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Poetyckie wędrówki wileńskich Włóczęgów

Jaka surma w powijakach z brzozowej kory 
Otrąbi na Ponarach pamięć nieobecnych, 
Włóczęgów, Tropicieli, braci z rozwiązanej loży [...] 
Wiosła niosą albo kije liśćmi owinięte 
I znad Jezior Zielonych bukiety.
Coraz bliżej ulicą Zamkową -  
I już nic, to tylko stoi obłok 
Nad Sekcją Twórczości Oryginalnej 
Koła Polonistów1.

To poetyckie wspomnienie zostało zapisane przez Czesława Miłosza 
w Berkeley w roku 1965 jako jeden z śladów ״miasta bez imienia” -  Wilna. 
Ważnych śladów. Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich i Sekcja 
Twórczości Oryginalnej Koła Polonistów po latach nabrały znaczeń i dzięki 
autorowi cytowanego wiersza, i dzięki niezwykłej ״ostatniej wileńskiej pleja- 
dzie”2 -  grupie Żagarów. Kulturalny ״pejzaż” międzywojennego Wilna jest nie 
do odtworzenia bez przywołania studentów USB należących do Włóczęgów 
i startujących młodzieńczymi wierszami w zbiorowych tomikach STO. Pisząc 
o wspólnocie, którą przez całe nieomal dwudziestolecie (1923-1939) tworzyli 
członkowie Klubu, wspólnocie, w której występowali znani później działacze, 
politycy, publicyści i poeci, warto pamiętać, iż to oni przede wszystkim opa- 
nowywali przestrzeń dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego i wyznaczali 
dalekie szlaki prowadzące do Cieszyna, Gdyni i Poznania -  w kraju -  oraz 
Konstantynopola i Paryża -  za granicą.

Rola AKWW w środowisku studenckim była zdecydowanie większa niż 
innych stowarzyszeń, tym bardziej że Klub zachowywał neutralność poli- 
tyczną i nie ingerował w przekonania ideowe członków. Uznawano, iż róż- 
nice poglądów nie muszą przeszkadzać związkom koleżeństwa i przyjaźni. 
Dopiero z czasem, już w Klubie Włóczęgów Seniorów, w latach trzydzie- 
stych, ukształtował się nurt ״państwowotwórczy”, zbliżony do sanacji, jed- 
nak z trwałą pamięcią o ״krajowych” i lokalnych tradycjach. Jego organem

1 C. Miłosz, Miasto bez imienia, [w:] idem, Wiersze, cz. 2, Kraków 1987, s. 140-141.
2 Sformułowanie Stanisława Beresia w tytule książki Ostatnia wileńska plejada, Warszawa 

1990.
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był wychodzący w latach 1932-1936 periodyk ״Włóczęga. Organ Klubu 
Włóczęgów w Wilnie”.

Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich oraz jego ״dorosła” kontynuacja, 
Klub Włóczęgów Seniorów, ma dość bogatą literaturę przedmiotu. Pomijając 
wspomnienia (z których na czoło wysuwa się książka Wacława Korabiewicza 
Pokusy3)j powstał ogólny zarys dziejów Klubu Waldemara Szełkowskiego4 i stu- 
dia Aleksandra Srebrakowskiego5, a literackie aspekty działalności Włóczęgów 
najdokładniej opisała Beata Tarnowska6. Słowem, nie jest to obszar badawczo 
dziewiczy. Podejmując go raz jeszcze, zamierzam zwrócić uwagę na swoisty 
obraz przestrzeni i formy jej opanowywania w poezji powstającej w ramach 
i na ״obrzeżach” obu Klubów oraz ukazać ich charakterystyczną ״pogranicz- 
ność” w wieloetnicznym i wielokulturowym Wilnie. Była to ״włóczęgowska 
geopoetyka”, w której miejsce centralne zajmowało miasto (nielubiane zresztą) 
i z którego promieniście wiodły drogi w różnych kierunkach na szlaki ״przy- 
gody” i egzotyki nieznanych krain południa i północy. Pisał Paweł Jasienica: 
״ [...] bo my kochaliśmy przyrodę, przestrzeń i plener [...]. Spędzanie niedzieli 
w mieście hańbiło”7.

