nagle odzyskali 
siły. 

Podwileńskie ziemie, na 
których rozłożyły się dzisiej-
sze Werki, nadał w 1387 roku 
wileńskim biskupom król Wła-
dysław Jagiełło. Pagórkowaty, 
porośnięty lasem teren, przez 
który meandrując płynęła Wi-
lia, przypadł do gustu kościel-
nym hierarchom i postanowili 
wybudować tam sobie letnią 
rezydencję. Stanął wówczas na 
wzgórzu, nad brzegiem Willi 
drewniany dwór, na tyle okaza-
ły, że gościł nie tylko infułatów 
wileńskich, ale i koronowane 
głowy, takie jak Władysława IV 
czy Piotra Wielkiego. 

Okolica ta nie była odlud-
na już w pogańskich czasach, 
a o tym, skąd się wzięła nazwa 
Werki, mówi stara legenda. 
Otóż mieszkała tam piękna 
dziewczyna, w której zakochał 
się z wzajemnością arcykapłan 
Krewo-Kreweite. Owocem tej 
miłości było dziecko płci mę-
skiej. Arcykapłan, nie mogąc 
wziąć za żonę jego matki, po-
stanowił ukryć swoje ojcostwo i 
wpadł na pomysł, aby umieścić 
chłopczyka w gnieździe na 
drzewie rosnącym przy drodze, 
po której w tym dniu przejeż-
dżać miał książęcy orszak. I gdy 
książę Gedymin z przyboczną 
drużyną tam się znalazł, usły-
szał płacz dziecka. Krewo-Kre-
weite, który mu towarzyszył, 
oznajmił, że to bogowie zesłali 
tego chłopczyka, żeby został 
jego następcą. Książę nakazał 
więc arcykapłanowi, aby zajął 
się wychowaniem chłopca, któ-
remu nadano imię Lizdejko, 
biorąc je od litewskiej nazwy 
gniazda - lizda. A że płacz w 
języku starolitewskim to we-
rkti, więc miejsce, w którym 
go usłyszano nazwano Werki. 
Lizdejko po śmierci ojca rze-
czywiście został arcykapłanem 

Maciej i Jerzy Samusik

Rezydencja biskupów wileńskich w Werkach

i uważany był za protoplastę 
rodu Radziwiłłów.

A tymczasem w epoce 
pozbawionej już legend bi-
skup Konstanty Brzozowski 
(1644-1722) kazał rozebrać po 
1700 roku zniszczony upływem 
czasu dwór i w jego miejsce 
zbudować murowany pałac 
w stylu barokowym. W 1779 
roku biskup Ignacy Massalski 
(1726-1794) przejął na wła-
sność Werki, oddając w zamian 
rodowe dobra Czerwony Dwór 
pod Niemenczynem. Zbudo-
wany przed siedemdziesięciu 
laty pałac był już bardzo znisz-
czony i nowy jego właściciel 
postanowił zbudować nową 
rezydencję. W tym celu zaan-
gażował profesora architektury 
Akademii Wileńskiej, Marcina 
Knackfusa (1740-1803), ale 
widocznie jego projekt nie 
bardzo podobał się biskupowi, 
bo po roku zamienił Knackfu-
sa na Wawrzyńca Gucewicza 
(1753-1798), również profe-
sora Akademii Wileńskiej, a 
ten zmienił całkowicie projekt 
swojego poprzednika. 

Według projektu Guce-
wicza powstały trzy korpusy 

mieszkalne: środkowy - repre-
zentacyjny oraz usytuowane 
po bokach dwie identyczne 
oficyny. Dwukondygnacyjny 
korpus środkowy postawiono 
na planie wydłużonego pro-
stokąta, długości 85 metrów. 
W 25-osiowej elewacji fronto-
wej utworzono trzy wydatne 
ryzality. Środkowy był dzie-
więcioosiowy, a dwa boczne 
- trójosiowe. Przed ryzalitem 
środkowym stanął portyk, któ-
rego sześć jońskich kolumn 
w wielkim porządku dźwigało 
belkowanie i trójkątny fronton 
z polem wypełnionym reliefem 
przedstawiającym Cyncynata 
orzącego wołami pole. Bocz-
ne ryzality zamknięte zostały 
trójkątnymi szczytami, pod 
którymi umieszczono prosto-
kątne pola zapełnione płasko-
rzeźbionymi scenami z prac na 
roli. Ich autorem - oraz reliefu 
na frontonie portyku - był 
Tommaso Righi (1727-1802). 
Elewacja ogrodowa otrzymała 
na osi ryzalit półkolisty. Na 
wszystkich elewacjach, zarów-
no na parterze, jak i piętrze, 
duże, prostokątne okna, za-
mknięte półkoliście oddzielo-
ne zostały jońskimi pilastrami. 
Korpus główny pokryty zo -
stał dachem czterospadowym, 
zwieńczonym kopułą nakrytą 
blachą miedzianą. Częściom 
bocznym i ryzalitom zaprojek-
towano dachy dwuspadowe, 
ale lewego skrzydła bocznego 
nie zadaszono. Właściwie cały 
pałac nie został za życia Mas-
salskiego ukończony.

