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działa nieprzerwanie od 1929 r.
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Dogodne połączenia 
z Wilna 

przez Warszawę do: 
Aten, 

New Yorku, 
Chicago, 

Los Angeles, 
Pekinu, 

Istambułu, 
Tel Awiwu 

Wilno, tel. 26-08-19

Aktualności kulturalnej

Ostatni zjazd

Przyjaciele Polaków

Kresy na nowo

Litwini w III RP

O Wł. Wielhorskim

Raj dla felietonistów

Wiersze młodych

7. tygodnia na tydzień
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❖ 16 lutego w Wilnie odbędzie się szereg imprez z okazji 80- 
lecia proklamowania niepodległości Litwy, m.in. specjalne po
siedzenie Sejmu RL, otwarcie Domu Sygnatariuszy przy ul. Zam
kowej. Przewiduje się, że specjalnie na te uroczystości przybędą 
prezydenci Łotwy i Estonii, jak również Aleksander Kwaśniew
ski.
❖ Na 26 lutego jest przewidziana ceremonia zaprzysiężenia 

Yaldasa Adamkusa i przekazania mu władzy. Prezydent-elekt
roz] 
nycl

:począ} rozmowy z przedstawicielami różnych partii politycz- 
:n w kwestii formowania swojej administracji. Jej szefem ma

zostać Yidmantas Staniulis ze Związku Centrum, kierownik szta-
bu wyborczego Adamkusa, zaś głównym doradcą — Rimantas 
Mieźelis, przemysłowiec z USA.
❖ 1 lutego, obok Łotwy i Estonii, Litwa stała się państwem 

stowarzyszonym w Unii Europejskiej. Jest to kolejny krok w dąże
niu do pełnego członkowstwa. Okres przejściowy w drodze do 
UE będzie trwał do 6 lat.
❖ Od 30 marca, według uchwały rządu RL, Litwa przejdzie do 

pierwszej strefy czasowej, która obejmuje większość krajów Eu
ropy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, w tym również Polskę. 
Zmieni się przy tym czas pracy instytucji państwowych — będą 
czynne od godz. 8 do 17 z przerwą obiadową od 12 do 12.45.
❖ W dniach 1-2 lutego z wizytą oficjalną na Litwie przebywała 

Lena Hjelm-Waellen, minister spraw zagranicznych Szwecji. Pod
czas spotkania w rządzie, jak też z Yaldasem Adamkusem, raz
jeszcze zapewniła, że w dążeniu do UE Litwa zawsze może liczyć
na poparcie jej kraj
❖ Nie doszło do

|U.
I utworzenia w Wilnie organu koordynacyjne-

go (rady, kongresu itp.) wśród blisko 50 rosyjskich organizacji 
społecznych Litwy. Inicjatywa tego rodzaju należała do Wasilija 
Jemelianowa, redaktora naczelnego rosyjskiej gazety codziennej 
„Echo Litwy”; jednak znaczna różnica zdań wśród poszczegól
nych liderów przekreśliła drogę do większej konsolidacji.
❖ Lider Litewskiej Partii Socjalistycznej. Mindaugas Stakvile-

vićius będzie kandydował w i 
marca br.) w wileńsko-trocl

powtórnych wyborach do Sejmu (22 
:kim okręgu wyborczym. LPS, zrze-

szając blisko 600 członków, propaguje idee socjalizmu i marksi
zmu.
❖ Coraz częściej można słyszeć prognozy co do konsolidacji 

banków trzech krajów bałtyckich. Ostatnio wiele mówiło się o 
wspólnych działaniach w tym kierunku litewskiego „Yilniaus 
Bankas”, łotewskiego „Unibank” i estońskiego „Uhispank”.
❖ W maju br. rozpocznie się prywatyzacja Litewskiego Banku 

Rolnego, w chwili obecnej większość akcji należy do rządu. Z 
usług banku obecnie korzysta 20 proc, ogólnej masy klientów na 
Litwie.
❖ 9 lutego przy ul. Wileńskiej otwarto muzeum historii teatru, 

kina i muzyki. Dużo miejsca w ekspozycji poświęca się litewskim 
pisarzom Yincasowi Kreve i Balysowi Sruodze, do których nale
ży idea utworzenia w Wilnie tej placówki.
❖ Budynek przy pr. Giedymina 1, gdzie mieściła się siedziba 

zarządu Ruchu na rzecz Odbudowy „Sąjudis”, został zaliczony 
do pamiątek historii i kultury. W przyszłości ma tu powstać mu
zeum, które upamiętni drogę Litwy do odzyskania niepodległo
ści.
❖ Od 4 lutego wszedł w życie nowy tryb rozliczeń za rozmowy 

telefoniczne. Obecnie abonament kosztuje 10 Lt i obejmuje 1 
godz. rozmów, zaś każda następna minuta kosztuje 7 ct. Taryfa 
ulgowa, czyli 5 ct, stosowana jest w dniach pracy, od godz. 20 do 
8, w dniach wolnych — przez całą dobę.

Najwięcej piwa na Litwie w minionym roku nawarzyły bro
wary — „Kalnapilis” w Poniewieżu, „Utenos gerimai w Ucianie 
i „Syyturys” w Kłajpedzie. Większość akcji dwóch pierwszych 
należy do inwestorów zagranicznych, zaś udziały kłajpedzkiego 
browaru mają tylko miejscowi akcjonariusze.
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Kościół św. Mikołaja m’ Wiłnie. Małeńka gotycka świttfynia była zawsze ośrodkiem duchowym wiłeńskich Litwinów
Fot. Bronisława Kondratowicz
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80-lecie państwa litewskiego

Należało dokonać wyboru
z dr Ałfredasem Bumblauskasem, historykiem Uniwersytetu Wileńskiego, rozmawia Andrzej Pukszto

— Jest Pan przewodniczącym komisji ds. 
urządzenia ekspozycji w odrestaurowanym Domu 
Sygnatariuszy przy ul. Zamkowej (Pilies). Proszę 
krótko opowiedzieć o historii budynku, w którym 
była ogłoszona niepdległość państwa litewskiego.

— W lutym 1918 roku w budynku przy ul. Zam
kowej swoją siedzibę miało Stowarzyszenie Wspie
rania Ofiar Wojny (przewodniczący — Martinas 
Yćas). Właśnie tam, w pokoju na drugim piętrze, na 
swe posiedzenie zebrała się Litewska Taryba, w 20- 

‘ osobowym składzie, wybrana na Konferencji Wi
leńskiej we wrześniu 1917 roku. Jej członkowie jed
nomyślnie zaaprobowali i ogłosili deklarację o utwo
rzeniu państwa litewskiego, powszechnie zwaną 
Aktem Niepodległości Litwy z 16 lutego 1918 r. 
Pokój, gdzie miało miejsce ważne wydarzenie histo
ryczne, i reszta mieszkania, były w posiadaniu ro
dziny Karazijów, dzięki potomkom których stara
my się obecnie odtworzyć wygląd z tamtych lat. Za
chowało się zresztą zdjęcie, na którym oglądamy 
sygnatariuszy zaraz po podpisaniu Aktu.