Nazywając Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich ״najoryginalniej- 
szym tworem na uczelniach polskich”, Stanisław Bereś pisał:

Żywemu [...] ruchowi umysłowemu młodzieży wileńskiej towarzyszyła niezwy- 
kła wręcz aktywność turystyczna. Dość oczywistą zachętą do tego typu pasji była 
niezwykła atrakcyjność geograficzna Wileńszczyzny, obficie zadrzewionej intry- 
gującymi swą pierwotnością borami, porytej przez lodowiec w efektowne doli- 
ny i jary, pełnej pagórków i wybrzuszeń, poprzecinanej siecią rzek i strumieni, 
z atrakcyjnymi jeziorami rozrzuconymi pośród leśnych ostępów i zdradliwymi 
rojstami zapadającymi się pod stopą wędrowca. Samo zresztą Wilno, osadzone 
przed wiekami pośród kilku wzgórz, w bagnistej niecce u zbiegu Wilii i Wilenki, 
z mocno eksponowaną Górą Zamkową i Trzykrzyską, stanowiło nie lada kąsek 
dla turysty8.

3 W. Korabiewicz, Pokusy, Warszawa 1986.
4 W. Szetkowski, Akademicki Klub Włóczęgów Wileńskich, Wilno 1999.
5 A. Srebrakowski, Wileńscy ״Włóczędzy”. Wystawa historyczna poświęcona dziejom Aka- 

demickiego Klubu Włóczęgów Wileńskich. Wrocław 1997; idem, Klub Włóczęgów Seniorów 
w Wilnie, [w:] Polska -  Kresy -  Polacy, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, Wrocław 1994, 
s. 163-169.

6 B. Tarnowska, Pieśni trampów. Poezja i wierszopisarstwo z  kręgu Akademickiego Klubu 
Włóczęgów Wileńskich, [w:] Poezja i poeci w  Wilnie lat 1920-1940, red. T. Bujnicki, K. Biedrzyc- 
ki, Kraków 2003, s.l 17-136; eadem, ״A krain tośmy co niemiara zjeździli...”. Żagaryści wAkade- 
mickim Klubie Włóczęgów Wileńskich, [w:] Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. 
T. Bujnicki, K. Biedrzycki, J. Fazan, Kraków 2009, s. 64-81.

7 P. Jasienica, Pamiętnik, Kraków 1989, s. 83.
8 S. Bereś, op. cit., s. 24.
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Życie i działalność Klubu Włóczęgów stanowiły pod wieloma względami 
zaprzeczenie życia korporacyjnego. Także w ceremoniale przyjęć i rekwizytach 
klubowych9. Barwność i towarzyski charakter Klubu, ludyczność połączona 
z samokształceniem odwoływały się do tradycji dawnego uniwersytetu, do 
tradycji Szubrawców (jedna z pierwszych nazw Klubu bezpośrednio do niej 
nawiązywała) i do tradycji filomackich. Pod wieloma względami w działaniach 
Włóczęgów można odnaleźć uderzające i zarazem świadome odwołania do 
tych tradycji. Pisał Miłosz:

Na naszym uniwersytecie [Uniwersytecie Stefana Batorego -  T.B.] czuło się cią- 
głość bardziej, niż na innych polskich uniwersytetach, z wyjątkiem Jagiellońskie- 
go. Bo okres jego zamknięcia po powstaniu 1831 roku jakoś skracał się, ginął 
i żyło się aurą Filomatów. Wychowywać się w Wilnie, znaczyło należeć w pew- 
nym tylko stopniu do XX wieku [...]. Czasem mi się dzisiaj miesza Akademie- 
ki Klub Włóczęgów, a zwłaszcza Klub Włóczęgów -  Seniorów, z Towarzystwem 
Szubrawców [...]”10.

Klub Włóczęgów gromadził postaci o bardzo różnych przekonaniach, 
temperamentach i uzdolnieniach. Postaci, których późniejsze drogi życio- 
we miały charakter wielostronny (naukowy, literacki, polityczny) i wielokie- 
runkowy. Z Klubem związać można początki młodej literatury wileńskiej, 
która przez ״Żywą Gazetkę”, ״Szopki Akademickie” i ״Sekcję Twórczości 
Oryginalnej” ewoluowała ku ״Żagarom”, w których znaczące role odegrali wła- 
śnie członkowie Klubu: Teodor Bujnicki (Amorek), Czesław Miłosz (Ya-jo), 
Stefan Jędrychowski (Robespierre) i Józef Maśliński (Anielka). Przez wspo- 
mniane czasopismo przewinęli się również Antoni Bohdziewicz (Czwartek) 
i Kazimierz Hałaburda (Marchołt), których teksty można odnaleźć na łamach. 
Główną i niezwykłą postacią Klubu był jego współzałożyciel (z Teodorem 
Nagurskim) -  Wacław Korabiewicz (Kilometr).

