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ROMUALD MIECZKOWSKI, PUBLICYSTA, POETA, ANIMATOR KULTURY – URODZI
si  w 1950 r. w podwile skich Fabianiszkach, b d cych obecnie nowoczesn
dzielnic  sto ecznego Wilna. Ten obywatel litewski polskiego pochodzenia (we-
dle obowi zuj cej na terenach by ego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego zasady:
gente Lituanus, natione Polonus2), którego rodzina podj a po wojnie nie atw
decyzj  o pozostaniu na Wile szczy nie, w najnowszym tomie opowiada  pt.
Objazdowe kino3 moc  pami ci i wyobra ni, odwo uj c si  do tradycji Mickiewi-
cza i Mi osza, podnosi rodzinn  wiosk  do rangi „ma ej ojczyzny”4, utraconej raz
na zawsze i wspominanej z nostalgi :

Nasze k opoty rozpocz y si  powa nie od czasu, kiedy wybudowano Fabianiszki. By o to
w drugiej po owie lat osiemdziesi tych. Miejscowi Polacy mówili, e wydziedziczeni zostali

1 Kilka dni po wyg oszeniu podczas cieszy skiej konferencji „Literatura polska w wiecie. Obecno-
ci” referatu po wi conego osobie i twórczo ci Romualda Mieczkowskiego, otrzyma em wiadomo ,
e w dniu 23 czerwca 2009 r. o godz. 17.00, w siedzibie Stowarzyszenia Polska – Wschód odb dzie

si  uroczysto  wr czenia redaktorowi naczelnemu pisma „Znad Wilii” Nagrody Ministra Kultury
i Spu cizny Narodowej RP – przyp. M.B.

2 Powiedzenie to przypomnia  Czes aw Mi osz, jeden z ostatnich obywateli i or downików idei
wielonarodowo ciowego Wielkiego Ksi stwa Litewskiego w literaturze polskiej prze omu XX/XXI
wieku. (Zob. Dwór i okolice, w: Czes awa Mi osza autoportret przekorny, rozmowy przeprowadzi
Aleksander Fiut, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1994, s. 153).

3 R. Mieczkowski, Objazdowe kino i inne opowiadania wile skie, Wilno, „Biblioteka »Znad Wi-
lii«” (1), 2007.

4 Poj cie to, które w literaturze polskiej jest odpowiednikiem niemieckiego okre lenia „Heimat”,
ma kilka ekwiwalentów takich, jak: „ ci lejsza ojczyzna”, „domowa ojczyzna”, „bli sza ojczyzna”.
(Zob. J. Olejniczak, Arkadia i ma e ojczyzny. Vincenz – Stempowski – Wittlin – Mi osz, Kraków,
Oficyna Literacka, 1992, s. 158, przypis nr 35).
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specjalnie – w drugiej cz ci Fabianiszek, nowszej – tam, gdzie sta y domki nowo przyby-
ych, jako  nic nikt nie zaprojektowa . Stankiewiczowie, Ko oszewscy, Hrypi scy, Mackie-

wiczowie, Jurewiczowie, Szafranowiczowie, Gulbiccy, Matarewiczowie, no i moja rodzina,
dostali mieszkanka zast pcze w klatkach wie owców w ró nych miejscach. Spotykaj  si
w Kalwarii, dok d nie patrz c na przynale no  do nowych parafii, chodz  siwi i coraz mniej
liczni mieszka cy dawnych Fabianiszek5.

Dla Mieczkowskiego Fabianiszki, ostoja polsko ci na Wile szczy nie, bez-
my lnie zniszczone przez w adz  sowieck  w latach 80. XX w., u kresu panowa-
nia imperium6, to utracona Arkadia – miejsce mlekiem i miodem p yn ce, rajski
ogród, który w pami ci narratora jawi si  jako „kraina dostatku i krasy”:

Przy domu ros o kilka lip. Dwie, bardzo dorodne, tworzy y swymi splataj cymi si  koro-
nami naturaln  bram , latem pe n  zielonej wie o ci i cienia. W pobli u ros y jarz biny
i wiele krzaków bzu, który potem zosta  cz ciowo wykopany na rzecz krzewów bardziej de-
koracyjnych. Ganek obrasta o dzikie wino. Na tyle g sto i szczelnie, e wiatru za tak  os on
nie czu  by o, porusza y si  tylko listki w zielonej kotarze.