W okresie radzieckim dom uległ wielkiemu 
zniszczeniu. Prace renowacyjne ruszyły dopiero 
w 1990 roku i przebiegały, oczywiście, z powodu 
braku funduszy, w bardzo powolnym tempie. In
gerencje Algirdasa Brazauskasa i Rolandasa Pak- 
sasa, nowo wybranego mera miasta, wpłynęły na 
przyśpieszenie robót i 16 lutego br., w dzień świę
ta narodowego, przy okazji 80-rocznicy ogłosze
nia niepodległości Litwy, budynek zostanie odda
ny do użytku. Przystąpimy wtedy do urządzenia w 
nim Domu Sygnatariuszy. W pokoju, gdzie miało 
miejsce proklamowanie samodzielnego państwa 
litewskiego, mamy utworzyć ekspozycję muzeal
ną. Obok rozlokuje się Klub Sygnaariuszy Aktu 
11 marca 1990 roku. Dalej, sądzę, musiałaby po
wstać biblioteka, razem z audio- i wideoteką, z 
pewnością będzie tu sala, dostosowana do różne
go rodzaju imprez kulturalnych. Wszystko to stwo
rzy niejako jeden wielki ośrodek kultury. Na pew-

no pozostanie kawiarnia (chodzi o „Biały Sztral” 
— A.P.). Zasugerowałem potrzebę szerokiego asor
tymentu gastronomicznego, z wykorzystaniem 
przepisów dawnej kuchni litewskiej, i nie tylko, 
również staropolskiej, żydowskiej, białoruskiej. 
Chodzi o to, żeby chociaż częściowo odtworzyć 
klimat dawnego Wilna. W bibliotece powinny być 
książki z tego okresu, gazety, czasopisma, w au- 
diotece — muzyka początku obecnego stulecia, 
dookoła zdjęcia, obrazy plastyków z „epoki”. Ten 
dom ma być dostępny dla każdego, mieć wielką 
siłę przyciągania ludzi.

— Okres walk o niepodległość w historii Pol
ski najczęściej kojarzy się z postacią Piłsudskie
go, jak również z Witosem, Paderewskim, Dmow
skim i in. Jakie autorytety miało społeczeństwo 
litewskie w 1918 roku?

— Na pierwszym planie — postać Jonasa Ba- 
sanavićiusa. Działa on cały czas ponad podziała
mi, stara się dojść do wspólnego mianownika — 
nie tylko z narodowcami, ale i z przedstawiciela
mi socjaldemokratów, ludowców. Po proklamo
waniu niepodległości nie dążył do zajęcia kierow
niczych stanowisk państwowych, unikał konfron
tacji. Przypomnę, że nie przeniósł się do Kowna, 
pozostał w Wilnie, gdzie zmarł w 1927 roku, po
chowany na cmentarzu Rossa.

Podobną rolę próbował później spełniać An- 
tanas Smetona. Również przyświecała mu idea jed
ności narodowej. Pragnął też unikać podziałów, 
za wszelką cenę wzmocnić młode państwo, ! to z 
korzyścią dla wszystkich, jak często akcentował. 
Jednak grudniowe wydarzenia 1926 roku, później 
— zerwanie z chrześcijańską demokracją i in. zro
biły swoje, wywołały niejednoznaczne reakcje w 
społeczeństwie, dlatego jego postać była i jest po
strzegana niejednakowo. Jednakże jego dokona
nia, osiągnięcia górują nad popełnionymi błęda
mi, niedociągnięciami.

Dokończenie na str. 3

(

i 
I 
1

1

i
i
I 
1

a

'i



Przesyłam serdeczne życzenia wszyst
kiego najlepszego. Pragnę podziękować za 
wysiłek w zorganizowaniu mojej wystawy 
w ub.roku w miłej Galerii Paiistwa, po
moc w czasie naszego pobytu w Wilnie.

To była dla mnie i mojej rodziny rów
nież możliwość poznania Ziemi naszych 
Pradziadów—zachowuję w pamięci pięk
ne wspomnienia krótkich chwil, spędzo
nych w tym wspaniałym Kraju.

Astrid (Balińska) 
Madryt, Hiszpania

Rada cudzoziemców 
w Monachium

W roku 1974 Rada Miejska w Mo
nachium postanowiła powołać Pomocni
czą Radę Cudzoziemców (Auslanderbe- 
irat), której zadaniem byłoby reprezento
wanie interesów łudzi pochodzenia nie- 
niemieckiego, stanowiących 17proc, ogó
łu mieszkańców miasta.

Początkowo Rada miała skład mie
szany: 13 jej członków stanowiłi Niemcy, 
powoływani przez władze miejskie, reszta 
zaś — w łiczbie 26, to byłi cudzoziemcy, 
kierowani do Rady przez organizacje na
rodowościowe. Dopiero w 1991 roku zor- 
ganizowano wybory bezpośrednie, podczas 
których poszczególne grupy narodowościo
we wybrały w tajnym głosowaniu swoich 
przedstawiciełi do Rady, która składała się 
tym razem wyłącznie z cudzoziemców i 
Uczyła 40 członków. Na podstawie nowej 
uchwały Zarządu Miejskiego Rada zosta
ła wybrana na 6 łat. Rada miała być cia
łem niezależnym i apolitycznym.

Głównym zadaniem tej Rady jest 
między innymi:

— integracja różnych grup narodo
wościowych i obrona ich prawa do pielę
gnowania własnych kidtur, zwyczajów i 
reUgii;

— zwałczanie wszelkich form dys
kryminacji rasowej. Rozgrywki polityczne 
w krajach pochodzenia nie odgrywają żad
nej roli w pracach Rady, jak również ogra
niczenia w prawach kobiet w niektórych 
krajach, nie mogą mieć jakiegokolwiek 
wpływu na pozycję kobiet w zasięgu dzia
łalności Rady.

Rada stara się o równole^e z mło
dzieżą niemiecką szanse nauki dla mło
dzieży cudzoziemskiej i ułatwienie im startu 
zawodowego. Popiera również wszelkie 
formy organizowania się obcokrajowców 
w narodowe stowarzyszenia i związki

W Radzie tej, niestety, nie było przed
stawicieli Polonii Monachijskiej i kiedy w 
ub. roku ogłoszono nowe wybory doAu- 
slanderbeirat-u, polskie organizacje, dzia
łające na tym terenie, postanowiły ten błąd 
naprawić i zgłosić swych kandydatów, któ
rzy by mogli reprezentować interesy pra
wie 9 tysięcy Polaków, mieszkających w 
Monachium.

Na wspólnym posiedzeniu przedsta
wicieli polonijnych organizacji ustalono 
listę kandydatów do Auslanderbeirat-u. 
Wśród innych znalazł się na niej niżej 
podpisany. Zostałem też upoważniony do 
reprezentowania naszej polskiej listy wy
borczej podczas przedwyborczych spotkań 
z władzami miasta.

