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Nazwisko Radziwiłłów wy-
stępuje pierwszy raz w doku-
mencie unii polsko-litewskiej 
w 1401. W XVI w. ród podzielił 
się na kilka linii, z których dwie 
przyjęły kalwinizm, z czego jed-
na tylko przez dwa pokolenia i 
pod koniec XVI w. przeszła na 
katolicyzm, ale druga pozostała 
mu wierna aż do wygaśnięcia 
pod koniec XVII wieku. 

Radziwiłł lub Radźwił to 
polskie formy językowe (patro-
nimiki Radziwiłłowic(z), Radź-
wiłowic(z)). Pochodzą od pier-
wotnie białoruskiego Radzivil’ , 
czyli derywatu na il od podstawy 
Radziv-, pochodzącej ze skró-
conej formy imienia Radzivón 
(z v usuwającym rozziew od 
cerkiewnego Rodi.ón, porównaj 
Larivón od Lari.ón (Ilarión) czy 
Ljavónt od Le.ón), podobnie jak 
Stanil’ od Stanislav. Do litew-
skiego przejęte jako Radzivìlas, 
Radzvilà. Jak pisze Marceli Anto-
niewicz, legendarny założyciel 
rodu to Syrpuć (lit. Sirputis; ur. 
ok. 1340-1400) – książę na Kier-
nowie, półlegendarny przodek 
rodu Radziwiłłów, syn Wirszyłły 
(lit. Viršila). Z nieznaną z imie-
nia żoną miał dwóch synów, 
Ościka i Dargisa. 

Trzy Trąby - Herb Radziwił-
łów, został nadany przez cesarza 
w 1547 r. Mikołajowi Radzi-
wiłłowi Czarnemu. Wielkość 
i znaczenie rodu podkreśliło 
uzyskanie 14 grudnia 1547 od 
cesarza Ferdynanda I, tytułu 
książącego potwierdzonego w 
Rzeczypospolitej na mocy aktu 
unii lubelskiej z 1569 r., przez 
poszczególne linie w kolejności: 
linia na Goniądzu i Medelach w 
1515/1518 r. – wygasła w linii 

Andrzej Bogucki

Radziwiłłowie – możny ród  

męskiej w 1542 r., linia na Ołyce 
i Nieświeżu w 1547 r. – żyje, linia 
na Birżach i Dubinkach w 1547 
r. (tzw. „linia kalwińska”) – wy-
gasła w linii męskiej w 1669 r. 

Witold Banach zaznacza, że 
potęgę rodu zbudowali w XVI w. 
bracia stryjeczni: Mikołaj Radzi-
wiłł „Czarny” (zm. 1565) – zało-
życiel linii na Ołyce i Nieświeżu 

oraz Mikołaj Radziwiłł „Rudy” 
(zm. 1584) – założyciel linii na 
Birżach i Dubinkach. Ten drugi 
doprowadził do małżeństwa 
swojej siostry Barbary Radziwił-
łówny z królem Zygmuntem Au-
gustem. Radziwiłłowie zdobyli 
pozycję dominującą w stosunku 
do innych magnatów i szlachty. 
Stali się najzaciętszymi obroń-
cami odrębności Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, a zarazem 
protektorami różnowierstwa na 
Litwie. 

Radziwiłłowie mogli sobie 

pozwolić na prowadzenie poli-
tyki sprzecznej z wolą władców 
Rzeczypospolitej. W 1655 roku 
(potop szwedzki), pochodzący z 
kalwińskiej linii Janusz i Bogu-
sław Radziwiłłowie próbowali 
zerwać unię Litwy z Koroną 
i uznali protektorat Szwecji 
nad Litwą. Jednak wystąpi -
ła przeciwko nim inna gałąź 

Radziwiłłów z linii na Ołyce 
i Nieświeżu. W czasach króla 
Augusta II Mocnego i później 
muzułmańscy ci przestali jed-
nak odgrywać pierwszoplanową 
rolę polityczną niemniej przy-
ćmiewali inne rody magnackie 
ogromem fortuny, założyli kilka 
ordynacji. Do 1831 roku wydali 
jednego kardynała, 3 biskupów, 
21 ministrów i 37 wojewodów. 
Spowinowaceni i spokrewnieni 
kilkakrotnie z Hohenzollernami 
w XIX wieku posiadali znaczne 
wpływy na dworze pruskim. W 

czasie powstania listopadowego 
Michał Gedeon Radziwiłł pełnił 
funkcję naczelnego wodza wojsk 
powstańczych. 

Ordynacje rodowe Radzi-
wiłłów z ośrodkami w Nieświeżu, 
Ołyce i Klecku, założone na 
podstawie układu grodzień-
skiego z 16 sierpnia 1586 roku 
zawartego przez synów Mikołaja 
Radziwiłła Czarnego, zatwier-
dzone zostały przez Sejm w 1589 
roku. Powstanie tych trzech 
majoratów dało początek trzem 
liniom rodowym. Od Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła „Sierot-
ki”, najstarszego syna Mikołaja 
„Czarnego”, wywodziła się linia 
nieświeska. Od Albrychta linia 
klecka, a od Stanisława linia 
ołycka. Ordynacja przygodzic-
ka została założona w 1796 
na największych na terenie 
powiatu kaliskiego dobrach 
ziemskich, które od połowy 
XVIII w. stanowiły latyfundium 
Radziwiłłów. Powodem fundacji 
był ślub Antoniego Henryka 
Radziwiłła z Fryderyką Dorotą 
Luizą Filipiną Hohenzollern, 
krewną króla pruskiego Fry-
deryka Wilhelma II. Powstanie 
ordynacji datuje się formalnie 
od 1873, kiedy zatwierdzono 
statut majoratu na hrabstwie. W 
chwili powstania ordynacja była 
największym na ziemiach pol-
skich gospodarstwem rybnym. 
Dobra przygodzickie posiadały 
118 stawów i sadzawek, w tym 18 
stawów głównych o powierzchni 
około 700 ha.   

Warto wymienić chociaż 
niektóre byłe prywatne miejsco-
wości Radziwiłłów herbu „Trąby”: 
Barań, Biała Podlaska, Birże, Da-
widgródek, Dębica, Gródek pow. 
Białostock, Hanna woj. lubelskie, 
Kiejdany, Lebiedziewo, Lenino, 
Lubcz, Mikołajewszczyzna, Mir, 
Nieśwież, Orla woj. podlaskie, 
Radziwiliszki, Sasów, Sławatycze, 
Słuck, Smolewicze, Sokołów 
Podlaski, Stańkawa, Strzyżów, 

Na zdjęciu: Brama prowadząca do kaplicy grobowej Mikołaja Światopełk-
Mirskiego w Mirze
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Waniewo pow. wysokomazowiec-
ki, Węgrów, Wiliampol, Wysokie 
Mazowieckie, Zabłudów, Żodzi-
no, Żółkiew. 