W założeniach klubu na czoło wysuwały się elementy wesołości i hu- 
moru. W ״Alma Mater Vilnensis” pisano: ״Klub Włóczęgów -  dziecko przy- 
jaźni i koleżeństwa. Spadkobierca dążeń i metod «Szubrawców Wileńskich». 
[...] Hasłem jego «humor z pracą -  praca z humorem»”11. Włóczęga zatem -  
to homo ludens, realizujący się w różnych formach zabawy. Nieprzypadkowe

9 O zabawnym sposobie przyjmowania do Klubu pisał W. Szełkowski, op. cit., s. 61-63. 
Członkowie Klubu przyjmowali pseudonimy, często korespondujące z ich charakterem i po- 
glądami.

10 C. Miłosz, Do Tomasa Venclovy, [w:] idem, Zaczynając od moich ulic, Wrocław 1990, s. 41.
11 Klub Włóczęgów, ״Alma Mater Vilnensis” 1925, z. 3, s. 106.
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były związki Klubu z szopkami akademickimi, ״Żywą Gazetką” i Sekcją 
Twórczości Oryginalnej Koła Polonistów. Dodajmy do tego zabawne po- 
chody (z Bazyliszkiem), udział w ״kaziukowych” jarmarkach czy bale 
klubowe.

 Zdobywając” na cotygodniowych wycieczkach przestrzeń Wileńszczyzny״
oraz poszerzając własny jej obraz dzięki dalszym trasom, Włóczędzy coraz 
dokładniej rozpoznawali ten obszar jako miejsce ״własne”, a zarazem wielo- 
imienne (etnicznie, religijnie, kulturowo), a także jako krainę wyodrębniają- 
cą się przyrodniczo i geograficznie. Ten sposób myślenia zbliżał ich do idei 
 -krajowców”12 i zarazem tworzył wspólnotę z przeszłością historyczną daw״
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wileńszczyzna stawała się dla nich -  
w pewnym stopniu -  synonimem mitycznego Wielkiego Księstwa13. Tak na- 
cechowana przestrzeń była ״punktem wyjścia” dla coraz to nowych inicjatyw 
i pomysłów Klubu, a także -  dla ich poetyckiego ״zapisu”. Krajobraz emocjo- 
nalnie przeżywany stanowił dla poetów-Włóczęgów podłoże ich estetycznej 
postawy. Zainteresowanie geograficzną przestrzenią Wileńszczyzny wiązało 
się także z uznaniem jej kulturowej wielokształtności. Niechętnie odnoszono 
się przy tym do dominującego wówczas w Wilnie ״regionalizmu”. W imieniu 
- ”Młodego Wilna״  z właściwym dla siebie radykalizmem -  wypowiedział się 
na ten temat Czesław Miłosz w ״Pionach”:

Narodził się regionalizm, jako środek wprowadzający do ziem wschodnich kul- 
turę polską w dawkach mniej jaskrawych, w pigułkach sprzedawanych pod na- 
zwami ״tutejszóści”, ״kultury b. Księstwa Litewskiego” itd. [...] wynaleziono ujście 
dla silnych lokalnych patriotyzmów, podano niezdecydowanym narodowościo- 
wo tubylcom złudzenie, że pracując w kulturze polskiej, mogą zachować swoją 
odrębność14.

Miłosz atakował regionalizm przede wszystkim za ״tendencję do egzoty- 
zmu”, dekoracyjność i zachowawczość. Tym niemniej środowisko Włóczęgów 
nie było aż tak radykalne. Związki z regionalną tradycją Wielkiego Księstwa

12 Krajowcy -  orientacja polityczno-ideowa uznająca ״[...] prymat interesów całej lud- 
ności kraju [tu: byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego -  T.B.] nad interesami każdej z grup 
narodowościowych” (J. Bardach, Krajowcy, Federaliści, Inkorporacjotiiści, [w:] idem, O dawnej 
i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 265). Do Krajowców należeli m.in. Michał Romer, Witold 
Abramowicz, Jan Piłsudski, Zygmunt Jundziłł.