Rozpoczęliśmy kampanię wyborczą, 
która polegała na wydrukowaniu kilku 
tysięcy ulotek Przez szereg niedziel rozda
wane były one podczas mszy w dwóch mo
nachijskich parafiach polskich oraz pod
czas spotkań Polaków, organizowanych z 
różnych okazji w tym okresie. Wszyscy 
Polacy, takjak i inni obcokrajowcy, otrzy
mali osobiste zawiadomienia z adresem 
lokalu wyborczego i terminem wyborów.

30 listopada 1997 roku odbyły się 
wybory. Nasza lista nie przeszła. Do tum 
wyborczych poszło 0,5 proc. Polaków 
uprawnionych do głosowania...

Ten druzgoczący wynik świadczy o 
całkowitym braku zainteresowania na
szych rodaków tą formą współpracy z wła
dzami niemieckimi.

Na częściowe usprawiedliwienie tej 
wyborczej absencji dodam, że przegląda
łem sprawozdania poprzedniej Rady za 
okres minionych 6 lat i nie znalazłem żad
nych konkretnych osiągnięć, które uspra
wiedliwiałybyjej istnienie. Wygląda na to, 
że władze miasta Monachium zafundo
wały sobie „ listek figowy ”, aby zamanife
stować swoją rzekomą troskę o obywateli 
tego miasta cudzoziemskiego pochodze
nia.

Anatol Kobyliński 
Monachium, Niemcy

WILEŃSKIE AKTUALNOŚCI KULTURALNE
Galeria

Wokół Mickiewicza
ze stron — i organizatorzy, i uczest- 

ganizacje społeczne chcą aktywnie nicy.
Różne towarzystwa, kluby, or- 

włączyć się do obchodów rocznicy 
urodzin Adama Mickiewicza. Po- wraz z obszerniejszą zapowiedzią 
wstaje jednak pytanie, czy zrobią to ciekawych imprez, dotyczyło Y Mię- 
na własną rękę, czy też dołączą do dzynarodowych Spotkań Poetyckich 
większych imprez, planowanych w
związku z obchodami. Właśnie z za- ganizatorem których jest nasza re- 
miarem zastanowienia się m.in. nad dakcja i galeria. W tym zakresie mo-
podobnymi kwestiami zebrał się 5 gliśmy dokładniej poinformować ze-
lutego w redakcyjnej galerii Polski branych o planowanych imprezach. 
Klub Dyskusyjny. zaprosić do regularnego czytania

„Znad Wilii”, gdyż na łamach na-Już na początku rozmowy stało 
się jasne, że brakuje dokładnej in- szego pisma od lat stale obecna jest 
formacji na temat planowanych tematyka Mickiewiczowska.
przedsięwzięć wokół jubileuszu Najważniejsze jednak, co zosta- 
Wieszcza. I to zarówno na szczeblu ło podkreślone podczas spotkania, 
krajowym, jak też lokalnym. Powo- by w tym wszystkim był obecny i od
lana Komisja Państwowa nie jest na czuwalny duch poezji Mickiewicza, 

1 \ . '• była zrozumiała jego wielkość. Nie
kich imprez. W du^m stopniu tłu- chodzi zaś jedynie o wpisanie się do 
maczy się to tym, że do końca nie statystyki imprez.

razie w stanie ogłosić listę wszyst- 

zostały rozwiązane sprawy środków.
przeznaczonych na to, które są 
zresztą znacznie mniejsze niż po
trzeby. Zmusza to, oczywiście, do 
ciągłych zmian planów. Podobnie
jest z terminami poszczególnych Grzegorzem Leończukiem, młody- 
przedsięwzięć, o niektórych mówi ’ ' ............... ' ' '
się jedynie w przybliżeniu. Z jednej
strony jest to niejako dopuszczał- wersytetu, związanymi dotychczas z 
ne, ponieważ rok mickiewiczowski pismem „Witraże” i planującymi 
dopiero się zaczął, z drugiej jednak wydawanie nowego periodyku. W 
należałoby przyśpieszyć wszelkie planach — również współpraca z 
działania, związane z informowa- twórczym środowiskiem Wilna, stąd 
niem na jak najszerszą skalę o tych chęć nawiązania stałych kontaktów, 
zamierzeniach. Wygra na tym każda T.D.

Spotkania z Majewską
Na zaproszenie Instytutu Pol- I 

skiego, z dwoma koncertami wy
stąpiła w Wilnie znana piosenkarka 
polska Alicja Majewska. Towarzyszył 
jej, jako akompaniator Włodzimierz ; 
Korcz, autor większości kompozycji । 
artystki, czołowy kompozytor w Pol
sce. Alicja Majewska zachwyciła 
swych zwolenników doskonałą for- । 
mą, jak i tym, że nie dała się unieść

Wileńska sztuka

Warszawie
■i

z inicjatywy Polskiej Galerii Ar-
tystycznej do Warszawy wyrusza wy- berta Reznikovasa, Jarosława Ro- 
stawa prac wileńskich plastyków, kickiego, Wiktora Szocika.
Warszawiacy będą mieli możliwość 
zapoznać się z wileńskim malar- planach jest również wileński wie-
stwem sztuką w Galerii Domu Sztu
ki na Ursynowie (ul. Wiolinowa 14). 
Andrzej Kalina, komisarz wystawy, 
do udziału w imprezie zaprosił dzia
łających przy naszej galerii twórców 
— Yytautasa Ciekauskasa, Ryszar- Wspólnoty Polskiej na Krakowskim
da Filistowicza, Czesława Jachimo- 
wicza, Yytautasa Kalinauskasa, Sta-
nisława Kaplewskiego, Eugeniusza również mistrzów innych narodo-
Konowałowa, Włodzimierza Ma- 
tijkę, Henryka i Ludwika Natalewi-

Zapraszamy do „Kogucika”
Niedzielna szkółka estetyki „Ko- placówki Grażynie Demźiene udało 

gucik” działa już ósmy rok. Uczęsz- się przyciągnąć do pracy młodych, o 
czają do niej polskie dzieci w wieku wysokich kwalifikacjach pedagogów, 
od 4 do 7 lat. Odbywają się tu zajęcia „Kogucik” mieści się w lokalu Wi-
z plastyki, muzyki, tańca, również lek- leńskiej Szkoły Średniej im. Wł.Sy- 
cje języków obcych. Kierownikowi rokomli.

fi

Nasze pierwsze „dzieła sztuki”— uczniowie niedzielnej polskiej szkółki es
tetyki „Kogucik”

Względnie dużo informacji.

„Maj nad Wilią”, podstawowym or-

* * *
Po debatach Klubu Dyskusyjne

go odbyło się jeszcze jedno spotka
nie — poetów z gośćmi z Białego
stoku — Magdaleną Roszkowską i 

mi twórcami, działającymi w środo
wisku akademickim tamtejszego uni- 

banalnej, „komercyjnej fali” — jej 
wykonawstwo zawierało w sobie naj
lepsze tradycje polskiej piosenki es
tradowej, jak tez i nutkę subtelnego, 
może coraz mniej modnego dziś — 
dramatyzmu.

Alicja Majewska i Włodzimierz 
Korcz odwiedzili naszą galerię, gdzie 
odbyła się miła rozmowa kameralna.