Oprócz głównego gmachu 
zbudowano dwie oficyny. Były 
to budynki dwukondygnacyjne, 
z nadbudowanym półpiętrem, 
dziewięcioosiowe w elewacji 
frontowej, z płytkim, czteroko-
lumnowym portykiem na osi. 
Prostokątne okna, o wydatnych, 

Na zdjęciu: Elewacja ogrodowa oficyny wschodniej

Na zdjęciu: Dawna oficyna wschodnia
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ozdobnych obramieniach, po-
przedzielane zostały pilastrami 
o jońskich głowicach, podob-
nie jak kolumny w portykach. 
Dwa skrajne okna na parterze 
w każdym skrzydle otrzymały 
trójkątne nadokienniki. 

Ponieważ główny gmach 
pałacowy nie został wykończo-
ny, biskup Massalski podczas 
pobytu w Werkach mieszkał w 
oficynie lewej, której wnętrze 
zostało wykwintnie urządzone. 
Meble sprowadził z Paryża, 
zgromadził znaczną kolekcje 
dzieł sztuki, wśród których po-
czesne miejsce zajmowały cen-
ne obrazy dawnych mistrzów. 
Był postacią kontrowersyjną. Z 
jednej strony krzewił oświatę, 
został pierwszym przewod -
niczącym Komisji Edukacji 
Narodowej, był mecenasem 
kultury i sztuki, patronował 
Wawrzyńcowi Gucewiczowi i 
Franciszkowi Smuglewiczowi, 
spowodował przebudowę w 
stylu klasycznym katedry wileń-
skiej, z drugiej zaś strony był 
„bohaterem” największej afery 
finansowej w dziejach polskiej 
edukacji, zwalczał dzieło Sejmu 
Czteroletniego, pobierał stałą 
pensję od posła rosyjskiego w 
Warszawie za popieranie po-
czynań władz carskich dążących 
do całkowitego zniewolenia 
Polski. W Werkach prowadził 
wystawne życie, a na biesiady 
zapraszał licznych gości, po 
których wysyłał do Wilna długie 
powozy zaprzężone w cztery 
konie. W 1794 roku wystąpił 
zdecydowanie przeciwko insu-
rekcji kościuszkowskiej. Tade-
usz Kościuszko wydał rozkaz 
aresztowania biskupa, a lud 
warszawski uznał go za zdrajcę 
i bez sądu powiesił. 

Majątek w Werkach zapi-
sał w testamencie bratanicy, 
Helenie Apolonii (1763-1815), 
zamężnej za księciem Karo-
lem Józefem Emanuelem de 
Ligne (1759-1792). Liczył, że 
książę dokończy budowę pa-
łacu, ale mąż bratanicy zmarł 
przedwcześnie, a ona po jego 
śmierci poślubiła Wincentego 
Potockiego (1740-1825) 
herbu Pilawa (Srebrna), 
podkomorzego koron-
nego, generała-lejtnanta 
wojsk koronnych, wła-
ściciela Niemirowa na 
Podolu i Połągi na wy-
brzeżu bałtyckim. Duże 
odległości między tymi 
posiadłościami a Werka-
mi powodowały trudno-
ści w ich administrowa-
niu, więc Potocki w 1816 
roku sprzedał Werki 
Stanisławowi Piotrowi 
Jasieńskiemu (?-1850) 
herbu Jastrzębiec, marszałkowi 
szlachty powiatu wileńskiego. 
Niedokończony główny korpus 

pałacu, zdewasto-
wany jeszcze w 1812 
roku przez żołnie-
rzy napoleońskich, 
nie nadawał się do 
zamieszkania, więc 
Stanisław P. Jasień-
ski wyremontował 
lewą,  wschodnią 
of icynę i  w niej 
urządził sobie re-
zydencję, do któ-
rej zapraszał - po-
dobnie jak biskup 
Massalski - wileńską 
arystokrację, aby 
pochwalić się zbio-
rami dzieł sztuki, 
których część zo-
stawił mu wraz z 
oficynami Wincen-
ty Potocki. 

W 1839 roku 
zespół parkowo-pałacowy w 
Werkach kupił książę Ludwik 
Sayn-Wittgenstein (1799-1866), 
żonaty od 1820 roku ze Stefanią 
ks. Radziwiłłówną (1809-1832), 
a po jej śmierci z księżną Leonil-

lą Bartiatińską (1816-1918). W 
1846 roku kazał rozebrać do 
fundamentów zdewastowa -
ny budynek pałacowy, a do 
wschodniej oficyny dobudować 
z jednej strony poprzeczne, 
trójosiowe skrzydło, mieszczące 

salę balową i zwieńczone kwa-
dratową wieżyczką, z drugiej zaś 
- obszerny, dwukondygnacyjny 

ogród zimowy. W ten sposób 
rozbudowana oficyna przybrała 
wygląd willi włoskiej. Znalazły 
się w niej bogate zbiory sztuki, 
w części należące niegdyś do 
biskupa Massalskiego i marszał-
ka Jasińskiego, ale w większości 