Nieśwież, (biał. Нясвіж) – 
miasto w obwodzie mińskim, sie-
dziba rejonu nieświeskiego w Re-
publice Białoruś. Prawo magde-
burskie nadał król Stefan Batory 
w 1586 roku na prośbę Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła (Sie-
rotki). Nieśwież w 1223 r. 
był jednak wzmiankowany 
już podczas bitwy nad rze-
ką Kałką, stoczoną między 
wojskami rusko-połowiec-
kimi a armią mongolską. 
17 września 1445 r. król 
Kazimierz Jagiellończyk 
przekazał Nieśwież Mi-
kołajowi Niemirowiczo-
wi, bojarowi litewskiemu, 
który przysłużył się wy-
niesieniu na tron. Rok 
ten uważa się za właściwą 
datę założenia Nieświeża. 
10 listopada 1492 r. król 
Aleksander Jagiellończyk 
nadaje Nieśwież Piotrowi 
Montygierdowiczowi, wo-
jewodzie trockiemu wraz 
ze ślubem wojewodzianki 
trockiej Zofii Montyger-
dowicz i Stanisława Kisz-
ki, hetmana wielkiego 
litewskiego. W 1533 r.  po 
Annie z Kiszków, żonie 
Jana Radziwiłła, Nieśwież 
dziedziczą jej synowie - Mikołaj 
zwany „Czarnym” i Jan Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” 
(1549–1616) – marszałek wielki 
litewski, który ufortyfikował mia-
sto, zbudował zamek i kościół z 
klasztorem jezuitów. W latach 
1561-1562 Maciej Kawęczyński 
założył drukarnię braci polskich, 
którzy mieli tu swój zbór. W 
1571 r. Szymon Budny zakończył 
tłumaczenie Biblii nieświeskiej. W 
1580 r. Nieśwież otrzymuje prawa 
miejskie, a w 1587 r. rozpoczęto 
budowę kościoła jezuitów wraz 
z klasztorem. W 1590 r. założo-
ny został, z fundacji Mikołaja 
Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, 
podległy kongregacji chełmiń-
skiej, klasztor benedyktynek. W 
latach 1623–1624  św. Andrzej 
Bobola był rektorem kościoła w 
Nieświeżu, a w 1625 r. Maciej 
Kazimierz Sarbiewski, poeta, 
przebywał w tutejszym klaszto-
rze. W latach 1793-1918 wskutek 
II rozbioru Polski znalazł się w 
zaborze rosyjskim. 21 grudnia 
1906 r. zarejestrowane zostało 
Polskie Towarzystwo „Oświa-
ta” w Nieświeżu, zajmujące się 
wpieraniem polskiej edukacji. W 
styczniu 1912 r. władze rosyjskie 
zlikwidowały Rzymskokatolickie 
Towarzystwo Dobroczynności w 
Nieświeżu, gdyż nie pozwalały 
mu na działalność, która miała 
polegać na organizowaniu szkół 
rzemieślniczych i ochronek dla 
dzieci. W 1918 r. podczas I wojny 

światowej Nieśwież znalazł się pod 
okupacją niemiecką. W grudniu 
1918 r. po wycofaniu się Niem-
ców miejscowość została zajęta 
bez walki przez bolszewików.14 
marca 1919 r. wybuchło po-
wstanie nieświeskie; mieszkańcy 
wyzwolili miasto od bolszewików. 
5 dni później powstanie zostało 
stłumione, a 24 marca organiza-

torzy jego zostali rozstrzelani. W 
roku 1919 Nieśwież znalazł się 
w Polsce jako  siedziba powiatu 
nieświeskiego. Latem 1939–1941 
– okupacja radziecka, 1941–1944 
– okupacja niemiecka. W latach 
1945–1991 – w Białoruskiej SRR. 
Od 1991 należy do Republiki 
Białoruś. 

Po zamachu majowym mar-

szałek Józef Piłsudski nie chciał 
być zakładnikiem lewicy. 25 
października 1926 r., rozpoczął 
się zjazd w Nieświeżu, gdzie w 
siedzibie Albrechta Radziwiłła 
premier Józef Piłsudski spotkał 

się z przedstawicielami polskiej 
arystokracji. Ziemiaństwo posia-
dało spore znaczenie i wpływy, 
było ostoją polskiego kapitału, 
ale i kultury na wsi, organizując i 
finansując towarzystwa rolnicze i 
oświatę. Wielu ziemian angażowa-
ło się w działalność przemysłową, 
handlową, bankową. Warszawskie 
gazety straszyły, że „w Nieświeżu 

odbywają się jakieś 
konszachty monar-
chistyczne” i że „bę-
dziemy mieli wkrótce 
króla Józefa I”. 

Wielkim bowiem 
zaskoczeniem był ten 
zwrot Piłsudskiego w 
stronę konserwatyw-
nego ziemiaństwa. 
Oczywiście spora część 
ziemian sprzyjała en-
decji, ale nie wszyscy. 
Część z nich była zagu-
biona. Skupili się w kil-
ku drobnych, skrajnie 
prawicowych partiach, 
które nie miały żadne-
go wpływu. W obliczu 
zbliżającej się refor-
my rolnej próbowali 
bronić swojego stanu 
posiadania, stąd to po-
rozumienie. Zjazd w 
Nieświeżu pokazał, że 
Marszałek jest otwarty 
na tradycję I Rzeczpo-
spolitej. Tym samym 

zyskiwał nowych sojuszników i 
zapewniał sanacji udział w poli-
tyce. Arystokracja i ziemiaństwo 
poparły działania Józefa Piłsud-
skiego. Część ziemian wsparła 
później BBWR. Marszałek obiecał 
im stanowiska i pewien umiar w 
realizacji reformy rolnej, która od 
1925 roku była dobrowolną i taką 
miała pozostać. 

Zamek w Nieświeżu, wpisany 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO w 2005 roku, to do 
1939 roku gniazdo rodowe Ra-
dziwiłłów. Kościół Bożego Ciała 
w Nieświeźu, to jeden z pierw-

szych jezuickich i barokowych 
kościołów w Rzeczypospolitej, 
wzniesiony w latach 1587–1593 
według projektu Jana Marii Ber-
nardoniego na wzór rzymskiego 
kościoła Il Gesù. W podziemiach 
fary spoczywają zwłoki 102 Radzi-
wiłłów, najczęściej w trumnach 
brzozowych zamknięte plom-
bami z radziwiłłowskim her-
bem. Fundator kościoła Mikołaj 
Krzysztof Radziwiłł, znany także 
z licznych podróży po świecie, 
przebywając w Egipcie miał po-
znać tajemnicę balsamowania 
zwłok. Po śmierci Włodzimierza 
Iljicza Lenina kilka trumien 
w Nieświeżu uległo dewastacji 
podczas prób odkrycia tajemnic 
mumifikacji przez radzieckich 
naukowców. Obok kościoła znaj-
dują się przebudowane budynki 
kolegium jezuitów a przed fasadą 
kościelną - kaplica z 1747 roku. 
Plebania - pochodzi z przełomie 
XVI i XVII wieku, przebudowana 
w XVIII z efektowną elewacją 
ogrodową. Obecna dzwonnica 
ceglana z połowy XVI wieku 
stanowiła dawniej wzmocnienie 
bramy prowadzącej z zamku do 
miasta. Brama Słucka z 1690 r. Po 
rozebraniu umocnień miejskich 
przebudowana w 1760 roku w 
stylu barokowym. We wnętrzu 
ołtarz i tablica w języku polskim 
z 1760 roku ku czci Maryi Panny. 
Ratusz zbudowany w 1752 r. w 
stylu barokowym, przebudowany 
w 1836 r. Wieża ratuszowa została 
obniżona o dwie kondygnacje w 
XIX w. i odbudowana po 1930 
roku. 

