Litwa: tak blisko i tak daleko …

Majowy rejs po Niemnie w kierunku Liszkowa (litewska Liskiava)
uświadamia mi, jak dziewicza jest rzeka, nad którą tylko gdzieniegdzie
przysiada rodzimy wędkarz a dzikie kaczki sposobią się właśnie do rychłego
powiększenia swoich rodzin. Wokół cisza, strome brzegi porośnięte wysokimi
drzewami, wśród których wyróżnia się obsypana drobnymi białymi kwiatami i
dojmująco pachnąca czeremcha. To miejsce, gdzie przyroda króluje
bezdyskusyjnie. Czeremchowy raj towarzyszy nam w drodze do maleńkiej
wioski z ledwie trzydziestoma mieszkańcami, ale za to bogatą przeszłością.
Stary, bo pamiętający jeszcze czasy ZSRR stateczek, z zamalowaną na biało
pięcioramienną gwiazdą, dziarsko przemieszcza się z nurtem Niemna, by po
czterdziestu minutach wbić się zgrabnie w miękki w tym miejscu trawiasty
brzeg.

Liszków to głównie kościół i podominikański klasztor. Tu w roku 2000 za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego - spotkali się prezydenci Polski i Litwy.
Niewielki kościółek pod wezwaniem św. Trójcy, zbudowany na fundamencie w
kształcie krzyża, jest odrestaurowany za pieniądze unijne i rządu litewskiego.
Jeden z niewielu w tym rejonie w pełni odnowiony zabytek. Opodal góra
zamkowa z kamiennymi resztkami murów. Tu miała podobno istnieć siedziba i
miejsce koronacji księcia Mendoga – Nowogródek.
Druskienniki, z których wypłynęliśmy, to najpopularniejszy i największy
na Litwie kurort zamieszkiwany przez ponad 16 tysięcy mieszkańców i
odwiedzany przez dziesiątki tysięcy w ciągu roku kuracjuszy. Rozwinięta baza
sanatoryjna jest magnesem ściągającym chętnych na znane szeroko zabiegi
balneologiczne, także z uwagi na klimat, nie tylko z kraju, ale i z państw
ościennych. Ściągała także Polaków, zarówno z uwagi na niewielką odległość
od granicy, jak i zdecydowanie niższe ceny. Dziś ta oferta jest dla nas o wiele
mniej atrakcyjna, bo usługi wyraźnie podrożały. Miasteczko rozwija się
dynamicznie. Przybywa hoteli i sanatoriów. Dzieje się to głównie kosztem
zagęszczania terenów centralnych, co sprawia, iż przed oknami istniejących już
wyrastają nowoczesne, zwykle w modnej obecnie, szklanej oprawie, hotele.
Nad Niemnem powstał widoczny z daleka potężny aquapark, natomiast w
parku miejskim, bardzo zadbanym i z setkami kwitnących akurat tulipanów,
naczelną atrakcję stanowiła sporych rozmiarów „tańcząca” w rytmie
odtwarzanych utworów fontanna, wieczorem podświetlana. Nawet zaledwie
kilka spędzonych tu godzin pozwala mieć pewność o spokojnym charakterze
nadniemeńskiego miasteczka.
Odległe zaledwie o kilkanaście kilometrów od stolicy Litwy Troki ze
zrekonstruowanym niemal od podstaw zamkiem księcia Witolda przyciągają
w sezonie letnim wielu turystów. To on pod koniec XIV wieku sprowadził na
teren Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także do Troków, zamieszkujących
Krym Karaimów, tamtejszych Tatarów. Wyróżniający się walecznością i
rycerskością Karaimowie mieli za zadanie ochronę książęcego zamku. Dziś to
jedyne miejsce na Litwie, w którym tak silnie zaznacza swoją obecność
społeczność wyznawców Starego Testamentu. Poza przepięknym jeziorem
(jezior w okolicy jest ponad 30) i widocznym z daleka, umiejscowionym na
Zatroczu białym pałacu Tyszkiewiczów, gruntownie odnowionym, niewątpliwą

atrakcją jest karaimska kuchnia. Jej wyróżnikiem są między innymi kibiny –
duże pierogi z półkruchego ciasta i z nadzieniem z siekanego (obowiązkowo)
mięsa baraniego, wołowego lub wieprzowego, pieczone w piekarniku. Te
ostatnie to już miejscowa modyfikacja, bowiem Karaimowie wieprzowiny nie
jedzą.
Do dziś na ulicach Trok dominuje drewniana zabudowa. Karaimskie
domy ustawiane są szczytem do ulicy i mają – prócz drzwi wejściowych – trzy
otwory okienne: jedno dla Karaima, kolejne dla Pana Boga, a trzecie dla
księcia Witolda w podzięce za sprowadzenie ich na te tereny.