5 R. Mieczkowski, Drzewa ojczyste, w: tego , Objazdowe kino…, s. 39–40. Warto w tym miejscu przyto-
czy  znamienn  wypowied  Tomasa Venclovy z pocz tku lat 90. ub. stulecia: „ ywio  polski w Wilnie ju
raczej znika, jest nie wi cej ni  pi tna cie procent Polaków, do tego nie ka dy z nich mówi po polsku.

ywio  polski ocala  dooko a Wilna, a g ównie na po udnie od Wilna, w rejonie Solecznik…” (zob. Rozmo-
wa o Litwie, z Czes awem Mi oszem i Tomasem Venclov  rozmawiaj  Jan B o ski i Jerzy Jarz bski, w: Cz.
Mi osz, Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2006, s. 202). O spo eczno ci
polskiej w Solecznikach pisz  w szkicu Co nam zosta o z dziedzictwa Rzeczypospolitej Jagiellonów?
(relacja z Mi dzynarodowych Spotka  Poetyckich „XV Maj nad Wili ”), „Bielsko- ywieckie Studia
Teologiczne”, tom 9., Bielsko-Bia a 2008, s. 313–324. Notabene, posta  Tomasa Venclovy, litew-
skiego poety-emigranta i przyjaciela Czes awa Mi osza powraca w opowiadaniu Romualda Miecz-
kowskiego pt. W restauracji, gdzie grano jazz. Jego tematem jest nostalgiczny opis kultowej restaura-
cji „Neringa”, w której w latach 60. XX w. skupia o si  niezale ne ycie artystycznego i intelektual-
nego Wilna: „Od lat nie zmieni  si  wystrój wn trz. Dwie sale. Ten sam przeszklony sufit, na cianach
pseudolakowane freski z drewnian  boazeri , troch  wygodniejsze krzes a. Na scenie fortepian.
Dawni bywalcy restauracji, którzy przypadkowo tu zaw druj  w poszukiwaniu swej m odo ci, maj
wra enie, e za chwil  wyjdzie Ganelin, eby przy akompaniamencie swego tria pogra  standardy
jazzowe. Jego popisy oklaskiwa  b dzie Venclova, przebywaj cy go cinnie w Wilnie akurat Brodski,
a wraz z nim ca a ta pstra cyganeria, która stale dawa a drobne apówki od wiernym, eby tu trafi ”.
(R. Mieczkowski, W restauracji, gdzie grano jazz, w: tego , Objazdowe kino…, s. 64).

6 Do obrazu zdewastowanych Fabianiszek z opowiada  Romualda Mieczkowskiego zastosowa
mo na komentarz Czes awa Mi osza wspominaj cego swój pierwszy po ponad pi dziesi ciu latach
powrót do miejsca urodzenia, Szetejni nad Niewia : „Po ród wielu definicji komunizmu by  mo e ta
by aby najbardziej odpowiednia: komunizm to wróg sadów, gdy  znikni cie wiosek i przekszta cenie
terenu doprowadzi y do wyci cia sadów, które kiedy  otacza y ka dy dworek i ka d  wiejsk  cha u-
p ” (zob. Cz. Mi osz, Szcz cie, t um. J. Jarniewicz, w: tego , O podró ach w czasie, Kraków, Znak,
2004, s. 266). Lidia Banowska, która gruntownie zbada a zwi zki poezji Mi osza z twórczo ci  Ada-
ma Mickiewicza, nazywa tak  konfrontacj  idyllicznego wspomnienia z nag  rzeczywisto ci  „bole-
snym sprawdzaniem mitu” (zob. L. Banowska, Mi osz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Pozna ,
Wyd. Naukowe UAM, 2005, s. 213).