T.B.

czów, Czesława Połońskiego, Ro-

Otwarcie nastąpi 3 marca, w 

czór poetycko-muzyczny.
Jest to kolejna prezentacja sztu

ki naszej galerii w Warszawie. W 
czerwcu ub.r. wileńskich artystów 
Polaków prezentowaliśmy w Domu

Przedmieściu, następnie w Pułtu
sku. Obecnie można obejrzeć prace 

wości, uznanych w wileńskim śro
dowisku.

O'

Fot. Bronisława Kondratowicz

Jadwiga Pietraszkiewicz 
w Wilnie

Na zaproszenie naszej galerii i re
dakcji dwutygodnika „Znad Wilii” oraz
Stowarzyszenia Techników i Inżynie
rów Polskich na Litwie w Wilnie prze
bywała prof. Akademii Muzycznej w 
Łodzi Jadwiga Pietraszkiewicz, dawna 
wilnianka, solistka Opery Wileńskiej, 
laureatka wielu nagród litewskich i 
polskich, pedagog z imponującym do
robkiem.

Prof. Jadwiga Pietraszkiewicz przy
była do Wilna z pianistką Aleksandrą 
Nawe oraz ze .swymi wychowankami— 
Aleksandrą Zielińską i Krzysztofem 
Witkowskim. Oni też popisali się trzy
krotnie swoimi możliwościami wokal
nymi — w galerii. Instytucie Polskim 
oraz większym recitalem w Akademii 
Muzycznej. Natomiast prof. Pietrasz
kiewicz miała okazję spotkać się z wiel
bicielami swej twórczości, przyjaciółmi.

Były to niezwykłe wzruszające chwi- Jako galowy można uznać koncert
le, chociażby spędzone w Galerii, gdzie wychowanków prof. Pietraszkiewicz w 
doszło do spotkania gwóch koleżanek Małej Sali (duża w remoncie) Akade- 
—znanej przed laty solistki i nie mniej mii-Muzycznej, gdzie zgromadził się 
znanej w naszej społeczności nauczy- kwiat społeczności muzycznej Wilna.znanej w naszej społeczności nauczy
cielki Heleny Zacnarkiewicz. Do gale- . „ Pani Jadwiga miała okazję powitać
rii przybyła też siostra nieżyjącej już swych partnerów wokalnych, jak też 

I uczniów-Litwinów, m .in. Yla dasa Ća-solistki, z którą śpiewała pani Jadwiga 
— Eleny Czudakowej, Inessa Makow
ska, która utworzyła fundusz wspiera
nia młodych artystów. W czasie spo
tkania niesamowitą pamięcią, co doty
czy ról prof. Pietraszkiewicz, zaśpiewa- 
nych w Wilnie, popisał się Olgierd Ko- chowankowie brawurowo wykonali 
rzeniecki, lekarz-okulista, ale też do-
skonały znawca sztuki operowej. Na 
spotkanie, które miało charakter ka
meralny i niemal prywatny, przybyli mi
łośnicy jej sztuki z innych miast, w tym z 
Kowna.

'l
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Aleksandra Zielińska, Krzysztof Witkowski - wychowankowie prof.
Pietraszkiewicz oraz pianistka Aleksandra Nawe

Fot. Bronisława Kondratowicz
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Diabeł Polski
Jak sobie wyobrażamy diabla? Czar

ny, z brodą, rogami, ogonem i kopyta
mi? Część przedstawiłaby go pewnie jako 
elegancika, próbującego ukryć swoje ce
chy. Jeszcze dla kogoś jest to po prostu 
bezosobowa siła zła. Któż to jest? Silny 
duch, któiy pociąga i przyciąga, wydaje 
się atrakcyjny w swojej tajemniczości. W 
końcu to „książę tego świata”, jego pe
łnoprawny obywatel.

„Żyiq sobie diabełkowie od wieków 
wśród nas i w nas. Różne mają oblicza i 
różne imiona"—czytamy w katalogu wy
stawy, którą można oglądać w galerii- 
"Skliautai”, zorganizowanej przez Insty
tut Polski oraz Muzeum Prywatne 
„Przedpiekle” w Warszawie. Właścicie
lem kolekgi jest Wiktoryn Grąbczewski, 
pochodzący z Łączycy, gdzie podobno 
„jeśli kamieniem rzucisz, zaraz diabla tra
fisz”. Oswojony jest więc z tymi stworami 
od dziecifistwa, czuje do nich sympatię...

Kolekcja istnieje 38 lat. Powstała 
z darowizn, zwłaszcza twórców ludo
wych, zakupów z funduszy prywatnych 
i stypendiów Ministerstwa Kultury i 
Sztuki w latach 1975-82. Każda rzeź
ba, rysunek, grafika, ekslibris, obraz 
czy publikacja — wywodzi się z poda
nia, legendy, opowiadania czy aneg
doty folklorystycznej.

Okazuje się, że diabeł niejedno ma 
imię, że mamy swojego polskiego czarta, 
szatana, psotnika... Pierwsze skojarzenia 
— symbol zła, nieszczęścia, przewrotno
ści. Należy się go bać, uciekać przed nim, 
zwalczać. Właściciel ekspozycji uważa, że 
diabeł nie jest ani straszny, ani zly. Źró
dłem informacji o innej, lepszej stronie

Prof. Jadwiga Pietraszkiewicz 
znowu w Wilnie

sasa, Yladę MikStaite, Juditę Uśinska- 
ite. Były łzy wzruszenia, wspomnienia.
radość spotkania po latach. Prof. Pie
traszkiewicz popisała się doskonałą 
znajomością języka litewskiego, a jej wy- 

m.in. kilka utworów kompozytorów li
tewskich.

Do wizyty prof. Jadwigi Pietrasz
kiewicz powrócimy w następnym nu
merze pisma.

R.M.

f

czarta, szatana są podania, klechty, le
gendy. Dlatego też obok diabla kusiciela, 
psotnika, pijaka, rozpustnika, pojawiają 
się diabły patriotyczne, sprawiedliwe, pil
nujące, u^kowe itd.

Czy diabeł polski różni się od litew
skiego? Chyba nie. To w nas tkwi przy
czyna takiego, a nie innego odbioru tych 
stworzeń, których nikt nigdy nie widział, 
ale które bardzo silnie oddziaływają na 
wyobraźnię.

„Jakie są diabły naprawdę: dowcip
ne, wesołe, figlarne, zabawne, psotne i to
warzyskie; lubią się bawić, popić i poswa- 
wolić; kochają nas, a zwłaszcza dziewczy
ny; opiekuńcze i pełne poświęcenia; wspó- 
łczujące, o wrażliwym sercu; sprawiedliwe, 
naiwne i łatwowierne... ”.

Oby. Ideał, do kórego warto 
dążyć...?

( 
! j 
i I

Teresa Dalecka
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Początek na str. 1
Z sygnatariuszy Aktu 16 lute

go 1918 roku wymieniłbym Petru
sa Klimasa, wówczas ż^letniego 
młodzieńca. Zaangażowanie w 
sprawy państwowe pozwalają 
umieścić jego nazwisko wśród naj
bardziej wpływowych i znanych 
postaci owego okresu (w latach 
1925-1940 był ambasadorem RL 
we Francji — A.P.).

