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Białorusi piękna! 

Dla mnie, naocznego świadka brutalnego, aroganckiego, a także daremnego i 

niszczycielskiego procesu ujarzmienia betonem wszystkich rzek i oceanicznych plaż 

archipelagu japońskiego, nieuregulowany Niemen i jego niezliczone dopływy były 

przejmująco naturalne, bogate, dorodne, bujne – słowem – piękne. Czyż przez tak krótki 

czas udało mi się dotknąć ducha miejsca? Myślę, że tak.  

Białoruska wiza wklejona do mojego paszportu w 2012 roku była wielka i 

bardzo ładna – chyba najładniejsza, jaką w życiu widziałem. Odebrałem ją w 

niewielkiej ambasadzie białoruskiej, zlokalizowanej w spokojnej dzielnicy 

mieszkaniowej Tokio. Byłem zaskoczony, że tak ładna wiza jest bezpłatna. Wbrew 

wcześniejszym obawom wyczuwałem raczej życzliwość w stosunku do nas, to znaczy 

obywateli japońskich, w kontaktach z władzami białoruskimi. Stosunki Białorusi z Unią 

Europejską nie były dobre, a sytuacja stawała się najbardziej napięta w okolicach 

granicy polsko-białoruskiej. Dwie panie, Japonki, które wówczas mieszkały w Polsce, a 

chciały uczestniczyć w naszym Międzynarodowym Seminarium Objazdowym, wróciły 

specjalnie do Japonii po to, by w swoimi kraju postarać się o wizę, trudniej bowiem 

było o nią w Polsce. 

Przekroczyliśmy granicę wczesnym popołudniem 25 sierpnia w Kuźnicy 

Białostockiej. Niespodzianie sprawnie, jakby magicznie, zważywszy na ogromne 

kolejki samochodów prywatnych i komercyjnych, unieruchomionych na drodze przed 

granicą. 

Kolejnego dnia pogoda zrobiła się jesienna, co tylko odrobinę nam 

przeszkadzało w zwiedzaniu Grodna, ale już w Bohatyrowiczach i Miniewiczach trudno 



było obejść się bez parasola – aura pokrywała się z moimi wyobrażeniami o tych 

miejscach. Niemen i niektóre jego dopływy poznałem wcześniej – podczas wyprawy 

naszego seminarium objazdowego na Litwę. W Szetejniach, Druskiennikach, Wilnie 

obserwowałem rzekę z bliska i czasem zanurzałem w niej rękę. A jednak do 

Grodzieńszczyźny miałem wyższe oczekiwania. Szukałem czegoś więcej niż tylko 

scenerii. Pragnąłem choć w mgnieniu oka ujrzeć, najlepiej dotknąć genius loci. 

Dlaczego? To za sprawą literatury Elizy Orzeszkowej. 

31 marca 2013 roku, po przejściu na wcześniejszą emeryturę, zrezygnowałem 

całkowicie z pracy na uczelni. Jednocześnie uruchomiłem szereg projektów 

wydawniczych, współpracując z nowo powstałym Instytutem Polskim w Tokio i z 

organizacją non-profit Komitetem Organizacji FORUM POLSKA. Jedno z zadań 

nazywa się seria „Klasyki literatury polskiej”. Pierwszy tom (Treny Jana 

Kochanowskiego) został wydany w grudniu tegoż roku. Do tej pory ukazało się osiem 

tomów. Przełożyliśmy i wydaliśmy między innymi dzieła Mickiewicza i Prusa, ale od 

samego początku myślałem o Elizie Orzeszkowej.  

Gdy wymawiam jej nazwisko, reakcja Polaków jest prawie zawsze jednakowa 

– zdziwienie, śmiech, czasem pobłażliwy uśmiech lub lekkie zakłopotanie. 

„Orzeszkową męczyli nas w szkole, oczekiwaliśmy literatury przygodowej, choćby 

Sienkiewicza, Orzeszkowa to nie była literatura dla młodzieży, podobnie jak Noce i dnie 

Dąbrowskiej” – powiada mój stary znajomy pisarz i redaktor. „Orzeszkowa?! W XXI 

wieku?” – dziwi się szczerze profesor uniwersytecka. Intuicja podpowiada mi jednak, 

że niektóre teksty Elizy Orzeszkowej w przekładzie prezentują wartości niedocenione w 

„domowym” czytaniu w Polsce.  

