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tvn warszawa 

Szanowni Państwo! 

Mój przyjaciel, wybitny aktor (dziś zaszczyca swoim kunsztem Teatr Dramatyczny w Gdyni), 
Eugeniusz K. Kujawski, zwykł był mawiać: „My aktorzy jesteśmy inteligentni, tyle że mało oczytani". 

.,. ._ Ileż to razy czułem się zawstydzony erudycją różnych moich rozmówców. Kładłem uszy po 
sobie i biegłem do biblioteki, zaglądałem do encyklopedii, słowników wyrazów obcych czy innych 
kopalińskich i larusów uzupełniać wiedzę, by jak najrzadziej rumieniec sromoty gościł na myni licu! 

Tym razem było inaczej. Otrzymałem tekst komedii Pińska szlachta autorstwa Wincentego Dunin
-Marcinkiewicza. Ani nazwisko, ani tytuł nic mi nie mówiły. Zadzwoniłem więc do kilku znajomych .,,. 
autorytetów. Każdy z cenzusem profesorskim bądź redaktorskim. Z niemałym zdziwieniem przyjąłem 
wiadomość~ że i oni - autorytety - są skonfundowani swą niewiedzą. Tylko jeden z nich bąknął: 
„To chyba jakiś Litwin ... ". 

Cóż było robić? Rzuciłem się do przeglądania materiałów białoruskich. Wiele pomógł mi dr Jazep 
Januszkiewicz, który natychmiast śtał się naszym konsultantem naukowym. Bardzo mu za to dziękuję. 

I tak krok po kroku zgłębiałem wiedzę o ojcu literatury białoruskiej. Co więcej? Dowiedziałem 
się, że pisarz z Lucynki tworzył nie tylko w swym ojczystym języku, że pisał również po polsku 
'i w charakterystycznym żargonie pińskim, że przełożył na białoruski mickiewiczowskiego Pana Tadeusz/1' 
i że dlatego powinien być bliski nie tylko sercom Białorusinów, ale i Polaków! 

Nie chcę przesadzać, ale jestem prawie pewien, iż stąpamy tropem swoistego odkrycia. 
Trudno bowiem - przy wcale nie najgłębszej refleksji - nie zaliczyć twórczości piszącego po polsku 

Jv1arcinkiewicza do kanonu komediowej literatury polskiej! Kto wie, czy za parę lat szedziwi 
literaturoznawcy nie umieszczą Poety z Lucynki gdzieś pomiędzy ... Aleksandrem Fredrą 
a Michałem Bałuckim. Tym bardziej namawiam do przeczytania eseju doktora Jazepa Januszkiewicza 
zamieszczonego w niniejszym programie. 

Na koniec życzę Państwu jak zwykle udanego wieczoru teatralnego na Pińskiej szlachcie. 

P.S. 
Chodzą słuchy, iż dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Mińsku - reżyser Pińskiej szlachty 

Mikałaj Pinihin zamierza w swym Teatrze wystawić po białorusku Pana Tadeusza w tłumaczeniu wła' 
Wincentego Dunin-Marcinkiewicza. 



Czy pisarz klasyczny może być nieznany? 
szem, a przykładem jest właśnie Wincenty 
in-Marcinkiewicz (1808-1884). 

W historii narodu białoruskiego zajmuje 
on miejsce klasyka ojczystego piśmiennictwa 
·)?rekursora nowej literatury białoruskiej. 

6j wysiłek jednak - bardziej niż na własnej 
ói:czości - skupił na przygotowaniu gruntu tym, 

orzy mieli służyć białoruskiej literaturze po nim. 
Mógł on również zapisać się w polskiej literaturze, 
jako że swój pierwszy utwór napisał częściowo po 
iałorusku, a częściowo po polsku. Było to libretto 

do opery w dwóch aktach pt. Sielanka (Wilno, 1846), 
--·w którym ziemiaństwo rozmawia po polsku, zaś 
wieśniacy po białorusku. Niestety przez pozostałe 
dziesięć lat rządów cara Mikołaja I komediopisarz 
niczego nie wydał. Dopiero na początku 1855 roku, 
gdy wraz ze śmiercią cara skończyła się „epoka 
cenzurowego terroru", ukazały się w Mińsku 
dwa zbiorki poetyckie Dunin-Marcinkiewicza: 
poematy Hapon oraz Wieczernice i obłąkany. Po nich 
kolejno wydane zostały: ludowa powiastka Kupałło 
(Mińsk, 1856), białorusko-polski zbiór wierszy 
Dudarz białoruski, czyli wszystkiego po trosze 
(Mińsk, 1857) oraz poemat historyczny 
Lucynka, czyli Szwedzi na Litwie (Wilno, 1861). 

Ma on w swoim dorobku również 
biąłorusk-i. przekład Pana Tadeusza, którego 
dwie pierwsze księgi ukazały się w Wilnie 
w 1859 roku. Było to pierwsze tłumaczenie tej 
epopei na inny język słowiański. Jednak obawy 
władz przed rozbudzeniem separatystycznych 
dążeń Białorusinów spowodowały, że cenzura 
spaliła pierwsze wydanie tłumaczenia dwóch 
początkowych ksiąg tego dzieła, zaś jego rękopis 
skonfiskowała. 

Komedia Pińska szlachta, jak przypuszczają 
literaturoznawcy, wyszła spod pióra Dunin
-Marcinkiewicza w 1866 roku. Dokładnej daty nie 
znamy, wiadomo natomiast, że komediopisarz 
swoje 57 urodziny w styczniu 1865 roku obchodził 
w więzieniu w Zamku Piszczałowskim 
w Mińsku Litewskim, gdzie był przetrzymywany 
od października 1864 roku do Wigilii roku 1865. 
Jest mało prawdopodobne, by mógł codziennie 
pisać i trwać w twórczym natchnieniu, skoro cały 
czas czekał na decyzję, czym zakończy się jego 
uwięzienie: karą grzywny, zesłaniem na Sybir czy 
może czymś jeszcze gorszym. 

Sledczym nie udało się udowodnić 
Marcinkiewiczowi udziału w narodowo
wyzwoleńczym białorusko-litewsko-polskim 

powstaniu styczniowym przeciw okupantom. 
Nie mogli jednak nie ukarać utalentowanego 
człowieka, któremu przypisywano niemal 
wszystkie wierszowane odezwy antyrządowe 
w tutejszej „pospolitej mowie". Te pozornie 
prostoduszne gawędy były dla zaborcy szczególnie 
niebezpieczne, gdyż łatwo zapadały w pamięć 
i trafiały do wyobraźni nawet chłopa-analfabety. 

Nadal, po prawie 140 latach, znajdowane 
są w archiwalnych zbiorach nowe utwory, 
przypuszczalnie autorstwa Dunin-Marc~kiewicz 
Przykładem może być fragment pieśni 
pt. Hutarka staroho dzieda: 

Ej, skażycie, dobry ludzi! 
Szto heta na świecie budzie? 
Czy Boh nie zmiłujetsia nad nami 
I daść pahinuć pad Maskalami? ... 

Oj nie, bratcy! nia tużycie; 
Na tu poru wspamianicie, 
Jak pred dawnimi hadami 
Biusia Palak z Maskalami. 

Za sztoż jany wajawali, 
Stoiki krowi razliwali? 
Oj za toja, szto narodu 
Palak chacieu dać swabodu! 

. . 
. Nad klasyką czas nie ma władzy. ł ' 

Jej zadaniem jest pomoc znaleźć odpowieclł 
,na pytanie: „Jak żyć?". Jednak pamięć ludz~a 
je W<it>tka - a zwłaszcza w przypadku narodu 

• zniew~mego - dlatego każde pokolenie na nowo 
sięga do ojczystych twórców w poszukiwaniu 
tej odpowiedzi. Klasyka najczęściej rodzi się 
z rozpaczliwej walki piękna z nikczemnością, 
wzniosłego z marnym, uskrzydlonego 
z ujarzmionym. I im wyższe wydają się 
przeszkody, tym wspanialszy okazuje się wzlot 
ducha. W Pińskiej szlachcie komediopisarz ukazał 
nie tylko problemy analfabetyzmu, zastraszenia, 
zarozumialstwa, pychy, wyniosłości i buty -
kwintesencji degradacji ówczesnej miejscowej 
s.zlachty oraz korupcji wśród napływowej 
kasty urzędniczej na coraz wyższych stopniach 
hierarchii. Dotknął w niej jeszcze jednego, nowego 
zjawiska - prowokacji stosowanej przez rosyjską 
bi.urokrację. 

Więzienne przeżycia pisarza okazały 
się prawdziwie owocne. Oprócz dostarczenia 
nowych tematów, fabuł, obrazów i podpatrzonych 
konfliktów, także samemu autorowi pozwoliły 
doświadczyć zarówno godnych, jak i nikczemnych 
zachowań ludzkich. Właśnie to zdołał uwypuklić 
reżyser Mikałaj Pinihin, przygotowując w 2008 
roku - w 200. rocznicę urodzin komediopisarza -
sztuk Pińska szlachta na wielkiej scenie Teatru 
Narodowego im. Janki Kupały w Mińsku. 

Zakazane za życia i po śmierci pisarza 
dzieło (cenzura nie zezwoliła na wydrukowanie 
komedii w miejscowym kalendarzu na 1889 rok), 
po raz pierwszy zostało opublikowane dopiero 
w 1918 rokti w opracowaniu Jazepa Losika -
redaktora gazety „Wolna Białoruś". 
W oryginale Pińska szlachta ujrzała świat dopiero 
w Utworach Wincentego Dunin-Marcinkiewicza 
wydanych w 1984 roku, gdzie została 
.zamieszczona jako Uzupełnienie. I wreszcie 
Teatr Rampa - najdalej na wschód wysunięty 
warszawski teatr, jak to zwykł podkreślać jego 
dyrektor artystyczny Jan Prochyra - przybliży 
\.;Yidzom postać tego uznawanego za prekursora 

1 iteratm:y białoruskiej komediopisarza Obojga 
Narodów. 

' 
Jazep Januszkiewicz 

Kraków - Raków - Warszawa (2007, 2010) 
z białoruskiego tłumaczyli 

Barbara Babińska-Krzyżm1ska, 

Wojciech Pestka 



tłumaczenie 

Urodziła się w 1954 roku 
w Krakowie. Studiowała filologię 
rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Była też słuchaczką studium języka ukraińskiego 
i tłumaczyła współczesną poezję ukraińską. 
W latach 1988-1992 była doktorantką Uniwersytetu 
im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. 

W roku 1992 wyemigrowała do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie zadebiutowała wierszem 
Mówimy taniec w miesięczniku „Polonia 
1<alifornijska". Mieszkała na przedmieściach 
Chicago. W 1999 zdiagnozowano u niej nowotwór. 
F.rzebieg swojej wieloletniej walki z chorobą 
ópisywała na internetowym blogu pt. Pokonać raka. 

W 1986 roku dowiedziała się od Jazepa 
'Januszkiewicza, archiwisty 

'llładzimir <Niaklajeu 
te}sty pieśni 

Syn Rosjanina i Białorusinki, 
urodził się w 1946 roku w Smorgoniach 
na Białorusi. Dzieciństwo spędził 

w pobliskim, istotnym dla białoruskiej 
historii miasteczku Krewo, które później 
wielokrotnie opisywał w swej poezji i prozie. 

Uczęszczał do technikum łączności 
w Mińsku, potem na Wydział Poezji Instytutu 
Literackiego w Moskwie oraz Wydział Filologiczny 
Mińskiego Instytutu Pedagogicznego. Pracował 
jako łącznościowiec na północy Syberii i na 
Dalekim Wschodzie oraz jako radiomechanik 
w mifiskim studiu telewizyjnym. Następnie zajął 
się dziennikarstwem. Współpracował 
z gazetą „Znamia Junosti" („Sztandar Młodości"), 
redagował biuletyn „Teatralny Mińsk", był 
starszym redaktorem głównej redakcji programów 
literacko-teatralnych Telewizji Białoruskiej, 
głównym redaktorem czasopisma „Źródło" oraz 
tygodnika „Literatura i Sztuka". W latach 1998-
2001 był przewodniczącym Z iązku Pisarzy 
Białoruski.eh. 

i badacza literatury z Białorusi, 
'żę jest _1Yraprap'rawnuczką człowieka 

uznawanego za prekursora 
białoruskiej literatury. W roku 

2003 po raz pierwszy odwiedziła 
ziemię przodków, gdzie uczestniczyła 
w obchodach 195-lecia urodzin 

jej praprapradziadka, Wincentego 
Dunin-Marcinkiewicza. W 2004 roku 

przetłumaczyła na język polski komedię 
jego autorstwa pt. Pifzska szlachta. 

W 2005 roku powtórnie odwiedziła 
Białoruś, podejmując starania o odbudowanie 
rodzinnego domu w Lucynce i uczynienie z niego 
muzeum swego wielkiego przodka. Zbiegło się 
to w czasie z wyróżnieniem jej internetowego 
pamiętnika tytułem Blogu Roku. 

W 2007 roku podjęła decyzję o przerwaniu 
chemioterapii. Zmarła 22 listopada 2007 roku 
w Antioch, na przedmieściach Chicago. 

W 1999 wyjechał do Polski. 
Na konferencji prasowej 

w Warszawie złożył oświadczenie 
skierowane przeciw antynarodowej 
polityce białoruskich władz. 

Od 2000 do 2004 roku mieszkał 
i pracował w Polsce i Helsinkach. 

W 2004 wrócił na Białoruś. Od 2005 
przewodniczy białoruskiemu penklubowi. 

Niaklajeu miał swój debiut literacki w 1970 
roku. Pierwszy zbiór wierszy Adkryccio wydano 
w 1976 roku. Najważniejsze książki z dorobku 
pisarskiego Niaklajewa wydano w Mińsku: 
Wynachodcy wiatrou (1979), Znak achowy (1983), 
Miestnoje wriemia (1983), Naskroź (1985), Dieriewo 
boli (1986), Hałubinaja poszta (1987), Wieda (1989), 
Proszcza (1996), Wybranaje (1998), łabuch (2003), 
Tak (2004), Centr Europy (2008) oraz Utwory wybrane 
(2010). 

Pieśni do Pifzskiej szlachty Niaklajeu napisał 
na przełomie 2007 i 2008 roku, specjalnie na prośbę 
reżysera Mikałaja Pinihina. 

Uładzimir Niaklajeu jest autorem poematu 
Polonez zamieszczonego na stronie 13. 