nabyte przez księcia Sayn-Wit-
tgensteina i jego żony. Galeria 
obrazów liczyła około 200 płó-
cien, wśród których wyróżniały 
się dzieła Horacego Verneta, 
Kamila Roqueplana, Aleksan-
dra Gabriela Descampsa oraz 

pojedyncze prace przy-
pisywane Rembrandtowi, 
Rubensowi i Leonardowi 
da Vinci. Był wśród nich 
pełen zestaw portretów 
Radziwiłłów z okresu 
od XV po drugą połowę 
XVIII wieku, przeniesio-
ny z Nieświeża. Również 
z nieświeskiego zamku 
pochodziła zbrojownia 
umieszczona w najwięk-
szej sali, nazwanej rycer-
ską, a będącej właściwie 
jadalnią. Na ścianach 
rozmieszczono kolekcję 

białej broni, a w kredensach 
mahoniowych srebro stołowe 
na 40 stołowników. W róż -

nych miejscach 
rozmieszczono 
antyczne rzeźby, 
a na schodach fi-
gurki Pinellego. 
Ogród zimowy 
łączył się z poko-
jami mieszkalny-
mi i wypełniony 
był egzotyczną 
roślinnością, od-
świeżaną bezu -
stannie dwoma 
wodotryskami. 
D o j r z e w a ł y  w 
nim ananasy i ba-
nany, a w pozła-
canych klatkach 
śpiewały ptaki. 

Książę Lu -
dwik Sayn-Witt-
genstein zapisał 
Werki swojej dru-

giej żonie, Leonille Bartiatiń-
skiej, ale jego syn z pierwszego 
małżeństwa, Piotr  Dominik 
Ludwik (1831-1887) wykupił je 
od macochy w 1874 roku i po-
zostawały w jego rękach przez 
13 lat. W testamencie zapisał 
je swojej siostrze, Marii (1829-
1897), zamężnej za księciem 
Chlodwigiem Carlem Vikto-
rem Hohenlohe-Schillingsfür-
stem (1819-1901), kanclerzem 
pruskim. Po śmierci księcia 
Hohenlohe Werki nabyła Alek-
sandra Czepielewska w imieniu 
swojego męża Jana, gubernato-
ra wileńskiego. Jego działalność 
w Werkach polegała głównie na 
parcelacji majątku i sprzeda-
waniu go w częściach. W 1911 
roku największą część z zało-
żeniem parkowo-pałacowym 
kupił Kazimierz Karp-Spinek 
i on okazał się ostatnim pry-
watnym właścicielem zespołu 
pałacowego w Werkach. Zmarł 
tam w 1942 roku. 

Podczas I wojny światowej 
przemarsze i postoje wojsk 
oraz umieszczenie w pałacu 
niemieckiego szpitala w znacz-
nym stopniu zrujnowały Werki 
i ograbiły ze wszystkich dzieł 
sztuki pozostawionych tam 
przez poprzednich właścicieli. 

Po zakończeniu II wojny 
światowej dawny majątek bisku-
pów wileńskich w Werkach został 
znacjonalizowany, a budynki pa-
łacowe przeznaczono na szkoły. 
W latach 1949-1956 były siedzibą 
szkoły kształcącej przewodni-
czących kołchozów, a w ciągu 
następnych czterech lat mieściło 
się w nich Technikum Hodowli 
Zwierząt i internat dla uczniów. 
W 1959 roku przejęła je Litewska 
Akademia Nauk z przeznacze-
niem dla Instytutu Botaniki, który 
mieści się tam również dzisiaj. 
Werki znajdują się obecnie w gra-
nicach administracyjnych Wilna, 
a park pałacowy stał się częścią 
parku regionalnego o obszarze 
36 hektarów.

Na zdjęciu: Portyk oficyny zachodniej

Na zdjęciu: Stróżówka przy bramie wjazdowej

Na zdjęciu: Tak wyglądał pałacu w Werkach zbudo-
wany wg projektu Wawrzyńca Gucewicza
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W założeniu miała to być 
(chyba) opowieść – rozważa-
nie o wolności człowieka, jej 
uwarunkowaniach i realiza-
cjach w warunkach polskich, 
rozumianych jako wyzwolone 
w zestawieniu z warunkami 
białoruskimi, rozumianymi 
jako zniewolone, co oczywiście 
jest wulgarnym uproszczeniem 
i nieznajomością rzeczy. Mimo 
takiego autorskiego, schema-
tycznego skądinąd założenia, 
okazuje się w trakcie czyta-
nia tejże książki, że wolność 
człowieka mniej zależy od 
warunków w sensie polityczno 
– społecznym, a bardziej od 
ukształtowania wewnętrznego, 
potrzeb i umiejętności ich 
zaspokojenia. Bo w Mińsku, i 
prostytucja kwitnie, i popisują 
się na harleyach „żelaźni bracia” 
ze swoimi „nażopnikami” czyli 
siedzącymi z tyłu na motocy-
klowym siodełku „żelaznymi sio-
strami”, i wszystko można kupić, 
jeśli są pieniądze i w dowolny 
sposób się zabawić, o ile oczy-
wiście znajdzie się odpowied-
niego partnera, co w przypadku 
spokojnego i nostalgicznego, 
ale też ukształtowanego w 
szacunku dla tradycji, choćby 
komunistycznej, narodu bia-
łoruskiego, a raczej narodów 
zamieszkujących to państwo, 
nie jest takie łatwe.