W każdym razie nie zrezygnowałem z zamiaru wpisania „ongrodzkiej” 



twórczyni w poczet klasyki literatury polskiej i udostępnienia Japończykom choćby 

jednej jej powieści czy paru nowelek. Nad Niemnem? Zbiór opowiadań? Wciąż o tym 

myślę. Jadąc do obwodu grodzieńskiego, nosiłem się z pewnym tematem. Intrygowała 

mnie filozofia natury Elizy Orzeszkowej. 

Sposób postaciowania głównego bohatera powieści Cham jest jednym z 

ciekawszych przykładów przejawów tej filozofii. Podobno powieść pierwotnie miała 

nosić tytuł Rybak nadniemeński, ale ostatecznie ukazała się jako Cham w odcinkach 

„Gazety Polskiej” w roku 1888. Oczywiście ważny jest wymiar społeczny powieści. 

Pod tym względem tytuł Cham pozostaje niewątpliwie bardziej wymowny i nośny (tym 

samym trudniejszy do tłumaczenia na inne języki, bo jak oddać w pełni konotacje tego 

słowa?). Pierwotny tytuł jednak zwraca uwagę na inny, niemniej istotny wątek, czyli 

relację rybaka z rzeką, Pawła Kobyckiego z Niemnem, sam na sam. Ten właśnie motyw 

mnie interesował.  

„Jeżeli kiedy będziesz w Miniewiczach, Drogi Przyjacielu, pokażę Ci bohatera 

powieści, rybaka” – pisała autorka w liście do Leopolda Meyéta. W powieści natomiast 

czytamy: – „Przystojny cham” – tak nazwany przez Frankę, bohaterkę powieści – 

„wyglądał czerstwo, silnie i razem poważnie” i „dni całe, a czasem i część nocy spędzał 

na wodzie: więc słońce, wiatry i wilgotne oddechy rzeki ciemnawą i zdrową śniadością 

okryły mu twarz, nieco za długą i chudą, lecz rozświeconą dwojgiem oczu z bardzo 

błękitną i czystą źrenicą, z trochę nieruchomem, poważnem wejrzeniem. Powagę też i 

zamyślenie czuć było w ruchach jego wysokiej, kształtnej, silnej postaci”.  

Odnośnie do wyglądu mężczyzny, Orzeszkowa być może nie musiała go specjalnie 

idealizować. Z łatwością można sobie wyobrazić, że taki człowiek rzeczywiście istniał. 

Interesujące, że pisząc o Pawle autorka tak wiele razy powtarza słowo „powaga” oraz 



wyrazy pochodne, czyli „poważny” i „poważnie”. Rodzi się pytanie: „Skąd ta powaga i 

co ona znaczy?”. Czytelnika intryguje wizerunek bohatera „zamyślonego”. Owszem 

autorka sama zastanawia się, skąd są i czego dotyczą myśli rybaka: 

 

Tylko układ ust, wejrzenie, ruchy jego posiadały wyraz zamyślenia, co mu nadawało 

piętno powagi i powolności. O czem myślał? Nie opowiadał nikomu, ale z 

błyskawiczną szybkością mknąc po zwierciedle spokojnej wody, czy zwolna pomiędzy 

dwiema utkwionemi w dno rzeki tykami kołysząc się na jej fali, na jutrzenki, chmury, 

burze, tęcze, staczające się za pas boru tarcze słoneczne patrząc, myślał. 

Krąg tego myślenia był zapewne ciasny, lecz może głęboki, skoro zdawać się mogło, że 

człowiek ten w niem utonął, i że mu tam najlepiej.  

 

Paweł nie tylko nie potrafi czytać i nie ma podstawowego wykształcenia, lecz unika 

obcowania z ludźmi. „Niebo mnie chatą, a rzeka żoną” – to jego dewiza. Taki odludek 

postanawia, o dziwo, ratować Frankę – niesforną grzesznicę z miasta, „dziwaczkę”, 

mimo że ani najbliżsi Pawła ani społeczność lokalna nie rozumieją szlachetnej idei, 

która mu przyświeca. Tej „wielkiej litości” nawet sama Franka nie jest w stanie pojąć. 

Bezinteresowne czyny i nieugięta postawa rybaka czynią go niemal świętym. Bo Cham 

to właśnie swego rodzaju żywot świętego napisany w dobie rewolucji przemysłowej i to 

bodaj na podstawie rzeczywistych wydarzeń i świadectw.  