'tłumaczenie pieśni 

Urodził się w 1930 roku 
w Lubczu nad Niemnem. W 1945 roku był 
repatriowany za Bug. W latach 1950-1954 
stµdiował rusycystykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jeszcze w czasie studiów 
został zatrudniony jako lektor w Polskim 

· Radiu. Pracował tam przez ponad 20 lat 
również jako spiker, reporter i komentator 
(w tym w latach 1965-1969 w Redakcji Polskiej 

· Radia Moskwa). 
W latach 1980-1990 tłuma'czył dla 

miesięcznika 11Literatura Radziecka" wydawanego 
w Moskwie. Od 1982 roku do dziś przekłada 
z białoruskiego wiersze i prozę Janki K4pały, Janki 

ti\łikałaj 'Pinihin 
adaptacja i reżyseria 

Urodził się w roku 1957 
w Izjumie na Ukrainie. 
.w 1979 roku ukończył wydział 
reżyserski na Białoruskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W latach 1979-1980 
pracował jako reżyser w białoruskiej 
telewizji, gdzie wyreżyserował spektakl 
Nocny dyliżans według prozy Konstantina 
Paustowskiego. W latach 1980-1982 pracował 
w rosyjskim teatrze im. Maksima Gorkiego 
~ Mińsku, gdzie wystawił m.in. Powieść 
o bezdomnych psach Konstantina Sergienko oraz 
"!Jezprawie Antoniego Czechowa. Odbył staże 

· reżyserskie w moskiewskim Teatrze Małym 
w latach 1982-1984 oraz w paryskim Courant 
D'Est w roku 1995. 

Od 1985 roku jest związany z Narodowym 
Teatrem Akademickim im. Janki Kupały, 
gdzie wyreżyserował m.in. spektakle: Kobieta 
morska Henryka Ibsena (1984), Tam i tu Dawida 

owalewicza (1985), Harold i Maude Colina 
Higginsa (1986), Dzieci sł011ca Maksima Gorkiego 
(1987), Smok Eugeniusza Szwarca (1989), Emigranci 
Sławomira Mrożka (1989), Tutejszy Janki Kupały 
(1990), Kura Mikałaja Kalady (1992), Sielanka 
Wincentego Dunin-Marcinkiewicza (1993), Łysa 
śpiewaczka Eugene'a Ionesco (1996), Krawiec Ronalda 
Harwooda (1997), Szymon-muzykant Jakuba Kolasa 
(2005), Pińska szlachta (2008) oraz ostatnio Przekłady 
Briana Friela (2009). W latach 1985-1987 był 
również wykładowcą katedry Mistrzostwa 

· • Bryla, Siarhieja ZakonnUwwa, 
Alesia Barskiego, Wasila . 

Bykawa, Uładzimira Arłowa, · 
Alesia Czobata, Uładzimira • 

Niaklajewa, Jakuba Kolasa i Ryhora 
Baradulina wydawane w Warszawie, 
Białymstoku i Wrocławiu. 

Od listopada 1999 roku OP.ublikował 
w licznych czasopismach lub odczyt'ał • 

w audycjach radiowych Redakcji Białoruskiej 
Polskiego Radia co najmniej 550 przekładów · 

wierszy białoruskich poetów, pisarzy j myślicieli. 
W 1994 otrzymał wyróżnienie Fundacji • 

Pokul-Australia za popularyzację kultury 
białoruskiej w Polsce. W 1996 oraz 2002 pr

0

zyznano 
mu nagrody im. Witolda Hulewicza za przektady 
z literatury białoruskiej, w tym za przekład eposu 
Nowa Ziemia Jakuba Kolasa. 

Aktorstwa i Reżyserii w Białoruskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 

W swojej karierze wyreżyserował 
ponad 50 spektakli, między innymi: 
w Teatrze-Studio Kinoaktora 
w Mińsku - Dzieci z Betlejem (1993); 
w Teatrze Rosyjskiej Armii w Moskwii 
Omdlały kofz Francois Sagana (19?5); .1 

w Teatrze im Jakuba Kolasa w Witebsku - . · 
Sprawa Makropulosa Karela Czapka (1996); 

w Mińskim Teatrze Małym - Art Yasminy Rezy 
(1998); w Wielkim Teatrze Dramatycznym im. 
Gieorgija Towstonogowa sztuki: Kaprysy Marianny 
Alfreda de Musseta, Suita kalifornijska Neila Simona 
(1999), Kłamstwo na długich nogach Eduardo De 
Filippo (2000), Motylek Piotra Gladilina (2004), 
Kwartet Ronalda Harwooda oraz Noc przed Bożym 
Narodzeniem Mikołaja Gogola (2007); w Teatrze 
Nikoli - Kolacja dla głupca Francisa Webera (2002~ • 
w Teatrze Jewgienija Wachtangowa w Moskwie -
Bulwar zbrodni Erica-Emmanuela Schmitta (2003) 
oraz w Teatrze Muzycznym im. N. Zagórskiego 
w Irkucku - Nauczyciel tańca (2008). 

W 1992 roku został laureatem Państwowej 
Nagrody Republiki Białorusi za spektakl Tutejszy. 
W 1994 roku został wybrany Człowiekiem Roku 
Białorusi w kategorii Scena. Jest laureatem 
nagrody Białoruskiego Związku Działaczy 
Teatralnych im. E. Mirowicza w kategorii 
Najlepsza Reżyseria za spektakl Sielanka 
Wincentego Dunin-Marcinkiewicza. Wyróżniony 
na międzynarodowych festiwalach w Krakowie, 
Moskwie, Charkowie, Bratysławie, Talinie i Wilnie. 



scenografia i kostiumy 

W 2006 roku ukończyła 
z wyróżnieniem Białoruską 
Państwową Akademię Sztuk 
Pięknych na specjalizacji teatralnej 
prowadzonej przez Borysa 
Harławana - narodowego 
artystę Białorusi, laureata nagród 
państwowych Związku Radzieckiego i Republiki 
Białorusi. Jej projekt dyplomowy był wystawiony 
w sekcji studenckiej na Kwadriennale w Pradze. 

Od razu po studiach zaczęła pracę 

Słndrej ~ubrycz 
muzyka 

Urodził się w 1964 roku 
w Mińsku. W roku 1989 ukończył 
Państwowe Białoruskie 

Konserwatorium w klasie kompozycji 
u prof. Anatola Bahatyrowa -
jednego z założycieli Białoruskiej 
Szkoły Kompozytorskiej. 

Jest autorem muzyki do licznych spektakli 
teatralnych, wielu aranżacji dla orkiestry 
symfonicznej oraz do projektów muzycznych 
Młyn mody (2005, 2006). Był m.· . organizatorem 
i uczestnikiem projektów rock ych z orkiestrą 

w teatrze. W 2008 stwor~a scenografię 
dei !lpekta.Jdu Piifskct szlachta • • 
w Państwowym Teatrze Akademickim 

im. Janki Kupały, za którą otrzymała 
pierwszą nagrodę w konkursie 

imienia Uszakowa. Model został 
zakupiony przez Ministerstwo 
Kultury Republiki Białorusi do stałej 
ekspozycji w Muzeum Teatru 
i Muzyki. Praca ta została zaliczona 
w poczet dziedzictwa narodowego. 

W ciągu trzyletniej pracy stworzyła 
scenografię do 7 spektakli w różnych teatrach. 
Brała również udział w wystawach na Białorusi 
i za granicą. 

symfoniczną (album Majesty & Passion -
I. S. Bach, światowego tournee grupy Rage 
z orkiestrą symfoniczną Młoda Białoruś). 
Napisał mnóstwo popularnych piosenek 
i kompozycji rockowych. 
Stworzył muzykę do wielu spektakli 

teatralnych: Szymon-muzykant i Wieczór, 
wystawionych w Narodowym Teatrze 

Akademickim im. Janki Kupały w 2005 roku, 
Motylek w Białoruskim Narodowym Teatrze 
Młodego Widza w 2006 roku, Ona i ja w Teatrze 
Dramatycznym w Mohylewie w 2007 roku, 
Noc przed Bożym Narodzeniem w Wielkim Teatrze 
Dramatycznym im. Gieorgija Towstonogowa 
oraz w Teatrze Operetki Uralu w Jekaterynburgu. 

• • 
: !Małgo~żata 'Fijałkowska 

'choreografia 

Choreografka, tancerka 
i aktorka. Obecnie na stałe związana 
z wrocławskim Teatrem Muzycznym 

..Capitol, na deskach którego - pod okiem 
Wojciecha Kościelniaka - stawiała pierwsze 
kroki jako choreograf. Jest au,torką choreografii 

· do spektakli West Side Story, Scat, Śmierdź 
w górach, Pewien mały dzień . Od dziesięciu 
lat aktywnie bierze udział w koncertach 

· towarzyszących Przeglądowi Piosenki Aktorskiej. 
Przy tej okazji współtworzyła koncerty Mandarynki 
i pomarafzcze, Galeria, Wiatry z Mózgu, czyli stolarka 
kabaretu, Muzykanty wielkiego pola oraz Gra szklanych 
paciorków. Ma za sobą także doświadczenia 

'Dorota 'Wasilewska 
kierownik muzyczny 

Jest absolwentką Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. w Warszawie 
w klasie interpretacji piosenki. Na 
początku kariery związała się z grupą 
grającą muzykę gospel i komponowała 
dla niej piosenki. W 1983 roku 
otrzymała indywidualne wyróżnienie 
w Turnieju Młodych Talentów 
w Warszawie. W 1986 roku wraz z Wiesławą 
Sós zdobyła II nagrodę na Przeglądzie Piosenki 
Akt.orskiej we Wrocławiu za piosenkę Taka gmina 
z Kabaretu Starszych Panów. W 1989 roku na tym 
Śamym przeglądzie otrzymała wyróżnienie. 
W 1991 roku jedna z jej piosenek dotarła do 

· półfinału międzynarodowego konkursu w Tulsa. 
Komponuje m.in. muzykę do filmów 

dokumentalnych, piosenek, aranżuje oraz 

'Lidia grzędzińska 
asystent reżysera 

Ukończyła Wydział Reżyserii 

Akademii Teatralnej w Sankt 
Petersburgu. Była zastępcą dyrektora 
artystycznego Teatru na Targówku 
(obecnie Rampa), gdzie wyreżyserowała 
spektakle dla dzieci i młodzieży, 
m.in. Różowe okulary i Król Maciuś Pierwszy. 
Współtworzyła Dziecięcy Klub Miłośników 
Teatru i Dziecięcą Akademię Artystyczną. 
Po latach powróciła do Rampy, gdzie realizowała 

• . 
filmowe - wspołr.racówała 
z Magdaleną ŁazarkiewitE 
i Janem Komasą przy Sali 
samobójców. 

Jako dziecko 
marzyła, by zostać Fredem Astairern, 

stąd tak silne ukierunkowanie w stronę 
teatru muzycznego. Lubi zarówno być _ 
twórcą, jak i tworzywem, dlatego też ćhęthie • 

współpracuje z innymi choreografami, 
poddając się ich wizji i charakterystyce ruchu, · 

zaspokajając w ten sposób potrzebę rozwcaju 
i poszerzania horyzontów. Jej guru jest Jarosław · 
Staniek, który nauczył ją, że taniec to wolność 
i możliwość wyrażania indywidualności każdego 
człowieka poprzez ruch. · 

współpracuje z ró:tnyułi 
wykonawcami jako 

kierownik muzyczny. 
Jest współautorką muzyki 

do spektaklu TVP pt. Miłość jest darem 
w reżyserii Jana Sosińskiego, napisała 
muzykę do jego filmów dokumentalnych 
Zabić to mało i Żadna mnie nie chciała oraz 
wielu mniejszych form. TVP2 sfilmowaja 
recital skomponowanych przez nią 

piosenek do poezji polskiego barok.U 
pt. Goreję czy nie? 

Była aranżerem i kierownikiem 
muzycznym przedsięwzięcia Jerzego Menela -
serii płyt z polskimi wersjami piosenek PaolQ 
Conte oraz przedstawienia w Teatrze Nowym 
z piosenkami Paolo Conte pt. Azzuro. W 2004 roku 
na płycie z kompilacją jego piosenek ukazało 
się wiele utworów z tego właśnie wydarzenia. 
W roku 2005 wydała płytę autorską . 
pt. Wniebogłosy. 

autorski projekt Akademii 
Teatralnej dla nauczycieli 

i współpracowała jako 
asystent reżysera przy 

spektaklach: Krucjata, Awantura 
w piekle i Pinokio w reżyserii Cezarego 

Domagały. W 2010 roku wraz z Dorotą 
Osińską wyreżyserowała spektakl muzyczny 

Kamyk zielony. 
Prowadzi warsztaty teatralne 

w Dziale Teatru, Muzyki i Tańca w Pałacu 
Młodzieży, współpracuje z Polskim Ośrodkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów 
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. 
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:Jazep :Januszkiew 
konsultant naukowy 

Urodzony w 1959 roku 
w Rakowie w Województwie 
Mińskim. W 1981 roku ukończył 
filologię białoruską i rosyjską na 
Uniwersytecie w Mińsku, zaś w 1987 
roku obronił doktorat w Instytucie 
Literatury im. Janki Kupały Akademii Nauk 
Białorusi. Korzystając z archiwów na Białorusi 
i Litwie oraz w Polsce, Rosji i Francji, bada historię 
białoruskiej literatury i kultury XIX-XX ww. 

Od 1995 roku jest Członkiem Związku 
Pisarzy Białoruskich, od 1997 roku zastępcą 
redaktora naczelnego wydaw ictwa „Białoruski 
Księgozbiór", w latach 2002-2007 pełnił obowiązki 
przewodniczącego Komisji Archeograficznej 
Departamentu ds. Archiwalnych przy Radzie 
Ministrów Republiki Białorusi. Od 1996 roku 
pracował jednocześnie jako kierownik działu 
Archeografii Białoruskiego Instytutu Naukowo
-Badawczego i Archiwalnego. Z posady 
tej został zwolniony w 2006 roku decyzją 
umotywowaną polityką Białorusi. · 

'Białoruski samuraj 
- Walczę z wiatrakami - powiedział, 

wpisując się do książki uwag i skarg na mińskim 
dworcu kolejowym: „Zwracam się z postulatem, 
aby urzędniczki obsługujące podróżnych na dworcu 
kolejowym, zwłaszcza w kasach międzynarodowych, 
znały także ojczysty język i używały go w kontaktach 
z klientami. Goście zaproszeni do naszego kraju 
są zaskoczeni, że wszystkie kasjerki posługują się 
wyłącznie językiem rosyjskim, mimo że pracują 
w przedsiębiorstwie państwowym, a język białoruski 
jest oficjalnym językiem. Jest mi wstyd 
z tego powodu". [ ... ] 

- „Nie porzucajcie mowy naszej białoruskiej, 
żebyście nie umarli" - rozpoczyna rozmowę ze mną 
cytatem z Franciszka Bahuszewicza, XIX-wiecznego 
białoruskiego pisarza i poety. - Po odzyskaniu 
niepodległości w 1990 roku przywrócono oficjalnie 
język białoruski. Ale w 1995 roku, po referendum 
rozpisanym przez prezydenta Łukaszenkę, 
wprowadzono rosyjski jako drugi obowiązujący język. 
W ten sposób zainicjowano proces naszego umierania, 
zastępowania białoruskiego przez rosyjski. „Nie miecz, 
nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła!" - kończy 

cytatem z Norwida. 
Jazepa poznałem w pociągu. Ja jechałem 

pierwszy raz do Mińska, on zako 'czył cykl wykładów 

„ Usłyszał wtedy z ust ministra a . archiwów, • 
że bacfa:pia twórczośći Wincentego Dunin
-Marcinkiewicza nie mają żadnego związku 
z archiwami. 