Wilno ze swoim pięknem otwierało się przed nami powoli. Na
obrzeżach starówki, w okolicy dworca kolejowego jeszcze tak wiele
zaniedbanych, często popadających w ruinę budynków, choć sam dworzec
elegancki. Im bliżej centrum, tym ładniej. Miasto, szczególnie ta stara jego
część, musi się podobać. Widać wyraźnie, że wejście do Unii Europejskiej
(równocześnie z Polską w 2004 roku) i napływ unijnych środków stworzyły

szansę na szeroką rekonstrukcję miejskich zabytków i modernizację systemów
komunikacyjnych. I szansę tę Litwini wykorzystali.
Śladów polskości aż nadto. Głównie Mickiewicz. Na wielu budynkach
(chyba wszystkich, w których mieszkał) pamiątkowe tablice. Odnoszę
wrażenie, iż bardziej jest tu obecny niż w Polsce. Odwiedzamy muzeum
wieszcza, podległe bibliotece uniwersyteckiej i znajdujące się w niewielkim
mieszkaniu przy Zaułku Bernardyńskim. Tu powstał poemat „Grażyna”.
Dyrektor placówki Rimantas Salna, Litwin, którego pasją jest historia i
twórczość Mickiewicza, współautor kilku o nim publikacji książkowych,
zapewniał nas, że jeszcze dziś odkrywane są nieznane fakty z życia poety.
Kiedy przed laty powierzono mu kierowanie tą niewielką, ale jakże ważną z
polskiego punktu widzenia placówką, w Wilnie zawrzało. Odżyły polskolitewskie antagonizmy. Dla wielu był to fakt, którego zaakceptować nie
potrafili. Nominację tę odczytywano jako zamach miejscowych władz na
mniejszość polską w Wilnie. Po kilkunastu latach nikt nie ma wątpliwości, iż
decyzja była słuszna. Rimantas Salna – jak na pasjonata przystało - ożywił
muzeum i sprawił, że jest to dziś znacząca placówka kulturalna w mieście, nie

ograniczająca się wyłącznie do eksponowania pamiątek związanych z poetą.

Po wileńskich ulicach wiodła nas pani Jolanta, przewodniczka z tych
przewodników, o których się mówi: wiedzą wszystko o swoim mieście, a
nawet więcej. Znająca każdy zaułek, mówiła piękną, bezbłędną polszczyzną, z
lekkim – charakterystycznym dla Wileńszczyzny – zaśpiewem i tym zębowym
(jak mówią językoznawcy) „ł”, określanym w Polsce mianem „scenicznego”.
Miłośniczka wszystkiego, co polskie, ale i co wileńskie, o dużym poczuciu
narodowej tożsamości, twardo stąpająca po wileńskim bruku, znająca
doskonale relacje pomiędzy obiema narodowościami i podkreślająca kiedy
trzeba przejawy litewskiego nacjonalizmu. Słowem: kopalnia wiedzy o
najmniejszych nawet śladach polskości. Słuchaliśmy w napięciu, odkrywając
co rusz nieznane nam ułamki rodzimej historii.
Jak podają przewodniki, Polaków jest na Litwie 6 procent, Rosjan – 5,6
procenta. Nasz język jest tu obecny wszędzie – w hotelu, na ulicy, w
restauracji czy na targowisku. Odniosłem wrażenie, że rozumieją nas wszyscy
– może tylko nie zawsze chcą po polsku rozmawiać. Do końca XVIII wieku

język litewski pozostawał językiem ludności wiejskiej. Współczesny kształt –
przede wszystkim w formie pisemnej - osiągnął dopiero na początku
minionego stulecia. Obecnie językiem tym, wchodzącym w skład grupy
bałtosłowiańskiej, posługuje się na świecie około czterech milionów osób.