Kościół benedyktynek pw. 
św. Eufemii z klasztorem w stylu 
barokowym ufundowane zostały 
i wybudowane przez księcia 
Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła 
„Sierotkę” w latach 1590-1596 
prawdopodobnie według pro-
jektu jezuickiego architekta 
Giovanniego Marii Bernardo-
niego. W 1866 roku władze 
rosyjskie przekazały kościół 
Cerkwi prawosławnej i wtedy 
też rozebrano wieżę, a klasztor 
w 1878 roku zamieniono na 
koszary. Po 1918 roku w bu-
dynkach klasztornych mieściło 
się seminarium nauczycielskie. 
Obok kościoła barokowa wieża-
brama z 1763 roku. We wnętrzu 
kościoła pw. Przemienienia Pań-
skiego we wsi Nowa Mysz z 1825 
znajduje się bogate wyposażenie 
przeniesione z kościoła bene-
dyktynek, w tym trzy barokowe 
ołtarze z XVII wieku, rokokowa 
ambona z 1757 roku i rokokowe 
organy z 1762 roku. W Nieświe-
żu znajduje się tez były klasztor 
bernardynów w stylu baroko-
wym, obecnie z zatarciem cech 
stylowych. Barokowy kościół 
pw. św. Katarzyny rozebrano 
po 1950 roku. W Nieświeżu 
znajduje się kwatera cmentarna 
z 1926 r. poległych i zmarłych 

Na zdjęciu: Gotycko-renesansowy zamek w Mirze.
Fot. Anna Urbańska

Na zdjęciu: Nekropolia Radziwiłłów w podziemiach kościoła pw. Bożego 
Ciała w Nieświeżu. Fot. Włodzimierz Zieliński
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funkcjonariuszy polskiej Policji 
Państwowej. 

Ludzie związani z Nieświe-
żem to m. in. Piotr Jaroszewicz 
(ur. 1909 w Nieświeżu, zm. 
1992 w Warszawie) – polski 
nauczyciel, polityk i działacz 
komunistyczny, premier PRL. 
Od 1929 pracował jako nauczy-
ciel w szkole powszechnej w 
powiecie stolińskim. W latach 
1934–1939 był dyrektorem szko-
ły powszechnej w Michałówce, 
Pilawie i w Borowiu w powiecie 
garwolińskim. Ciekawostką jest, 
że Piotr Jaroszewicz był organi-
zatorem, na tym terenie, organi-
zacji sanacyjnej „Strzelec”. 

Szymon Budny (Simon Bud-
nii, biał. Сымон Будны, Symon 
Budny, łac. Budnius i Budnaeus), 
ur. w styczniu 1530 w Budnym, 
zm. 13 stycznia 1593 w Wiszniewie, 
działacz reformacji w I Rzeczypo-
spolitej, pastor początkowo kal-
wiński a następnie braci polskich, 
hebraista, biblista, tłumacz Biblii 
na język polski, pisarz i teolog 
braci polskich. Jeden z pionierów 
idei demokracji w polityce, prze-
ciwnik kary śmierci. Pisał w języku 
białoruskim, a także po łacinie i 
po polsku. Dokonał przekładu 
Biblii (Biblia nieświeska) – pierw-
szego kompletnego tłumaczenia 
Pisma Świętego na język polski z 
języków oryginalnych. Jego studia 
nad językiem hebrajskim wywarły 
wpływ na późniejszych uczonych 
żydowskich. 

Władysław Syrokomla (właśc. 
Ludwik Władysław Franciszek 
Kondratowicz herbu Syrokomla) 
(ur. 1823 w Smolhowie, zm. 1862 
w Wilnie), polski poeta i tłumacz 
epoki romantyzmu. Nazywany 
często lirnikiem wioskowym, autor 
ironicznych wierszy stylizowa-
nych na XVIII-wieczną sielankę 
oraz przyśpiewek ludowych. W 

Na zdjęciu: Włóczędzy „polujący” na turystów przed kościołem pw. Bożego 
Ciała w Nieświeżu. Fot. Zenon Penkowski

latach 1833-1837 kształcił się w 
prowadzonej przez dominikanów 
szkole w Nieświeżu, a później w 
Nowogródku, ale ze względów 
finansowych zrezygnował z nauki 
i zaczął pracę jako kancelista w 
dobrach Radziwiłłów. 16 kwietnia 
1844 w Nieświeżu. Syrokomla za-
warł związek małżeński z Pauliną 
Mitraszewską. 

Budowę zamku w Mirze 
rozpoczął na przełomie XV i XVI 
wieku, w stylu gotyckim starosta 
brzeski i kowieński Jerzy Illinicz. 
Około 1568 roku na mocy testa-

mentu wnuka Jerzego Illinicza 
zamek przeszedł w ręce książąt 
Radziwiłłów, którzy przebudowali 
go w stylu renesansowym. Wzdłuż 
wschodnich i północnych ścian 
zamku powstała rezydencja. 12 
grudnia 1655 r. twierdzę zajęli 
żołnierze słuckiego garnizonu 
Bogusława Radziwiłła popiera-
jącego ówcześnie Szwedów. W 
1656 zamek zniszczyli Moskale. 
Podczas wojny polsko-rosyjskiej, 

po bitwie pod Połonką w 1660 
roku, został zdobyty przez Samu-
ela Kmicica. Zniszczony przez 
Szwedów w 1706. Odbudowany, 
stał się rezydencją wojewody 
wileńskiego Karola Stanisława 
Radziwiłła, który znany był z 
wystawnych uczt. Podczas wojny 
w obronie Konstytucji 3 Maja po 
wschodniej stronie zamku doszło 
do bitwy oddziałów polskich z 
rosyjskimi, znanej jako bitwa pod 
Mirem. W epoce napoleońskiej 
opuszczony i częściowo zniszczo-
ny. W końcu XIX wieku budowla 

została ponownie odnowiona i 
zamieszkana. W 1813 po śmier-
ci Dominika Radziwiłła zamek 
został przekazany jego córce 
Stefanii i jej mężowi Ludwigowi 
zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, 
a następnie w ręce ich córki 
Marii, która poślubiła księcia 
Chlodwiga Hohenlohe-Schil-
lingfurst. Ich syn Maurice Ho-
henlohe-Schillingfurst sprzedał 
zamek w 1895 roku Mikołajowi 