Wydał ponad 300 publikacji, m.in.: 
Dudarz białoruski (1991), Przeczuwając odkrycia 
(1994), Za archiwalnym progiem (2002), Diariusz 
XIX stulecia (2003), Świątynia nad [słoczą 

(2004) oraz Ziemia cenotafów (2009). 
Jest współautorem Historii literatury białoruskiej 

(t. I, 1998), opublikował wiele utworów Wincentego 
Dunin-Marcinkiewicza - m.in. pierwszą, 
oryginalną wersję Pińskiej szlachty (1984) oraz 
jej tłumaczenia na 5 języków (2008). Jest także 
autorem trójjęzycznych edycji (w językach 
białoruskim, polskim i rosyjskim) Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza (1998) i Nowej ziemi Jakuba 
Kołasa (2002). 

Uzyskał oficjalną zgodę na uczczenie 
200-lecia urodzin Dunin-Marcinkiewicza oraz 
nakłonił reżysera - Mikałaja Pinihina - do 
zapoznania się z jego twórczością i kontekstem 
historycznym. Doradzał mu przy wyborze sztuki 
oraz zaproponował, by Uładzimir Niaklajeu 
dopisał teksty pieśni, zaś Czesław Seniuch 
przełożył je na język polski. 

o literaturze białoruskiej w Poznaniu i wracał do 
Rakowa, miejsca, które uważa za podarowane mu przez 
los. Dużo później dowiedziałem się, że był aresztowany 
za udział w nielegalnej manifestacji. W akcie 
oskarżenia napisano, że „zaczepiał przechodniów 
i szarpał za szynele milicjantów". Zatrzymano go na 
placu Jakuba Kolasa w kwietniu 1996 roku, podczas 
wiecu w rocznicę wybuchu w elektrowni 
w Czarnobylu. 

- Nachyliłem się nad leżącym na ziemi 
pobitym przez milicjantów starszym mężczyzną 
i w tym momencie zaczęto mnie bić pałkami, zostałem 
przewrócony, obezwładniony, zatrzymany. Cela 
aresztu miała może 80 centymetrów szerokości i 1,5 
metra długości. Nie można było siąść ani się położyć. 
Przez całą noc wywoływano nas na.korytarz, robiono 
zdjęcia, pokazywano tajniakom do rozpoznania. 
Rano upchnięto nas w ciężarówkach i zawieziono 
do więzienia . Obok mnie stał 16-letni chłopak, który 
z rówieśnikami świętował na placu urodziny. Nim 
zdążyli wznieść pierwszy toast, otoczyła ich milicja. 
11Nie obchodzi mnie polityka, ale jak tylko mnie 
wypuszczą - żalił się, pociągając nosem - pójdę 

na manifestację, żeby wyrównać rachw1ki. Za to, 
że nas tak pobili". [ ... ] 

„Zwierciadło", sierpień 2009 
fragment artykułu Wojciecha Pestki pt. Białornski samuraj 
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: 'Wiktar ·ruanajeu . . 

odtwórca r.oli Kruczkowa 

„Jakże jestem szczęśliwy, 
że im teraz dobrze!". 

Białoruski aktor, zasłużony 
artysta Republiki 'Białorusi - urodził 

się w 1958 roku w Mińsku. Swoją drogę 
· twórczą rozpoczął w Państwowym 

Teatrze Lalek (1975). W 1980 r.oku ukończył 
Białoruski Instytut Teatralno-Artystyczny 

· i rozpoczął pracę w Narodowym Teatrze 
Akademickim im. Janki Kupały. Pozostaje mu 
wierny już od 30 lat. 

W tym czasie zagrał ponad 50 ról 
z repertuaru klasycznego i nowoczesnego, 
m.in. w sztukach Williama Szekspira, Lope de Vegi, 
Antoniego Czechowa, Aleksandra Ostrowskiego, 
Mikołaja Gogola, Janki Kupały, Jakuba Kolasa, 
Wincentego Dunin-Marcinkiewicza, Ronalda 
Harwooda, Sławomira Mrożka, Yasminy Rezy. 
Jego najbardziej znane role to: Kaj (Królowa śniegu 
H. <:h. Andersena), Mikita Znosek (Tutejsi 
J. Kupały), Jan Gębacz (Sielanka W. Dunin
-Marcinkiewicza). 

Jest laureatem nagrody ZSSR (1985), 
Państwowej Nagrody Białorusi (1992), był 
odznaczony dyplomem za najlepszą rolę na 
festiwalu Nadbałtycka Teatralna Wiosna '85. 

Do dziś pamięta swój debiut, kiedy 
w wieku 10 lat nauczył się na pamięć bajki 
Kwiatek-siedmiokwiatek. Zaś na scenie w szkole 
zagrał rolę kucharza Kołduna. Gdy pokazał się 
J?rzed uczniami z wypchniętą zamiast brzucha 
poduszką - wszyscy śmiali się i rechotali. 
A w piersiach przyszłego świetnego aktora zrobiło 

· się ciepło i pomyślał: "fo.kże jestem szczęśliwy, 
że im teraz dobrze!". Teatr jest dla niego niczym 
dom. Na pytanie, dlaczego związał z nim swoje 
życie, odpowiada krótko: „To.Bóg decyduje, kto 
czym się zajmie". Stwierdza też: 11Bardzo jestem 
zadowolony z tego, że pracuję w najlepszym 
teatrze na Białorusi, gdzie pozostają żywe tradycje 
realistyczno-psychologicznej szkoły aktorskiej. 
Jro jednak absolutnie nie przeszkadza mojemu 
teatrowi wystawiać widowiskowe spektakle, 
rozmawiać z widzem w nowoczesnym języku 
obrazów artystycznych". 

Zgadza się ze słowami Mikołaja Gogola: 
Seatr to katedra, z której światu można 
powiedzieć wiele dobrego". Manajeu powiedział 
kiedyś: 11Teatr może być szczeblem na drodze 
do Prawdy, zbliżając do odpowiedzi na pytania 
dotyczące sensu życia. Może nauczyć współczuć 
i kochać. Nie przyjmuję zimnego teatru, w którym 

• forma jest celem samym vy sooie, 
teatri'.i, który deprawuje i pustos~y· 

ludzkie dusze, nie przyjmuję teafru 
szyderczego". 

Droga zawodowa Manajewa już 
wcześniej prowadziła przez Polskę. Bywał 
na gościnnych występach w Toruniu, 
Lublinie, Białymstoku. Najwięcej _ 
podróżował po wschodniej częściPorski. • 

Odwiedził Hajnówkę, Gródek i Supraśl, 
gdzie żyje wielu jego przyjaciół o korzeniach 

białoruskich. „Nieraz bywałem tu na . • 
prawosławnych świętach, wśród dobrydi. 
i szczerych przyjaciół". Ma on wrażenie, że polski 
odbiorca jest podobny do białoruskiego ... równie 
szczery i wdzięczny. „Nie dziwi mnie tó. W K:ońcu 
jesteśmy sąsiadami - Słowianami". Ma nadzieję, 
że w wyniku współpracy z warszawskim Teatrem 
Rampa jeszcze lepiej pozna polską sztukę i kulturę . 
oraz samych Polaków. ' 

Na benefisie swojego SO-lecia Wiktbr 
Manajeu zagrał główną rolę Kruczkowa 
w Pifiskiej szlachcie. Uważa ją za najlepszą 
w ciągu ostatnich 10 lat swej pracy na scenie. 
Teraz polski widz będzie miał możliwość 
przekonać się o tym osobiście. 
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Bądź zdrowa, piękna moja pani 
Jabłońska! Jesień ju,ż w folwarku 
Spłynęła grafiką do parku 
Miękką, choć przyłóż ją do rany ... 

Bądź zdrowa, piękna moja pani! 
Ja pozostaję poza ramą 
Obrazu, który w deszczu moknie: 
Kominek, szpinet i ty w oknie, 
Miłosną udręczona dramą 

I z białym winem w rostruchanie ... 

Daj łyk ostatni „wsiadanego". 
Zaciągnij nad obrazem sztory, 
Nad całym tym romansem chorym. 
Ja wsiadam już do pośpiesznego. 
Dość tej sentymentalnej story. 

Bądź zdrowa, pani moja miła! 
Światłocień drżący z tamtej strony, 
Rozmyte wszystko i zamglone -
Rostruchan! Mało go nie zbiłaś! 
Całuję drżące twoje dłonie ... 
Bądź zdrowa, pani moja miła! 

Rąk od klawiszy nie odrywaj. 
• W świecie, gdzie ostro gwiżdżą frezy 

Niech rozczuleniem w dal odpływa 
Ostatni akord poloneza ... 
Bądź zdrowa, piękna pani! 
Bywaj! 

2 
„Ja kocham cię ... " 

Tylekroć jam, 
Przeróżne myląc ze snu mowy 
Te lukrowane płytkie słowa 
Dla różnych odnajdował dam: 
„I love you!" 
„ja lubliu vas!" 

-Ach!-
1 głowa chwiała się pijana 
Od perfum, którem wąchał w snach, 
Którymi pachniał ... nowy banał. 

Przeze mnie romans umyślony. 
Tu wszyscy siebie wymyślają, 
Ci którzy w tangu się splatają, 
Gdy parkiet płynie roztańczony. 

Jabłońska! Szkoda pani nóg. 
,Znowu cię spotkać - nie daj Bóg! 

„Jam rada z pana ... " 
„Pani rada? ... " 

'~. . . ·' „ ... 
Prenilera. 
Wajdy film bez Wajdy. .. , .' . 

Mickiewicz z Francji swe nieproste 
Polakom pisma czyta ... Mosty 
Czas nam tu rzuca ... 

A na S}:enie 
Aktorzy ... Kwiaty Telimenie, 
Którą nie ty zagrałaś w ostrym 
Starciu z rywalką. Ale sala 

Tobie na klęskę nie zezwala, 
Bo wstawszy, w tobie rozpoznaje 
Tę, co samotnie w szranki staje 
I tu, na scenie, i tam, w życiu 
Nie chowa głowy jak ten struś. 

Dosięgłem ręką twej kibici, 
Współczując. Odtrąciłaś: 

„Puść!" 

4 
- Jak Pan Tadeusz panu? 
-Nijak. 

Pusta rozmowa nudzie sprzyja. 

- Pa n Polak? 
- Litwin jestem. 
-Z Wilna? 

Beau monde. Z surdlftem frak się mija. 
Wtem włącza się komórka pilna: 
„Nie dzisiaj. Nie. Nie. 
Cóż tak spiesznie?" 

I nagle w tłumie tym my sami, 
I coś tam iskrzy między nami 
Jak zwarcie dwóch pożądań grzesznych .. . 

„Alicja recytuje wiersze 
Wprost z piersi, karmiąc je piersiami" 

Ach my, aktorzy! Brawo! Brawo! 
Co chcesz, myśl sobie, sedno w tym, 
Że jedna tu nas łączy sprawa: 
Jak żrący dym jest cudza sława, 
A własna - jak kadzideł dym. 
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-Idziemy. 
Tu na twarzach róż ... 
- Jam tu u siebie. 
- Ale z obcym. 
- Byle potknięcie mnie nie zraża! 

„Psia kość! Honorna jest, zaraza ... " 

A należało iść od razu, 
Dopóki jak ten giermek w bitwie 
Nie padłem od morderczej frazy: 
- To film o Polsce, nie o Litwie 
I mógł nie wspomnieć o niej Wajda. -
I na mnie okiem - błysk!. .. 

I wpadam 
We wściekłą złość. 
To w serce strzały! 

„To ska-n-da-a-al!" ... 

- Wiesz, skąd ten twój szał, 
Ten fason twój, ta twoja pycha? 
Bo nigdzie nie ma Litwy twojej! 
A Polska jest! Tak, jest, do licha! 
Bo ona jest jak ja tu stoję! 

- Więc Litwy ni ma? 
Mnie też ni ma? ... 

- Jam rada z tobą być. 
-Tyś rada? ... -

W alejki jesiennego sadu 
Stąpiła biało pierwsza zima. 
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- A wy robicie wciąż przekręty. 

-Kto „wy"? 
- Litwini. Ród przeklęty. 
Ten przez was duch zgubiony żyje ... 
Głosicie żal po ducha stracie, 
Którą wy sami przyczyniacie. 

Ty modlisz się jak przed obrazem 
Przed czasem w popiół obróconym, 
Gdy ja tu jestem 
Z tobą razem. 
Co ci po Litwie? Tyś szalony! 

To widmo tylko ... 
Przywidzenie ... 
Ruiny jakieś, krzyż, sklepienie, 
Krywicze, zamki, Żmudź, Prusowie ... 

- A cóż dla ciebie Polską? Powiedz! 
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- O, Polska! ... 
- Uniesienie ręki 
I do klawiszy ... 
- Polska - dźwięki, 

Mazurki, walce ... 
Stare parki ... 
O, Polska moja - w bzach folwarki, 
Warszawa ... Kraków ... Jasna Góra ... -

Nad fortepianu klawiaturą 
Motylków barwnych polot lekki ... 

- O, Polska! ... „Przez tak liczne wieki .. . " 
Chrzęst zbroi, chorał z naw kościelnych 
I ruch, 
I ruch ten 
Nieśmiertelny 

Z niebytu 
Wprost do samej siebie ... -
A zima tuż w jesiennym niebie, 
Już śryżem połyskuje rzeczka, 
Śnieżynki polatują sennie. 

Jabłońskiej cień się w oknie snuje 
I chwieje się jak w wietrze świeczka, 
To jakby ku mnie, to ode mnie. 
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Jak świat kołysze się! 
Od brzegu 
Do brzegu ... 
To się na nas wali, 
To od nas. 

- Pani! Już odbiegam ... 
Umieram ... 
- To ci się nie chwali, 
Nie czas!. .. 

- Czas na mnie. Od osłody, 
Miłości, muzyki, swobody 
I pożądania śmierć mnie woła ... 

- Więc cóż? Czy mojej czekasz zgody? 
1:'Jamiętność w Polsce wyszła z mody, 
Smierć chłodem zmrozi twoje czoło. 

- Powiadasz śmierć? To Bóg wybranych 
Grajków, 
Poetów, 
Zakochanych 
Wznosi na niebo uroczyście, 
By tam błyszczeli wieczność całą!. .. 
- I nas umieścił na tej liście? 
Ostatnia chwila mi została? 