A że nie jest łatwe, to au-
torka – narratorka reportażu i 
wspomnienia zarazem pt. „Bia-
łorusinka”, występująca pod, 
bezprawnie zawłaszczającym 
białoruskie wartości i symbole, 
pseudonimem Marta Pińska 
oraz ogarnięta feministyczną 
pasją wyzwalania kobiet, spro-
wadza wolność człowieka do nie 
zobowiązującego seksu. Zanar-
chizowawszy swoje wnętrze, pu-

Stefan Pastuszewski

Kolejny paszkwil na Białoruś i ... kobiety

stawe zresztą (jest to, przybyła 
z Krakowa, lektorka języka pol-
skiego), i w imię nowoczesności 
wyeliminowawszy tradycyjne 
wartości, swoją pustkę usiłuje 
zastąpić schematem, od które-
go zresztą się odżegnuje (ach, 
ta kobieca niekonsekwencja!) 
wyzwolonej seksualności. Skoro 
jednak człowiek, w tym kobieta, 
to jednak nie zwierzę i wszystko 
wartościuje, więc seks urasta 
na tej pustyni intelektualno 
– emocjonalnej, o duchowej 
już nie wspominając, do rangi 
bałwana, w sensie parareligij-
nym oczywiście. Stąd żenujące, 
mechanistyczno - biologistycz-
ne, choć bardzo precyzyjne i 
nie bez literackiego zacięcia, 
opisy stosunków seksualnych, 
o dziwo jednak kończących 
się przytuleniem do ciepłej, 
owłosionej piersi mężczyzny 
(ot, kobieca konsekwencja!), 
która również zdaje się być sze-
rzej rozumianą przystanią po 
całodniowych szaleństwach. Bo 
autorka – narratorka jest osobą 
– z pustki swojej oczywiście i z 
założenia używania świata bez 
żadnych zahamowań – bardzo 
ludyczną. Nawet opisując swoje 
prostackie przygody bawi się 
... pisaniem. Są to opisy bez 
wątpienia pornograficzne i po-
przez swą fizjologiczną detalicz-
ność, tudzież chorobliwą pasję, 
perwersyjne. O patologicznej 
psychice tej kobiety świadczy 
również fakt, że pojawiają się 
one za często, a autorka – nar-
ratorka poluje w swym oglądzie 
świata na erekcję w spojrzeniu 
mężczyzn i rozwarcie waginalne w 
uśmiechach kobiet (s. 7).

Wszystkie te trujące opary 
zdają się unosić nad książką o 
nieuzasadnionym tytule „Bia-

łorusinka”, który należałoby 
zastąpić tytułem „Pusta Polka”, 
bo w istocie jest to rzecz o takiej 
właśnie kobiecie, z własnej woli 
zresztą, dwa lata przebywającej 
w Mińsku. Wyzwolona krako-
wianka nie umie sobie poradzić 
ze swoim wyzwoleniem, ale też 
z wolnym czasem, którego, po 
odbębnieniu kilku lekcji dzien-
nie, ma widać w nadmiarze. Z 
uwagi na swój kobiecy egoizm 
(kobiety podobno interesują 
się tylko dziećmi i swoimi uczu-
ciami, (autorka – narratorka 
jako free woman nie chce mieć 
dzieci) nie potrafi empatycznie 
wczuć się w białoruską rzeczywi-
stość, zainteresować się nią do-
głębnie. Opisuje ją wprawdzie 
interesująco, ale powierzchow-
nie, od strony stolicy, która w 
żadnym przecież kraju nie jest 
wziernikiem do istoty kraju, 
rozrywek w tejże stolicy oraz 
schematów wyczytanych w „Ga-
zecie Wyborczej” na temat „reżimu 
Łukaszenki”, którego to reżimu 
skądinąd sama nie doświadcza, 
bo hula sobie gdzie i jak tylko 
chce, a, nieudane zresztą, pró-
by skontrolowania przez milicję 
jej patologicznej obyczajowości 
w hotelu w Witebsku nie można 
przecież traktować jako objawu 
terroru. A przecież jako kobieta 
wyzwolona cieszy się, że w Biało-
rusi jest dopuszczalna aborcja, 
bo przecież dziecko to ... utrata 
wolności (s.88).

Marta Pińska (pseudo -
nim!) nie ma poważniejszych 
zainteresowań z wyjątkiem ma-
larstwa, ale jest to jednak pasja 
bardzo powierzchowna i sche-
matyczna, rozpoczynająca się i 
w zasadzie kończąca na jednym 
nazwisku (Birula – Białyniecki), 
przymierzanym tu i ówdzie do 

innych realizacji malarskich. 
Zresztą w Mińsku wybitnych 
galerii sztuki nie ma, a to co 
współcześnie tam napływa i tam 
się tworzy ma charakter wtórny 
i komercyjny. 