Światopełk-Mirskiemu, herbu 
Białynia. Aleksander Haciski, 
ksiądz Wincenty Łotarewicz z 
Iszkołdzi. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości i podpi-
saniu pokoju ryskiego syn Miko-
łaja, Michał Światopełk-Mirski 
rozpoczął przebudowę zgodnie 
z planami Teodora Bursze z lat 
1923-1924. Rodzina Światopełk-
Mirskich miała w posiadaniu 
zespół obiektów do 1939 r. Po 
zajęciu Mira przez Niemców w 
1941 roku doszło do wymordo-
wania części ludności żydowskiej 
na terenie parku zamkowego, 
a w maju 1942 roku Niemcy 
utworzyli na terenie zamku getto 
otoczone drutem kolczastym. 
W nocy 9 sierpnia 1942 część 
młodych Żydów uciekła do lasu 
natomiast pozostali przy życiu 
zostali zamordowani. 13 sierpnia 
1942 roku. W 2000 roku zamek 
został wpisany na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, w związku 
z czym zaczęto jego rewaloryza-
cję. Przy tej okazji z trzech stron 
zamku zrekonstruowano ziemne 
fortyfikacje bastionowe. 
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W lutym minęła 74 roczni-
ca pogrzebów dwóch wielkich 
Litwinów. W Kownie na po-
czątku lutego 1927 pochowano 
odnowiciela zakonu Marianów, 
byłego biskupa wileńskiego Je-
rzego Matulewicza-Matulaitisa.  
W nabożeństwie żałobnym w 
Bazylice kowieńskiej uczestni-
czyli wszyscy znaczący politycy 
litewscy z prezydentem Smetoną 
na czele oraz hierarchowie ko-
ścielni z arcybiskupem Svicrec-
kisem i byłym ministrem spraw 
zagranicznych biskupem Re-
inysem, który wygłosił kazanie 
żałobne. W uroczystościach nie 
mogli wziąć udziału przedstawi-

Jeremi Sidorkiewicz

Historia dwóch pogrzebów

ciele kurii wileńskiej w osobach 
księdza kanonika Chaleckiego i 
księdza szambelana Wiskonta. 
Pomimo, iż otrzymali oficjalne 
zaproszenie ze strony kurii 
kowieńskiej, litewska straż nie 
przepuściła ich przez kordon 
graniczny.

Dwa tygodnie później po-
żegnano w Wilnie patriarchę 
narodu litewskiego doktora 
Basanowicza- Basanavičiusa. Na 
uroczystości żałobne przybyła 
z Kowna kilkunastoosobowa 
delegacja oficjeli i działaczy 
litewskich, w skład której wcho-
dzili m.in. rektor uniwersytetu 
kowieńskiego Mykolas Biržiška 

i mer Kowna Jonas Vileišis. Wła-
dze polskie podstawiły na stacji 
granicznej  Zawiasy specjalny 
wagon kolejowy dla przewie-
zienia gości. Mszę żałobną w 
katedrze wileńskiej celebrował 
arcybiskup metropolita wileński 
Jałbrzykowski.  Na cmentarzu na 
Rossie przemawiali Litwini oraz 
Polacy. Przedstawiciel kowień-
skiej korporacji studenckiej „ 
Neolithuania”, nazwiskiem Če-
poris, zakończył mowę  słowami 
: „ Przy Twoim grobie obiecuje-
my Ci pamiętać zawsze, że Wilno 
będzie dla nas tym, czym dla 
krzyżowców grób Chrystusa”. 
Podczas wieczornej akademii 

z udziałem gości litewskich 
odczytano depeszę kondolen-
cyjną Związku Polaków Ziemi 
Kowieńskiej oraz depeszę wo-
jewody wileńskiego Władysława 
Raczkiewicza.

Goście  bawili w Wilnie 
jeszcze przez kilka dni. Po ich 
powrocie prasa litewska powró-
ciła do tradycyjnie antypolskiej 
tonacji . Ukazujący się w Kownie 
rosyjskojęzyczny organ tamtej-
szej społeczności żydowskiej 
„Echo” zaatakował wileńskich 
Polaków tylko za to, że podzięko-
wali wojewodzie Raczkiewiczowi 
za uprzejme przyjęcie delegacji 
kowieńskiej.  Zdaniem litwackich 
publicystów Polacy nie robili żad-
nej łaski przyjmując Litwinów w 
ich własnej stolicy.

Od tamtych wydarzeń upły-
nęło wiele dziesięcioleci. Wydaje 
się jednak, że mentalność litew-
skich nacjonalistów nie zmieniła 
się ani trochę.   
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Kurtowiany (lit. Kurte-
venai), miejscowość licząca 
obecnie nieco ponad 300 
mieszkańców, położona jest w 
odległości 21 km na południo-
wy zachód od Szawli. Pierwsza 
udokumentowana wzmianka 
o niej pochodzi z 1498 roku. 
Włości o tej nazwie należały 
wówczas do szlachcica Miko-
łaja Jawgielowicza. W począt-
kach XVI wieku były one już 
w rękach Stanisława Kieżgajły, 
a pod koniec tegoż stulecia 
stały się własnością Stanisława 
Skaczewskiego, skupującego 
dodatkowo okoliczne ziemie. 
W 1592 roku jego posiadłość 
dworska liczyła 20 drewnia-
nych budynków, z których 5 
było mieszkalnych. W XVII 
wieku dobra te przechodziły z 
rąk do rąk, a nazwiska ich wła-
ścicieli były następujące: Za-
rankos, Skaudviles, Blumberg, 
Kniaziewicz. W połowie XVIII 

wieku należały już do rodziny 
Nagurskich. Ich włości liczyły 
wówczas około 18 tysięcy hek-
tarów i obejmowały nie tylko 
Kurtowiany, ale również 
kilka sąsiednich folwarków. 
Pierwszym ich właścicielem 
z tej rodziny był Franciszek 
Nagurski (1717-1751) her-
bu Ostoja, żonaty z Joanną 
Szuksztówną herbu Pobóg, 
następnym jego syn, Jakub 
Nagurski (1730-1789), oże-
niony z Marianną Puzynów-
ną (1740-?), a kolejnym i 
ostatnim Kajetan Nagur-
ski (1765-1802), żonaty z 
Włoszką, Marią de Neri 
(1778-1851). To ostatnie 
małżeństwo nie dochowało 
się potomków, więc kie-
dy umarł Kajetan Nagur-

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

W Kurtuwianach Plater-Zyberków

ski, majątek odzie -
dziczyła jego żona, 
która, wychodząc w 
1802 roku za mąż 
za księcia Michała 
Kleofasa Ogińskiego 
(1765-1833) herbu 
Oginiec, wniosła mu 
w wianie Kurtowiany. 
Od księcia Ogińskie-
go kupił Kurtowiany 
Jan Tadeusz Bułha-
ryn (1789-1859) her-
bu Bułat i sprzedał 
je wkrótce rodzinie 
Parczewskich, od któ-
rej w 1860 roku na-
był je hrabia Henryk 
Wacław Ksawery Pla-
ter-Zyberk z Broelu 
(1811-1903) herbu 
własnego, żonaty z Adelaidą 
hr. Keller (1817-1885) i prze-
znaczył dla swojego syna Lu-
dwika Wiktora (1853-1939), 
żonatego od 1884 roku z 

Teresą Marią hr. Zamoyską z 
Zamościa (1858-1912) herbu 
Jelita. 

Dotychczasowi właści -

ciele Kurtowian mieszkali w 
drewnianym dworze, wzniesio-
nym jeszcze przez Nagurskich. 
Był to budynek parterowy, 
zbudowany z drewna modrze-
wiowego, przykryty łamanym, 
czterospadowym dachem, 
wykonanym z gontu. Ponie-
waż miał on już swoje lata i 
drewniane ściany poczynały 
butwieć, Ludwik Wiktor Pla-
ter-Zyberk rozebrał go i w 
latach 1887-1889 zbudował w 
jego miejscu pałac. Na planie 
szerokiego prostokąta stanął 
budynek murowany z cegły, 
dziewięcioosiowy, dwukondy-
gnacyjny, z dwoma rozległymi 
tarasami przed elewacją ogro-
dową, otoczonymi tralkowymi 
balustradami. Górny wsparty 
został na trzech arkadach , 
dolny położony na fundamen-
tach starego dworu. Główne 
wejście usytuowano w wydat-
nym ryzalicie pięcioosiowej 
północnej elewacji bocznej. 
Zwieńczyła go ścianka atty-
kowa, na której znalazły się 
tarcze herbowe Platerów i 
Zamoyskich. Ryzalit ten po-

przedzał arkadowy portyk, 
dźwigający balkon z tralkową 
balustradą.