388     Literatura polska w wiecie. Tom III

By  i sad, najwi kszy w okolicy. Ka da z jab oni, niczym krewna mia a swe imi  – by a
„s odka”, „malinowa”, ale i „dziczka”. Tak samo grusze. liwy nale a y ju  do drzew „bezi-
miennych”, nie mówi c o wi niach. A by y ich niezliczone ilo ci. Ojciec obsadzi  wi niami
dooko a ca e domostwo. Dwa razy do roku wzbudza y one wielki zachwyt – kiedy kwit y
i kiedy dojrzewa y. Po prostu nie nad ano wtedy zbiera  owoce, zapraszano na wi niobranie
krewnych, znajomych, pozwalano przypadkowym ludziom zbiera  je sobie do woli7.

Jednym z symbolicznych w tków, powracaj cym w najnowszym tomie opo-
wiada  Mieczkowskiego, jest powolne umieranie ukochanej jod y – drzewa,
które ros o niegdy  nieopodal rodzinnego domu, a pó niej, kiedy dom wyburzo-
no, sta o si  znakiem wydziedziczenia i zag ady spo eczno ci polskiej na Litwie:

Przewrotny figiel losu sprawi , e po latach zamieszka em obok miejsca, gdzie sta  mój
dom rodzinny, w bloku z widokiem na swe dzieci stwo, przysypane piaskiem, w którym do-
gorywa  sad. […]

Jod a pad a 13 maja 1998 roku. Dzie  przedtem, przeje d aj c obok, pozdrowi em drzewo
– by o ze wszystkich stron podkopane. Przyszed  cios ostateczny. Broni  jod y oznacza o na-
razi  si  na mieszno .

Tak sko czy a si  dawna epoka. Tyle ziemi wywieziono st d chyba i po to, a eby dotrze
do warstw, po których nikt nie st pa . egnam ciebie, jod o. Dzi kuj , e tak d ugo trwa a
jako zielony punkcik na skazanej ziemi8.

Poruszaj cy obraz demityzacji kresowej Arkadii, która – zgodnie z tez  Marii
Janion o wyczerpaniu si  paradygmatu romantycznego w kulturze polskiej9 –

7 R. Mieczkowski, Drzewa ojczyste, w: tego , Objazdowe kino…, s. 38–39. Opis istniej cego przez
wiele lat w Fabianiszkach sadu, zdewastowanego przez w adze sowieckiego Wilna, odwo uje si  do
motywu „ogrodu fruktowego” obecnego w tradycji romantycznej (np. w Panu Tadeuszu Mickiewi-
cza), ale tak e w poezji Mi osza, który jest ideowym spadkobierc  autora epopei (np. w jego wierszu
Bogini, rozpoczynaj cym cykl Litwa, po pi dziesi ciu dwóch latach, z tomu Na brzegu rzeki, Kra-
ków, Znak, 1994). Jak pisze Lidia Banowska: „W swoim wierszu Mi osz odsy a do Józefa Strumi y,
autora „Dziennika Wile skiego”, a konkretnie – do jego Ogrodów pó nocnych, trzytomowego pod-
r cznika po wi conego tytu owym ogrodom, wydanego po raz pierwszy w 1820 roku w Wilnie,
ksi ki w ubieg ym wieku cenionej i popularnej, bo maj cej a  siedem wznowie . […] W obu dzie-
ach – dydaktyczno-naukowym Strumi y i literackim Mickiewicza – przegl daj  si  […] pozosta e

elementy ogrodu-sadu przypomnianego w wierszu Mi osza” (zob. L. Banowska, Mi osz i Mickiewicz.
Poezja wobec tradycji…, s. 209).