Jedno co należy oddać 
Marcie Pińskiej (pseudonim!), 
to obrazowość  języka (świetny 
opis socklasycyzmu w centrum 
grodu nad Świsłoczą, s. 17 - 20) 
oraz klarowność i gładkość 
tegoż. Czyta się ten  reportaż – 
wspomnienie łatwo, rozbudza 
wyobraźnię (scenami fizjolo-
giczno – pornograficznymi 
tudzież) oraz coś tam poznaje, 
głównie ze sfery obyczajowości 
mińskiego (nie białoruskiego!) 
establishmentu dziennikarsko 
- artystyczno – nowobogackie-
go. Ale i on jest tylko pianą 
na powierzchni, nieznanej 
dla autorki, głębi: „Zbierała 
wokół nienawistne spojrzenia pro-
letariatu mińskiego, spieszącego 
posłusznie na pierwszą zmianę” 
(s.13). W ogóle ta perwersyjna 
reporterka szydzi z wszystkiego 
co białoruskie, zdaje się, że jest 
nawet negatywnie  nastawiona 
do tego kraju i ludzi tu zamiesz-
kujących. Nawet jakby mściła 
się za swoje „mińskie wygnanie” 

Najbardziej jednak po-
znawczy i pełen niekłamanej 
pasji jest detaliczny opis miłości 
lesbijskiej między Martą Pińską 
(pseudonim!) a białoruską 
dziennikarką, piszącą też okrop-
ne albo jedynie nieudolnie 
przetłumaczone przez Martę 
Pińską (pseudonim!) wiersze. 
Zdemoralizowana i osamotnio-
na, bo Łotysza, z którym żyje 
raczej tylko wieczorami i nocą w 
drewnianym domku w centrum 
Mińska, traktuje tylko jako in-
strument dla do sexu.

Na zdjęciu: Pawilon ogrodowy zwany „Pałacem małym”Na zdjęciu: Oficyna zachodnia
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Niemniej krakowianka ze 
Stradomia, rozpaczliwie czepia 
się „czegoś większego”, a stała 
się nią ostatecznie fascynacja, 
psychiczna i erotyczna zara-
zem Anną czyli kształtną blond 
Słowianką o nieco za dużych pier-
siach, która też nie może dać 
sobie rady ze swoim femini-
stycznym wyzwoleniem, w znie-
wolonej (!) przecież Białorusi. 
Po prostu w swej nowomodnej 
mińskiej obyczajowości tak 
bardzo odstała od staroświec-
kiej obyczajowości większości 
społeczeństwa, że znalazła 
się w próżni. Białorusinka, w 
odróżnieniu od Polki, która 
traktuje seks sportowo i lecz-
niczo jako panaceum na cerę 
i figurę, ma z kolei skłonności 
nimfomańskie (w ciągu jedne-
go dnia spędzonego w Wilnie 
spółkuje bezinteresownie, przy 
użyciu prezerwatyw noszonych 
z torebce, z młodym Litwinem 
i starym Żydem) tęskni jednak 
do naturalnego świata damsko 
– męskiego czyli uzależnienia 
się samicy od samca, jeśliby 
się już wulgarno – naukowym 
językiem lektorki M. Pińskiej 
(pseudonim!) posłużyć.

A jednak Polka auten -
tycznie kocha, z zazdrością 
włącznie, tę pełną sprzeczności 
i tajemniczej nostalgii Białoru-
sinkę. I jest to - mimo patolo-
gicznych przecież miazmatów 
- jedyna godna szacunku war-
tość w tej ekshibicjonistycz-
nej opowieści Marty Pińskiej 
(pseudonim!). Bo reszta jest 
mimowolnym, jako że autorka 
w swym rozwydrzonym femini-
zmie nie panuje nad wymową 
swych psycho – werbalnych 
ekubluracji, paszkwilem na 
Białoruś i ... kobiety. Po kil-
kunastu stronach okazuje się 
jednak, że ta fascynacja tą „ot-
chłanią pełną wybujałej erotyki, 
pożądań i dwuznaczności” (s. 
56), mija a pozostaje jedynie 
mechanistyczne przyzwyczaje-

nie. „Dawno ze sobą nie spałyśmy 
i patrzyłam na nią z rosnącym 
apetytem” (s.82).

Najdz iwnie j sza  w  tym 
wszys tkim jes t  obrona te j 
książki przeprowadzona przez 
wydawcę, którego skądinąd 
cenię, Sokrata Janowicza. Jako, 
że rzecz przed ukazaniem się 
na papierze, długo błądziła 
po internecie, to spotkała się 
ze – słusznym według mnie – 
potępieniem przez „tradycjona-
listycznie i przyziemnie” – jak szy-
dzi S. Janowicz – nastawionymi 
... młodymi Białorusinami. To, 
że zdemoralizowana kobieta 
opowiada o swoich zwierzę-
cych harcach, podniecając się 
wtórnie tym opowiadaniem, 
można jeszcze zrozumieć, bo 
babską rzeczą jest gadać i żyć 
wspomnieniami. Ale to, że te 
żenujące, a im bardziej w głąb 
książki, tym bardziej naciągane 
opowieści, zyskują poparcie S. 
Janowicza, to już jest zupełnie 
niezrozumiałe. Ten zasłużony 
pisarz i białoruski działacz 
narodowy, choć z polskich  
Krynek, bezpodstawnie beszta 
swych młodych rodaków za 
„brak tolerancji, wręcz zacofanie 
mentalne” (s. 5).