Pałacowe wnętrza nie 
zostały wyszukanie ozdobione, 
umeblowanie pomieszczeń 
było współczesne, prawdo -
podobnie w stylu biederme-
ier, na ścianach wisiało kilka 
portretów członków rodziny 
Plater-Zyberk i Zamoyskich, 
księgozbiór biblioteczny był 
skromny. W salonie ogrzewa-
nym przez jedyny w pałacu 
kominek stał fortepian firmy 
Blüthnera.

Za to park, zaprojektowa-
ny w stylu angielskim przez Ka-
zimierza Bolmana, wzbudzał 
podziw gości Plater-Zyberków. 
Na powierzchni 10-hektarowej 
rosły w zwartych grupach i 
rozrzucone pojedynczo na 
rozległych polanach dorodne 
dęby, klony i lipy. Te ostatnie 
obrzeżały też wjazdową aleję 
i tworzyły szpaler równoległy 
do ogrodowej elewacji pałacu, 
w pobliżu którego rosło wiele 
ozdobnych krzewów.

Ludwik Wiktor Plater-
Zyberk miał dużo dzieci 
(6 synów i 2 córki) i do ich 
nauczania zatrudniał pry-
watnych nauczycieli. Był 
wśród nich Povilas Višin-
skis (1875-1906), wybitny 
pisarz litewski, reżyser te-
atralny i działacz politycz-
ny. Dzięki niemu, w latach 
1902-1903, przez Kurtynia-
ny prowadził szlak, którym 
wędrowały zakazane przez 
władze carskie książki li-
tewskie. W tym też czasie i 
okresie późniejszym właści-
ciele Kurtowian prowadzili 
działalność oświatową dla 
ludności wiejskiej, orga-
nizowali spektakle tzw. 

Na zdjęciu: W Kurtowianach młodzi ludzie uczą się jeździć konno

Na zdjęciu: Odbudowane stajnie

Na zdjęciu: Dawny domek ogrodnika
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Na zdjęciu: Parkowy starodrzew

Na zdjęciu: Zachowana oficyna

Na zdjęciu: Taras otoczony tralkową balustradą - miejsce, w którym stał pałac

Na zdjęciu: Świren zbudowany w latach 1792-1796 bez użycia gwoździ, 
służący niegdyś i teraz jako „teatr stodolny”

„teatrów stodolnych” w 
przystosowanym do tego 
celu świrenie.  Ich go -
spodarstwo należało do 
najlepiej prosperujących 
na Żmudzi - mieli wła-
sną mleczarnię, niemałą 
stadninę, prowadzili na 
dużą skalę hodowlę ryb 
w wykopanych na terenie 
gospodarstwa kilkudzie-
sięciu stawach.

Podczas I wojny świa-
towej pałac spłonął i do 
dzisiaj nie został odbudo-
wany. W okresie między-
wojennym właścicielem 
kurtowiańskiego majątku, 
znacznie pomniejszonego 
przez reformę rolną, był 
syn Ludwika Wiktora, Sta-
nisław Eugeniusz Przemy-
sław Plater-Zyberk (1889-
1955), żonaty od 1924 roku 
z Janiną Klarą Dymszówną 
(1894-1991) herbu własnego. 
Mieszkał on wraz z żoną i dwo-
ma córkami - Janiną Teresą 
(1926-2014) i Teresą Eugenią 
(1932) - w budynku kuchni 
do czasu całkowitej nacjona-
lizacji majątku w 1940 roku 
i zesłania go przez NKWD na 
Syberię. W latach II wojny 
światowej majątkiem zarządza-

ła administracja niemiecka, a 
po jej zakończeniu przejął go 
sowchoz.

W 1992 roku dawny ze-
spół pałacowy wszedł w skład 
Kurtowiańskiego Parku Re-
gionalnego, utworzonego na 
obszarze 17266 hektarów, 
mającego za zadanie chronić 
naturalny ekosystem i dzie-
dzictwo kulturowe regionu. 
Pałacu, niestety, nie odbudo-
wano. Obecnie w jego miejscu 

znajduje się taras, ogrodzony, 
jak niegdyś, tralkową balustra-
dą. Odrestaurowano nato -
miast oficynę, stajnię, oborę, 
kuźnię, budynek kuchni, dom 
ogrodnika, stawy i częściowo 
park, a przede wszystkim świ-

ren. Ten ostatni nawet 
dwukrotnie, bowiem w 
2001 roku strawił go po-
żar. Dzisiaj, jak za czasów 
hrabiów Plater-Zyberków, 
odbywają się w nim spek-
takle teatralne (co dwa 
lata festiwale „teatrów 
stodolnych”) oraz koncer-
ty, konferencje, wystawy 
i spotkania autorskie. W 
stajniach znowu są ko -
nie do jazdy wierzchem, 
jest ujeżdżalnia i ośro -
dek jeździecki dla począt-
kujących i zawodników 
uprawiających wyczynowe 
jeździectwo, prowadzona 
też jest hipoterapia dla 
niepełnosprawnych dzie-
ci. A w pobliżu znajduje 
się karczma „Krzyžkele”, 
serwująca regionalne po-

trawy, wśród których prym 
wiodą: żmudzka zupa cebulo-
wa, wieprzowa szynka przygo-
towana według starodawnego 
przepisu i karpie łowione w 
pałacowych stawach.
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SZTUKA W CZASOWYM 
BEZAKCIE I KILKU NIEUŁA-
DZONYCH SCENACH PRZEZ 

MOJRĘ KIEROWANYCH
 (cz. IV)

(JOLANTA, ROMECZEK i EWE-
LINA wchodzą na scenę wśród 
OCHŁAPY MICKIEWICZOW-
SKICH INWOKACJI. PORTRET 
PIŁSUDSKIEGO zrzucony na 
bok. Na jego miejscu CZERWON 
GWÓŹDŹ. Bardzo uwydatniony, 
rodzący uczucie pustki dookoła. Coś 
się gotuje, dymi. Następnie wchodzi 
LEONARD, który wcześniej się 
przyglądał przybyszom zza winkla, 
chcąc się przed nimi ukryć, lecz nie 
zdążył, stad zmuszony jest odegrać 
wileńską gościnność)

LEONARD
Ooo! Kakije ludzi! Patrz-
cie kogo polskie wiatry 
przywiały  do naszych 
skromnych progów! Córa, 
wnuki! Nu, zachodźcie, 
siadajcie, ugoszcza czym 
chata bogata.

JOLANTA
(do widza)
Boże mój, jak tu śmier-
dzi…

EWELINA
(powiedziała by coś, ale 
przyrzekła milczeć, tylko się 
skrzywiła, pomachała dłonią 
przed twarzą i zatknęła pal-
cami noc)

(JOLANTA otwiera okna 
albo udaje, że je otwiera)

LEONARD
Bliny bendzicia? Czy bab-
ka szarpana?