8 R. Mieczkowski, mier  jod y, w: tego , Kino objazdowe…, s. 41–42.
9 Tez  o wyczerpaniu „paradygmatu romantycznego” w kulturze polskiej (opisanego dok adnie

w ksi ce Gor czka romantyczna, 1975) Maria Janion postawi a w ksi ce Czy b dziesz wiedzia , co
prze y e  (1996). Warto w tym miejscu przytoczy  fragment wywiadu, jakiego udzieli  Czes aw
Mi osz – na pytanie Katarzyny Janowskiej: „Dzisiaj historia si  powtarza. Maria Janion mówi o ko cu
paradygmatu romantycznego. Czy pan si  zgadza z t  tez , czy bli sza jest panu koncepcja Brzozow-
skiego, który twierdzi , e prze om romantyczny b dzie trwa  d ugie lata?” – Mi osz odpowiedzia :
„Ta druga interpretacja jest mi bli sza” (zob. Mickiewicz wielkim poet  by , z Czes awem Mi oszem
rozmawia Katarzyna Janowska, w: Cz. Mi osz, Rozmowy polskie 1979–1998, Kraków, Wydawnictwo
Literackie, 2006, s. 737).
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traci swoje symboliczne znaczenia i nie o ywia ju  zbiorowej wiadomo ci Pola-
ków, pojawia si  w wierszu Nieostra fotografia Bu haka10 z tomu Nikt nie wo a:

W witrynie ksi garni im. Boles awa Prusa w Warszawie
wyblak a Ostra Brama na przedwojennej fotografii
dyskretn  patyn  sepii przywo uje Wilno
jakby chcia a po cichutku sprawi
eby si  nareszcie lepiej sprzedawa y kresy

Trudno zach ci  tym przechodniów t umy
nie rusz  one do ksi garni zwabione fotografi  Bu haka –
tamte historie wydaj  si  dzi  sko czone i nudne
coraz mniej dziadków i bab
co cieszyliby si  z prezentu w postaci ksi ki
z pami ci  o dawnych latach w których ostro ci nie ma11

Od 1989 r. Romuald Mieczkowski redaguje i wydaje pismo o rodowodzie nie-
podleg o ciowym „Znad Wilii”12. Podstawowym celem tego profesjonalnie przy-
gotowywanego periodyku jest integracja rodowiska inteligencji polskiej na Li-
twie. Od 2000 r. „Znad Wilii” ukazuje si  jako kwartalnik, notabene w szacie
graficznej i formacie przypominaj cym „Zeszyty Literackie”. Na jego amach
redaktor zamieszcza artyku y, a tak e sta e felietony, opatrywane pseudonimem
Tomasz Bo cza.

W 1995 r. Romuald Mieczkowski za o y  wraz z on  Wand  pierwsz  na
Wschodzie Polsk  Galeri  Artystyczn  „Znad Wilii”, która zrzesza wokó  siebie
artystów, Polaków i Litwinów, a tak e twórców innych narodowo ci. W ci gu
pi tnastu lat dzia alno ci Galeria, znajduj ca si  w samym centrum starego Wil-
na, zorganizowa a ponad 350 wystaw na Litwie i zagranic  – w Polsce, Niem-
czech, Szwajcarii, Austrii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i USA. Odbywa y si

10 Jan Bu hak (1876–1950) – znany polski artysta fotograf; kierownik Zak adu Fotografii Arty-
stycznej przy Wydziale Sztuk Pi knych Uniwersytetu Wile skiego. Zbiór jego bezcennych zdj , na
których utrwali  przedwojenne Wilno, niemal w ca o ci sp on  podczas drugiej wojny wiatowej.
(Cyt. za: Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 1, Warszawa, PWN, 1995, s. 608).

11 R. Mieczkowski, Nieostra fotografia Bu haka, w: tego , Nikt nie wo a, Wilno, „Biblioteka »Znad
Wilii«” (2), 2008, s. 20.

12 Wedle wypowiedzi Czes awa Mi osza z 1991 r.: „Na przyk ad […] deputowany parlamentu li-
tewskiego, pan Czes aw Oki czyc, […] wydaje pismo „Znad Wilii”. Program tego pisma jest zbli ony
do programu dawnych krajowców. Trzeba powiedzie , e Litwini bardzo ma o wiedz  o tych daw-
nych polskich programach, raczej pozytywnych w stosunku do Litwy, odrzucaj cych wszelki szowi-
nizm, w tym polski”. W innym miejscu Czes aw Mi osz powiedzia : „By a pewna niedu a grupa
ludzi, tak zwani <krajowcy>, w Wilnie, która mówi a tak: Wilno by o stolic  Wielkiego Ksi stwa; my
chcemy, eby Wilno by o nadal stolic  Wielkiego Ksi stwa, my jeste my st d i nie chcemy szowini-
zmu ani polskiego, ani litewskiego, ani bia oruskiego”. (Obie wypowiedzi cyt. za: Rozmowa o Litwie,
z Czes awem Mi oszem i Tomasem Venclov  rozmawiaj  Jan B o ski i Jerzy Jarz bski, w: Cz. Mi-
osz, Rozmowy polskie 1979–1998…, s. 208 i s. 207).
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w niej wystawy plastyków z Polski i innych krajów. Organizowano tam koncerty,
spotkania, wieczory autorskie, promocje nowych ksi ek.