— Jak Pan scharakteryzowa
łby postać Stanisława Narutowi
cza, brata pierwszego prezyden
ta Polski, który znalazł się w dwu
dziestce sygnatariuszy? To prze
cież niejako symbol porozumie
nia polsko-litewskiego, którego w 
1918 roku tak bardzo brakowa
ło... Liewska Taryba po podpisaniu Aktu 16 lutego 1918 r.;

Znad Odry

Wielki
Biały Brat

— Narutowiczowie pochodzili 
ze szlachty żmudzkiej, uważali sie
bie za spadkobierców Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. W 1918 
roku musieli dokonać nie lada 
wyboru — opowiedzieć się za Li
twą, kontynuując tradycje Wielkie-
go Księstwa, chociaż to i nie była —.............
ta sama formacja państwowa, bądź Polakami, Żydami, Białorusinami

80-lecie państwa litewskiego

Należało dokonać wyboru

powiązać swój los z Polską, z pol- i in. w jednym państwie. Trudno
skością, kulturą polską. Gabriel wyobrazić, jak inaczej można było 
Narutowicz, jak wiemy, walczył o utrzymać Wilno w granicach pań- 
niepodległą Polskę i został przez stwa litewskiego, gdzie w społe- 
Sejm RP wybrany na pierwszego czeństwie dominuje ideologia na- 
prezydenta, a Stanisław wybrał rodowców, której podstawowym 
inną drogę — był zwolennikiem twórcą był Smetona.
państwa litewskiego. Podobny los Wilno przez cały czas dla Litwi-
spotkał wiele rodzin szlacheckich, nów było nierozłączne z ideą wol- 
Przypomnijmy chociażby Ogiń- ności i samodzielnego państwa, cho-
skich, Romerów, Dowgirdów. Do ciąż i dominował wtedy w mieście
końca trudno narodowościowo pierwiastek nielitewski. Faktycznie 
określić za kogo siebie uważali. Za konfrontacji uniknąć było bardzo 
Polaków litewskiego pochodzenia, trudno, nawet przy kantonalnym
za Litwinów polskiego pochodze- układzie Litwy ze stolicą w Wilnie.
nia, za Litwinów mówiących po Między tymi kantonami w pewnym
polsku? latania tego rodzaju mo
żna mnożyć. Z pewnością Stani-

miejscu musiałaby zaistnieć grani
ca, w każdym wypadku mieszkańcy

sław Narutowicz, to symbol zgo- byliby podzieleni na dwie grupy. Czy 
dy, zbliżenia w stosunkach poi- potrafiliby żyć w zgodzie, uszano- 
sko-litewskich, chociaż znacznie wać jeden drugiego?
dalej w tym kierunku poszedł Mi- — W konflikcie o Wilno głów-
chał Romer, historyk prawa, wie- ną postacią był Józef Piłsudski.
loletni wykładowca i rektor Uni- Nigdy nie ukrywał swego litew-
wersytetu Witolda Wielkiego w skiego pochodzenia, powiązań i
Kownie. Widząc, że nie da się roz
strzygnąć sprawy Wilna z korzy-
ścią dla Lit^, po klęsce projektu polityczne.

sentymentów do Litwy, co na pew
no miało wpływ na jego decyzje

Litwy Kantonalnej, czyli Hyman- — Przypominam sobie takie
sa, opuszcza miasto i mieszka, pra- zdjęcie, zrobione w Druskieni-

lita Obojga Narodów. Potomkowie 
szlachty w tym okresie nie za wie
le decydowali, nie za wiele mieli 
do powiedzenia. Inicjatywa spo
łeczna zaczęła przechodzić do in
teligencji miejskiej, robotników, 
chłopów. Ani Litwini, ani Polacy 
nie chcieli żyć w kraju podobnym 
do tego, który uległ rozbiorom. Co 
więcej — Litwini swą wolność, 
niepodległość rozumieli w proce
sie różnienia się od wszystkiego co 
polskie. Należy zauważyć, że takie
go problemu nie było w stosunku 
do kultury niemieckiej, chociaż jej 
wpływy na zachodnią część Litwy 
przez wiele stuleci byty mocno 
odczuwalne. Za sojusznika, patro
na swego państwa litewska spo
łeczność nie przypadkowo wybra
ła Niemcy.

Pamiętajmy przy tym, że w 
pierwszej połowie stulecia wszel
kie decyzje polityczne, społeczne 
jeszcze byty podejmowane z pozy
cji sity. Dziś problemy można roz
wiązywać drogą umów, negocjacji, 
dyplomatycznie. Przed kilkudzie
sięciu laty w najmniejszych spo
rach wybuchały wojny, konflikty 
zbrojne. Jako stulecie sity przej-

rzy próbowali działać na rzecz 
porozumienia polsko-litewskie-

I?go.'
— Bardzo bym nie chciał, 

żeby użyto tu słowa „okupacja”. 
Na razie nie wiem, jakim innym 
go zastąpić, żeby pojęcie było do 
przyjęcia przez wszystkich miesz
kańców Litwy. Niestety, świado
mość ludzka, stereotypy powoli 
ulegają zmianie — potrzebny jest 
czas. Mimo drażliwych momen
tów, są osobistości, bliskie do 
przyjęcia dla wielu z nas. I formu
jąc ekspozycję, a Wilno między
wojenne nie powinno być pomi
nięte, obowiązkowo znajdzie się 
miejsce na obraz Ferdynanda 
Ruszczyca, zdjęcia Jana Bułhaka, 
widok z Trzema Krzyżami autor
stwa Antoniego Wiwułskiego, tak 
bardzo popularny w różnych mia
stach na początku wieku, na książ
ki Henryka Łowmiańskiego i in., 
którzy wykładali na Uniwersyte
cie Stefana Batorego, wileńskich 
poetów - Czesława Miłosza i Kon
stantego Idelfonsa Gałczyńskie
go.

Aczkolwiek w naszym społe
czeństwie jeszcze wynikają różne
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Dom Sygnatariuszy, stan obecny; Alfredas Bumblauskas (po środku) podczas jednego ze spotkań h" galerii „Znad Wilii", obok—plastyk Aleksandra Jacovskyte 
(z lewej) i Arvydas Saitenis, rektor Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych

cuje w Kownie, chociaż na co dzień 
rozmawiał, pisał po polsku.

— Czy zupełnie nie zostawa
ło wtedy szans, Pana zdaniem, na 
federację z Polską, na uniknięcie 
konfliktu polsko-litewskiego?

— Jeśli mówić na ten temat, 
to należy przede wszystkim brać 
pod uwagę możliwość Litwy fede
racyjnej, utworzenia Republiki 
Litewskiej z dwóch kantonów — 
mniej litewskiego wokół Wilna i 
bardziej litewskiego przy Kownie 
(wiele o tym pisali - polski histo
ryk Juliusz Bardzach i poeta, pu
blicysta Tomas Venclova). Był to 
jeden ze sposobów współżycia Li
twinów z ludnością nielitewską —

kach: Józef Piłsudski, siedzący na 
ławce. Jego smutny wzrok skier- 
wany w dal, za Niemen. Można 
przypuszczać, co myślał o Litwie, 
która również była jego Ojczyzną. 
Gdy wkraczał za wojskiem pol
skim w kwietniu 1919 roku do wy
zwolonego od bolszewwików Wil
na, zwrócił się do jego mieszkań
ców; „Przyszliśmy wyzwolić was i 
nas”. Czy miała szansę urzeczy
wistnienia jego federalistyczna 
koncepcja? Skłonny jestem sądzić, 
że była to idea utopijna.