#trudny wybór

JOLANTA**1
(do LEONARDA)
A czy może miałbyś coś innego 
poza ziemniakami? Czy sama 
kartoszka2?

(do siebie)
Kak wsigda…3

LEONARD
Paczajcie jaka paniusia! Przyciw-
na4 jaka! Ni ma nic więcej. Bliny 
ili5 babka. Możesz wybrać ze 
śmietano chcesz od brygadzirki 
czy ze szkwarkami moimi. Nu to 

Wawrzyn Komar 

Historia niepewnej rodziny (6)

jak? Stawić na piec?

ROMECZEK
(szeptem do JOLANTY)
Nu licha z tym… 

TADZIK*
Dziadek, to dawaj może babka 
szarpana, a to dawno nie jedli.

LEONARD
(wyraźnie podekscytowany)
A z czym chcecia babka, mło-
dzieży droga?

ROMECZEK i TADZIK
(chórem)
i ze śmietaną 
i ze szkwarkami!

JOLANTA**

(załamana)
Taki cholesterol…

LEONARD
(do TADZIKA)
Wo, wo, maładcy6 chłopcy! 

(do JOLANTY)
Ty też za stoł siadaj i nie bur-
buliuj7. 

(do EWELINY)
I panienka też!Dość prygać8! 
Do stołu! Bystrieńko9!

(zachęcająco)
A na desert będzi pirog, tylko 

bez jabków, bo sad umarł już 
wogóla i jabki tylko dziczki, 
nawet wrony nie jedzo.

(EWELINAobojętnie, cały czas 
tkwi wzrokiem w telefonie, wściekle 
stuka placami po ekranie w rauszu 
odpisywania na czcze konwersacje. 
Przyrzekła się nie odzywać, ale nie 
wie, co to babka szarpana, więc po-
kazuje LEONARDOWI palcem na 
babkę i wzrusza ramionami)

LEONARD
Ewelinka, nu Ty conie wiesz co 
to? Babka szarpana! Kartoflana 
taka… babka… 

(EWELINA już traci zaintereso-
wanie i w trakcie wypowiedzi LE-
ONARDA już schodzi gdzieś kilka 

kroków od niego, 
pisząc nadal wście-
kle na telefonie)

JOLANTA
(wybucha)
Ja nigdy tego ni 
panimała10!
D l a c z e g o  o n a 
szarpana?
Ta babka!
Czym szarpana? 
Sierpem i mło -
tem?

MOJRA
(gdzieś w tle dopo-
wiada)
Niekończącymi 
się wątpliwościa-
mi?

LEONARD
Co Ty pleciesz? 
Nu szarpana bo… 
szarpana! 

ROMECZEK
Może szampana?

(EWELINApodnosi wzrok znad 
telefonu. Kręci palcem przy skroni. 
Wącha babkę. Krzywi się. Wpada 
na pomysł. 

Zaczyna krążyć wśród OCHŁA-
PÓW MICKIEWICZOWSKICH 
INWOKACJI. Znajduje zrzucony 
na bok PORTRET PIŁSUDSKIE-
GO. Przygląda się bezmyślnie. 
Bierze coś do pisania i skrobie na 
odwrotnej stronie obrazu)

„ PIZZA?  EKSTRA SOSY. DRU-
GA GRATIS”

(EWELINA pokazuje wszystkim 
napis)

LEONARD
(odczytując z trudnością)
Jaka „pica”, ty co zdurniała? 
Taka babka, świeżyńka, dobreń-
ka na piecu grzeji się, a ona 
„picy” bendzi zamawiać, chimija 
taka! od tych „piców” to tylko rak 
potem różny czepi się.

(wzdryga się, ale wesoło człapie po 
babkę szarpaną)
Dawaj, siadaj, nie burbuliuj! I 
szkwareczki tłusćieńkie, zubacz 
jakie, z parsiuczka11 młodzień-
skiego!

(refleksyjnie)
Cała do matki udała się!

(EWELINA przekreśla/wyciera 
poprzedni napis i kreśli następny, 
który pokazuje już do widza)

„HALO?
ZIEMIA?
S.O.S.
A.S.A.P”

ROMECZEK
( czyta napis  do EWELINY)
Nu licha z tym…

(Odsiecz nie przybywa, w związku z 
czym EWELINA poddaje się i siada 
za stołem, nie odkłada telefonu, 
znowu pogrąża się w bezowocnej 
jak drzewa w starym sadzie rozmowę 
na portalach społecznościowych. 
TADZIK podnosi rzucony przez 
EWELINĘ na ziemię PORTRET 
PIŁSUDSKIEGO i wiesza go na 
CZERWONYM GWOŹDZIU, tak 
żeby znowu był w centralnym miej-
scu scenografii. Po czym zabiera się 
za krążenie wśród OCHŁAPÓW 
MICKIEWICZOWSKICH INWO-
KACJI, próbując je ułożyć w jedną 
całość.Jak tylko TADZIK oddala 
się od PORTERTU PIŁSUDSKIE-
GO, LEONARD szybko zdejmuje 
go, wrzucając na róg, poleruje 
CZERWONY GWÓŹDŹ. Wszyscy 
pozostali jedzą babkę szarpaną)

LEONARD
Nu jak Wam?
(MOJRA krąży dookoła stołu, 
podsypuje soli do babki szarpanej 
JOLANTY, nikt nie jest w stanie 
zobaczyć, oprócz TADZIKA, który 
pochłonięty układaniem OCHŁA-
PÓW MICKIEWICZOWSKICH 
INWOKACJI)

Na zdjęciu: Kościół pw. św. Trójcy w Liszkowie (Liškava). 
Fot. Stefan Pastuszewski

dokończenie z poprzedniego numeru
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JOLANTA**
Bardzo dużo soli, tatka. Po co 
tyle solić, ja to w domu w ogóle 
u siebie soli nie używam. Później 
jak gdzieś w restauracji jemy, to 
wszystko mi się takim przesolo-
nym wydaje! 

LEONARD
(próbując babki, mieląc kęs w 
ustach i na języku, zdziwiony - jego 
zdaniem wyszło bardzo smacznie)

Tobie to niugadzisz12! Z samego 
dziectwa13 kapryśna była… Tak 
i została na starość… Nu co 
powiesz, moja krew. 

#pauza
#przeżuwanie babki szarpanej

LEONARD
Wy powiedzcie lepiej jakimi 
sudźbami Wy do Majkun zawitali. 
Tak to nawet zwonka doczekać 
się nie można, tylko jak jakie 
święto czy jak chować kogoś, 
to można poobcować, a to to 
ciszyna.

JOLANTA**
(ukrywając prawdziwe zamiary)
Po prostu byliśmy nieopodal, 
jakoś po drodze..

LEONARD
(ironicznie)
Aaaa tak tak, bo z Warszawy 
przez Wilna to kak raz po drodze 
do Twoich magazinaw z ubrania-
mi tymi wszystkimi drogimi. Nu 
ja tak i dumał.

JOLANTA**
Tatka, uspokój się Ty. Co nie 
można zajechać? Starzejesz się, 
nie wiadomo ile Ci zostało, nie 
można już odwiedzić… Boże 
mój… 

LEONARD
(stanowczo, cała dobroduszność 
ulatuje)
Nu po co ten cyrk Jolia, mów po 
co przyparła się.