Warto te  wspomnie , e Romuald Mieczkowski by  te  jednym z g ównych
pomys odawców odrodzenia ród Literackich w legendarnej „Celi Konrada”
w dawnym klasztorze bazylia skim; wchodzi  w sk ad ich kolegium w latach
1992–2000 – a  do ich rozwi zania.

Jesieni  2004 roku Romuald Mieczkowski wyjecha  z Wilna do Warszawy,
gdzie zaj  si  dzia alno ci  wystawiennicz  i kulturaln . Po egnanie z rodzin-
nym miastem poeta opisa  w poruszaj cym wierszu Przed drog , którego g ówn
bohaterk  i powierniczk  swoich duchowych rozterek uczyni  Matk  Bosk
Ostrobramsk :

Kiedy Ciebie – Wielu Narodów Matko
czuwaj c  od wieków w tej samej Bramie
przychodz  po egna  przed drog  dalek
takie mrowia ludzi masz wokó  siebie
e zupe nie nie widz  oblicza Twojego –

ponad g owami wieci tylko korona

Gdy potem w ulic  wpatruj  si  zach annie
pe en pragnienia zabra  j  ze sob  –
z jej dachami wysmaganymi deszczem
chodnikami pop kanymi w s o cu
z drzwiami niedomkni tymi na powroty
ó t  latarni  gasn c  na wietrze

i pelargoni  usychaj c  za brudn  szyb  –

Kiedy chc  zabra  ulic  z jej zmierzchem
i zapachem zgnilizny jesieni  w parku –
napotykam wzrok starej zm czonej kobiety
co patrzy na mnie wnikliwie oczami Twoimi13

Bolesny lad rozstania z Wilnem, b d cy intertekstualnym nawi zaniem do
Mickiewiczowskiego Epilogu do Pana Tadeusza, obecny jest tak e w tytu owym
wierszu ca ego tomu Nikt nie wo a:

Ilekro  wyrusza em wile skimi zau kami
w w drówki rutynowe i codzienne –
cho by do sklepu za rogiem po bu ki
cho by do najbli szego kiosku po gazety
albo z listem poleconym na poczt  –
drog  wyd u a y nieko cz ce si  rozmowy
a  uciek em od s ów ró noj zycznych potoku
do bezpiecznej krainy polskich szeptów

13 R. Mieczkowski, Przed drog , w: tego , Nikt nie wo a…, s. 5.
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Teraz kiedy jestem na warszawskim bruku
gdy do ucha wyra nie wchodz  jego s owa
droga jak niegdy  wcale si  nie wyd u a
mog  chodzi  pr dko – nikt nie wo a14