Nie w sposób było na począt
ku stulecia całkowicie nawiązać do 
tradycji państwa o demokracji szla
checkiej, jakim była Rzcczypospo-

Fot. Jerzy Karpowicz
dzie do historii obecny wiek. Mam zgrzyty, animozje z historią w tle.
na myśli dwie wojny światowe. nie sposób nie zauważyć postępu.
utworzenie państw totalitarnych, _ wielkiego kroku naprzód, jaki do-
jakimi byty Niemcy hitlerowskie i 
ZSRR. Również gdy rozstrzygał 
się polsko-litewski konflikt o Wil
no w latach 1918-1920, pertrak
tacji, rozmów przy wspólnym sto
le było nie za wiele. Jako że nie 
udało się rozstrzygnąć sporu dro
gą pokoju, bez większego namysłu 
zastosowano siłę wojskową.

— Wróćmy jeszcze do tema
tu ekspozycji w Domu Sygnata
riuszy. Jak będzie przedstawio
ny tam problem Wilna, czasy 
jego przynależności do Polski? 
Czy przypomni się Polaków, któ-

konał się w kierunku wzajemne
go zrozumienia, tolerancji. Nawet 
sam ten fakt, że na łamach „Znad 
Wilii” dyskutujemy na wszystkie, 
nurtujące nas problemy histo
ryczne bez ograniczeń, wyrażamy 
swoje zdania i poglądy, wiele po
zytywnego w zakresie polsko-li
tewskich kontaktów oznacza, ro
kuje w tym kierunku dobre per- 
spekywy. Sądzę, że są wszelkie 
możliwości, Polakom na Litwie i 
Litwinom, 16 lutego razem ob
chodzić wspólne święto.

— Dziękuję za rozmowę.

Cywilizacja amerykańska, to 
jest to, do czego ponoć tęskniły w 
ukryciu wszystkie warstwy narodu 
polskiego, jęcząc pod rosyjskim 
butem i polskim partyjnym batem. 
Gdy więc „sprawiedliwość dziejo
wa” zwyciężyła ducha Jałty, Polacy 
rzucili się w objęcia Ameryki (mam 
tu na myśli USA, choć przecież Pa
ragwaj, Meksyk lub Brazylia to rów
nież Ameryka, ale tak się porobiło, 
że mamy na tym odcinku dziwne 
-uproszczenia i przekłamania, a to 
dlatego, gdyż nie używamy precy
zyjnie języka ojców naszych, amen).

Za karę, że musieliśmy chodzić 
na dni filmu radzieckiego, słuchać 
piosenek Kraju Rad, należeć do 
TPPR-u dziś pławimy się od rana 
do późnej nocy w amerykańskich 
filmach i zgodnie z nimi prowadzi
my amerykański styl życia.

Przesiedziałem ostatnio kilka
naście dobrych wieczorów przy te
lewizorze, oglądając w miarę mo
żliwości ze skupieniem co nam pro
ponuje subkultura amerykańska. 
Szczerze mówiąc długo wysiedzieć 
się nie da, ale cóż...

Zaobserwowałem, jak powoli, 
ale systematycznie robimy się ze
wnętrznie coraz bardziej amery
kańscy, jak przesiąkamy ich zwycza
jami, przyjmujemy je bez zastrze
żeń, jako coś lepszego (bo z atrak
cyjniejszego świata!), co usuwa na
sze, przaśne, siermiężne, ale „ty
siącletnie” obyczaje.

Grilujemy zamiast piec Węłba- 
ski przy ognisku, obok Święta 
Zmarłych cichcem (jeszcze) wcho
dzi Halowwen; Walentynki już się 
zadomowiły. Kiedyś sezon świą
teczny przed Bożym Narodzeniem 
zaczynał się kilka dni przed wigilią, 
choinki zapalane dzień, dwa wcze
śniej. Obecnie okres świąteczny 
(czytaj: zakupów) wyznacza data 
zapalenia choinki gdzieś w Wa
szyngtonie (przez samego prezy
denta USA), co pokazują wszyst
kie stacje telewizyjne. Lokuje się to 
pod koniec listopada, chyba nawet 
przed Andrzejkami. Wiadomo — 
Ameryka chce targować jak najdłu
żej. A my, jak za panią matką.

Najbardziej chyba jesteśmy 
zdominowani przez USA w sferze 
języka. Angielski jest tzw. językiem 
światowym, raz z powodu rozległo
ści dawnych kolonii angielskich, 
dwa z powodu używania go przez 
największe mocarstwa światowe. 
Ponieważ chcemy (lub; musimy) 
wchodzić w kontakty z USA, zobo
wiązani jesteśmy znać językjakim 
posługują się tamtejsi ludzie, bo 
oni polskiego się nie nauczą (zresz
tą większość z nich o Polsce nawet 
nie słyszała).

Kontakty te to przede wszyst
kim gospodarka; a więc język naj
nowszych technologii, w tym kom
puterowych, to of course, angiel
ski. Druga ważna płaszczyzna, 
gdzie „bez łaski” musimy posługi
wać się angielskim to wojskowo
ść, jeżeli chcemy do NATO. Wia
domo — chcemy. Trzecia sfera 
wpływu tegoż języka na nas — to 
kultura, gdzie ponoć jesteśmy naj
mocniejsi. Wystarczy jednak po
patrzeć, jak nasze dzieci używają 
nazw anglojęzycznych zespołów 
muzycznych, jak polscy i inni eu
ropejscy muzycy przebijają się na 
rynku w języku Albionu, żeby zro
zumieć, jak niewele miejsca pozo
stało na polszczyznę. Oczywiście 
nad Odrą, Wartą i Bugiem można 
(jeszcze?) śmiało używać polszczy
zny, ale wówczas pozostanie się 
jakby w takim dużym skansenie. 
Nic co wartościowego (w kulturze, 
gospodarce itd.) nie przebije się 
do świata, jeżeli nie zakomuniku
je o tym po angielsku.

Cóż więc robić? Uczyć się te
goż języka, czy (bezskutecznie) boj
kotować go? Wót, problema...