TADZIK
(do LEONARDA)
Dziadek, bo ja chciałem się do-
wiedzieć od Ciebie kilka rzeczy 
o tamtych czasach…

MOJRA 
(do TADZIKA)
Ha ha ha! Jaki głupi!

(MOJRA utkwiwszy szyderczy wzrok 
w TADZIKU zbliża się do LE-
ONARDA, podchodzi go od tyłu, 
nagłym ruchem zatyka dłońmi jego 
usta, jednak LEONARD zupełnie 
tego nie zauważa, tym nie mniej 
LEONARD nie wydaje dźwięku, tak 
jakby chciał, ale nie mówi, nikt tez 
MOJRY w dalszym ciągu nie widzi 
oprócz TADZIKA).

TADZIK

Dziadku…

#nic

Dziadku?!

#znowu 
#nic

DZIADEK!!!

(MOJRA puszcza LEONARDA)

LEONARD
Nu co? Co?!

TADZIK**
Czy Ty, czy ktokolwiek inny 
już mnie nakoniecto14 powie! 
Czemu wy tutej zostalisia?! Na-

dojadło15!

MOJRA
Mówię, dureń! 

LEONARD
Bo to Ojczyzna nasza, Tadzik.

MOJRA
(na LEONARDA)
Sentymentalista…

TADZIK**
Tak dziaduk Oluś powiedział?

MOJRA
(na TADZIKA)
Głąb!

LEONARD
A jaka to różnica! Zostali i 
zostali! W Litwie zostali, a nie 
byle gdzie!

MOJRA
(na LEONARDA)
Furiat!

TADZIK
Ale przecież dziadek Oluś uła-
nem był, jak on przy władzy 
sowieckiej mógł tutaj zostać? 

MOJRA
Zgniły kapitalista!

LEONARD
Sowiety i sowiety…Ludzikak 
ludzi!

MOJRA
Zatwardziały komunista!

TADZIK
Bandyci!

MOJRA
(na TADZIKA)
Faszysta!

JOLANTA**
(wtrącając się, próbując załagodzić 
sytuację )
Ale dziadek choć w Litwie został 
to on tych sowietów nienawidził 
bardzo mocno…

(do TADZIKA)
…on nawet tatku zawsze miał 
za złe, że tatka oddał mnie do 
ruskiej szkoły, mówił, że sowiety 
to zbiry, że trzeba było dzieci 
co polskiej szkoły prowadzić.  
Dziadek Lioniuś wtedy pracował 
w TAXI, to mógł nas wozić, ale 
jakoś wszyscyoddawali dzieci do 
ruskich szkół, to i nas oddali.

LEONARD
(oburzony)
Co to znaczy wszystkie oddawa-
li?! My chcieli oddać imienno16-
do ruskiej! Ja Wasni panimaju… 
Bardzo d0bre czasy byli wtedy. 
Wszystkie mieli mieszkania, 
nikomu nic nie brakowało, do 
łagieria17można było dziecko 
wysłać, a teraz za wszystko trzeba 
płacić, wszędzie te riekłamy kolo-
rowe, tylko siedzieć i w telewizor 
patrzeć, bo co jeszcze robić.

JOLANTA**
A może to starość? I wszystko 
przykrym wydaje się?

LEONARD
Jaki? Ja?! Ja stary?! Jaki ja stary! 
Sama Ty stara! Przyjechała tu-
taj wielka Polka, patrzcie jaka 
patriotka, witamy witamy w 
naszych skromnych progach, 
pajechała ona z Litwy do ziemi 

obiecanej, nu powiedz synu, 
że pojechała, bo pieniędzy nie 
było, ciężka sytuacja, krizisbył, 
że mąż zdradzał, nu powiedz, 
co milczysz, paniusia taka, siedzi 
ona rozziawiwszy się.

JOLANTA
Już by Tobie tylko i gawarić, 
jak w taxo-parku pracował, to 
podjeżdżał do mamki na obiad, 
zawsze jakieś malowane baby w 
maszynie siedzieli, roża różową 
pomadą smarowana, pucki 
sztuczne rumiane ha ha ha i 
jak mamka pytała „co to za baba 
w maszynie” to „aaaaaj to klientka 
czeka”, mamka to dopiero durna 
była, wierzyła, że klientka bę-
dzie czekać, aż on swoja zupa 
dosiorbi…

(LEONARD uderza pięścią w stół, 
patrzy w pusty kieliszek, rozgląda 
się, na stole już nie ma samogonu, 
wtem od razu rzuca wzrok w stronę 
ROMECZKA).

LEONARD
A Ty co stoisz? Milczysz. Nu co 
tak patrzysz? Jakby Ty nie przy 
sprawach? Taki święty? Myślisz, 
że ja nie wiem, że ty też od tej 
durnej chodził na lewo, z koł-
choźnicami osiemnastoletnimi 
ciągał się, z autostrady prosto 
do maszyny zabierał, potem 
dzieci w niej woził do szkoły 
i na szaszłyki, a ona wszystko 
wybaczała. 

ROMECZEK
(cicho, błagalnym tonem)
Nu licha z tym…

(ROMECZEK zaczyna grzebać w 
foliowym worku)

LEONARD
Mało ja Tobie gnidzie morda 
nabił w swoim czasie…

(ROMECZEK wyjmuje butelkę go-
rzały. LEONADR widzi, prowadzi 
wzrokiem za butelką)

LEONARD
…ale co tu już tam, tyle czasu 
przeszło, po co to wszystko teraz 
rozpominać. Trzeba dalej żyć.
Praszło! Zabyli!

(ROMECZEK stawia butelkę 
na stole).

#niezręczny bezruch

LEONARD
Nu co siedzisz, zięć, polej kieli-
cha teściu.

ROMECZEK
(nonszalancko, rozchmurza się, 
machając ręką)
A licha z tym!

(Wszyscy schodzą ze sceny. Zmienia 

Dwujęzyczne nazwy ulic w Ejszyszkach (Eišiškes).
Fot. Ludwika Adamczyk
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się scenografia. Zostaje EWELINA, 
która już od jakiegoś czasu błąka 
się wśród OCHŁAPÓW MICKIE-
WICZOWSKICH INWOKACJI, 
ale mimo zmiany scenografii nie 
zauważa ona niczego, coś przypad-
kowo może upaść obok niej, coś się 
przesunąć, nawet ona sama może 
zostać przestawiona przez ekipę 
zmieniającą dekoracje, ale ona 
tego nie odczuwa, reaguje para-
doksalnie)

DEKORACJE:
Na scenie jedynie wyrasta JABŁOŃ, 
jedno z tych, które PRADZIAD zasa-
dził w pierwszej scenie, a w tle miraż 
niekończącego się sadu, który może 
być uzyskany w efekcie spotęgowania 
odbiciem w lustrach JABŁONI. 
EWELINA siada pośrodku, pod 
JABŁONIĄ.