Co wychowało tego rybaka nadniemeńskiego? Jakim cudem nabył on etycznej 

postawy i sił moralnych bez wpływów instytucji i kultury? Eliza Orzeszkowa w innych 

utworach nieraz uwydatnia pozytywne przymioty kultury ludowej i zbiorowości 

wiejskiej, przeciwstawiając je kulturze wyższej klasy społecznej i zgniłej cywilizacji 



miejskiej, a tu jednak w Chamie zostawia rybaka samotnie na wodzie, wystawia 

bezpośrednio na żywioł. Autorka powieści nie werbalizuje żadnej tezy explicite, a 

jednak z tekstu wynika, iż to nic innego tylko Niemen mógł Pawła tak ukształtować; że 

był tworem pustelniczego, krańcowo „poważnego”, ascetycznego życia, głębokiego 

zanurzenia w przyrodzie. Wyczuwam tutaj coś, co zbliżone jest do mistycznego 

przeświadczenia, iż doskonałe spotkanie i bezpośrednie obcowanie (relacja „Ja i Ty” 

według Martina Bubera) z naturą może uszlachetnić człowieka moralnie, ba, nawet go 

uświęcić i że kultura temu jedynie może przeszkadzać.  

Podczas pierwszego spotkania z Franciszką, na wyspie obrośniętej 

dziewannami i białymi goździkami, zapytany przez nią, kim jest, Paweł odpowiada: – 

„Kto ja taki? Ot, ciekawość! Robak… Niema czego śmiać się – mówił zwolna – 

człowiek a robak – mała różnica! robaka ryba je, a człowieka ziemia”. Możliwe, że 

Eliza Orzeszkowa z Pawłowskich rzeczywiście usłyszała podobną sentencję z ust 

znajomego rybaka z Miniewicz. Słyszę ton nieuświadomionej chęci odejścia od 

antropocentryzmu za pomocą scjentyzmu. Widzę pisarkę urzeczoną samym faktem 

istnienia człowieka, który potrafi zwięzłym i przekonującym stwierdzeniem niwelować 

różnicę między sobą a robakiem; człowieka, „którego ciało i dusza zżyły się z wolnemi 

przestworami rzeki i nieba, z niepokalanie czystem powietrzem”; człowieka, który 

„bezsennie patrzy w nieprzeniknioną ciemność i wsłuchuje się w głosy natury”, leżąc 

obok uśpionego i przytulonego do siebie „cudzego” dziecka, osieroconego przez 

obłąkaną Frankę. To prawda, że Paweł modli się. Jest pobożny. Jednak jego Bóg nie 

pachnie instytucją i przypomina bardziej Pana z pieśni Czego chcesz od nas, Panie… 

Jana Kochanowskiego. 

„Nieskażone powietrze” czy „czyste powietrze” te określenia, często 



powtarzane w powieści, dziwnie odpowiadają pragnieniom i potrzebom społeczeństwa 

XXI wieku. Można przymknąć oko na sentymentalne, romantyczne, moralizatorskie i 

religijne tony w retoryce Elizy Orzeszkowej, które czasem przeszkadzają, a docenić jej 

niezwykle sumienne obserwacje przyrodnicze, podziwiać wrażliwość i przenikliwość, 

jaką okazuje w kwestii stosunków człowieka z naturą. 

Dla mnie, naocznego świadka brutalnego, aroganckiego, a także daremnego i 

niszczycielskiego procesu ujarzmienia betonem wszystkich rzek i oceanicznych plaż 

archipelagu japońskiego, nieuregulowany Niemen i jego niezliczone dopływy 

(Serwecz!) były przejmująco naturalne, bogate, dorodne, bujne – słowem – piękne. 

Czyż przez tak krótki czas udało mi się dotknąć ducha miejsca? Myślę, że tak. 

 

Mikrokosmos balladowy 

Następnego ranka, 27 sierpnia, obudziliśmy się w Domu Gościnnym 

Zgromadzenia ss. Nazaretanek w Nowogródku, a już przed południem włóczyliśmy się 

po mieście we mgle, po czym pojechaliśmy nad jezioro Świteź.  

Jako trzeci tom, we wspomnianej serii wydawniczej „Klasyki literatury polskiej”, 

chciałem wydać Ballady i romanse Adama Mickiewicza. Niektóre ballady już od dawna 

miałem przełożone na japoński, bo tłumaczenia były mi niezbędne na wykładach. Żeby 

jednak przełożyć cały tom i go wydać, musiałem przyjechać na Białoruś i stanąć 

przynajmniej nad brzegiem Świtezi… To jedna z najsilniejszych motywacji tej 

wyprawy.  

