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Na cie kach przesz o ci

Pewnego wrze niowego poranka 
szybkomkn cym autem zmierzali my  
w kierunku Poniewie a. Miesi c wrze-
sie  to dobry czas na podró e. S o ce
jeszcze askawe, grzeje, ale z umiarem. 
Deszcze nas omin y. Pogoda sprzyja a. 
Postanowili my zatem podj  wyzwanie 
i wykorzysta  uczestnictwo w obcho-
dach setnej rocznicy urodzin Sze umiela 

opatto w Poniewie u do zwiedzenia 
pó nocnej Litwy,  
a w a ciwie karaim-
skich cie ek tam 
prowadz cych. Pod-
staw  naszych pere-
grynacji by a mapka 
osiedli karaimskich 
w XV-wiecznej Li-
twie, rozmieszczo-
nych w pasie gra-
nicznym dawnego 
Wielkiego Ksi stwa
Litewskiego i Zako-
nu Kawalerów Mie-
czowych. Miejsca znane nam 
tylko z rodzinnych opowie ci
i artyku ów po wi conych tej 
najdawniejszej historii kara-
imskiego osadnictwa. Nie 
wiedzieli my, gdzie nas szosa 
zaprowadzi i na ile realny jest 
nasz plan. G ównym celem 
by  oczywi cie Poniewie , do 
którego mieli my dotrze  na 
uroczysto ci nast pnego dnia 
w po udnie.

Szybko osi gn li my obecn  granic
polsko-litewsk , której przekroczenie dzi  nie 
stanowi ju adnego problemu, i zacz li my 
si  zbli a  do pierwszego przystanku w naszej 
podró y: do Kiejdan— miasta Radziwi ów.
Zaskoczy o nas to miasto, najpi kniejsze na 
ca ej trasie. Zamiast spodziewanych drewnia-
nych parterowych domków, ujrzeli my muro-
wane pi trowe kamienice starego miasta, 
wszystkie jakby wczoraj wie o malowane. 
Do takich miasteczek przyzwyczaili my si  na 
zachodzie Europy. Na Litwie by  to dla nas 
prawdziwie kulturowy szok. Z ogromn  przyjemno-
ci  wyobra ali my sobie spaceruj cych tu niegdy

karaimskich wojów  

i kupców. Wyobra nia malowa a niewielkie domo-
stwa stoj ce u brzegów malowniczej Niewia y, a mo-
e który  z pi trowych domów stoj cych nadal przy 

Rynku nale a  do 
Karaimów??? 
Kolejnym punktem 
na naszej mapie by
Krakinów— niewiel-
ka ton ca w zieleni 
miejscowo , gdzie 
postsowiecka zabu-
dowa z jasnej ceg y
s siaduje z rozpada-
j cymi si  drewnia-
nymi domami, które 
ju  dawno zapo-
mnia y o chwilach 

wietno ci. Tylko ta sama Niewia a ma-
lowniczo obmywa brzegi miasteczka. 
Szybko opu cili my to miejsce maj c
nadziej , e kolejne b dzie bardziej inte-
resuj ce. Mia a to by  Upita, znana nam 
wszystkim z kart powie ci Henryka Sien-
kiewicza. Spodziewali my si  wi kszego
miasta, ale wida  nie tylko o nierze An-

drzeja Kmicica musieli wznie-
ca  tu po ary, bo na pró no
szukali my rynku i cho by
szcz tków wietno ci tego 
miejsca. Pozosta y niewielkie 
domki z ogródkami i jedyny 
lad lepszych czasów— prze-

pi kny, du y ko ció . I znowu 
woda agodzi rozczarowanie— 
urocza rzeczka Upita. 
 Nie min o jeszcze po u-
dnie, a ju  dotarli my do celu 

naszej podró y,
jednak Poniewie
min li my u-
kiem, pozosta-
wiaj c zwiedza-
nie na dzie  na-
st pny. Przed na-
mi by o Nowe 
Miasto, dawniej 
nosz ce nazw
Nowe Miasto Ka-
raimskie. Jedyna 
okazja, by stan
na cmentarzu— 