Eugeniusz Kurzawa
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200-r oczni ca urodzin Adama Mickiewicza

1

Jedną z najbarwniej

Ostatni zajazd
Tematyka mickiewiczowska na łamach „Znad

na Litwie?
Andrzej Syrokomla-Bułhak

opisanych mowiczów i Uzłowskiego, Czombrów
scen w „Panu Tadeuszu” jest opis za- zprzyległościami. Oddając wet za wet, 
jazdu szlachty na Soplicowo. Utrwa
lił się on w naszej pamięci jako „ostat-

Opis zajazdu kończy Mickiewicz 
stwierdzeniem: „Taki miał koniec za-

Uzłowski zajechał niebawem folwark jazd ostatni na Litwie", które objaśnia

ni zajazd na Litwie”. Okazuje się jed
nak, że do miana tego „ostatniegoego” 

(nie

zubkowski, zgromadziwszy służbę dwór- natychmiast w przynisie:„iyH'afy ipóż- 
ską i przeszło dwudziestu szlachty oko- niej jeszcze zajazdy, lubo nie tak sławne, 
licznej, razem około 60 ludzi. Żorga- dosyć jednak głośne i krwawe. Około

pretenduje ich co najmniej cztery (nie
licząc zajazdu myskiego, o którym ekonom czombrowski, imć pan Ma- nowogródzkim pobił na zajeździć cały 
piszę przy innej okazji), dej Majewski, rodzony — po kądzieli garnizon nowogródzki i dowódców za-

Co to był taki zajazd? Wyjaśnia —dziad A. Mickiewicza. Żeby zaś pod- brał w niewolę".
nam to sam Mickiewicz w komenta- nieść wszystkie potrzebne okoliczności, Wacław Borowy, za Chryzosto-
rzu do „Pana Tadeusza”, gdzie czyta- dodajmy i to, że przezorny „dowódca" mem Ładzicem precyzuje, że ów „oby- 
my: zapewnił sobie także pomoc gromady watel U,, to nasz dobry znajomy z po-

„Za czasów Rzeczypospolitej Pol- uzbrojonych kozaków. Jakoż zajazd się przedniego zajazdu — Ignacy Uzłow-
skiej egzekwowanie wyroków sądowych powiódł, zagrabiono zubkowski inwen- • ■ - • “
było bardzo trudne w kraju, gdzie wła- tarz, stratowano zasiewy, a nie odbyło 

się bez gwałtów na mieszkańcach. Po-

nizowałzaś ten zajazd i stanął na czele roku 1817obywatel U... w województwie

dza wykonawcza nie miała prawie żad
nej policji pod swymi rozkazami, a oby
watele możni trzymali nadworne pułki, 
niektórzy nawet, jak książęta Radziwi
łłowie, kilkunastotysięczne wojska. Za-

ski z Czombrowa. Zajazd ten wynikł z 
procesu z niejakim Siemiradzkim, któ-
ry wygrał w sądzie i uzyskał u władzy

czem sprawa — w żółwim zapewne za- wysłanie do Czombrowa zbrojnego 
przęgu—przez obustronne pozwy wje
chała w podwoje sądu nowogródzkie- ___________ ,__________ ________

, , , go. Otóż wieść o tym to niewątpliwie szy swoich ludzi w kamienie, cepy i wi-
łujący więc (skarżący ■—A.B.), uzy- zajeździć, utrzymana w tradycji rodzin- i...............

garnizonu dla egzekucji. Wówczas to
Uzłowski urządził zasadzkę, uzbroiw

skawszy dekret (wyrok — A.B.), mu- 
siał po egzekucję udawać się do stanu

szy swoich ludzi w kamienie, cepy i wi- 
dly; pobitych i powiązanych żołnierzy

nej, najpewniej z opowiadania matki odwiózł do Nowogródka. Skazano go 
doszła do poety i wplotła się w wątek 

rycerskiego, to jest do szlachty, przy któ- poematu ”.
j \......................... , ’ Opis ten wymaga pewnego spro-

Zbrojni krewni, przyjaciele i powiernicy stowania i uzupełnienia: dziad Ada-

za to na Sybir, ale uwolniła go protek
cja (czyt, łapówka). Borowy stwierdza 
na koniec: „ W Czombrowie to przecież 

...... , odbył się... ostatni zajazd na Litwie" (na
(mieszkańcy danego powiatu — ma — czombrowski ekonom, który przekór temu, co pisał o tym Mickie-
A.B.) ciągnęli z dekretem w ręku i w stał na czele tej hecy, miał na imię wicz), W ten to sposób mamy dwa ta- 
towar^stwie woźnego zdobywali, czę- Mateusz (Maciejem był jego ojciec), kie.„ostatniezaja^”.
sto nie bez rozlewu krwi, dobra przy- a jego pozycja w majątku —w świetle Ale to wcale nie koniec. Kolejną
sądzone żałującemu, które woźny legał- zaistniałych wydarzeń, wydaje się być informację na ten temat znajdujemy
nie tradował lub w posesję oddawał, zupełnie inna, w „Kronice życia i twórczości Adama
Taka egzekucja zbrojna dekretu nazy- Jarosław-Marek Rymkiewicz Mickiewicza”, gdzie pod datą „sobo- 
wała się zajazdem...” dotarł do dokumentów sądowych ta—niedziela 10-11,XII, 1821 r, odbył

Zająłem się tematem zajazdów ' ' ' ’ ................................................ ....

rej była także władza wykonawcza.

Jarosław-Marek Rymkiewicz 
dotarł do dokumentów sądowych
sprawy, która — jak to cytowałem się zajazd Wierzbowskiego i Drogata 
'Nyże.] „wjechała w podwoje nowogródz-

ópisu miejscowości Zubkowo vel kiego sądu” i ustalił nazwiska czoło-
przy okazji zbierania materiałów do

Zubków, w pobliżu Czombrowa, po
nieważ stąd właśnie wyruszyła oneg- 
daj zbrojna ,fupa”, aby odbyć „ostat
ni zajazd na Litwie”, co nam zasuge
rował skutecznie Mickiewicz. Okazu
je się, że nie był on ostatnim chrono
logicznie, ale tak go od czasu prze
czytania „Pana Tadeusza” odbieramy.

Jak to więc było z tymi zajazda-

na posiadłości Uzłowskich”. Szczegó
ły tego zajazdu na razie są nam nie
znane.wych uczestników zajazdu. Byli nimi,

obok kozaków i dworskiej służby. Prawdę mówiąc, Imć Pan Ignacy 
sąsiedzi Uzłowskich: Jezierscy, Ma- Uzłowski musiałbyć nie lada zawadia- 
luszyccy, Wołczaccy, Nowiccy, Cze- ką; trzy najgłośniejsze zajazdy na jego 
czotowie, Żylichowscy, Hryniewiczo- terenie! W tym czasie odbyła się Insu- 
wie, Bułhak, Sasinowiczowie, Buła- rekcja Kościuszkowska, wojna z Mo-
towie. Cytuję dalej Rymkiewicza: skwą, rozbiory, przeszły dwie wielkie 
„Trudno sobie wyobrazić, żeby jakiś r—'' * - • ---------- • o . i- _armie — a oni w tym swoim Soplico-
ekonom mógł dowodzić Czeczotami, 

mi? Zajmijmy się nimi po kolei: Wołczackimi, Bułhakami... ”Rymkie-
Jak pisze Przyboś: „ Obchodzący wicz domniemywa, że Imć Mateusz 