- Nie filozofuj! Zostań moją. 
- Jam rada zostać Litwą twoją ... 
Bo Litwa całą twą ostoją, 
Powietrzem twoim, twoją krwią! ... 
- Ja żyję, żeby kochać ją. 

Lecz Litwy czas nie dojrzał jeszcze, 
Więc wymyśliłem ją i pieszczę 
W swych snach, i nią jedyną żyję 
I tylko o nią jedną stoję. 

Daj wina, pani! Bo się spiję 
Na umór krwią błękitną twoją! 
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Litwo! Goryczą niepojętą 
Łzy moje imię twe napawa! 
Litwo! Na ziemi twojej stawam 
I czczę pagórki twoje święte! 

Dlaczego, powiedz ... Czy jam w błędzie? 
Nadziei głosem mnie przyzywasz? 
Litwo! Tyś była już! Czy będziesz? 
Więc żyj, jeżeli jesteś żywa; 

Jeśliś nie prochem z wojów kości 
I nie minionym wiekiem złotym, 
Lecz duchem, który chce wolności -

( ·-

Tedy ty jesteś! ~m ja o tym! 

\./-...:) 15 
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Litwa mi śniła się ... Po Nalszy1 

Skakali konni ... I d}'Vie szale 
Wisiały w niebie. 
Żadna szala 
Siostrzycy swej nie przeważała: 
Tam pod nią wojna nie ścichała, 
Bo z nową wojną graniczyła. 

Trzej jeźdźcy na pagórkach Nalszy. 
Nie sposób }łOznać: 
Obcy? .. . 
Nasi? .. . 
Dwie szale z nieba się zwieszały. 
Zajrzałem do nich: tam w nich miecze, 
Sztandary i zbielałe kości ... 

Wziąłem te miecze. Nagle w plecy 
Ktoś szturchnął mnie: 
„Pan do nas w gości?" 
Patrzę: przy mojej twarzy- z twarzą 

Demiurga Litwy i włodarza -
W osobie własnej Mendog stoi. 
- To ty? - powiedział - z Litwą swoją 
Dawnoś nie widział się? Uważaj: 
Tam lud tej ziemi gospodarzy, 

• Którym mocarze ducha dali, 
To właśnie Litwa. 
A tam dalej 
Bagna i Żmudź. Jam ją Krzyżakom 
Oddał, by kraj ten krwią nie płakał, 
By ochłap rzucić łacinnikom .. . 

Po prostu! - A nadziei znikąd 
Przez was, bo wyście zahaczyli, 
Że Boga żeście w ogniu czcili, 
Prawdą był wilk wam, wolność -
duchem. 

- Mam dług przed tobą -
mówię cicho. 

- Przed Litwą - odparł Mendog głucho. 
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-Zbudź się, 

Bo prześpisz znów dzierżawę 
Litewską, jej minioną sławę ... 
Najlepiej kawą zapić ją ... 
- Jabłońska! Ech, do diabła z kawą! 
- Bądź ciszej! ... Warszawiacy śpią ... 
Boże! Tak kocham swą Warszawę! 
Ja żyję, żeby kochać ją! 

A tyś pokochał mit. Najgorzej 
rzeszłością żyć. Jak na ugorze ... 

- - Ja tan1 ugoru się nie boję. 
- Dlategoś rzucił strony swoje 
I obcy je~eś tu i tam 

( Sop)e;ł tvszystkim. Powiedz· nam, 
Po ~o żeś tak postąpił był? 
- Po pier~A_Z;t:' b)I poeta żył. -1 Na/sza - zam.c•kf na ziemiach historycznej Białorusi. 

- aki poeta? 
- Nie najgorszy. 
Choć zapominam go po trosze. 

W ciągu minionych lat ostatnio 
Odczuł, że młodość się ulatnia, 
Że zaznał już miłości, sławy ... 
Chomąto wdział i wprzągł się w sprawę, 
I zaczął kończyć się. 

- I w matni 
Wymyślił sobie tę zabawę? ... 

- Mniej więcej tak ... A też z wilkami 
Nie zechciał po wilczemu wyć, 
Choć obłożony był fladrami. 
- I teraz co? Czy Litwa z nami? 
- Mówisz, że chcesz mi Litwą być? 

- Jam rada twoją być ... 
-Tyś rada? ... 
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Na wzgórza Nalszy skosem padał 
Srebrzysty deszcz i w srebrze tym 
Stał Mendog, a tuż obok z nim 
Olgierda piąty syn, Jagiełło ... 
- Chcesz pewnie poznać moje dzieło -
Przemówił. - Otóż ja Krzyżakom 
Żmudź po Mendogl! potwierdziłem, 
Bo nie jest nam ojczyzną. Zakon 
Też wie, ;że nigdy nią nie była. 

Jest dług przed nami, przed wszystkimi 
Wobec tej Litwy wojowniczej 
Od tego czasu, gdy Gedymin 
Zwojował był stolicę wilczą. 

To przez ten dług -
i przeciw Moskwie -

Jam z Polską się ożenić musiał, 
O prawa Litwy pełen troski 
I żeby Wielkiej Litwy 1 o s y 
Nie grzęzły w l a s a c h Białorusi. 

Na próżno! ... 
Wyście las woleli. 
Zjedzone, co przodkowie zżęli. 
Kraj wilków się 
w zajęczy zmienił ... 
I z głębi wieków 
Ja mam prawo 
Zapytać was: 
Gdzie ten wasz naród? 
Gdzie państwo wasze? 
Gdzie „dzierżawa" 
I gdzie ten po niej ślad na ziemi? 

Wargi - zające w was zdradziły 
I Żmudź wam figę pod nos tknęła. 
Wasza Białoruś z braku siły 
Litewskość na się naciągnęła. 

Duch został od krwi oderwany, 
Przez Moskwę zrusyfikowany. 
Lecz was pod nazwą z łaski Moskwy 
Trudno wziąć nawet za Moskali, 
Boście pod nazwą tą po prostu 
Nazwą jedynie pozostali. 

Białorusini? Któż wy tacy? 
Jest Rosja, 
Litwa, 
Żmudź, 
Polacy 
I wy - pomiędzy? Kulą w płot? 
Skądżeście się wylęgli? Z błot? 
z czego zlepieni? Z mgieł-tumanów? 
Te przemienienia 
Naciągane 

Nieznane żadnej innej nacji ... 

I teraz co? Nadzieja w cudzie? 
Aby nie gorzej? Czy wy - lu~zie? , . 
Wciąż jeszcze chcecie ludźmi zwac się, 
Czy ludźmi być, 
By bić się w piersi, , . '? 

Czy stać za kraj - z pogardą sm1erc1. 
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- Świeca dogasa. 
- To ją zdmuchnij . 

- Jabłońska! Precz rupiecie stare! 
Niewarte, żeby do nich cknić. 
Ojczyzna stała się towarem! 
Jak mam w Ojczyźnie takiej żyć? 

- Warszawa spać chce. Przestań pić. 
I Litwa dla niej - nie jej sprawa. 
- Tak! Bo sprzedała ją Warszawa! 
- Być może tak. Więc cóż ma być? 
Ja żyję, żeby kochać ją. 
Ogrzej mnie. Patrz, me ręce drżą. 
- Jakże te Polki żyć nie dają!„. 
- Skąd to nazwisko twe: Nia-kla-jeu? 
- Rosyjskie. 
- Więc tyś jest Moskalem, 
A nie Litwinem! 
- Ja już prawie . 
Na pół spolszczyłem się przy tobie. 
-Ty Moskal! 
Co ja z tobą robię?! 
-Niestety„. 
- Tak, niestety! W trumnach 
Przodkowie moi zalabidzą, 
Moskala przy Jabłońskiej widząc. 
Matrunę weź se miast Jabłońskiej! 
- z jedną już spałem. W stajni końskiej ... 
- Cham jesteś! 
- Wiem, kim jestem, pani! 
Lecz skąd to w tobie poplątanie, 
Dwoistość ta niewiarygodna: 
Namiętna miłość i nieprzyjaźń? 
- Bo w mojej krwi świadomość żyje, 
że tylko dzicz jest na wschód od nas. 
- A wy dla Niemców - garść łazików! 

A Niemcy - chamy dla Anglików!„. 

Jak długo tak sąsiedzi mogą 
Pogardę k sobie żywić wrogą? 
- Ty chcesz pouczać nas tu? ~ogo? 
Jabłońską? Wiedz, że ród móJ··· 
-Wiem! 
Przez ten twój ród ty zioniesz złem, 
Szalejesz z pychy i durnoty! 
- Coś ty powiedział?! ... My,_Jabło~scy! ... 
- No dobrze. Niech to raz się skonczy. 
To głupi spór. 
- Więc na kolana! 
Przeproś za chamstwo niesłychane. 
A myśl co chcesz. To twoja rzecz! 
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A właśnie odchodziła precz 
Druga już zima pierwszej śladem. 

- Rada bym z tobą być. 

-Tyś rada? 

- Wybacz!„. Po prostu naszło na mnie. 
Tyś słusznie wytknął mi po?ardę: 
Gardzimy wami, oni - nam1. 
Pogarda ten nasz świat prz~nika„. 
Tylko mi więcej nie wytykaj 
Pańskości. 

-Wybacz. 
- Wybaczyłam. 

- To może ze mną byś wypiła 
Na zgodę? 
- Boże! Moskal... Pijak„. 
Jabłońskiej pięścią śmiał wywijać! 
-Tyś też diablicą była, 

żmiją. .. 

- Mam wszelkie prawo! Z monarchami 
Mój ród jest równy„. 
- Znów te rody! 
- Więc co, mam nabrać w usta wody? 
Mój ród już padł pod Moskalami. 
Mam chyba prawo do odpłaty? 
- Jeśli będziemy sobie straty 
I dawne krzywdy wypominać, 
To jak tu żyć? To gdzie rodzir:a? 
Pora już wszystko to zapomnieć.„ 
- Rodziny nie oczekuj po mnie! 
Tam Azja! Tam się zło pleniło! 
- A w Polsce samo dobro było? 
Na Moskwę nie chodziły Lachy 
Moskala bić? 
- Ach co za strachy! 
- Dziś żadne strachy, oczywiście! 
Ale z dwóch stron przez wieki wyście 
Białoruś moją tratowali, 
Naród, 
Nie ród mój, zabijali, 
I nic nie mówię. 
- No więc nie mów. 
Pomilczeć nie wstyd jest mądremu. 

,.-.., 
Dziwni z was !flizie, słowo daję! 
Czy męskość wojna z was wybiła? 
Jabłońscy tyłów nie podają 
Ni przed intrygą, ni przed siłą! 
Po Bogu - honor u Polaków. 



Czym honor jest - to polski los wie. 
A wy? Deptani przez kacapów, 
Swą rabską dolę klnąc żałośnie, 

Zamiast uciekać, gdzie pieprz rośnie, 
Wy wciąż - lasami - ku tej Moskwie. 

- Wolałabyś, by do Warszawy? 
- Ni tu, ni tam. Z litewskiej sławy 
Wzięliście wszystko, prócz honoru. 
Dał Bóg wam gniazdo pośród borów, 
Więc bronić gniazda ma mężczyzna, 
Bo po honorŻe - jest Ojczyzna. 

- Dość. Tu nie szkółka. Nie nawijaj. 
- Narody się o wolność biją, 
A was nie sposób wtłoczyć w nią: 

W las się zaszyją i tam tkwią, 
I śpią, i mrą. .. 
- My partyzanci ... 
- Nie schlebiaj sobie! Cwani franci, 
Co ciągle śpieszą nas jednoczyć: 

W litewskość Mickiewicza wtłoczyć 
Bo ... białoruski to poeta!. .. 
Cóż to za bzdura w twej głowinie! 

- Pani Jabłońska! Zamrze, zginie, 
Co nie zjednane, spłynie z Letą 

ł Jak kurz po deszczu z ludzkich dróg ... 
- Kościoła z cerkwią nigdy Bóg 
W jedyną wiarę złączyć nie da. 
....: Skąd ty to wiesz? ... 

- Chodź, wyznaj credo 
W kościele. Tam nasz spór się skończy 
W modlitwie. Niech nas ślub połączy! -

... I nowy uśmiech pogardliwy 
Na zmarszczki wokół warg wypływa. 

„Patrzcie ją!" 
-Dobrze. 
- Jasna Góra? ... 
Pojedziesz? 
- Choć do Watykanu, 
Jeśli już bzdura goni bzdurę! 
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Droga się skryła śród tumanu. 
- Daj, poprowadzę! -

Tyś nerwowo 
Z pasją wciskała pedał gazu ... 

- Więc się spolszczyłeś tak od razu? 
Za trzy godziny - tam duchowo 
łuż spolszczysz się na całe życie ... -

Na prze.dnim szkle 
- Przymarzłe liście. 

- Pozwól mi zdjąć je. 
. - Pedję.~Ówi. -

I 

Niczym karetką pogotowia, 
W pogoń za. śmi~rcią 
JęP.f gnać. · 

- Przestańże tak w sto koni rwać, 
Bo katolikiem nie zostanę! ... -

Z przeciwka zwarły się z tumanem 
Latar11ie, co nas oślepiały. 
- Jabłońska! Nie pędź! Jedź pomału! 

- Czyżbyś miał pietra, prawosławny? 
Co ciebie trzyma na tym świecie? ... 
Czy nie mezalians nasz przesławny: 
Romans aktorki ... przy poecie! .. .'· 
Klasyczny wątek w tym motecie, 
Fatalny już i niepoprawny. 

- Daj kierownicę! 
- Nie dam. Role 
Już rozpisane. 
Ty masz swoją. 

- Giez cię użądlił czy masz boja, 
Jabłońska? ... -

Siadło koło! 

Wkole 
Powietrza nie ma! ... 
Wóz w poślizgu! 
- Redukuj gaz! ... 

Opony w wizgu! ... -
- Nie hamuj! -

Trzask! 
Łeb w łep, czołowo 
Z wozem z przeciwka! 
Chowam głowę ... 
Kraksa nas z mostu w rzekę miota. 

Koniec. 
Dzwon w uszach i niemota. 
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I Witold - z dzwonu i niemoty -
Powiedział: 

- Krysta w Kryście nie ma, 
Dopóki w tobie samym nie ma 
Praw jego świętych. Przyjm Pisanie. -

Zsiwiały jak ten sen w kurhanie 
Stał książę Witold przy Mendogu. 
Obaj legendą starzy siwą. .. 

- Po śniegu krew czerwona spływa -
Proroczył Witold. 
- To jest droga. 
Ja spod Dubrowny2 nią ruszyłem. 

Tam Litwa swą poznała siłę 
I Żmudź do siebie przyłączyła. 
Droga mi zwrócić jej nie dała 
Krzyżakom. Tak się oto stało 
Zwycięstwo klęską. Żartem Boga. 
Tak Żmudź na Litwę się rozrosła. -
Cierpienie w jego oczach rosło ... 