Romuald Mieczkowski wyda  nast puj ce zbiory wierszy: W Ostrej Bramie
(Warszawa, 1990), Co bym straci  (Kraków, 1990), Wirtuozeria grubo po pó nocy
(Suwa ki, 1991), Powróc ; Pod oga w Celi Konrada; zbiór prozy poetyckiej
Sennik wile ski (Warszawa, 1992, 1994, 1995), Sen w ogrodach Moneta (Zielona
Góra, 1996), D wi ki ulicy Szklanej (Bydgoszcz, 1999), Zbudowa ód  (Toru ,
2006). Dwie jego ostatnie ksi ki to zbiór prozy pt. Objazdowe kino i inne opowiada-
nia wile skie (Wilno, 2007), nawi zuj cy do czasów powojennych na Wile szczy -
nie, oraz tomik poezji Nikt nie wo a (Wilno, 2008), b d cy zapisem wewn trzne-
go rozdarcia poety – mieszka ca dwóch sto ecznych miast: Wilna i Warszawy.
Swoje utwory literackie drukowa  w pismach na Litwie, w Polsce i w innych
krajach (m. in. „Literatura ir menas”, „Kulturos barai”, „Poezja”, „Twórczo ”,
„Akcent”, „Borussia”), trafi y one tak e do pierwszej powojennej polskiej anto-
logii na Litwie Sponad Wilii cichych fal (Kowno, 1985), do antologii Wspó cze-
sna polska poezja Wile szczyzny (Warszawa, 1986), do dwutomowej edycji Po-
ezja Polska. Antologia Tysi clecia (Warszawa, 1998), antologii Poezja Ostrobramska
(Bia ystok 1991, 1999 i 1996), antologii Tobie Wilno (Bia ystok, 1992), do Anto-
logii Poezji do wicze  i interpretacji, zalecanej dla szkó  polskich na Litwie
(Wilno, 1997) oraz wydania Klejnoty poezji polskiej. Od Mickiewicza do Her-
berta (Pozna , 2001)15.

Nostalgicznej i plastycznej w wyrazie twórczo ci Romualda Mieczkowskiego,
bli szej romantycznemu dziedzictwu ani eli eksperymentom ponowoczesnej
sztuki, patronuje duch Mickiewicza i Mi osza, poetów polskich, którzy – podob-
nie jak twórca „Znad Wilii” – swe serce bezpowrotnie oddali Wilnu i Wile szczy nie.
W najnowszym tomiku poetyckim Nikt nie wo a – ju  sam tytu  wyra nie wskazuje
na tradycj  romantycznego pielgrzymstwa utrwalon  w Mickiewiczowskim cyklu
Sonetów krymskich. W wierszu Ostatnia niedziela sierpnia w Akermanie ta trady-
cja skonfrontowana zosta a przez Mieczkowskiego ze wspó czesnym obliczem
przedpro a Krymu, krainy pogranicza, zdewastowanej i splugawionej niczym

14 R. Mieczkowski, Nikt nie wo a, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 21.
15 Opowiadania i wiersze Romualda Mieczkowskiego by y t umaczone na j zyk litewski, rosyjski,

ukrai ski, bia oruski, angielski, w oski, francuski, w gierski, czeski, arabski i fi ski. On sam zajmuje
si  przek adami z litewskiego i j zyków s owia skich. Jako cz onek Zwi zku Pisarzy Litwy oraz
mi dzynarodowej grupy poetyckiej Magnus Ducatus Poesis, ostatnio t umaczy  utwory z litewskiego,
ukrai skiego, bia oruskiego i rosyjskiego do wieloj zycznej antologii pt. Magnus Ducatus Poesis –
Pokonywanie granic (Wilno, 2007), w której znalaz y si  utwory czo owych poetów z Litwy, Polski,
Bia orusi i Ukrainy.
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terytoria opisywane przez Andrzeja Stasiuka w jego Podro y do Babadag, a znaj-
duj ce si  na peryferiach Europy:

Czy i dzi  po opuszczeniu ona mi ej ojczyzny
rozczuli aby Adama ta rozleg a i p aska kraina
pe na spalonego s o cem anów s onecznika
nieporo ni ta jak wtedy ostrowami burzanu –

Ga nie sierpie  i ostatnia jego nadzieja ucieka
m odzi ludzie oblepili mury tureckiej twierdzy
i nie zwa aj  na niebezpiecze stwo upadku
to krepost’-muziej o Mickiewiczu nikt nie s ysza
cho  nazwisko jest jakby znane –
zna je kustosz w krajoznawczym muzeum
gdzie jest male ka fotografia poety
polskogo druga Aleksandra Puszkina