13 Członek Klubu, Teodor Bujnicki, w Pieśni o ziemi naszej pisał: ״Naucz się kochać Niemen, 
najpiękniejszą wstęgę,/ którą Stwórca przepasał pierś Wielkiego Księstwa”.

14 C. Miłosz, Sens regionalizmu, [w:] idem, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 
1931-1939, Kraków 2003, s. 43.
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Litewskiego łączyły się dla nich z tendencjami wyjścia na zewnątrz -  pokazali 
to swoimi wyprawami w głąb Polski (piesza do Cieszyna, kajakami i kanadyjką 
do Poznania, do Gdyni i in.) oraz do krain naprawdę egzotycznych (kajakowa 
wyprawa Korabiewicza do Konstantynopola). Ów ״głód” przestrzeni był siłą 
napędową coraz to nowych i dalszych wędrówek, a również -  zasadniczym 
tematem twórczości poetyckiej członków Klubu.

Ich wiersze, publikowane w wileńskiej prasie (zwłaszcza w akademickiej 
 -Alma Mater Vilnensis”), najszerszą reprezentację posiadały w kolejnych to״
mikach Sekcji Twórczości Oryginalnej. W pierwszym z nich, STO. Poezje 
(1928), znalazły się utwory ówczesnych członków AKWW: Władysława 
Arcimowicza, Teodora Bujnickiego, Kazimierza Hałaburdy i Wacława 
Korabiewicza; w drugim, Z  pod Arkad. Poezje (1929) -  jedynie Arcimowicza; 
natomiast w ostatnim, Patykiem po niebie (1929) -  ponownie Bujnickiego, 
Hałaburdy i Korabiewicza.

Trafnie ten nurt ״włóczęgowskiej” poezji nazwała Beata Tarnowska ״pie- 
śniami trampów”. ״My” liryczne tych ״pieśni” -  jak pisze badaczka -  cechuje 
 -biologiczno-witalistyczne odczucie świata», kult swobody i życia na szla»״
ku”15. Czynnik emocjonalny, gwałtowne, często eksklamacyjne jego wyrażę- 
nie wyraziście określają stosunek do przedstawianej w ten sposób przestrzeni. 
Z jednej strony ujawnia ją pasja ״zawłaszczenia” zdobywanego ״wędrowa- 
niem” obszaru, poczucie sił witalnych ״zdobywców” (zwłaszcza w wierszach 
Kazimierza Hałaburdy16 i Wacława Korabiewicza), z drugiej -  niechęć do 
miasta, mieszczańskich konwenansów i konwencji. Obaj wspomniani poeci 
odwołują się do kluczowego dla nich wyrazu: Korabiewicz ogłasza w tomiku 
Patykiem po niebie cykl Włóczęga, a Hałaburda w tomiku STO -  wiersz pod 
takim samym tytułem. Wielokrotnie powtarzają się synonimy tego określenia, 
stwarzające specyficzny ״pejzaż włóczęgowski”. Motyw ten powtarza się także 
w wierszach Bujnickiego. Natomiast ten rodzaj pejzażu w nikłym stopniu po- 
jawia się w poezji Miłosza, zaś silniej -  u nienależących do Klubu Żagarystów: 
Aleksandra Rymkiewicza, Jerzego Zagórskiego, Jerzego Putramenta (zwłasz- 
cza w Drodze leśnej) czy ״pogrobowca” Żagarystów -  Jana Huszczy.

15 B. Tarnowska, Pieśni trampów, op. cit., s. 126. Cytowane wtrącenie należy do Wiesława 
Pawła Szymańskiego (Moje dwudziestolecie 1918-1939, Kraków 1988, s. 330).