Ballady Świteź i Świtezianka należą, moim zdaniem, do najbardziej udanych ze 

zbioru, jeżeli można pominąć w tym momencie bezsporne arcydzieło Lilie. Różnią się 

od pozostałych wierszy w tomie, rozmiarem, formą i ekspresją. Przy czym te dwie 



ballady są szczególnie interesujące pod względem komparatystycznym. Po pierwsze, 

komponowano do nich melodie, próbowano wiązać z nimi chopinowskie ballady 

fortepianowe, mimo że sam Fryderyk Chopin nie zostawił na to żadnych dowodów. Po 

drugie te ballady, co ciekawe, posiadają strukturę podobną do budowy pewnego 

ważnego gatunku dramatu (mugen nō) japońskiej sztuki teatralnej Nō, a ich wątki 

osadzone na toponimiczno-geomorfologicznych podaniach ludowych również znajdują 

odpowiedniki w dramaturgii teatru Nō. 

Zarówno nad Niemnem, jak i tu robiłem zdjęcia roślin, wypatrywałem 

daremnie legendarnych kwiatów o nazwie „cary”, mając w głowie obraz dobrze mi 

znanej japońskiej, także trującej, lobelii (Lobelia sessilifolia). Usiłowałem ogarnąć i 

utrwalić w pamięci niezwykłą topografię idealnie okrągłego jeziora. Ponieważ było tam 

kilku wędkujących, zaglądałem im do siatek i wiaderek, pytając na migi, czy można ich 

zdobycze sfotografować. Udawałem przyrodnika z dalekich stron. Wędkarze chyba nie 

podejrzewali, że szukałem wśród rybek istot rusałkowatych. 

„Pojawienie się pierwszego zbioru wierszy Adama Mickiewicza pod tytułem 

Ballady i romanse w roku 1822 na dobre otwarło erę romantyzmu w Polsce” – ileż razy 

w ten sposób, za słowami Czesława Miłosza, mówiłem na wykładach? Starałem się, jak 

tylko była okazja, podkreślić, że bez ballad nie ma polskiego romantyzmu, że bez 

romantyzmu nie ma polskiej literatury, ani też nawet nowoczesnego języka polskiego. 

(Muszę jednocześnie wyjaśniać, że „ballada” w języku japońskim zupełnie nie 

odpowiada polskiemu słowu i że ten internacjonalizm uchodzi za przykład faux amis).  

Miałem zatem przez lata ten kompleks, że nie znam ziem, na których rozgrywały się 

balladowe opowieści mickiewiczowskie. Jeżdżę do Polski przecież czterdzieści lat, a 

nigdy nie widziałem tych krajobrazów na własne oczy – borów, kurhanów, ruczajów i 



łąk, wśród których zrodziły się owe wiersze! Nigdy nie byłem w kolebce polskiej 

literatury nowoczesnej! Nie widziałem ani kawałka dawnego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Czy to nie wstyd dla polonisty? Chciałbym tam pojechać, stąpnąć, 

powąchać, dotknąć. Moich lamentów wysłuchał Jacek Purchla w Sapporo w grudniu 

2005 roku przy kolacji. Towarzyszył nam także kolega z pracy Taku Shinohara, historyk 

i bohemista, który właśnie zaprosił na sympozjum „Regions in Central and Eastern 

Europe: Past and Today” ówczesnego dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury. 

Błysnęły mu figlarnie uśmiechnięte oczy. Uczony z Krakowa podchwycił mój pomysł i 

zaproponował jego realizację – „Czemu nie?!”. I stało się. 

W Paryskich prelekcjach czytamy – „Poeci litewscy pierwsi wprowadzają do 

literatury świat duchów, szukają w tej krainie tajemnic sprężyn wszystkiego, co się 

dzieje na ziemi” (Lekcja XXX, 17 czerwca 1842). Legendy wykorzystane w Balladach 

i romansach były przekazywane wśród ludu w języku białoruskim i wszystkie sceny 

mickiewiczowskich ballad odgrywały się w granicach obecnej Republiki Białorusi, ba, 

nawet niewielkiego, niemal mikroskopijnego obszaru (w stosunku do kolosalnej 

przestrzeni całej dawnej Litwy). Mapka „Kraina ballad” pokazuje właśnie ten 

mikrokosmos, nakreślony trójkątem, który tworzą miasta Nowogródek, Mir i 

Baranowicze, mającym swój środek mniej więcej w Tuhanowiczach. Długość każdego 

boku trójkąta sięga niecałych pięćdziesięciu kilometrów. Mickiewicz urodził się albo w 

Nowogródku albo w Zaosiu i do szesnastego roku życia, gdy pojechał na studia do 

Wilna, jego świat był zamknięty w tym trójkącie.  