2 Dubrowna - Witold ma na uwadze bitwę pod Grunwaldem. 
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- Płynąłeś jak ta łódź bez wiosła -
Mówił mu Witold - i zbłądziłeś, 
Sobie i innym cel zmyliłeś ... 

I teraz przyodziany w mity 
Stanie na drodze twej z a b i t y 
I nie wiesz, co cię czeka z nim. 
Nieliczni o tym wiedzę mają. .. 
Drogę twą gorzki skryje dym. 
Zabici mocy nie przydają. 

Zabitych duch 
Zatruwa ciało. 

I w szalach nic nie pozostało, 
Odkądś je ujrzał. Zwiń sztandary, 
A miecze zwróć rycerzom 
Starym. 

- Komu je zwrócę? 
Wyście mary 
W dziurawych zbrojach rdzą okrytych, 
W ranach, co piersi wasze znaczą! ... 

-Zwróć miecz mój mnie
Dokończył Witold. 

- Zwróć miecz mój mnie -
Tak Mendog zaczął. -
Dość słów. 

Tą bronią już władałem, 

Lecz rzec wam wtedy zapomniałem 
(Bo we łbie myśli już gonitwa): 
Tu nie ma żadnej Białorusi, 
Tu jest jedynie Wielka Litwa! 

I ta przebiegła Litwa mała, 
Ta dawna Żmudź, to rozumiała, 
A Wielka Litwa - nie raczyła ... 

Po co ci polska żonka była 
Potrzebna? ... 

Witold prawosławnym 
Od zawsze był - i bezpodstawne 
Nadzieje miał na polski tron .. . 
Słyszysz niemotę tę i dzwon? .. . 

„Natura cudu - w nieba łonie. 

Litewski Znicz jaskrawiej płonie 
Niż krzyż połockiej Świętej Zofii, 
Niż wszystkie krzyże znad soborów" -
Szeptały mi dwa śnienia siwe ... 

- Książęta Wielcy! Czym jest sporysz? 
To orzech jest czy dwa? - spytałem. -
Czyż katolicyzm z prawosławiem 
Nie jedną drogą w świat ruszały? 
„Nasz szlak jest nurtem. Nie brzegami, 
Lecz bystrzem nurtu, 
Rzeką samą 

Z jej głębią zmienną i wirliwą . 
Więc porzuć wszystko i idź z nami!" 

Tak mi naszeptał sen sędziwy. 

.. .I popłynęła między snami 
I tuż nade mną się schylała 
Jabłońskiej twarz ... widmowo biała ... 

-Tyś cały? 

- A ty cała? 
-Cała. 

Ruszajmy ... -

Skarpa. 
Brzeg zamglony. 

„Koniec! ... " 

Polonez rozwalony, 

W nim jakiś młody ksiądz w sutannie. 
-To ... niemożliwe! ... Boże, Panie! 
- Ty znałaś go?! -

Twa twarz kredowa 
Zszarzała. 

- To ksiądz z Częstochowy, 

Ksiądz Karol Korsak ... Miał odprawić ... 
Myśmy do niego .. . 
- Być nie może! .. . 

- Czy Bóg go od nas chciał wybawić? 
Cośmy zrobili! ... 
Boże, Boże! ... 

Żył jeszcze ... 
W oczach miał zdumienie ... 

„To być nie może, bo nie może 
Być coś takiego! ... Jakże tak?! 
Może to sen jest, przywidzenie? 
Cóż to takiego, Panie Boże?! 
Co to za znak? Czy to Twój znak?" 

Policja. 
- Państwo byli razem? 
-Tak. 
- Kto prowadził? 
- Ja. 
- Nieprawda! 
Nie dałam ci prowadzić auta! 
Ja prowadziłam. Dobrze wiesz! ... 

- Stało się strasznie ... Wiem to jedno. 
- Tak. Strasznie. Ale jednak, jednak 
Jam rada z tobą być ... 
- Tyś rada? ... -
... Na los nasz, 
Na tę autostradę, 
Na wszystko wokół z nieba padał 
Ze śniegiem deszcz, 
Ze śniegiem deszcz. 

( .• ... 
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Księże Karolu, nie mam skóry ... 
Dotknij i sprawdź: ,masz krew na dłoni. 
Tam dzwonią dzwony Jasnej Góry: · 
Pogrzeby, chrzty, weselne chóry ... 
Tam zewsząd, z każdej świata strony 
Ciągną pielgrzymki rozmodlone, 
Aja tam kto? 
A ja tam czego? 
Właściwie troskę mam jedyną: 
Jakoś się z Jagną Górą minąć, 

Konstantynopol, Rzym ominąć, 
Co głoszą Boga Jedynego, 
A służą, jakby było dwóch, 
I któryś z nich góruje siłą! 
Ilu już wiernych trupem legło, 
By rządził katolicki duch 
Lub by panował prawosławny! 

A który z nich jest szerzej sławny, 
Bez wojny się ustalić nie da. 
Więc biją się obrońcy wiary 
I nie zna kraj straszliwszej kary 
Od walki wiernych za ich credo. 

Któż wojen tych ofiary zliczy? 

• „Kto wy jesteście? Wy unici? 
Tu ruska ziemia! Ognia! Wal!" 
„Tu Polska! Ładuj broń i pal!" 

I krew za krew. I łzy rozpaczy. .. 
Bóg miłosierny! On wybaczy. 

Może to tylko gwiazd ofiary 
Jedynych wiecznych w niebie całym? 
Tam śmierć, ku której szedł ksiądz Karol 
Swą drogą, nam niezrozumiałą. 

19 
W Warszawie zima. Trzeci śnieg 
Czerwone róże w biel zaplata. 
Nigdym nie myślał, że ja, zbieg, 
Zabiegnę hen, za krańce lata. 

Romans aktorki i poety 
Nie zakończony jeszcze wciąż 
I w poematu rozpoczęty 
Rękopis wwierca się jak wąż. 

Romansu tego sens proroczy -
To dawno już spełniona rzecz. 
Jak chcemy, tak się on potoczy, 
Lub może - jak nie chcemy ... Lecz ... 

~ Miotnęła losem śliska szosa 
I wszystkie mosty pozrywała ... 
Przed C~~stochowską Matką Boską 
·sta.~ęłaśjakby. ~kamieniała. · 

·9':. ' 

co prosiłaś Ją? By karę 
Bóg zdjął za winę w sen zmienioną? 
By jawa była snem? Ksiądz Karol 
Świat nasz kołysał za ikoną. 

21 
Jak świat kołysze się! ... Od brzegu 
Do brzegu! 
- Proszę: nie nalegaj 
Z urazą! 
- Nie mam już urazy. 
- Pamiętasz? 

-Tak. 

Za każdym razem 
Wciąż między łzami i pieszczotą. .. 
- Jabłońska! Porzuć tę zgryzotę, 

Do życia wracaj! 
- Kiedy właśnie 
Nie umiem żyć już. Koniec baśni 
Miłosnej ... Tam ksiądz Karol! ... Boże! 

- Nie dręcz się ... Nikt tak żyć nie może. 

Życie jest jak ta trawa stara: 
W miejsce skoszonej rośnie nowa. 
Tak żyj. -

I tyś kiwała głową, 
Ale myślałaś wciąż: 

- Ksiądz Karol! ... 

22 
On śledził ciebie. Był twym sędzią, 
Był z tobą, jak z twym ciałem cień, 
Jak duch, jak widmo ... I tyś wszędzie 
Co noc z nim razem i co dzień 
Na jego grób z wiązanką kwiatów ... 

23 
Banalne wstawki do dramatu: 
- Ty nie kochałeś! Nie, kochany ... 
- Bóg świadkiem mi, 

że cię kochałem. 

-Ty mną się tylko 
zabawiałeś! ... 

I brzeg obrusa zmięty cały, 
I czarna kawa wychlapana ... 

24 
Płakałaś ... 

W tym też wygrywałaś 
Z każdą rywalką. Nie starczało 
Twym oczom łez, 

Twym skargom głosu, 
W półszepcie był jedyny sposób, 
By cicho rzec mi: 
Wybacz!. .. 
Bywaj! .. . 

25 
- Miłości moja nieszczęśliwa! 
Bywaj! Opuszczam już twój kraj, 
Gdziem tobą był śmiertelnie chory! 

- Gdzieś przy aktorce był aktorem! 
Wybaczam tobie, mój ty naj! ... -

Tak oto w niebyt już odpływa 
Twe nocne: Wybacz, 
dzienne: Bywaj. 

Które z tych słów ma sens proroczy? 
Czy to szeptane w głębi nocy, 
Czy w świetle ranka wyjąkane? 

Ach, słowa, słowa ... 
Nocne, ranne! 

Jedne są puste, drugie - nieme, 
Jak świat, jak dom, w którym żyjemy. 

26 
Pokojów pogłos na folwarku 
Odstraszał pustką, jakby w domu 
Dwa cienie przybłąkane z parku, 
Dwa widma ślepe, duchy głuche ... 

Wszak ślepy widzi niewidome, 
A głuchy słyszy tylko głuche. 

27 
Wciąż odchodziłem, powracałem ... 
A zima w pluchę się zmieniała. 
Płynęły, ciekły chmury szare, 

A tyś czekała pomsty, kary 
Szukałaś ... Ale jam ją znalazł, 
Choć ty mi ją nazwałaś: 
- Karol ... 

28 
Tak się umiera ... Pomyliłem 
Siebie z Karolem. Z nim niby to 
Szedłem o lepsze ... 
„Ty z zabitym 
Jak będziesz żyć?" Co noc, 

co dzień 
Z pytaniem tym przychodził Witold. 

Śledziłem jego widmo, cień 
I nie spuszczałem z oka siebie! ... 

„Mój słuch - błagałem Boga w niebie, -
I wzrok mój weź- i jej go odnieś! ... " 

- Jak ciemno! Pozapalaj ognie ... 
- Już płoną. 

- Płoną! Czemuż ciemno? 
On tam! Za nimi!! 
- Nie rób krzyku! 
- Tak głucho ... Proszę, włącz muzykę!. .. 
„Kochana! Grozą już bezdenną 
Żyjemy! ... " 

30 
„Miły! Brak mi siły, 
By żyć na jawie. Sił nie staje ... " 

- Odejdźmy precz od tej mogiły, 
Jabłońska! Na mogiły skraju 
Budować miłość ryzykownie -
Umarli śledzą każdy krok! ... 

-On żyje! 
- Umarł! -

Słuch i wzrok 
Zaczął mi mącić się gwałtownie. 

31 
Jam głuchy ślepiec w obcym kraju ... 
„Sam chciałeś ... " 
Ona mnie ., porzuc1. ... 
„Porzuć ją pierwszy ... " 
Tak się zdaje! 
A co z mym snem o absolucie?! 

Jabłońskiej dłoń leciutko drżała 
W mej dłoni . 

Łzę poczułem słoną. 

Czy po mnie 
ona zapłakała? 

Za co ta miłość jej szalona?! 

32 
To sen we śnie. 
Niesamowite! ... 
- Jabłońska! Czyśmy duchy? mity? 

Tam widzę znów: na drodze bitej 
Na śnieżnobiałych swoich koniach 
Jagiełło, Mendog, książę Witold ... 
W niepowstrzymanej mkną 
Pogoni ... 
Wierzchowcom 

chrapy 
pęd rozdyma 

I nic ich pędu już nie wstrzyma 
Ni teraz, ni po naszym skonie! 

Spod kopyt skry błyskawicami! 
- Jabłońska! Litwa jest za nami! · „ 

" 



- Jabłońska! Gdzie ty jesteś? Słuchaj! 
Widziałem! Czułep:i. lot Pogoni! 
Nie jestem ślepy ani głuchy! 

- Jam tuf - Na rozpalonej skroni 
Jej palców czułem miękkie ruchy. 

„Ogień! „." 

34 ·: 

- Ja jestem tu, przy tobie ... 

Ogniem był dom, a domem ogień 
I wszystko razem - snem i jawą. 
Wtem słowo 

Suomi 

Usłyszałem, 

A z nim, z tym słowem, słup śniegowy 
W płomieniu zjawił się pąsowym ... 

„Ona mnie rzuci? ... " - pytam cicho. 
A słup - w habicie białym mnicha -
Na swoich wargach kładzie palec 

• Jak święte „Amen" po modlitwie: 
„Trzeba o Polsce wam i Litwie 
:l'.".apomnieć, bo was pamięć spali.„ 
Tu krew i łzy są, i znikomość ... " 

- A w domu co? A cóż tam w kraju? ... 
„A w domu ... tam imiona pałą 
I w zamian trzy mądrośc i dają 

Z nauki tajemniczej 
Ta o ... " 

Jabłońska weszła i stanęła 
Przy ścianie ognia, cała w białym . 

- Spaliłaś imię swe? - spytałem. 

Jakby pytania nie pojęła, 
Milczała. 

„Utajona siła 
Powinna być, by siłą była -
Rzekł ogień. 

Wszystko, coś napisał, 
Spalić - to siły tajemnica ... " 

- Zmuszono ciebie? - zapytałem, 

Dlatego jesteś bez imienia?! 

Coś rzekło z ognia: „Sama chciałam ... " 

Ja napisałem 
imię swoje
spalił je mnich ... 

Pojąłem Tao. 

• . ~ ł 
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35 
„Ty po mądrości takie sięgasz, 
Których na próżno szukać w księgach 
Albo w kabale snu śnionego ... 
Sześć fninie dni, a dnia siódmego 
Z majaczeń zrodzisz się i snów, 
By pięć magicznych wspomnieć słów 
I czytać ich ogniste znaki ... " 

- A dziś jest jaki dzień? 
„Nijaki. 
Ostatni z dni twych niespełnionych, 
Które przeżyłeś. Proch. Znikomość. 
Strząśnij je. Rzucaj wszystko. Idź ... " 

36 
Gwar ludzkich głosów usłyszałem. 
Pełno ich było w domu całym. 
-Popatrz! -
Jabłońska rzekła. - Słuchaj! ... -

Słuchałem i widziałem. W ucho 
Szeptał mi mnich w habicie białym: 
- Dziś dzie1i jest 

siódmy .. . 

Skądś go znałem. 
Uśmiech po jego błąkał się twarzy. 
„Dziś jest dzień siódmy ... " 
On na mnie parzył , 
Błękitem rozjarzonych oczu. 

- Kto chce zrozumieć, ten zrozumie ... -

I jasne było, że proroczy, 
Choć nie wiadomo, czemu ku mnie. 
Dotarł proroctwa sens zamglony: 
Czytelne stały się imiona 
Wszystkich, kto płonął w ogniu tu ... 

I oto w onym siódmym dniu 
Naturę swą niedoskonałą 

Odmienił ogień„. 

Jak sparzony 
Poczułem, żem oswobodzony ... 