starej nekropolii karaimskiej, gdzie prawdopodobnie 
le  mieszka cy zwiedzanych przez nas osad i miaste-
czek. Jak to dobrze, e Irenka, a mo e Micha , wie-
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bezb dnym namiarom z internetowego forum trafili-
my jak po sznurku. Ca kiem szeroka ta ulica, muro-

wane domy przy niej stoj , a z numerów mo na przy-
puszcza , e kiedy  by a przynajmniej dwa razy d u -
sza. Dawniej pewnie prowadzi a a  do Rynku. Dzi  t
ulic  przedziela pami tka z minionej epoki – wielo-
pi trowy i wieloklatkowy moloch z wielkiej p yty,
fuuu! Natomiast ko czy si  ulica ta mostem przerzu-
conym przez Poszcz —kolejn  bardzo malownicz

rzek . Tu  przed zmrokiem, o zachodzie s o ca uda o
si  nam jeszcze trafi  do bir a skiego renesansowo-
barokowego zamku, a w a ciwie do jego rekonstrukcji 
z lat 80. XX w. Po wojnach szwedzkich z oryginal-
nych elementów pozosta y jedynie fragmenty murów, 
bastiony i fosy XVII-wiecznych fortyfikacji a tak e
przepi kny stary park na wa ach, agodnie opadaj cy 
ku jezioru Szyrwany. 

Najwi cej informacji mieli my o Bir ach,  
a w a ciwie o Karaimach tam mieszaj cych, bo te  oni 
byli chyba najznaczniejsi na tych terenach. Pojawienie 
si  spo eczno ci orientalnych w Bir ach datuje si  na 

wiek XVI— czasy Krzysz-
tofa Miko aja Radziwi a
"Pioruna", przy którym w 
roku 1586 wzniesiono 
pierwsz  prawdziw  rezy-
dencj . W 1650 roku w 
Bir ach by o 15 domów 
karaimskich, a musia y
by  one znaczne, je li w 
1611 r. domy Karaimów 
Moszki  i Misana Abramo-
wiczów by y wskazane 
jako obiekty orientacyjne 
w akcie fundacyjnym ko-
cio a lutera skiego. Sporo 

o ich yciu codziennym 
mo emy si  dowiedzie  z 

„Ksi g s dowych dworu bir a skiego z lat 1620— 
1745” pomimo, e wewn trzne sprawy Bir an porz d-
kowa  karaimski wójt trocki, któremu podlegali wszy-
scy Karaimi Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. Niepo-

dzieli, gdzie nale y skr ci  z g ównej trasy, wiedzieli 
na które wysokie drzewa nale y zwróci  uwag . Trafi-
li my. Pomi dzy wysokimi sosnami odnale li my 
skrawek ziemi, miejsce wiecznego spoczynku. Jak e
tam cicho i spokojnie, nowe i stare groby obok siebie. 
Wida , e
kto  o nie 
dba i staran-
nie porz d-
kuje. Cho
nie wszyst-
kie. Tu
obok cz ci
czynnej, po 
drugiej stro-
nie cie ki
na pagórku, 
le  w ciszy, g boko, pozostali. Nie wiemy kim byli, 
nie odczytamy tego na tablicach. Tylko w niektórych 
miejscach wystaj  jeszcze szczyty nagrobków. Niech 
odpoczywaj  w spokoju! B dziemy o nich pami ta !
Przeczytali my sahyncz, po o yli my kwiaty na ich 
grobach, nie zapominaj c o Sze umielu opatto. I po-
jechali my dalej. Dopiero nast pnego dnia dowiedzie-
li my si , e tu  obok cmentarza stoi dom, w którym 
od stuleci mieszkaj  kolejne pokolenia rodziny Samu-
lewiczów. Szkoda, e tam nie zawitali my. Mo e na-
st pnym razem. 

I kolejny cel na mapie. Miasteczko o uroczej 
nazwie Pompiany. Jakie  by o? Oczywi cie najpierw 
zwrócili my uwag  na wod — ma  Isz — rzeczk
przecinaj c  miasteczko. I znowu ko ció , który pa-
mi ta lepsze czasy i pozosta o ci przydworskiego par-
ku. Z rzadka rozrzucone domy, tak charakterystyczne 
dla zabudowy litewskiej. 
Karaimów nie widzieli-
my, ale miejscowo  nas 

zauroczy a, pi kne to 
miejsce. 