Znajdują się tu miejscowości z ballad: Ruta, Płużyny, Cyryn, Świteź, Las 

Hnilica, Kołdyczewo. Mnóstwo jednak wydarzeń działo się nie tylko wewnątrz poezji, 

lecz także wokół niej. Okolice– podaje wiersz Świteź – „niegdyś od książąt Tuhanów” 



przeszły w XVIII wieku w ręce Wereszczaków, którzy mieli dwór w Tuhanowiczach. 

Maryla Wereszczakówna urodziła się właśnie tu i została ochrzczona w kościele w 

Worończy, wsi znajdującej się między Tuhanowiczami a Płużynami. Data jej urodzenia, 

24 grudnia 1799, każdego zadziwia, a cóż dopiero poetę, który przyszedł na świat tego 

samego dnia, ale rok wcześniej. Tak zrządzić może tylko niezbadane przeznaczenie. 

Tomasz Zan napisał z Iszkołdzi: – „w Tuhanowiczach nie tylko z Adamem, ale z 

prawdziwie zacnymi i promienistymi Wereszczakami, z promienistą i najlepszą Marylą, 

którą sam Adam uwielbia […]. Życie prawdziwie wygodne: gruszki są, kawa jest, 

jabłka są, wino jest, przednie obiady są, herbata jest, konie są. Maria jest…” (23 

sierpnia 1820). Sam Mickiewicz pisał do Jana Czeczota w liście z 25 lipca 1821: 

„Tuhanowicze mają zawsze wiele raju; Michał [brat Maryli] światły, oczytany i 

najzagorzalszy romantyk. Unosi się nad wiekami rycerskimi, wyrywamy sobie z ust 

słowa, mówimy o rzeczach ważnych, widujemy różne osoby… Po wieczerzy siostra 

moja Stypułkowska z Zanem śpiewają… ale to wszystko w porównaniu do przeszłego 

roku jest jak nasz dom pusty w Nowogródku – tak wiele z Marią ubyło…”. Maria, czyli 

Maryla Wereszczaka z Wawrzyńcem Puttkamerem wzięła ślub 2 lutego 1821 roku i 

wyjechała z Tuhanowicz.  

Aleksander Chodźko zanotował następujące, podsumowujące słowa wieszcza 

(1844), świadczące o narodzinach poezji polsko-białoruskiej:  

 

Nigdzie na ziemi tak wesołego życia jak w litewskich wioskach i zaściankach. […] 

Takiego życia hojnie użyłem między 1815 a 1820 latami, szczególnie w domu 

Wereszczaków (Tuhanowicze, Płużyny), gdzie w towarzystwie T. Zana i innych 

przyjeżdżaliśmy przepędzać wakacje. Całe noce w lasach, nad jeziorami. […] 



Wysłuchawszy raz bardzo zajmującej bajki, opowiadanej przez rybaka, Maria, 

obracając się do mnie, zawołała: «Oto poezja! Napisz coś takiego!» Te wyrazy głęboko 

wpiły się w duszę moją i odtąd wziąłem mój kierunek poetyczny.  

 

Cytaty świadczą o tym, jak często młodzi poeci jeździli do siebie nawzajem i 

jak przeżywali te spotkania. Zan, Czeczot, Mickiewicz także drogą korespondencji z 

młodzieńczą szczerością dyskutowali, wymieniali opinie na temat swoich wierszy. 

Ballady i romanse powstawały więc w mikrokosmosie z centrum w Tuhanowiczach na 

tle lokalnej przyrody oraz w sieci tamtejszych umysłów. O tym można się dowiedzieć 

na drugim końcu świata z tekstów. Jednak miejscowej przyrody nie można, w moim 

przekonaniu, doświadczać zaocznie, a ja, jako tłumacz, potrzebuję z nią rzeczywistego 

spotkania, aby nadać moc swojemu przekładowi, skoro oryginalny utwór jej tak 

potrzebował.  