Spośród wielu przepięknych kościołów – nie zapominając oczywiście o
Ostrej Bramie i kościele św. Teresy – wyróżnić należy ten pod wezwaniem św.
Piotra i Pawła na Antokolu, którego fundatorem był magnat i litewski hetman
polny Michał Kazimierz Pac. Świątynia jest bez wątpienia perłą, i to
najcenniejszą, w koronie barokowych zabytków Wilna. Jej wyjątkowość
potwierdza zaskakujący i niezwykle bogaty wystrój, będący dziełem włoskich i
miejscowych mistrzów. Dekorację stanowią dwa tysiące figur, kompozycji
ornamentalnych i fresków z drugiej połowy XVII wieku – wśród nich, co
zaskakuje, postać śmierci. Uwagę przyciąga ogromny żyrandol w kształcie
łodzi żaglowej, wykonany w 1905 roku przez mistrzów z łotewskiej Lipawy.
W okresie międzywojennym istniały w mieście 34 polskie kościoły.
Obecnie w trzydziestu świątyniach odprawiane są nabożeństwa w języku
polskim.

Pani Jolanta pokazała nam wszystko, co w tym mieście najciekawsze.
Zatrzymujemy się na chwilę nad Wilenką. Starym mostem , „uzbrojonym” w
setki trochę już zardzewiałych kłódek (moda obecna także u nas), wkraczamy
do Republiki Zarzecza, proklamowanej 1 kwietnia 1997 roku przez
mieszkańców dzielnicy. Na murze przy ulicy Paupio przetłumaczony na
kilkanaście języków, w tym polski, tekst obowiązującej tu konstytucji.
Czytamy kolejne artykuły, wśród nich następujące:
Człowiek ma prawo mieszkać nad Wilenką, a Wilenka przepływać obok
człowieka.
Człowiek ma prawo umrzeć, ale nie jest to jego obowiązkiem.
Człowiek ma prawo opiekować się psem do końca życia (swego lub psa).
Człowiek ma prawo płakać.
Człowiek ma prawo mieć braci, siostry i rodziców.
Dzielnica zdominowana przez artystów, którzy swoje liczne prace
eksponują wprost na ulicach, ścianach domów lub otwartych na ulice
podwórkach.
Trafiliśmy także – już w zupełnie innej części miasta - na ul. Tatarską, do
restauracji, w której serwuje się świńskie ucho (na ciepło) – ot, taki specjał,
litewski przysmak, choć bardziej znany jest w wersji wędzonej. Podobno
dobry, niewiele odbiegający smakiem od golonki. Nie próbowałem. Za to z
przyjemnością wypiłem kufel litewskiego piwa z małego browaru, jakich tu
dziesiątki. Pyszne. Do tego – jako zakąskę – podaje się ciemny chleb, krojony
w wąskie paseczki, smażony na gorącym oleju, nacierany czosnkiem,
posypany żółtym serem i krótko zapiekany w kuchence mikrofalowej.
Od 1990 roku, czyli od chwili odzyskania niepodległości przez Litwę,
miejscowa uczelnia nosi nazwę Vilniaus Universitetas. To największa w kraju
szkoła wyższa o dwunastu wydziałach i 22 tysiącach studentów. Językiem
wykładowym jest litewski. Jej bogata historia sięga 1579 roku, kiedy to Stefan
Batory zdecydował o przekształceniu Kolegium Jezuitów w Akademię i
Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. Po II wojnie światowej
uczelnia stała się prowincjonalnym uniwersytetem w ZSRR, choć z

możliwością prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w języku
litewskim. Jednak wykładowcy przedwojennego Uniwersytetu Stefana
Batorego mieli zakaz pracy w swojej macierzystej uczelni. Kilkoro spośród nich
wybrało Londyn na miejsce swojej działalności naukowej, jednak
zdecydowana większość trafiła do Torunia, tworząc zalążki kadry przyszłego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wśród nich Władysław Dziewulski –
przyszły prorektor, a także profesorowie: Tadeusz Czeżowski, Konrad Górski,
Tymon Niesiołowski, Wilhelmina Iwanowska, Henryk Elzenberg, Jerzy Remer i
Stefan Srebrny.
Na dziedzińcu Uniwersytetu Wileńskiego, w ścianie jednego z
budynków tablica poświęcona Czesławowi Miłoszowi, wielkiemu
absolwentów uczelni. Tekst w trzech językach bardzo oszczędny: „Poeta,
laureat Nagrody Nobla, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego”. I niżej: „Nigdy
od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać” z wiersza „Nigdy od ciebie miasto”.
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać
Długa była mila, ale cofało mnie jak figurę w szachach.
Uciekałem po ziemi obracającej się coraz prędzej
A zawsze byłem tam z książkami w płóciennej torbie,
Gapiąc się na brązowe pagórki za wieżami Świętego Jakuba