S o ce powoli za-
czyna o sk ania  si  ku 
zachodowi, postanowili-
my wi c zadba  o nocleg. 

Z kilku kolejno mijanych 
miejsc wybrali my pensjo-
nat na przedmie ciach Po-
swola. Zwiedzanie od o y-
li my na dzie  nast pny.
Na naszej mapce pozosta
ostatni punkt, najbardziej 
oddalony— Bir e. W a-
nie tam urodzi a si  Ireny babcia. A z wcze niej ze-

branych wie ci wiedzieli my, e tam jest jedyna ulica 
Karaimska w tej okolicy. Pono  jest tam te  stary 
cmentarz. Ulic  odnale li my bez problemów, dzi ki
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korni zreszt  byli ci Karaimi, zw aszcza s u cy w 
chor gwi radziwi owskiej. Podania karaimskie mó-
wi , e ulegli oni, na skutek wojen, ogólnemu upadko-
wi moralno ci wojska. Do dzi  wspominaj  Kozaków-
Karaimów, którzy odrzucili wiar  ojców i sprzenie-
wierzyli ich dobre imi .

egnali my miasto i zamek ju  po zachodzie 
s o ca. A w 
ostatnich pro-
mieniach ujrze-
li my jeszcze 
male k  budk
na dworcu au-
t o b u s o w y m , 
która ku nasze-
mu szczeremu 
zaskoczeniu i 
r o z b a w i e n i u 
nosi a d wi czn  nazw  „Kibininie”—czy by za dnia 
tam i kybyna mo na by o zje ? Zapewne tak! 

Szybko dojechali my na nocleg  
w Poswolu— litewskim drogom nie mo na nic zarzu-
ci — aby na-
st pnego po-
ranka jeszcze 
zwiedzi  to 
miasto, stan
nad brzegiem 

aweny, spoj-
rze  w wody 
Swali i zajrze
do muzeum 
etnograficzne-

go, gdzie ponownie zdziwienie— jedna gablota zosta-
a po wi cona Karaimom zamieszkuj cym to miasto. 

Par  zdj , kilka wspó czesnych dokumentów i jedna 
srebrna karaimska y ka podsumowywa y kilka wie-
ków karaimskiej historii w Poswolu. Ale i taki akcent 
jest dobry. Mo e kto  si  zamy li nad losem tych, co 
przemin li…

Punktualnie o godz. 
11 osi gn li my cel naszej 
podró y, Dom Kultury w 
Poniewie u, serdecznie wi-
tani przez zabieganych go-
spodarzy. Po chwili przyje-
cha  autobus z Trok, z któ-
rego wysypa a si  m odzie
z Sanduhacza, ich rodzice, 
dziadkowie i przyjaciele.
Grupa wsparcia— jak zaw-
sze—dopisa a.

Wiele dowiedzieli-
my si  ciekawego, jednak niemile nas zaskoczy a in-

formacja, któr  przeczytali my w opisowej cz ci wy-
stawy: „Gdy Wile szczyzna znalaz a si  w 1918 r. 
pod polsk  okupacj , Poniewie  sta  si  g ównym ka-
raimskim centrum Litwy”. Có , ka dy ma prawo do 
w asnej interpretacji zdarze  historycznych… 

Szybko min y nam mi e chwile w Poniewie-
u, a w trakcie imprezy zgodnie postanowili my, e

nie mo emy uzna  naszego wyjazdu za kompletny, 
je li nie pok onimy si  najpi kniejszym z wód, nad 
którymi Karaimi zbudowali swe domy— trockim je-
ziorom Galwie, Totoryszki i Bernardy skiemu. I tam 
te  udali my si  przed powrotem do Polski. 

Mariola Abkowicz 

Pomnik upami tniaj cy miejsce, gdzie przez wie-
ki sta a poniewieska Kienesa, i my 

— Irena, Emilia i Micha , ...
a Mariola po drugiej stronie obiektywu. 

Kienesa w Poniewie u
Lata 1920-te. 

1939 rok. 

Echa —o tarz. 