Zostawmy go jednak w 
spokoju, bo wydaje mi się, że to 
już nie poglądy i racjonalność, 
tylko problem gieratryczny 
(chorobliwe podglądactwo pod 
koniec życia; biblijna Zuzanna 
i lubieżna starcy oraz Miłoszo-
wie: „Każdą podglądam osobno, 
ich tyłki i uda, zamyślony, kołysany 
marzeniami porno”). Niemniej 
nie ma racji zasłużony wydawca 
pisząc, że „Białorusinka” wy-
przedza czas Białorusi, a Polska 
ma to za sobą” (s.5). Perwersja i 
orgiastyczność były już w staro-
żytnym Rzymie i nijak się to ma 
do przemian cywilizacyjnych.

Marta Pińska, Białorusinka, Kryn-
ki 2004, Willa Sokrates, ss.112

Rok 1930, ogłoszony uro-
czyście Rokiem Wielkiego 
księcia Witolda, rozpoczął się 
na Litwie z impetem. Już 5 
stycznia w Kalwarii pod Ma-
riampolem w czasie choinki 
z zabawy dla dzieci z polskiej 
szkoły, wrzucono pojemniki z 
cuchnącym gazem. Jeszcze w 
tym samym miesiącu w pocze-
kalni kolejowej w Koszedarach 
urządzono „sąd społeczny” nad 
Jagiełłą, skazując go na karę 
śmierci, 500 lat po zgonie. 
Kolejne ważne wydarzenia 
miały miejsce w Kownie w dniu 
23 maja. Tego dnia odbył się 
wiec uliczny na którym żądano 
usunięcia języka polskiego z 
kościołów oraz zamknięcia pol-
skich instytucji i organizacji. 
Bandy wyrostków zdemolowały 
gmach przy ulicy Orzeszkowej, 
gdzie mieściły się siedziby 
polskim organizacji społecz-
nych. Następnie powybijano 
szyby w gmachu gimnazjum 
polskiego i przerwano egza-
min maturalny.  Chuligani 
litewscy zniszczyli doszczętnie 
polską księgarnię „Stella”. Wy-
bito również szyby w cukierni 
Perkowskiej oraz w zakładzie 
fotograficznym Sawsienowicza. 
W czasie zamieszek pobito do-
tkliwie kilku polskich uczniów. 
Policja mająca główną siedzibę 
w pobliżu gmachu gimnazjum 
polskiego, nie interweniowa-

Krzysztof  Sidorkiewicz

Litwa zmienia się

ła. Kilka dni później, w Boże 
Ciało, zorganizowana grupa 
szaulisów sprowokowała za-
mieszki w Wysokim Dworze. 
Szaulisi wtargnęli do kościoła 
podczas polskiego nabożeń-
stwa, żądając przerwania mszy 
i mówienia po litewsku. Gdy 
chwilę później ksiądz wycho-
dził z kościoła z procesją, szau-
lis Budkus wytrącił mu z rąk 
monstrancję, po czym strzelił 
kilkakrotnie z rewolweru w 
powietrze. Był to sygnał do 
rozpoczęcia napadu na wier-
nych, których pobito laskami i 
kastetami. Po zajściach naczel-
nik powiatu Koszedary skazał 
na kary więzienia i grzywny 17 
Polaków, w tym 3 kobiety.                                                                                                                                        

Od tamtego czasu upły-
nęło z górą 80 lat. Dzisiaj na 
Litwie nikt nie przerywa pol-
skich nabożeństw, nie żąda 
zlikwidowania polskich organi-
zacji społecznych. Nie odnoto-
wuje się niszczenia budynków 
mieszczących polskie szkoły, 
ani dewastowania lokali usłu-
gowych prowadzonych przez 
Polaków. Przypadki pobicia z 
powodu mówienia po polsku 
zdarzają się sporadycznie.                                                                                                           
Można zatem powiedzieć, że 
Litwa zmienia się. Zmiany 
zachodzą wprawdzie w żółwim 
tempie, ale we właściwym kie-
runku.    

Od 1 października 2019 
Rosja wprowadziła dla po -
dróżnych odwiedza jących 
(Ingria) Sankt Petersburg 
bezpłatne wizy elektroniczne, 
które pozwolą na maksymal-
nie 8-dniowy pobyt na tym 
terenie. Od 1 lipca obywatele 
53 państw mogą ubiegać się 
o darmowe e-wizy do obwodu 
kaliningradzkiego. 

Elektroniczne wizy, umoż-
liwiające turystom darmowy 
wjazd na teren obwodu kali-
ningradzkiego funkcjonują 
już od 1 lipca 2019 r. Od 1 
października będzie można z 
nich korzystać również pod-
czas podróży do Petersburga. 
E-wiza pozwoli turystom na 
pobyt w Rosji przez 8 dni. 