27 sierpnia, spędziliśmy czas w Zaosiu bez pośpiechu, ponad półtorej godziny, 

po czym pojechaliśmy do Miru. Podczas dwugodzinnego zwiedzania imponującego 

zamku rozpogodziło się zupełnie i wyparował ów balladowy nastrój. Nad miastem, 

rynkiem i zrujnowanymi synagogami ukazała się tęcza. Później, przywitała nas 

dojeżdżających do Nieświeży burza i tu też zawisła tęcza na oczyszczonym niebie.  

Następnego dnia, 28 sierpnia, po zwiedzaniu zamku w Nieświeży jedziemy do Wolnej. 

Zatrzymujemy się pod kościołem bazylianów pw. Świętej Trójcy. W Połoneczce 

obchodzimy zdewastowany i opuszczony pałac Radziwiłłów, wchodzimy do 

drewnianego kościoła świętego Jerzego. W Iszkołdzi słuchamy opowieści księdza 

Polaka w kościele Świętej Trójcy. Do tego momentu cały czas byliśmy w krainie ballad, 

które czuć było w powietrzu. 



Wróciwszy do Japonii, nasycony wrażeniami, niezwykle zadowolony z 

podróży, zacząłem tłumaczyć Ballady i romanse. Przekład japoński ukazał się w Tokio 

jesienią 2014 roku wraz z „przemową” poety (zwykle pominiętą w popularnych 

wydaniach Ballad) i moim obszernym komentarzem. Raz jeszcze podkreślam, że nie 

mógłbym tłumaczyć tych wierszy, gdyby nie wyprawa seminaryjna. 

Nasze Seminarium Objazdowe trwało aż do 1 września. Wiele miejsc i 

zabytków utkwiło w mojej pamięci – Mińsk, Bereza Kartuska, Słonim, ruina po zamku 

Sapiehów w Różanie, Twierdza Brzeska… Wielkie i nieoczekiwane wrażenie jednak 

wywarł na mnie spacer wzdłuż prospektu Niepodległości w Mińsku. Wizja 

„ponowoczesności” przedwojennego socjalizmu. Brama Moskwy na Europę. Rozmach 

i precyzja.  

W najlepszym możliwym momencie widzieliśmy przypominający diament 

budynek Biblioteki Narodowej Białorusi. Wieczorem ów olbrzymi ośmiościan 

oświetlony był od środka. Światła, jak gigantyczna gromada skoordynowanych neonów, 

„poruszały się” po powierzchni gmachu. To czas, kiedy w Japonii noc była jeszcze 

ciemna. Wciąż obowiązywało ograniczenie energetyczne, wprowadzone po wielkim 

trzęsieniu ziemi i tsunami 11 marca 2011 roku. Gdy podróżowaliśmy po Białorusi 

wszystkie elektrownie atomowe w Japonii (wówczas było ich pięćdziesiąt) nie działały. 

Ludzie wciąż jakby powstrzymywali oddech. A tu zobaczyłem podświetlone na całą 

jaskrawość miasto futurystyczne, niczym wyspę „przyszłości” na tle bezkresnego 

oceanu ciemności. 

* 

Kiedy myślę o tytułowym pięknie Białorusi, mam na myśli trzy wymiary. 

Pierwsze to piękno wcielone w tekstach literackich; w tekstach, które powstały jako 



amalgamat z niejednego języka; w dziełach, którym tworzywa dostarczało wiele kultur. 

Drugiego piękna – tego, które przedstawia przyroda – świadomie oczekiwałem jadąc na 

Białoruś i znalazłem je przede wszystkim w nieuregulowanych rzekach i zjawiskach 

atmosferycznych. Trzeci rodzaj piękna odkryłem natomiast dopiero na miejscu. Było to 

piękno polegające raczej na porządku aniżeli na dzikości. Zaskoczył mnie (związany z 

rolnictwem) ład panujący w pejzażu zagospodarowanych pól i lasów. W porównaniu z 

poprzednimi wyprawami po terenach dawnej Galicji (2008) i na Litwę (2010) tereny 

Białorusi zadziwiają uporządkowaniem. Może się mylę, bo przecież to, co widzieliśmy 

przez raptem tydzień, stanowi jedynie mikroskopijny fragment rzeczywistości i to na 

skraweczku zachodniej części republiki.  

 

Tokimasa Sekiguchi – polonista i tłumacz literatury polskiej na język japoński, twórca 

Katedry Kultury Polskiej na Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych w Tokio. Autor 

m. in. książek Pōrando to tasha (Polska i jej Obcy, Tokio 2014), Eseje nie całkiem 

polskie (Universitas, Kraków 2016).  