Od tej, co się za 
Litwę 

miała, 

I od za lanej krwią i łzami, 
W proch obróconej Litwy samej!„. 

Mnich dał mi ogień: 
- Weź go. Płonie! -
I wziąłem ogień z mnicha dłoni. 

37 
„Wolność - to tajemnicy kres, 
Jedyne, co nie puste jest. 
Nie biel to drzewa, ale rdzeń. 
To ognia płomień, a nie cień . 

Z płomieniem już nie zmylisz dróg 
W pustkowiach międzygalaktycznych. 
Otworzy ci swe oko Bóg, 
Gdy pięć wypowiesz słów magicznych.„" 

38 
Płoń, ogniu święty, pałaj, płoń! 
Za tajemnicy pójdźmy głosem. .. 
Jabłońskiej pieszczotliwa dłoń 
W moich niesfornych błądzi włosach 
I my oboje zabłąkani, 
Lecz Bóg osłania nas kochaniem. 
I póki płonie ogień w nas, 
Żadna nie straszna nam granica ... 
- Bywaj, Jabłońska! Na mnie czas. 

Myśmy sądzeni sobie. Nas 
Ogień połączył. 

Tajemnica. 
Tam śniegu słup. Sekretny znak 
Rozstania. Tak już dola chciała ... 

Nas miłość nie łączyła tak, 
Jak tajemnica powiązała 
I sekret tajemnicy tej 
Do końca wciąż jest niepoznany: 
Czy to kochanie skryte w niej, 
Czy tajemnica w nim schowana? 

39 
Żegnałem już Warszawę. Śniegiem 
Pokryte róże. Jak gazetą. 

I próchnem z gazet! O, ta biegiem 
Sycona chuć! ... Ta sex-tandeta! ... 
Ta myszeida, ta szczurada!.„ 

Co było - w przeszłość niech się stacza. 
Minęło. Tylko kurz wiruje„. 
I byłym druhom swym przebaczam, 
I wrogom grzechy ich daruję. 

I zapominam. Zapominam„. 
Niech życie biegnie. Ogniu! Płoń! 
O pamięć mą się upomina 
We włosach mych Jabłońskiej dłoń. 

40 
Żegnaj Warszawo! Oczy łzawią. .. 
To wiatr, co w twarz mi kurzem miecie. 
Jeśli nie kochać się w Warszawie, 
To co ukochać na tym świecie? 

Ma w sobie z byłych coś królewien 
Rozkapryszonych a cnotliwych. 

Poznałem w dumie ją i w gniewie ... 
Królewskie miasto! Bądź szczęśliwe! 

Bądź zdrowa! Bywaj! Wszystko minie, 
Lecz i na brzegu mej mogiły 
Pamiętać będę, jakżeś ty mnie 
Przyhołubiła, przytuliła 

W godzinie próby, 
W życia matni. 
Minęło tamto. 
Kres się zbliża. 
Ach, jeszcze wpaść na Plac Trzech Krzyży, 
Poszukać sił na krąg ostatni ... 

A stamtąd, gdzie Królewski park, 
Rozdrgana muzyka wypływa 
Tak romantyczna, pobudliwa, 
Że jakże tak? ... Że jakże tak 
Mam się z nią rozstać?! ... 

Nie ma rady! 
Nad Wisłą gęsty deszcz siąpiący, 
Park Skaryszewski w nim ślepnący 
I głuchy odgłos słów: 
- Jam rada 
Być z tobą, miły! 

- Ach! Tyś rada, 
Warszawo?! ... 

Drży ostatnia nuta: 
„Na lewo most i most na prawo ... " 
I pożegnalny gest Zygmunta 
Z Kolumny .. . 

Żegnam cię, 
Warszawo. 

Bywaj mi zdrowa! ... 

'·* 
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„'l\.ąk od klawiszy nie odrywaj" 

Twórca jest twórcą we wszystkim, wszędzie 

j zawsze. I w młodości, i w wieku dojrzałym, 

· ~w ojczyźnie, i na emigracji. 

•• 

„Jałowego chleba obczyzny", jak napisał 

w jednym ze swoich wierszy, poeta Uładzimir Niakl<;1jeu· 

doświadczył gorzko na przełomie dwóch stuleci 

i tysiącleci, znalazłszy się w lipcu 1999 roku w Warszawie, 

gdzie powstał poemat Polonez . 
Wielu zastanawiało się nad pochodzeniem tego 

muzycznego terminu. A polonais znaczy między innymi 

„polski". Jak mówili dawni etnografowie: „Polonez 

jest tańcem o ludowym rodowodzie i od prostego ludu 

najpierw przejęły go zaścianki szlacheckie, a potem już 

i magna~kie siedziby". 

,~a naszej ziemi polonez utożsamia się głównie 
z imieniem Michała Kleofasa Ogińskiego, autora 

nieśmiertelnej jak nasz kraj, szlachetnej jak nasz naród 

i dramatycznej jak historia tego narodu melodii. 

:A ~iedziba Ogińskich - Zalesie na Smorgońszczyźnie, 

gd'zie po upływie półtora wieku po tym, jak zabrzmiał 
Polonez a-moll, w samych Smorgoniach urodził się nasz 

wybitny współczesny poeta, „rodzony syn Niaklajewa 

Prokopa, Stasi Magier rodzone dziecko".° 

O praW,P do miana ojczyzny poloneza spierają się 

ze Smorgońszclzyzną Austria z muzycznym Wiedniem, 

!'adadriatycka Wenecja i sam odwieczny dyktator 

europejsk~~f mód, Paryż . Wszędzie t~m żył „nie • 

odrywając palców od. klawiszy" Ogiński, komponując 

walce, mazurki, menuety, romance, ronda. Na szczęście 

nie mfi żadnych ko~trowersji wokół miejsca powstania 

Polorteza Niaklajewa, bo on sam szczerze wyznaje: 

„Pisałem poemat w Warszawie. Broniłem się przed , 
• • • samotno, cią .. .'~ · 

... 

• 
Na temat historii powstania utworu (jak i historii , 

jego przekładów, z których pierwszego na język p9ls'ki, 

. dokonał Czesław Se~iuch, a drugiego na język litewsl<:1 -

Jonas Liniauskas) przeczytamy jeszcze dziesiątki 

dociekań. Tak samo jak czytamy monografie poświęcone 

ni~miertelnemu mickiewiczowskiemu Panu Tadeuszowi. 
A jest co porównywać, choćby samą genezę, skąpo 

nakreśloną w przyjacielskim liście autora poematu do 

- autora tego wstępu: „Przeczytałem jeszcze raz Pana 
Tadeusza. Po p0lsku. Obejrzałem film Wajdy Pan Tadeusz. 
Zauważyłem wtedy, że moja bohaterka podobna jest do 

Zosi. Chciałem mu o tym powiedzieć, ale on znalazł się 

w szpitalu (serce) i nie był na prezentacji swojego filmu. 

Stąd w poemacie wers: »Premiera. Wajdy film bez Wajdy«". 

Nie porównując przekładów Czesława Seniucha 

i Jonasa Liniauskasa, zaznaczę tylko, że nie przypadkiem 

są one pierwsze. To przekłady na języki narodów 

dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego - potężnego 

europejskiego państwa. Tam właśnie są źródła i muzyki 

Ogińskiego, i poematu Niaklajewa. 

Nie zamierzam też oceniać samego poematu 

Polonez - oceni go należycie czas. Ale jak pięknie, jakim 

wysokim akordem, jakim harmonijnym współbrzmieniem 

z Polonez~m Ogińskiego wzleciał on nad Białorusią, 

dodając jej splendoru i chwały wśród ziem i narodów. 

J~k się złączyła w gwiezdnych przestworzach poezja 

i muzyka! 

I ostatni akord: autor poematu i autor pierwszego 

jego przekfadu urodzili się w tym samym dniu. W ten , 
sposób poemat został nacechowany dwoma zbieżnymi 

znamionami: miejsca i czasu. 

• I to znak niebios. 

' ·. 
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Jazep Januszkiewicz\ 

„ 

: ~olesk~ egzotyka 
O przynależności do poleskiej szlachty 

nie decydowały na Polesiu ani majątek, 
ani wykształcenie. Szlachcic mógł być biedny 
jak !llYSZ kościelna, nie umieć pisać ani czytać, 
bowiem główny wyznacznik szlachectwa 
stanowił jego ród. 

Podobnie jak na innych terenach polskich 
Kresów, znajdujących się obecnie na terenie 
Białorusi, również na Polesiu ludność dzieliła się 

. zasadniczo na trzy grupy. Pierwszą stanowili 
białoruscy chłopi, prawosławni i mówiący po 
rusku. Drugą - Żydzi, mieszkający w okolicznych 
miasteczkach. Trzecią wreszcie - szlachta, 
mówiąca przeważnie po polsku z domieszką 
ruskiego i wyznająca zwykle wiarę rzymsko
-katolicką, choć nierzadko również prawosławną. 

Jak napisał Roman Horoszkiewicz 
w Tradycjach ziemi pińskiej, o przynależności 
do poleskiej szlachty nie decydowały na Polesiu 
ani majątek, ani wykształcenie. Szlachcic mógł 
być biedny jak mysz kościelna, nie umieć 
pisać ani czytać, bowiem główny wyznacznik 
szlachectwa stanowił jego ród. Mimo że edukacja 
nię przesądzała o przynależności do tej grupy 
społecznej, to jednak polescy szlachcice cenili sobie 
wykształcenie i lubili podróżować po świecie . 

Nie przeszkadzało im to zupełnie w tym, 
aby czystości rodu strzec niczym szczerego złota. 
Zdarzały się oczywiście wyjątki, choć częściej 

piński szlachcic żenił się z chłopką, niż tamtejsza 
waćp.anna wychodziła za mąż za prostego 
wło§cianina. Ponieważ jednak panowała na Polesiu 

.. wielka bieda, bywało, że młoda szlachcianka 
. rptowała swoich bliskich od głodu, wychodząc 
. za chłopa, jednocześnie tracąc wszelkie 

towarzyskie i rodzinne przywileje. 
' Poleska szlachta zaściankowa mieszkała 

najliczniej właśnie w okolicach Pińska. Pod koniec 

XIX wieku siedzibą rodu była zwykle drewniana 
chata szlachecka, licząca kilka izb, często ' • 
przerobiona z dawnego dworku. Waćpana-wie 
Poleszucy lubili się gościć i byli nadzwyczaj · 
honorowi. Do szlachcica należało się zwracać, 
używając słowa pan i jego nazwiska. Gru~ym 
nietaktem było mówienie per ty czy nawet wy. 

„ 

A jeśli gościowi udało się wkraść w łaski, mógł 
liczyć na to, że gospodarz niechybnie pochwali się 
jakimś pergaminem z podpisem królowej Bony . • 
czy ręcznie malowanym drzewem genealogicznym 
ozdobionym mitrą (oznaką godności kniaziów 
litewsko-ruskich). 

O tym, jak wielka na Polesiu panowała 
bieda, świadczył również fakt, że nawet • 
w początkach XX wieku mało kogo było sta~ 
na prawdziwe buty. Przez większą część roku 
chodzili więc Poleszucy w pustołach, czyli łal1:iach 
wyplatanych z wierzbowego łyka, które pod 
wpływem wilgoci robiły się miękkie i wygodne. 

Miasto leżało wśród dzikich kniei 
i moczarów. Całe Polesie pokrywała sieć rzek, 
kanałów i rozlewisk. Ryszard Kapuściński 
żartował, że jeśli ktoś miał łódkę, to mógł 
nie wysiadając z niej dopłynąć z Pińska do 
wszystkich oceanów. Wiosną, gdy przychodziły „ 
deszcze i wielkie roztopy, położone na wzg~zu ' , 
miasto niemal ze wszystkich stron oblewały wody! 
Kiedy ziemie te w 1944 roku zajął na prawie pół 
wieku Związek Radziecki, przystąpiono 
do wielkiej akcji osuszania poleskich rozlewisk 
i bagien. Pracownicy powołanego do tego celu 
instytutu tak się sprawili, że wkrótce na miejscu 
bagien pojawiły się tereny pustynne. Dlatego tuż 
przed upadkiem ZSRR ten sam instytut zaczął 
dla odmiany prowadzić akcję nawadniania 
osuszonego niemal na wiór Polesia. 

Marzena Stępien 
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Historia przez wieki nie rozpieszczała 
Pińska. To starożytne miasto, leżące na ważnym 
szlaku komunikacyjnym, co i rusz plądrowały 
kolejne armie. 

Pińsk leży nad rzeką Piną, u jej ujścia do 
Prypeci. Zapewne od rzeki Piny pochodzi więc 
nazwa miasta. Jak zapewniają autorzy Słownika 
geograficznego Królestwa Polskiego, należy ono do 
"bardzo starożytnych grodów Rusi litewskiej, 

· o czasie jednak założenia miasta nic pewnego 
powiedzieć nie można". Wiadomo tylko tyle, 
że pierwsze wzmianki o nim pojawiają się w 1097 
roku w ruskim latopisie Powieść minionych lat 
mnicha kijowskiego, Nestora. W XII i XIII wieku 
miejscowość ta była stolicą ksi twa pińskiego, 
i\ w początkach XIV wieku została włączona do 

ielkiego Księstwa Litewskiego jako lenno. 
Pod koniec XIV wieku na terenie Pińska 

p wstał kościół i klasztor franciszkanów. Jednak 
osada rozkwitła dopiero w połowie XVI wieku, 
gdy Zygmunt Stary ofiarował ją w prezencie 
królowej Bonie. Sprytna Włoszka umiejętnie 
zarządzała swoimi włościami. Prawa miejskie 
Pińsk uzyskał jednak nie z rąk Bony, lecz Stefana 
Batorego, w 1581 roku. 

W połowie XVII wieku szczęśliwy los 
odwrócił się od mieszkańców Pińska. 
Od tej pory miasto, leżące na ważnym szlaku 
komunikacyjnym, niejednokrotnie oglądało 
przemarsze wielkich armii i przechodziło 
z rąk do rąk. 

W latach 1648-1655, w czasie powstania 
Chmielnickiego Pińsk na przemian palili 
i plądrowali - wyrzynając przy okazji jego 
mieszkańców - Rosjanie i Kozacy. Ci ostatni robili 
to jeszcze w 1660 roku, a zatem kilka lat po upadku 
powstania. 

Ledwie mury miejskie ostygły z pożarów, 
gdy wybuchła wojna północna, rozpętana przez 
szwedzkiego króla Karola XII. W drodze 
na Moskwę napadł on także na Pińsk (1706). Przy 
okazji zajmowania grodu kazał wysadzić zamek 
książąt Wiśniowieckich i spalić pobliski Karolin. 