Miłosz studiował w tej uczelni najpierw polonistykę na Wydziale
Humanistycznym, a następnie prawo na Wydziale Nauk Społecznych. Był w
tym czasie członkiem poetyckiej grupy Żagary znanej ze swej aktywności –
obok Skamandra – w okresie dwudziestolecia międzywojennego. I tu
ciekawostka: poeta nie znał, podobnie zresztą jak Mickiewicz, języka
litewskiego. Trzeba pamiętać, iż obowiązującym na tej uczelni w okresie
międzywojennym językiem był język polski. Dziś polszczyzna w Uniwersytecie
Wileńskim zeszła niemal do podziemia. Garstka studentów, niewielki lokalik –
i to wszystko. Na drzwiach małego budyneczku taka oto tabliczka:
„Polonikstikos Centras
Centrum polonistyczne”
I to wszystko co polskie (poza oczywiście wspomnianymi
tablicami upamiętniającymi naszych wielkich rodaków).

Jeszcze krótka wyprawa poza miasto. W odległym o 70 kilometrów
Zułowie urodził się w 1867 roku Józef Piłsudski. Dworskich zabudowań –
miejsca jego narodzin – nie ma. Zostały zniszczone w 1939 roku. Obok
posadzonego przez prezydenta Ignacego Mościckiego dębu obelisk z tekstem:
„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. W nieodległej wsi Powiewiórka
w niewielkim, drewnianym kościele tablica pamiątkowa zaświadcza o chrzcie
przyszłego Naczelnika.
Obowiązkowym punktem pobytu w mieście jest oczywiście cmentarz na
Rossie. Przy głównym wejściu mauzoleum Matka i Serce Syna, a dalej liczne
nagrobki z nazwiskami znakomitości polskiej literatury, nauki, przedstawicieli
znamienitych rodów – w ciszy i skupieniu przechodzimy alejkami nekropolii,
by stwierdzić za chwilę, że na tych kilkunastu hektarach cmentarza jesteśmy
praktycznie sami, nie licząc pojedynczych osób, w tym pana, który przy
jednym z grobowców likwiduje fizyczne ubytki. Spora część nagrobków
wymaga renowacji, niektóre są już odnowione m.in. za sprawą
indywidualnych fundatorów (np. Ryszarda Rynkowskiego). Dzięki działalności
społecznego komitetu opieki nas Starą Rossą wyremontowano ponad 60

zabytkowych nagrobków (głównie ze środków zgromadzonych w trakcie
dorocznych kwest prowadzonych na warszawskich Powązkach). Wszystko
odbywało się przy współpracy z litewskim Ministerstwem Kultury i wileńskimi
architektami.

Przy okazji istotna, jak się wydaje, refleksja: kiedy odwiedzamy polskie
cmentarze poza granicami i spoglądamy na wymagające natychmiastowej
pomocy nagrobki (jak choćby na Monte Cassino), zwykle nasze myśli
kierujemy ku miejscowym władzom z nadzieją – lub wręcz oczekiwaniem – na
hojność i pomoc w pracach renowacyjnych. Niestety, działania nasze, tu w
Polsce, nie dają podstaw do takich zachowań. Nader często w sposób
bezceremonialny niszczymy w kraju to, co dla innych narodów ma wartość
historyczną, nie pytając o zgodę i nie zastanawiając się, jakie konsekwencje
taka działalność przyniesie. A wiadomo: jak Kuba Bogu….
I jeszcze słowo nawiązujące do tytułu: blisko, bo terytorialnie nie dzieli
nas nic – nawet granica, którą pokonujemy, nie zatrzymując się; blisko, bo
jakże bliskie i paralelne są nasze dzieje – historia połączyła nas na wiele lat.
Daleko zaś, ponieważ nie potrafimy dziś, współcześnie, porozumieć się w

kwestiach elementarnych, choćby pisowni nazwisk i nazw miejscowości w
wersji litewskiej i polskiej, nie wspominając o problemach poważniejszych.
Ot, kompleksy…
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