16 Tak charakteryzował jego wiersze Maciej Urbanowski: ״Znamienny był zwłaszcza pod- 
miot liryczny jego poezji: homo ludens, radosny, prowokacyjnie nonszalancki, chuligan upo- 
jony istnieniem, własną młodością i potęgą, zbuntowany przeciw tyranii nudnej codzienno- 
ści, głodny przestrzeni, słońca, powietrza, przygody i swobody” (M. Urbanowski, ״Nie ujrzę 
płomiennych piasków wyssanej przez słońce Sahary”. Szkic do portretu Kazimierza Hałaburdy, 
 -Pamiętnik Literacki” 2005, z. 3, s. 136). Te określenia mogą także dotyczyć innych poetów״
-Włóczęgów.
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W poezji inspirowanej przez środowisko Włóczęgów nie tylko odzwiercie- 
dlały się typowe motywy wędrówki (w tym pejzażowo-reportażowe opisy), lecz 
także dążenie do przekraczania ״granic/’ wyznaczonej ״prowincjonalnością” 
i ״regionalnością”. ״Wędrowanie”, ״włóczęga” stawały się wówczas synonimem 
 .”przygoda״ szlak” i״ ,życia”, które określa przemierzanie wiodących w dal dróg״
Nie przypadkiem twórczość poetów STO i później niektórych Żagarystów od- 
wołuje się do książek Jacka Londona, Rudyarda Kiplinga czy Jamesa Fenimore’a 
Coopera. Mottem wielu wierszy mogło być motto z Zewu krwi Londona:

Stara tęsknota za szlakiem, za dalą -  
Sus jeden zrywa łańcuch codzienności 
Sen się zimowy kończy. Nagłą falą 
we krwi Zew śpiewa melodię dzikości17.

Kultowymi książkami Włóczęgów były niewątpliwie obok wymienione- 
go Zewu krwi także Księga dżungli Rudyarda Kiplinga (por. np. wiersz Kaa 
Korabiewicza) i Takie sobie bajeczki (skąd pochodzi ״kot który chodzi swoimi 
drogami” w wierszu Kot Hałaburdy). I, ogólnie rzecz biorąc, literatura podróż- 
nicza i przygodowa.

Wiersze Włóczęgów naznacza zatem relacja przestrzeni i drogi (szlaku), 
na których odbywa się nieustanny ruch ״zdobywców”. W wierszu My Teodora 
Bujnickiego, który może uchodzić za programowy, dominuje krok taneczny i bieg:

Budujemy tęczowe mosty, 
nabijamy brukowcem słów -  
Słów zwyczajnych, szarych i prostych, 
pozbieranych z rozstajnych dróg.

Przez te mosty, pod arkad lukiem, 
pod girlandą zielonych bram, 
powiedziemy z krzykiem i hukiem 
nasz korowód, nasz dziki klan [...]

My -  odwieczni giermkowie Rolanda 
i odkrywcy nieznanych ziem -  
zawadiacka niekarna banda [...]

Nasza krew jest koloru burgunda, 
więc musuje -  jak winny sok; 
i pijany nasz duch -  wagabunda, 
i pijany taneczny nasz krok18.

17 W przekładzie Stanisławy Kuszelewskiej.
18 Patykiem po niebie. Poezje, Wilno 1929, s. 7.
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Owo poczucie wspólnoty i ekstatycznego zdobywania przestrzeni kontrastuje 
z indywidualizmem samotnych wędrówek i wypraw w wierszach Korabiewicza 
i Hałaburdy. Z innymi łączy ich wspólna droga i zasadnicze motywy pejzażu, 
w utworach wymienionych autorów raczej uniwersalne i abstrakcyjne. To (obok 
wymienionej drogi) słońce, rzeki, nienazwane dokładniej elementy przyrody. 
Szczególnego znaczenia nabiera motyw słońca, niewątpliwie powiązany z rado- 
snym, optymistycznym obrazem świata. Tak na przykład u Korabiewicza:

Słońca więcej! -  
Słońca!
Chcę łapać go ustami -  
Oślepiać się i prażyć 
Złotymi promieniami [...]
(Lato)19

[...] Bogiem słoneczna droga 
W słoneczny, wielki świat [...]
(Przebudzenie)20

Ważne jest dynamiczne ״zdobywanie” przestrzeni, rozbudowana metafo- 
ryka sportowo-turystyczna. Witalizm łączy się tutaj z ״anteuszowym” związ- 
kiem z ziemią dającą siłę:

W niebo patrzymy chłodno oczami płomiennymi -  
my -  ludzie, synowie ziemi, ukochaliśmy ziemię [...]
Chcemy wielkich bezmiarów: stepów i oceanów,
pól zbożami szumiących, puszcz oplatanych w liany
Niżnych równin północy, skał szarpiących obłoki
wiecznej gorączki szukania, tęsknoty bezbrzeżnej, szerokiej
Chcemy [...] nóg zawsze sprężystych i ramion zawsze mocarnych [...]
wędrówki po szlakach świata, z której już nie ma powrotu -
i chcemy i tej chwili jedynej -  jednej i ostatecznej:
śmierci nagłej i niespodzianej na rozstaju dróg wiodących w wieczność.
(T. Bujnicki, Pieśń trampów)21

Wątki ״komunikacyjne” określa wysiłek fizyczny piechura czy kajakarza, 
ale także jego zwielokrotnienie przez ״maszynę”: pociąg, statek, rzadziej samo- 
chód. Tak to określa wiersz Hałaburdy Pseudoromantykom:

19 STO. Poezje, Wilno 1928, s. 18.
20 Ibidem, s. 18.
21 Patykiem po niebie, op. cit., s. 18.
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Dzisiaj romantycy to my 
my wielbiciele mięśni i maszyny 
już się przeżyły wasze mgły i sny 
dzisiaj romantyzm to słowa -  o czynach.
My opiewamy zmagania i grę, 
my szeregowcy elektrycznej ery [...]22.

O ile Hałaburda i Korabiewicz, eksponując swoją podmiotową obecność 
w przedstawianym świecie, sprowadzają jego obraz do dość ogólnikowych 
schematów, o tyle w wierszach Bujnickiego o wiele większą rolę gra konkret 
przyrodniczo-geograficzny. Niesie on także ze sobą wyraźną ideową deklara- 
cję, jak na przykład w wierszu Ojczyzna:

[...] Ponad baśnie Sezamów i cuda Glokondy 
przenoszę swojskie niebo i łąk swojskich smug.

Bo mi wiatr, co ostrożnie włos nad czołem muska 
Niesie stokroć piękniejszą wizję nowych ziem,
Gdzie brzmi niezdarnie śpiewnie mowa białoruska.
Gdzie mogę rzec o wszystkim: czuję, znam i wiem [...]

Nie znajdzie nigdzie serce takich leśnych jarów,
Takich oczu serdecznych, takich niskich chat,
Nie znajdzie olch nadbrzeżnych, żółtych nenufarów,
Takich piosnek żałosnych, takich prostych szat.

Bo te nieba wyblakłe, ta gleba nieżyzna,
Te chmurne listopady, ten radosny maj -  
To jedyna dla serca i ducha ojczyzna,
Mniejsza czy białoruski, czy litewski kraj23.

Wydawany przez Klub Włóczęgów Seniorów periodyk ״Włóczęga” zawie- 
rał -  obok bogatego materiału z życia Klubu -  sporą liczbę tekstów literackich. 
Teodor Bujnicki ogłasza w piśmie wiersze ״z podróży”, stanowiące jak gdy- 
by notatnik liryczny wędrówki do Cieszyna (Leśne jezioro, Chęciny); Wanda 
Dobaczewska publikuje nowelę Patarocza, a Władysław Arcimowicz -  słucho- 
wisko Na świętej Żmudzi; pojawiają się też utwory satyryczne i parodie z ka- 
baretu ״Smorgonia”. Słowem, ״Włóczęga” był pismem wszechstronnym. Jego 
znaczenie wykraczało znacznie poza wileńskie opłotki.

22 Patykiem po niebie, op. cit., s. 29.
23 STO. Poezje, op. cit., s. 14.
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W czasopiśmie szczególny akcent padał na wieloetniczny charakter Wi- 
leńszczyzny. Zainteresowaniem obdarzano zwłaszcza mniejszość litewską 
i białoruską, wkraczając równocześnie w szerszą problematykę krajów bałtyc- 
kich. ״Seniorzy” Klubu Włóczęgów -  powiązani często z Instytutem Naukowo- 
-Badawczym Europy Wschodniej -  publikowali materiały pochodzące z prac 
Instytutu (m.in. artykuły Seweryna Wysłoucha i Stanisława Swianiewicza). 
Ideę jednoczącej roli Wilna (a tym samym i Wileńszczyzny) wyłożono w ar- 
tykule redakcyjnym W  poszukiwaniu syntezy, mającym charakter poważnej 
polemiki z artykułem Michała Romera w ״Przeglądzie Wileńskim”. Publikację 
:Włóczęgi” zamykała następująca konkluzja״