Rok później w jego ślady chcieli pójść 
rosyjscy generałowie, najpierw Halast, a potem 
Hołowin, którzy zajęli Pińsk, zastępując Szwedów. 
Na prośbę jezuitów powstrzymali się jednak 
od rekwizycji i rabunków - pr~ynajmniej na 
terenie samego klasztoru - a także w należących 
do niego okolicznych wsiach i folwarkach. Reszta 
miasta musiała jednak wyżywić zgraję żołdaków. 
W latach 1709-1710 i 1716 miasto spustoszyły 
dla odmiany wielkie epidemie 

W wyniku II rozbioru Polski Pińsk znalazł 
się na terenie Rosji, a niespełna 20 lat później 
do grodu wkroczył Napoleon wraz ze swoją 
armią. Jak widać historia lubi się powtarzać, 
gdyż francuski władca, podobnie jak Karol XII, 
zawitał w tamtejszych stronach w czasie inwazji 
na Rosję (1812-1813). Wkrótce jednak wielka armia . 
Bonapartego poniosła klęskę i do Pińska wrócili 
Rosjanie, którzy pozostali tam aż do ucieczki 
przed Niemcami w 1915 roku. 

W latach 1919-1920 miasto kilkakrotnie 
zmieniało właściciela. Najpierw w styczniu 
wkroczyła do niego Armia Czerwona, 
przepędzając Niemców. Trzy miesiące potem 
do grodu wpadli polscy żołnierze pod wodzą 
generała Listowskiego. Na jego rozkaz rozstrzelano 
wówczas 35 miejscowych Żydów, podejrzanych 
o sprzyjanie bolszewikom. Wydarzenia te, znane 
pod nazwą Masakry w Pińsku, spowodowały, 
że do Polski wysłano amerykańską misję rządową, 
która miała zbadać, jak na terenie kraju traktuje 
się mniejszość żydowską. W lipcu 1920 roku 
miasto po raz kolejny podbili Sowieci, już we 
wrześniu zajęli je jednak ponownie Polacy. Od tej 
pory do 1939 roku Pińsk pozostawał w granicach 
Polski. Do wybuchu II wojny światowej w mieście 
stacjonowała Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 
i 84 Pułk Piechoty Strzelców Poleskich. 
We wrześniu 1939 roku miasto zajęła armia 
radziecka (podobnie jak inne wschodnie tereny 
Polski, na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow). 
Przez następne lata NKWD była stale zajęta walką 
z miejscowym "elementem reakcyjnym", który 
stanowiła w wielkiej mierze polska szlachta 
i inteligencja. 

W lipcu 1941 na ziemię pińską wtargnęli . 
Niemcy. Wkrótce hitlerowcy pokazali, że nie są 
lepsi od ludzi Stalina. Pod koniec października 
1942 roku wymordowali pińskich Żydów, 
deportowanych wq;eśniej z miejskiego getta. 
W ten sposób unicestwili prawie 2/3 mieszkańców 
miasta. W 1944 roku do Pińska powrócili Sowieci, 
a NKWD dokonała nowych spustoszeń, Wywożąc 
na Syberię wielu polskich obywateli. 

Po upadku Związku Radzieckiego 
w 1991 roku Pińsk stał się białoruskim miastem 
portowym. Obecnie liczy około 130 tysięcy 
mieszkańców, a zatem jest wielkości Opola czy 
Włocławka. Z biegu historii łatwo wywnioskować, 
że w większości zamieszkały jest przez ludność 
napływową. 
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: 'Kolebka repoPte~a 
Ryszard Kapuściński do rodzinnego 

Pińska nie mógł powrócić przez 35 lat. Sowiecka 
władza udzieliła mu zgody na przyjazd dopiero 
w połowie lat 70. 

Właśnie w Pińsku w 1932 roku urodził się 
~yszard Kapuściński. Mieszkał tam wraz 

. z rodzicami do 1940 roku. Jak wspbminał 
w jednym z wywiadów udzielonych 
11Przekrojowi", na Polesiu panowała olbrzymia 

. bieda, wręcz nędza. Być może dlatego 
w reporterskich wyprawach tak często powracał 
do krajów Trzeciego Świata, którego mieszkańców -
jak sam twierdził - instynktownie potrafił 
zrozumieć. 

Po I wojnie światowej Polesie wróciło 
w granice Polski, ale było wówczas w większości 
zamieszkane przez ludność żydowską, 

a także ukraińską, białoruską i litewską. Polacy 
stanowili w tym narodowym tyglu mniejszość. 

Władze polskie zaczęły więc intensywną akcję 
kolonizacyjną. Obywatelom polskim, którzy 
nie mogli znaleźć pracy w innych częściach kraju, 
proponowano rządową posadę, pod warunkiem 
że przeprowadzą się na Polesie. Rodzice 
Kapuścińskiego należeli do tych, którzy mniej 
lub bardziej niechętnie skorzystali z propozycji 
władz. Ryszard Kapuściński, w przeciwieństwie 
do Adama Naruszewicza, nie był więc rdzennym 
Poleszukiem, lecz przesiedleńcem. 

Rodzina Kapuścińskich, podobnie jak 
wieltJ. innych polskich inteligentów, opuściła Pińsk 
w 1'940 roku w obawie przed wywózką 
do Kazachstanu. Gwarancją otrzymania „biletu" 
11a taką podróż była praca na jakiejkolwiek polskiej 

państwowej posadzie. Jak wspomina Ryszar,A 
Kapuściński, po wizycie NKWD matka uciekła · ' 
z nim i jego siostrą do Lwowa, a stamtąd do · 
Przemyśla. Ojciec, który jako oficer rezerwy • 
dostał się do sowieckiej niewoli, zdołał uciec 
z transportu do Katynia. Cała rodzina spbtkała -
się przypadkowo dopiero na wiejskiej drodze 
pod Warszawą. 

Do rodzinnego Pińska Ryszard 
Kapuściński nie mógł powrócić przez 35 Jat. 
Zwiedzał najdalsze zakątki Afryki i Azji, 
ale wjazdu na Polesie sowiecka władza p.rzez lata 
mu odmawiała. Zgodę otrzymał dopiero w połowie 
lat 70. Od tamtej pory mógł tam bywać, kiedy 
tylko chciał. Po jednej z takich wypraw Zśłnotował: 
11 Przedwczoraj (30.06.97) wróciłem z Pińska .. 
Pińsk to dziś trzy różne miasta. A więc jest: 
- stary Pińsk. Parterowe czy piętrowe domki 
wśród ogródków i sadów, tu i tam drewniane 
płoty, cembrowane studnie, brukowane ulice, które 
kiedyś nazywały się Bednarska, Franciszkańska, 
Błotna . Ten Pińsk kurczy się, ale choć burzony, 
dziesiątkowany, ciągle istnieje, można go jeszcze 
zobaczyć, zachwycić się jego małomiasteczk~wym 
romantyzmem; 
- Pińsk sowiecki, chruszczowowsko-
-breżniewowski, miasto szarych lub ceglanych • 
bloków, ciężkiej, prymitywnej, niechlujnej ·wielkieJ 
płyty, zabłoconych, ponurych, nieoświetlonych 
osiedli; 
- Pińsk lat dziewięćdziesiątych, popierestrojkowy, • 
nowobogacki, willowy, tylko dla wybrańców, dla 
wygranych, raj Nowych Białorusinów, Nowych 
Rosjan". (R. Kapuściński, Lapidarium IV). 

Marzena Stępie11 



„. 
z,tani mieszkańcy 

Pińsk, jak na kresowe miasto kontrastów 
przystało, podarował Rzeczpospolitej i światu 
wiele ciekawych osobistości, należących do 
różnych kręgów kultury i religii. 

To właśnie Polesiu nasz kraj zawdzięcza 
jednego z pierwszych polskich świętych. Jest 
nim św. Andrzej Bobola, który przez kilka lat 
przebywał w pińskim zgromadzeniu i prowadził 
działalność ewangelizacyjną na tamtejszych 
ziemiach. W 1657 wpadł w ręce Kozaków -
niedobitków z powstania Chmielnickiego. Został 
przez nich brutalnie zamęczony za to, że nawracał 
wyznawców prawosławia na iarę rzymsko
-katolicką. Po odejściu Kozakó ciało Andrzeja 
Boboli zostało pochowane prz z jezuitów 
w krypcie pińskiego kolegium. Gdy po 45 latach 

d chwili pochówku otwarto trumnę, okazało się, 
.że zwłoki mimo licznych ran i przebywania 
w wilgotnej piwnicy nie uległy rozkładowi. 

Pod Pińskiem urodził się także 
znakomity polski poeta i historyk, jezuita Adam 
Naruszewicz (1733-1796), który ukończył 
tamtejsze znakomite kolegium jezuickie. Był on 
nadwornym poetą króla Stanisława Augusta, 
na którego polecenie zbierał także materiały do 
Historii narodu polskiego. 

Do jednego z pińskich gimnazjów 
uczęszczał także pierwszy prezydent Izraela 
Chaim Weizmann. W mieście spędziła swoje 
dzieciństwo również Golda Meir, pierwsza 
kobieta-premier Izraela, o której Ben Gurion miał 
ponoć powiedzieć, że była jedynym prawdziwym 
mężczyzną w rządzie. 

Ma rzena Stępid1 

Strony, które warto odwiedzić: 

pinsk.by - strona Pińska w języku białoruskim, 
kul.pl/art_10733.html - historia Seminarium Duchownego 
w Pińsku, stare fotografie miasta, 
kresy.pl - portal społeczności kresowej, 
babinets.com /pinsk/pinskce.html- zdjęcia Pińska i okolic, 
rzecz-pospolita.com - wirtualne mapy ziem, które należały 
kiedyś do Rzeczpospolitej, można tam znaleźć m.in. mapy 
Polesia z czasów autora Pifzskiej szlachty. 

Książki, do których warto zajrzeć: 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, t. 8, Warszawa, 1880-1914. 
R. Horoszkiewicz, Tradycje ziemi pi1'1skiej, Warszawa 1935. 
G. Rąkowski, Czar Polesia (Smak Kresów), Warszawa 2001. 
J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995. 
Encyklopedia Kresów, Kraków 2004. 
J. I. Kraszewski, Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy, 
Warszawa 1985. 

: Szlach~a · 

Słowo pochodzi z niemieckiego Geschlecht 
oznaczającego ród. Określenie to było używane 
w odniesieniu do wyższej warstwy społecznej 
wywodzącej się najprawdopodobniej ze starszyzny 
plemiennej i kast wojowników oraz ze stanu 
rycerskiego. Otrzymanie szlachectwa 
'? rąk monarchy wiązało się m.in. z dostąpieniem 

. przywileju posiadania ziemi i obowiązkiem 
pełnienia służby wojskowej. Zadziwiający jest 
fakf, że w różnych, odizolowanych od siebie 

· częściach świata stan szlachecki przyjął bardzo 
podobne zwyczaje - poczucie swej wyjątkowości, 
kierowanie się honorem, przyjęcie służby 
wojskowej oraz oznaczenia herbowe. 

Członkowie szlachty posiadali odrębny 
status prawny oraz prawo do używania herbu. 
Odróżniali się od reszty społeczeństwa kulturą, 
strojem, zwyczajami, językiem i literaturą oraz 
stylem życia. Mieli m.in. prawo do noszenia 
broni, posiadania ziemi i nienaruszalności swego 
majątku, mogli też sprawować urzędy i korzystać 
z prawa wyborczego. 

W obrębie tej warstwy występowały 
również ogromne różnice. Oprócz szlachectwa 
d~iedzicznego wyróżniano także szlachectwo 
osobiste, nieprzechodzące na potomków. Ponadto, 
gdy z jednej strony istniały olbrzymie majątki 
magnatów i arystokratów pochodzących 
od wielkich panów feudalnych, z drugiej strony 
występowała niższa szlachta, pochodząca 
od szeregowego rycerstwa, nieraz bardzo 
uboga. Prawdopodobnie jed k największy 
wpfyw na stan posiadania s achty miało prawo 

.,..,,...... 

dziedziczenia majątku. Podczas gdy w Europie 
Wschodniej popularne było dzielenie majątku · ' 
pomiędzy swoich synów, w większości Eurnpy 
Zachodniej panowało prawo primogenitury, ' 
według którego majątek otrzymywał w całości 
najstarszy syn, zaś pozostali byli zmuszeni •. 
do zasilenia szeregów duchowieństwa lub 
wstąpienia na drogę służby wojskowej. 

Ważnym elementem wyróżniającym 
szlachciców stały się z czasem nazwiska .ródow~. · 
Najwcześniej zaczęły one powstawać 
z przydomków, powiązanych najczęściej . · 
z miejscem pochodzenia lub majątkiem .roc;iowym. 
Od XIII wieku zaczęły się również pojawiać 
nazwiska powiązane ze znakami herbo~yPli. 
Jednak nie jest wcale prawdą, że wszystkie , 
polskie nazwiska kończące się na -ski i -cki mają 
szlacheckie pochodzenie. Wiele z nich pr.z;rjęl · 
mieszczanie i chłopi, formując je w analogiczny 
sposób od imienia ojca lub wykonywanego 
zawodu. 

Schyłek tradycji szlacheckich przyszedł 
wraz z Rewolucją Francuską, która odebrała 
wszelkie przywileje i eksterminowała wielką • 
część tej warstwy społecznej. Jednocześnie 
wśród nowych kapitalistów nadal żywe było 
wspomnienie dawnych tradycji, a ich aspiracje ' 
do zdobycia nobilitacji były wykorzystywane 
przez ró · norodne heroldie komercyjne, oferujące 
zaintere wanym osobom odnalezienie 
ich szlac ckich korzeni lub - w skrajnych 
przypad eh - nawet ich stworzenie. 



Strój szlachecki 
Szlachcic ubierał się na co dzień w żupan, 
kontusz, hajdawery i buty, do których dodatkiem 
mogły być pas, szabla, czapka i delia lub ferezja. 

Żupan swoim wyglądem nieco przypominał 
sutannę. Była to długa suknia z obszernymi, 
zwężającymi się na końcach rękawami, zapinana 
od samej góry do pasa na guzx i pętelki. Od 
pasa w dół nie miała guzików i była luźno 
rozpięta. Żupan posiadał także rozcięcia po 
bokach. Najczęściej wykonany był z płótna lub 
sukna, bogatszych właścicieli stać było na stroje 
jedwabne, atłasowe lub aksamitne. Ich kolor był 
zależny od pozycji społecznej - mieszczanie nosili 
żółte żupany utkane z łyka (stąd nazywan· byli 
łyczkami), Zydzi nosili żupany czarne, uboga 
szlachta, tak jak chłopi, przy:wdziewali szaty 
z niefarbowanej wełny (stąd nazwa szlachta 
szaraczkowa), zaś najbogatsi panowie pysznili 
się malinowymi i karmazynowymi strojami, 
co dawało im przezwisko szlachty karmazynowej. 
Żupany noszone latem były cienkie i prz iewne, 
natomi zimowe stroje były wa ane. 
Do ozdoby używano kosztown guzów, czyli 
guzikó . szywano także a rsi listwy. 