(Wchodzi PRADZIAD)

PRADZIAD
Spojrzyj, Ewelinko, jakże ciągnie 
się ten sad z jabłoni i grusz z ręki 
mojej własnej wykarmiony. Z 
trudów pracy powstały…

(EWELINA gapi się w telefon, za-
uważa wzrok PRADZIADA, patrzy 
na jego twarz. Wbiega MOJRA. 
Zaczyna mówić ustami EWELINY, 
która tylko niemo otwiera gębę pod 
dyktat MOJRY)

MOJRA (wypowiada tekst)/EWE-
LINA (niemo)
Dziadku, dlaczego Wy wtedy 
zostaliście na Wileńszczyźnie? 
Przecież Polska była dla Was 
otwarta, dla Was Polaków z krwi 
kresowej i z ułańskiej gliny ule-
pionych. Ja się już w Polsce uro-
dziłam, jestem Warszawianką 
rodowitą w pokoleniu zerowym 
po mieczu i kądzieli i w pierw-
szym pokoleniu samoistnie. 
Jest mi historia mojej rodzimej 
Warszawy bliższa niż Wileńszczy-
zny, ale przyjmę, dziadku,Twoją 
prawdę i będę we wspomnieniu 
drżącym będę czcić pochodze-
nie i krew swoją. Tylko powiedz 
mi dziadku…

MOJRA
(płynnie przeskakując z kwestii 
Eweliny, kontynuując już własnym 
głosem)

…i rzeczywistość ta nieoczywista 
mogła by wybrzmieć dźwiękiem 
pewnym,ale bardziej niż pewna 
jest tej rodzinyniepewność. 
Ha! Jak bardzo by nie pragnęła 
Ocalenia, nie dozna zakoń-
czenia swojego umysłowego 

zniewolenia, już nawettam, w 
obcej dolinie Dubissy, czy Willi, 
pozbawiona swobody w snuciu 
baśni, budując mury przed 
powolnym acz nieuniknionym 
siebie samej spożywaniem. I nie 
rzeczw Wileńszczyźnie tylko w 
językujako samej w sobie poróż-
nienia nieustającejformie. Nic 
tu po mnie! Licho z tym!

(MOJRA schodzi ze sceny, a jak tyl-
ko znika, EWELINA wnet pogrąża 
się w swoim telefonie)

PRADZIAD
 Spróchniały już moje kości na 

mogiłach w dolinie, spróchniał 
mostek nad rzeczułką i chru-
śniak malinowy już od dawien 
dawna zdziczał, aja niczego nie 
pragnę mocniej, byle by sad żył 
we wspomnieniu moich wnu-
ków, każdą z setki drzew, które 
zasadziłem tymi rękami, których 
nie ma już.

(EWELINIE rozładowuje się telefon, 
próbuje go włączyć)

EWELINA
(wściekle)
$%^%@&^£!!!
Dlaczego?!

PRADZIAD
Zapytasz dlaczego? Wtedy w 
1945 roku, chciałem zapełnić 
pustkę i zasadziłem ten sad z 
antonówek, grusz i malinówek 
utkany ….. Mieliśmy wyjechać 
już wtedy, ale najpierw pa-
dłalokomotywa, r0zładowali 
wagony… Kilka następnych 
prób udareminili sowiety, nie 
wypuścili nas. A wiesz nam do 
Wilni, skąd pociągi odchodzi-

li,to ohoho, powózką w Siwka 
zaprzężonązajmowało dojechać 
całą noc. Rodziny w Wilnie my 
już nie mieli, bo doczterdzieste-
go czwartego kto do Polski już 
wyjechał pierwszym transpor-
tem, a kogo jeszcze raniej do 
łagrów zesłano na Sibir. 

EWELINA
(w dalszym ciągu zaaferowana 
jedynie telefonem)
?

PRADZIAD
Rok później mieliśmy wyjechać 
i my. Udało się dostac wpis 
na liste, Wiosna była chłodna, 

Ewelinko, ale wtedy…zakwitł 
nasz sad.

(EWELINA podłącza powerbanka, 
telefon się włącza, pojawia się 
światełko/dźwięk cokolwiek innego.  
EWELINA zrywa się ucieszona)

PRADZIAD
Tak, zkwitł nasz sad, Ewelinko, 
całym drzewostanem. Pomyślał 
ja o Polsce i machnął ręką. Nie 
mógł ja go opuścić. Nie mógł 
porzucić Wileńszczyzny. Zostali 
my…

(PRADZIAD wyjmuje JABŁKO i 
wyciąga na dłoni do EWELINY. 
PRADZIAD znika, a wraz z nim 
znika DRZEWO i sad. Pozostaje sce-
nografia utkana z tychże ochłapów 
mickiewiczowskich inwokacji prze-
nieosnych w czasie ze SCENY I)

(Wchodzi TADZIK)

TADZIK
 Czy mi się wydało, czy z kimś 
rozmawiałaś w sadzie?

Na zdjęciu: Pomnik żołnierzy polskich poległych w walce z bolszewikami w 
1920 roku w Duksztach (Dūkštas). Fot. Ludwika Adamczyk

(EWELINA milczy)

TADZIK
(dostrzegając jabłko w dłoni EWE-
LINY)
Skąd masz to jabłko?

(EWELINAnadal milczy. Uśmie-
cha się)

TADZIK
Ewelina, sad już jest bezpłodny. 
Nie rodzi owóców… Skąd je 
masz?

(EWELINA robi fikuśne prowo-
kacyjne minki, pstryka placami, 
pokazuje TADZIKOWI obraźliwe 
gesty, nagrywa go telefonem)

TADZIK
Skąd wzięłaś to jabłko!?

(TADZIK zaczyna gonić EWELINĘ 
dookoła JABŁONI)

TADZIK
Oddaj mi!
 Nie jest dla Ciebie!

(EWELINA lata dookoła JABŁO-
NI, liże jabłko, chichocze, cały czas 
wpatrując się w TADZIKA. Po czym 
zatrzymuje się i odgryza kawałek)

EWELINA
(wypluwając)
Aaaaaaa feeeee!!! Ale syf!
A masz, łap je, jak tak chcesz!

(EWELINA rzuca jabłko TADZI-
KOWI. TADZIK chwytahistorię, 
która trafiła we właściwe ręce, mimo 
niewłaściwych uszu, torów i wybo-
rów. TADZIK nadgryza powolnie 
owoc, po czym łapczywie zjada).

Przypisy:
1 „**” przy imieniu oznacza, że wtedy 

JOLANTA z całych siłych próbuje uży-
wać jak najbardziej poprawnej polszczy-
zny, wręcz z sposób przesadzony, aby 
tylko pokazać LEONARDOWI swoją 
odrębność od wileńskości.

2 „kartoszka” – ros. - ziemniaki
3 „kak wsigda” – z ros. – jak zawsze
4 „przyciwna” – wileński socjolekt - 

wredna
5 „ili” – ros. - albo
6 „maładcy” – ros. - zuchy
7 „nie burbuliuj” – socjolekt wileński 

– nie dokazuj
8 „prygać” -  z ros. - skakać
9 „bystrieńko” – ros. - szybciutko
10 „ni panimała” – ros. – nie rozu-

miałam
11 „parsiuczek” – wileński socjolekt - 

prosiaczek
12 „nie ugadzisz” – ros. – nie trafisz
13 „dziectwa” – ros. - dzieciństwo
14 „nakoniecto” – ros. - wreszcie
15 „nadojadło” – wil. socj. z ros., jedno 

z najbardziej charakterystycznych słów 
– mam dość

16 „imienno” – ros. - własnie
17 „łagieria” – ros. – obozy letnie