Pocztylion. Postimees

Zdaniem Aleksandra Biegło-
wa, gubernatora Petersburga, 
przyczyni się to do rozwoju 
turystyki w regionie.  

Turyści będą mogli apli-
kować o wizy na stronie rosyj-
skiego Ministerstwa Spraw Za-
granicznych nie później niż na 
cztery dni przed planowanym 
przybyciem do Rosji. Wnio-
skujący nie zostaną obciążeni 
żadną opłatą konsularną. Do 
przekroczenia granicy tury-
stom będzie potrzebny numer 
identyfikacyjny nadany przy 
wydaniu wizy oraz dokument 
tożsamości. Aby przekroczyć 
granicę, trzeba będzie posia-
dać także ubezpieczenie oraz 
bilet powrotny lub potwierdze-
nie jego zakupu.

Agnieszka Masalyté 

Randka z Wilnem

Tu wąska uliczka, tam dach łaskocze chmury. 
Nieudane graffiti, odłamki baroku,
Wilia leniwie płynąca, nie ma dokąd się śpieszyć,
ty też przy niej chętnie zwalniasz kroku.
Siadasz pod starym drzewem i z dala od ludzi. 
Nucisz dawną piosenkę sprzed wielu laty. 
Pieścisz okiem łakomie wysmukłość gotyku, 
gubisz rzeczywistość, zapominasz daty.
Jesteś na randce z Wilnem. Nikogo ci nie trzeba.  
Wolisz go bardziej nit zamorskie skrawki nieba.
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Z polskich wychowanków 
Uniwersytetu Dorpackiego 
trzeba przede wszystkim wyróż-
nić przyrodoznawcę Benedyk-
ta Dybowskiego (1833 - 1930). 
W latach 1853 - 1857 studiował 
on tu medycynę i przyrodo-
znawstwo, w roku 1862 obronił 
rozprawę doktorską. W roku 
1864 był aresztowany za dzia-
łalność rewolucyjną i zesłany 
na Syberię Wschodnią nad  
Bajkał. Badania tam prowa-
dzone przyniosły światową sła-
wę. B. Dybowski jest autorem 
ponad 350 prac naukowych 
(zoogeografia, systematyka 
zwierząt, anatomia porównaw-
cza itd.).

Wielką zasługę w badaniu 
Syberii ma także drugi ab-
solwent Dorpatu Aleksander 
Czekanowski (1833 - 1876), 
który studiował mineralogię i 
geologię. Zesłany na Syberię 
za udział w powstaniu stycznio-
wym, zaczął badać geologię, 
paleontologię, meteorologię 
i botanikę okolic Bajkału i 
Północnej Syberii. Imię Cze-
kanowskiegop nosi w Jakucji 
pasmo górskie długości 320 
km, 13 wykopaliskowych zwie-
rząt i 4 gatunki współczesnych 
roślin.

Wybitnym polskim zoo-
logiem i paleontologiem był 
brat B. Dybowskiego, Wła -
dysław Dybowski (1838 albo 
1839 - 1910), który studiował w 
Dorpacie w latach 1857 – 1862 
zoologię, obronił rozprawę 
magisterską i doktorską, a 
potem był asystentem w kate-
drze mineralogii i prywatnym 
docentem. Droga do fotela 
profesora była dla niego za-
mknięta ze względu na po -
glądy polityczne. Ukazało się 
prawie 100 artykułów z zakresu 
paleontologii, zoologii, bota-
niki i etnografii.

Znanym mineralogiem 
stał  s ię Stanisław Thugutt 
(1862 - 1956), późniejszy pro-
fesor i rektor Uniwersytetu 
Warszawskiego. Był on założy-
cielem polskiego czasopisma 
„Archiwum Mineralogii” i dłu-
goletnim jego redaktorem.

Geologiem i paleontolo-
giem został Józef Siemiradzki 
(1858 - 1933), który studiował 

w latach 1878 - 1884 w Dorpa-
cie, gdzie obronił rozprawę 
magisterską i doktorską. Póź-
niej pracował jako profesor 
na Uniwersytecie Lwowskim. 
Jest on autorem monumen-
talnego dzieła „Geologia ziem 
polskich”.

Utalentowanym chemi-
kiem - organikiem był Jakub 
Natonson (1832 - 1884), któ-
ry studiował w latach 1850 
-1854 i obronił w roku 1855 
rozprawę magisterską. Później 
był profesorem Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Wszechstronnie utalen-
towanym człowiekiem był Lu-
dwik Bruner (1871 - 1913), 
chemik, krytyk literacki, poeta 
i nowelista. Był on profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kierownikiem pierwszego pol-
skiego laboratorium chemii 
fizycznej. W Dorpacie otrzymał 
wykształcenie także znany pol-
ski zootechnik i chemik Wale-
rian Kiecki (1868-1920).