Przez kamienne szczeliny rozsypuj cej si  twierdzy
wida  jak morze wod  od wieków przelewa –
przy Lampie Akermanu kiosk z chi szczyzn
wzi ciem si  ciesz  plastykowe piszcza ki
obok reklama i pijalnia miejscowego piwa
kr  psy niczyje i o ja mu n  prosz
wiedz e jakie  dziecko w ko cu je dokarmi
pod murami z jednym butem pijak zasn
w g o nikach rozp ywa si  caryca ruskiej piosenki –

Rosjanie zwyci yli Turków na zielonej Ukrainie
ale nie ma ostatnio w starej twierdzy ciszy
spotkasz j  na obrze ach Bi gorodu Dnistrowskiego
miasteczka leniwego ze snem o Akermanie
po ród zwa ów mierdz cych mieci16

2007

Bardziej patetycznie przywo ana zostaje przez Mieczkowskiego druga z kulto-
wych postaci polskiej poezji. Krótki wiersz Ró a dla Poety jest wyrazem ho du,
jaki sk ada przybysz z Litwy swemu wielkiemu poprzednikowi i mistrzowi –
Czes awowi Mi oszowi w jego krakowskim mieszkaniu:

Na pocz tku jesieni w Krakowie
przy ko cu szalonego lata

zabrn li my przed kamienic
na Bogus awskiego
w której mieszka  poeta
W pustych oknach przegl da si  cisza
dotykamy mosi nej klamki

16 R. Mieczkowski, Ostatnia niedziela sierpnia w Akermanie, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 32.
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któr  zamkn  skutecznie epok
w jego skrzynce pocztowej
zamiast listu zostawiamy
ró  czerwon 17

Posta  Romualda Mieczkowskiego – utalentowanego poety i prozaika, a przede
wszystkim niestrudzonego animatora kultury polskiej na Litwie – z konieczno ci
zosta a przedstawiona w sposób skrótowy i wybiórczy. Autor tego szkicu jest
jednak przekonany o celowo ci podj cia bardziej kompleksowych bada  nad
yciem i twórczo ci  autora Sennika wile skiego.

Bielsko-Bia a; czerwiec–sierpie  2009 r.

Dr Marek Bernacki, adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Bia ej. Autor i wspó autor ksi ek z zakresu literaturoznawstwa, m.in.
S ownika gatunków literackich (1999), poradnika Jak analizowa  wiersze poetów wspó czesnych (2002)
i Leksykonu powie ci polskich XX wieku (2002). Wspó redaktor 6. tomu „ wiat i S owo” pt. Czytanie
Mi osza (2006) oraz inicjator wydania 10. tomu „ wiata i S owa” pt. Ma a ojczyzna. Redaktor naukowy
tomu „We mnie jest p omie  który my li” – glosy do Herberta (w 10. rocznic mierci Poety), (2009).
Ksi ki: „Wyprowadzi  mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczo ci Czes awa Mi osza (2005), Szlakiem
drewnianych wi ty  na Podbeskidziu (2009) oraz Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o pol-
skiej literaturze wspó czesnej (Vincenz, Mi osz, Wojty a, Herbert, Szymborska) (2010).

O N  T H E  P R O S E  A N D  P O E T R Y  B Y  R O M U A L D  M I E C Z K O W S K I ,
A N A M B A S S A D O R  O F  P O L I S H  I D E N T I T Y  I N  L I T H U A N I A

In his article, Bernacki outlines the artistic and literary oeuvre of Romuald Mieczkowski, a Lithua-
nian citizen of Polish descent (gente Lituanus, natione Polonus) who, for more than 20 years now, has
been editing “Znad Wilii” (On the Wilia), a periodical promoting the literature of the Vilnus Region.
Mieczkowski, an indefatigable promoter of Polish culture in Lithuania, (an organizer of “May on the
Neris” Poetical Meetings as well as of academic conferences) is himself a poet and writer. The author
discusses selected works from Mieczkowski’s two most recent books: a collection of short stories
entitled A Travelling cinema and Other Vilnus Stories (2007) and a volume of verse entitled Nobody
calls (2008). Bernacki points to romantic borrowings, artistic kinship with and intertextual references
to Mickiewicz and Mi osz.

17 R. Mieczkowski, Ró a dla Poety, w: tego , Nikt nie wo a…, s. 31.