Uważamy, że w Polsce koncepcja syntezy może zrodzić się tylko w Wilnie. 
Wilno, które jest powodem rozdźwięku polsko-litewskiego, musi stać się siłą 
łączącą te dwa kraje [...]. Uważamy zawsze, że musi ono stać się ośrodkiem 
kulturalnym nie tylko dla miejscowej ludności polskiej, ale także dla sąsied- 
nich państw bałtyckich oraz dla odrodzeńczego ruchu białoruskiego. Dlate- 
go też z sympatią ustosunkowujemy się do wszystkich kulturalnych poczy- 
nań białoruskich na terenie naszego miasta. Bylibyśmy również dumni, gdyby 
w dziele tworzenia podstaw odrodzonej kultury narodowej litewskiej Wilno 
mogło współzawodniczyć z Kownem. Dlatego też chcielibyśmy, aby w Wilnie 
był większy odsetek Litwinów, niż ten, który jest, a szczególnie by znalazły się 
w naszym mieście warsztaty pracy dla większej ilości inteligentów litewskich. 
Uważamy bowiem, że tylko przez współżycie oraz bezpośredni kontakt może być 
odbudowane zaufanie, które załamało się przez błędy obu stron24.

Tego rodzaju poglądy napotykały na opór zarówno władz polskich, jak 
i litewskich. Dawały o sobie znać nacjonalizmy po obu stronach, demon- 
stracyjna niechęć, zdarzały się także posunięcia administracyjne. Niemniej 
ten typ otwarcia znajdował wyraz nie tyko w publicystyce, ale również 
w tekstach literackich ogłaszanych w periodyku. Na czoło wysuwają się 
tłumaczenia trzech wierszy Kazysa Boruty autorstwa Czesława Miłosza 
(Żmujdzini w wiezieniu, Wilcze szczęście i Bunt oraczy). Ostatni z wymię- 
nionych utworów, radykalny Bunt oraczy, został opatrzony przez tłumacza 
następującym komentarzem:

Boruta jest największym, jak się wydaje, poetą młodego pokolenia literackiego. 
Świeżość i samodzielność jego sztuki stawia go na równym poziomie z najlep- 
szymi poetami Europy. Zestawiając go z polską poezją współczesną, odnajdu- 
jemy w jego twórczości pierwiastki, których mimo usiłowań nie posiada poi- 
ska awangarda. Burzliwe wiersze Boruty mało mają odpowiedników w polskiej

24 W poszukiwaniu syntezy, ״Włóczęga” 1935, nr 1, s. 3.
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poezji. Z tych względów tłumaczenie ich jest pracą pożyteczną dla polskiej li- 
teratury25.

Warto dodać, iż z atmosfery tych utworów wyrasta również oryginał- 
ny wiersz Czesława Miłosza Ludzie na ziemi. Tym wierszem można by było 
zamknąć te uwagi o jednym z ważnych epizodów życia kulturalnego Wilna, 
formowanego przez niezwykłe środowisko Akademickiego Klubu Włóczęgów 
Wileńskich. Optymistycznej idei ״zdobywców” przeciwstawia bowiem były 
Włóczęga Ya-jo wiersz pełen zwątpienia, na poły katastroficzny. A więc wiersz 
z przeciwnego brzegu, ale drukowany we... ״Włóczędze”:

Nad rzeką, która nisko mijała zielona 
W upale rannych godzin ścierali pot z twarzy 
Ludzie pełni popłochu [...]
Po pracy na strzelnice nieśli karabiny,
Śpiewając do wieczora silni i grobowi.
Ziemia jak okręt ręką dziecinną puszczony
Albo pancernik ślepy z wytrutą załogą
Gnała. I człowiek szukał porachunku z sobą
Budując krzyże katedr, na front eszalony
Żegnając. A noc każda ludziom upływała
Na snach, w których mazali drzwi domów czarną krwią
I męcząc się szeptali: człowiek nas oczyści.
W świecie przyszłym będziemy istnieć, wiekuiści26.

25 K. Boruta, Bunt oraczy, ״Włóczęga” 1933, nr 6, s. 4-6.
26 C. Miłosz, Ludzie na ziemi, ״Włóczęga” 1933, nr 10, s. 10.