W zakresie biologii wiel-
ki wkład w rozwój polskiej i 
światowej nauki wnieśli: Wła-
dysław Rothert (1863 - 1916) 
i Bolesław Hryniewiecki (1875 
- 1963). W. Rothert studiował 
w latach 1880 - 1884. Później 
pracował jako profesor botani-
ki na uniwersytecie w Kazaniu, 
Charkowie i Odessie. Zasłynął 
przez prace w zakresie helio-
tropizmu i budowy żyłkowej 
błony roślin. B. Hryniewiecki 
rozpoczął studia w Dorpacie 
po tym jak został usunięty z 
Uniwersytetu Warszawskie -
go za udział w demonstracji 
politycznej.  Nad rzeką Emą 
studiował on w latach 1895 
- 1900 agronomię, botanikę 
i chemię. Po ukończeniu stu-
diów pracował w katedrze jako 
asystent i prywatny docent. W 
roku 1900 obronił rozprawę 
magisterską a w roku 1914 
doktorską. Później B. Hry -
niewiecki był profesorem i 
rektorem Uniwersytetu War-
szawskiego oraz  rzeczywistym 
członkiem Polskiej Akademii 
Nauk, założycielem Polskiego 
Towarzystwa Botanicznego i 
jego długoletnim przewodni-
czącym.

W latach 1915 - 1918 pra-
cował w dorpackim obserwa-
torium astronomicznym i na 
uniwersytecie jeden z najwy-
bitniejszych polskich astrono-
mów Tadeysz Banachiewicz 
(1882 - 1954).

Uniwersytet dorpacki dał 
Polsce szereg wybitnych medy-
ków. Wśród nich zasługuje na 
szczególną uwagę Tytus Chału-
biński (1820 - 1889), założyciel 
uzdrowiska Zakopane. Prócz 
medycyny zajmował się on mi-
neralogią, chemią, botaniką, 
etnografią i alpinizmem.

W Dorpacie studiował 
w latach 1847 - 1850 Ludwik 
Teichmann (1823 -  1895), 
który później był profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i wiceprezydentem Akademii 
Umiejętności. Po historii na-
uki Teichmann wszedł z tak 
zwaną „próbą Taichmanna”, 
ważną metoda badania krwi.

Jednym z najlepszych pol-
skich chirurgów był Bronisław 
Kader ( 1863 - 1937), który 
studiował w latach 1881 - 1889, 
a potem pracował w tamtejszej 
kl inice chirurgicznej jako 
asystent.

W medycynie zasłynęli też: 
H. Fudakowski, S. Janikowski, 

Mirosław Zarucki 

Dorpatczycy

I. Baranowski, J. Brudziński, 
R. Pląskowski, K. Kiecki, L. 
Natanson.

Z zakresu nauk humani-
stycznych trzeba wyróżnić hi-
storyka, etnografa i podróżnika 
Aleksandra Jabłonowskiego 
(1829 - 1913), historyka i ar-
cheografa Adolfa Pawińskiego 
(1840 - 1896) dyrektora war-
szawskiego Archiwum Głównego 
i profesora Uniwersytetu War-
szawskiego. Wybitnym badaczem 
słowiańskich kultur i literatur był 
krytyk i publicysta Marian Zdzie-
chowski (1861 - 1938), profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
rzeczywisty członek Akademii 
Umiejętności.

W dorpackim uniwersytecie 
studiował cały szereg polskich 
pisarzy (A. Groza, E. Żeligowski, 
B. Zaleski, J. B. Dziekoński, J. 
Jankowski i inni). Wśród nich 
jest najbardziej znany Józef 
Weyssenhoff (1860 — 1932). 
W latach 1885 — 1888 studiował 
on prawo.

Wśród wychowanków uni-
wersytetu znad Emy jest polski 
kompozytor Franciszek Brzeziń-
ski (1867 - 1944) i wielu innych 
działaczy nauki i kultury, którzy 
sami siebie nazywali dorpatczy-
kami.

Pocztylion. Postimees

W poprzednich latach au-
tostrady i drogi ekspresowe bu-
dowano w naszym kraju głow-
nie wzdłuż osi zachód-wschód. 
Zaniedbywano budowę dróg 
wzdłuż osi północ-południe, 
szczególnie we wschodniej 
części naszego kraju. Ustawiało 
to Polskę w roli kraju tranzy-
towego na biznesowym szlaku 
między Niemcami a Rosją.

Ostatnio pojawiły się nowe 
cele dla rozwoju polskiej infra-
struktury, które komponują 
się z projektem Międzymorza. 
Chodzi o gospodarczą integra-
cję krajów leżących między Bał-
tykiem, Adriatykiem i Morzem 
Czarnym. W ten plan doskona-

le wpisuje się budowa szlaku 
drogowego Via Carpatia. Jest to 
droga ekspresowa powstająca 
wzdłuż wschodniej granicy 
Polski. Połączy Białystok, Lu-
blin i Rzeszów. Via Carpatia jest 
projektem międzynarodowym. 
Docelowo ta trasa, wraz z od-
nogami, połączy porty na Bał-
tyku z Adriatykiem i Morzem 
Czarnym. Trasa przechodzić 
będzie przez Słowację, Węgry, 
Rumunię, z odgałęzieniami do 
rumuńskiego portu Constanca 
i bułgarskiej Warny, a na połu-
dnie do greckich Salonik. Via 
Karpatia łączyć się będzie z Via 
Baltica, która spaja Inflanty z 
Europą Zachodnią.   