Kontusz był pbw zechnie uż 
XVII wieku. Był to strój para ft noszony 
na wierzchu, w ju i stylu ~o~obny do żupana, 
z wysokim, niez inanym, wywiniętym 
kołnierzem z wyłogami. Gór lwntusza była 
zapinana złki, w talii 1 ko zwężana, 
u dołu bar o I źna. Niezwy łe ciekawym jego 
elemente y awy. Mia one rozcięcia 
wzdłuż, k y być zapięte na guziki albo 
rozpięte, a wó zas było widać rękawy żupana, 
który był pod spod~. Rozpięte rękawy wsuwano 
za pas lub zarzucano na plecy. 

Hajdawery, szarawary lub portki były to szerokie 
spodme, najczęściej wykonane z sukna i ściągane 
wokół pasa sznurkiem, przechodzącym przez 
specjalny tunel z doszytego materiału. Nogawki 
spodni wkładano w cholewy butów. Były one 
najczęściej mało widoczne, bo noszono je pod 
żupanem. 

Buty szlacheckie wyglądem przypominały 
dzisiejsze kozaki, miały charakterystyczny 
obcas, podkówkę i wysoką cholewę. Najlepsze 
egzemplarze wykonywane były z barwionego na 
żółto lub czerwono safianu- miękkiej skóry koźlej 
lub baraniej. Biedniejsza szlachta nosiła buty 
w kolorze czarnym. Im lepszy był gatunek skóry, 
tym więcej można było na butach zrobić fałd, 
świadczących o zamożności właściciela. 

Pas był dopełnieniem stroju szlachcica. 
Początkowo noszono polskie pasy siatkowe 
z kutasami na końcach. Później przyszła moda na 
pasy z metalowych ogniw. Dopiero w XVII wieku 
ich miejsce zajęły pasy kontuszowe sprowadzane 
z Persji i Turcji. Były one wykonane z jedwabiu lub 
delikatnego sukna. Ich długość mogła sięgać nawet 
5 metrów, zaś szerokość ponad 40 centymetrów. 
Owijano się nimi kilkakrotnie i z dużą 
pieczołowitością zawijano końce, aby uchronić je 
przed pognieceniem. Pas miał często dwie strony, 
z których skromniejszą noszono na co dzień, 
zaś bardziej ozdobną pokazywano tylko od święta. 
W najdroższe pasy wplatano srebrne i złote nici. 
W XVIII wieku w Polsce istniało kilka manufaktur 
wytwarzających wspaniałe pasy - m.in. w Słucku, 
Kobyłce i Grodnie. 

Szabla była symbolem szlacheckiego stanu, bronią 
białą, sieczną, o zakrzywionej głowni, zaostrzonej 
tylko ze swej zewnętrznej strony. Noszono ją 
skierowaną ostrzem w dół w pochwie 
przymocowywanej do pasa za pomocą 
specjalnego sznurka zwanego rapciami. 
Do celów reprezentas;:yjnych noszono karabelę, 
lekką i ozdobną szablę wyposażoną w rękojeść 
przypominającą k:;.zta tern głowę orła. 

kołnierzem, 
Niektóre pel 
delie bez rę 

ma peleryna z futrzanym 
rą noszono w okresie chłodów. 
ny odbijano futrem. Istniały także 
ów i podpinki. 

Ferezja byłi noszona dla ochrony przed zimnem, 
ale nie miała ozdobnego futrzanego kołnierza. 
Był to obszerny płaszcz z rekawami, szyty 
z ciemnego sukna, podszyty futrem, od przodu 
szamerowano ją galonami. 

Cza stanowiła dstawowy element ubioru. 
Noszono ją nawet podczas jedzenia. Najczęściej 
nosz o tzw. kQłpa ·,czyli czapki z wysokim 
futrzanym oto em, raz węgierskie magierki, 
a także konfe · zapki-rogatywki 
z kwadr9towy den ·em bez daszka, wykonane 
z sukna i obs te bar kiem. Do ozdabiania 
czapek służy ptasi 
je na specja eh dro 

Bielizna wy z płótna o kroju prostym, 
bez ozdób. pet uż,yw o onuc, czyli 
kawałków owijania s :P· Giezło, 
czyli bielizna dams , o długa prosta koszulą 
przypominająca wyglądem halkę. Rolę rnęskjej 
bielizny pełniły gacie i koszula. 

'Herby 
Herby po raz pierwszy zastosowano 

w Normandii w XII wieku jako znaki 
rozpoznawcze w bitwie. Było to konieczne ze 
względów taktycznych oraz do rozróżniania 
odzianych w zbroje rycerzy. Od początku 
w'ykorzystywano do tego celu kolorowe godła 
umieszczane na tarczach oraz figury na hełmach. 
z konieczności szybko wykształcił się system 
rejestracji i kodyfikacji herbów. Tak powstała 
heraldyka, której zasady obowiązl,.\ją do dziś 

. w ustrojach monarchistycznych. System ten 
reguluje możliwe do wykorzystania kształty tarcz, 
ich podziały, umieszczane na nich barwy oraz 
figury, jak również insygnia i zewnętrzne elementy 
im towarzyszące. 

Herby składają się obowiązkowo z tarczy 
i znaku (godła) umieszczonego na niej oraz 
z hełmu, labrów, korony i klejnotu, które mogą, 
lecz nie muszą jej towarzyszyć. Tarcza danego 
herbu ma zawsze ustalony kształt. Jej pole może 

A n o n s e 

\ . . 

być podzielone w słup, w pas, w skos lub 
w szachownicę. W polu znajduje się znak. 
W skład znaku mogą wchodzić figury 
geometryczne, przedmioty związane z rzemiosłem 
rycerskim lub też kultowe, ludzie, zwierzęta, 
ptaki, rośliny i stworzenia fantastyczne a1łb@ . ich - • 
części oraz figury astronomiczne. Nad tarc;zą 
oparty jest hełm, ze spływającymi z niego labraJTii 
(chustą chroniącą hełm przed nagrzewaniem), 
ukoronowany i zwieńczony klejnotem.' . 

Herby upowszechniły się w krótkim czasie 
w całej Europie, na początku wśród właqców 
i rycerstwa, później również wśród innych warstw 
feudalnych. Zaczęły być stosowane przez miasta 
i ziemie oraz instytucje takie jak zakony, ..związki 
cechowe i uniwersytety. Stopniowo przeksz~ałcały 
się i zmieniały znaczenie. Ze znaku 
bojowego stawały się metodą identyfikacji. 
m.in. na pieczęciach i drukach oraz w rzeźbie 
i architekturze. 

Szlachtimpex, firma o wielowiekowej tradycji oferuje 
szeroki wybór ąkc;.esoriów szlacheckich w atrakcyjnych cenach. 
Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Wystawiamy faktury VAT. 

.. I 

,9f{ajroięks3a ro ~olsce społeqność internetoroa 
9erborot)c9 panóro braci - 9erbbook.p( 

:_)zarejestruj si-ę na poftalu n~sza-szla~hta.;1- miejs~u spotkań l~dzi dumnych ze. ~wego szlacheckie~o « 
pochodzenia i gałęzi genealogicznej. Tylko u nas podzielisz się historią swojego rodu i opowiesz 

.. 
o swoim szlacheckim rodowodzie ludziom, których to Interesuje. Spotkaj członków swojego rodu, 
poznaj ciekawe i znane osoby o tych samych korzeniach co Ty. Zapraszamy, to nic nie kosztuje! 

\ l 

Nie musisz b , d . d . - • ~ , , 
by być dumn;~ zie z1~em majątku rodowego, 
Nasza komercyj~~ ~wo17Jo Śo~hodzenia i herbu. 
najwłaściwszą histo ~ro ~a wiat Herbów dopasuje 
Twojego nazwiska i~~ rbo. tu ohraz tarczę i znak do 

0 is yc upodobań. 



PIEŚŃ! 

'Pierwszy romans !Mar · 

Na świecie nami dyryguje 
Miłości zew, miłości zew. 
Jak woda w wirach rzek wiruje, 
Tak we mnie wciąż wiruje krew. 

I niechaj mnie nożami krają, 
Niech rąbią mnie na pół, na ćwierć -
Ukochanemu swemu daję 
z mym życiem razem moją śmierć. 

Z nim mi się kochać i miłować 
I jego być! I jego być! 
Zapomnieć ojca jam gotowa 
I z dala od matuli żyć. 

Gotowa jestem giąć podkowy, 
By zakochaniu upust dać! 
Na wszystko w świecie jam gotow 
Ale w dziewictwie nie chcę trwać! 

PIEŚŃ 2 

·'Duet grzesia i !Marysi 

Od świtu do ciemności 
Ku nJebu leci dym 
Znad ognia mej miłości, 
Bo ja tak płonę w nim. 

Ja kocham ciebje za dnia 
I w nocy nie znam snu, 
Bo miłość kipi na dnie 
O tu, o tu, o tu. 

Refren: 
To miłość do ciebie 
Rozpiera mi pierś. 
Przy tobie jak w niebie. 
Bez ciebie - jak śmierć. 
Tak kipię do świtania 
I drżę o miłość twą, 
Choć gdyby nie kochanie, 
Nie byłoby mych mąk. 

Bez ciebie nie wiem, co mi 
Rozpiera chceniem pierś! 
Ja kocham cię ogromnie 
Na śmierć, na śmierć, na śmierć ... 

Refren: 
To miłość do ciebie 
Rozpiera mi pierś. 
Przy tobie jak w niebie. 
Bez ciebie - jak śmierć. 

PIEŚŃ 3 

'Kutorha 
Czy czerwony ty czy biały, 
Bojaźliwy ty czy śmiały, 
Biedak ty czy kupiec winny, 
Czy ty winny czy niewinny, 

Ten asesor, ten ju rysta 
Zedrze skórę ci do czysta. 
Czy ty pan czy \<mieć . · 
Kopiejki nie warty, 
Będzie dotąd drzeć, 

Aż padniesz obdarty. 

Koza zdziera korę z łozy, 
Wilk rozdziera w lesie kozę, 
Z wilka skórę zedrze Jan, 
Z chłopa Jana - jaśnie pan. 
Z pana skórę drze jurysta, 
A z jurysty - diabłów trzysta . 

Czort z bliźniego drze, 
Póki skóra na nim. 
Jurysta, jak chce, 
I czorta przecwani. 

Czyś ty pan czy kmieć 

Kopiejki nie warty, 
Będzie dotąd drzeć, 

Aż padniesz obdarty. 

PIEŚŃ 4 

'Tango 

Koło jasnej panny lubo mi i miło, 
Bez tej jasnej panny życ ie mi mogiłą. 
A kiedy do grobu będę położony, . 
Sam nic tam nie podjem, sam będę jedzony. 

R efren: 
Bez ciebie, Marianko, 
Bez ciebie, kochanko, 
Nie raduje czarka, 
Ni do czarki skwarka. 
Bez ciebie jedynej 
I miód nie ma smaku, 
I gorzkie mi bliny, 
Nawet z wereszczaką. 

Jeden łaknie miodu, drugi łaknie maku, 
A dla mej wątroby jeno ty do smaku. 
Dla kobyły siano, dla kota śmietana, 
Marcepan dla pana, a dla mnie Marianna. 

Refren: 
Usycham jak łapeć 
Na przypiecku w nocy. 
Od kochania serce 
Jak motyl trzepoce. 
Bez ciebie jedynej 
I miód nie do smaku, 
I gorzkie mi bliny, 
Nawet z wereszczaką. 

PIEŚŃ 5 

'Duet 'Kutorhy i !Marysi 
Jeszczem krzepki, jeszczem jary 
I nieślepy, i niestary. 
Jakem mocny, pragnę służyć 
Mojej słodkiej kraśnej róży. 
Wierny będę ci, kochanie, 

) 

Nie jak młody oszukanie~. .' 
z tobą będzie mu jak w m~b1e, 
A z inną w)'._śmieje ciebie. 

Twoje siły tobie służą, 
A co zrobisz z biedną różą? 
Ty byś kaszlał, stękał,. klął, . 
Nim byś mnie w ramiona wziął. 
Ja chcę męża mieć młodego. 
Jaka radość ze starego? 
Młody do pościeli para, 
·A starzyk - do samowara. 

Młody tobie się zaklina, 
A wyśmiewa ciebie z inną. 
Będzie lata z tobą żyć, 
A na starość nie da pić. 

Młody do pościeli para, 
A starzyk do samowara. 
Chcę zabawiać się z kochankiem, 
Nie herbatą z obarzankiem. 

Ja nie całkiem jeszcze stary, 
w sercu palą się pożary! 

Mam na serce tobie maść: 
Popij wody, pożar zgaś! 

PIEŚŃ 6 

'l\omans - wiersz !Marysi 

Lilija rozkwita, 
Gdy jest jej pisane. 
Gdy czas jej zaświta, 
Zostanie zerwana. 
Tak ja też rozkwitam 
O czasie pisanym 
I miJość swą witam, 
I jestem kochana. 

~jeśli lilija 
Nie będzie zerwana, 
Uroda jej mija, 
Jak miłość niechciana. 
A kiedy mnie z miłym 
Mogiła rozłączy, 

Niech na niej rozkwitną 
Liliji mej pączki. 

A jeśli mnie z miłym 
Rozłączą na świecie, 
Poszukam mogiły 
Pod brzegiem Prypeci. 

PIEŚŃ 7 

Czumadrycha 
Ej, czuch - czumadra! 
Czumadrycha wesoła! 

••• 

.. 

• 

My w tej naszeJ okolic~ 
Jak carowie i caryce. 
Choć i z biedą, choć i z lichem, 
Tańczym polkę-czumadrychę. 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Próżno szukać w okolicy 
Tych pałaców, co w stolicy. 
Nie ma cerkwi nam na chrzest, 
Za to karczma u nas jest. 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Może nie być w okolicy 
Paragrafów ze stolicy. 
Ale my tu kosy mamy, 
To i śmierci się nie damy! 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Jest gorzałka, pajda chleba, 
Co nam, szlachcie, jeszcze trzeba? 
Plon zbierzemy, jak nie raz, 
I po młócce - damy w gaz! 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Nie ma w naszej okolicy 
Tych hulanek, co w stolicy, 
Ale mamy huk roboty 
z dziewuchami koło płotu. 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Ledwie ścisnę ja Marynę, 
Już mi serce drżeć zaczyna. 
A jak spojrzę na Janinę, 
Serce całkiem się zacina. 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Tu pod Pińskiem - my Pińczanie, 
Nie Polacy, nie Rosjanie. 
A te Ruski czy Polaki 
Nam do bani! Nam do ... 

Ech, czuch - czumadra, 
Czumadrycha wesoła! 

Ej, czuch - czumadra! 
Czumadrycha wesoła! 
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