nas zajazd odbył się jeszcze w XVI 11 m Majewski pełnił w Czombrowie wa- macje o przebiegu i szczegółach 
Latem 1794 r korzystając z zamieszek żniejszą funkcję niż nadzorcy pańsz- Sąsiedzkich potyczek młody Mickiewicz 
politycznych, załatwiano—nie tylepra- czyźnianych chłopów. Określa go (Aniela Uzłowska, żona Ignacego, była 
wem, ile lewem — w Nowogródczyż- mianem zarządcy czombrowskich matką chrzestną Adama).
nie także różne zastarzałe porachunki włości, równego stanem uczestni- Skończyło się to wszystko tak, jak 
sąsiedzkie. Wtedy to Ludwik Hreczy- kom burdy. Czy to takie ważne? się skończyć mogło: zapożyczony u
cha (takiej pisowni nazwiska używa Okaże się ważne w dyskusji o po- zakonników z pobliskiej Wałówki na
—K£.), właścicielfolwarku Zubków, chodzeniu rodów Mickiewiczów i opłaty, kary i łapówki, zmuszony był
urządził zajazd na majętność Harasi- Majewskich, Uzłowski w końcu sprzedać Czom-

włości, równego stanem uczestni-
kom burdy. Czy to takie ważne? 
Okaże się ważne w dyskusji o po-

Wjazd hrabiego na folwark Macie-ZNAD WILH 
1998.0246 - 28 ,

wie tłukli się cepami, kłuli widłami i 
siekli szablami... o swoje prywatne ra
cje. Miał więc od kogo zebrać infor-

brów palestrantowi nowogródzkiemu 
Kazimierzowi Karpowiczowi. Tak na
wiasem mówiąc: tak się jakoś wówczas 
„składało”, że nabywcami zadłużonych 
majątków (wystawianych na tzw. „eks- 
dywizję”) byli najczęściej prawnicy z 
miejscowych sądów.

O następnym, ostatnim już chro
nologicznie zajeździć, dowiadujemy się 
z tej samej,. Kroniki życia i twórczości... 
„Dnia 12.IV1822r. (środa) odbył się za
jazd Kobylińskiego na Worończę”. Za
jazd ten o tyle jest ciekawy, że tym ra
zem poczubiło się dwóch generałów, 
a więc spotkali się na „ubitym klepi
sku” fachowcy.

Worończa należała wcześniej do 
ostatniego wojewody Nowogródzkie
go Józefa Niesiołowskiego. Po jego 
śmierci (w 1814 r.) syn wojewody, ge- 

' nerał wojsk polskich, Ksawery, miał 
rzekomo zamienić Worończę z gene
rałem Florianem Kobylińskim z Kró
lestwa Polskiego na dobra Piaski, ale 
się z Worończy nie usuwał. Wówczas 
Kobyliński, na czele pięciuset (?) 
uzbrojonych włościan najechał na ob
warowany przez generała-wojewo- 
dzica dwór worończański i atakiem 
od strony ogrodu zmusił go do ka
pitulacji. Czy nie przypomina to — 
jako żywo, potyczki w ogrodzie sopli
cowskim? Autorzy „Kroniki” kończą 
ten opis sugestią: „Kto wie, czy zda
rzenie to, głośne na całą Litwę, nie zo
stało wykorzystane w pomyśle „ Pana Ta
deusza”.

Jak sądzę, zajazd soplicowski miał 
po troszę elementów z wszystkich tych 
zajazdów. Tradycja pierwszego, o któ
rym słyszał zapewne w domu, bliższe 
szczegóły następnych, o których mógł 
już osobiście się dowiedzieć, dożyły się 
na tak bogaty materiał faktograficzny, 
że mógł Mickiewicz ze zwykłej szlachec-

yow. Ilustracja Michała EAndriolłego kiej burdy stworzyć heroiczną i do tego
patriotyczną batalię.

Skorowidz alfabetyczny
Trudno przewidzieć, ilu jeszcze naukowców, badaczy, krytyków po- 

dejmie się penetrowania tematyki mickiewiczowskiej. Ile jeszcze twór
czość Wieszcza wzbudzi kontrowersji. Wypowiedzi jej dotyczące poja
wiły się tuż po opublikowaniu przez poetę pierwszych utworów, I co 
najciekawsze, nadal są odkrywane nieznane karty dzieł mickiewiczow
skich.

Rok 1998 — szczególny pod tym względem, iż został przez Mię
dzynarodowy Komitet UNESCO ogłoszony rokiem Mickiewicza, Ob
chody poświęcone 200 rocznicy urodzin Wieszcza zostały zainauguro
wane.

Włączył się w nie również dwutygodnik „Znad Wilii”, ale przed 
ośmiu laty, kiedy to umieszczono w jego nadtytule apostrofę z „Pana 
Tadeusza”, dla przekory, w kontraście do tamtych czasów, w zrywie nie
podległościowym, jaki wtedy przerwaliśmy. Następnym krokiem były 
sporadycznie pojawiające się publikacje, dotyczące życia i twórczości 
Mickiewicza, percepcji jego dzieł, ich miejsca w badaniach wielu na
ukowców, Ukazywały się one wtedy w rubryce „200 rocznica urodzin 
Wieszcza nie za górami”.

Dzisiaj artykuły, dotyczące Mickiewicza, są stałą pozycją na naszych 
łamach. Ich autorami są krytycy, artyści, dziennikarze, znawcy tematu. 
Naszą aspiracją jest zamieszczenie przede wszystkim tekstów, które pró
bują być odkrywacze wobec problematyki mickiewiczowskiej.

Poniższą bibliografię sporządziliśmy z myślą o Czytelnikach, którzy 
chcieliby prześledzić historię publikacji, dotyczących poety, zamiesz
czanych na naszych łamach,

(Nazwisko autora, tytuł, numer dwutygodnika, rok)
Tomasz Bończa, Środa Literacka z teatrem (21/94),
Alwida Bajor, „Dziady” w reżyserii Jonasa Yaitkusa (13/90),
Stanisław Dziedzic, Mickiewiczowskie pojmowanie małej i dużej 

ojczyzny (6,7/95),
Irena Fedorowicz, Projekty upamiętnienia poety w latach 1905— 

1906 (2/97),
Zofia Hermanowicz, Jeszcze raz o rzeźbach Piotra Hermanowicza 

(20/90),
Mieczysław Jackiewicz, Polski Wieszcz w literaturze litewskiej 

(17,18, 19/94); Polski Wieszcz w krytyce litewskiej (1,2/95); Książka 
litewskiego profesora o wileńskich i kowieńskich latach Wieszcza pol
skiego (20/95); Synowie Pana Mikołaja (13/96); Litwa w wykładach pa
ryskich Adama Mickiewicza (14/97); Mickiewicz i Białoruś (19/97); 
Mickiewicz na Ukrainie (21/97); Władysław w rodzinnych stronach ojca 
(12/1997); Gdzie w Kownie mieszkał Mickiewicz (1/98),

Andrzej Kempfi, Białoruś na kartach Mickiewiczowskich ballad i 
romansów (10/97); Topografia Białorusi w poezji mickiewiczowskiej 
(12/97); Wacław Borowy, entuzjasta Nowogródczyzny (16/97),

Tomasz Krzywicki, A czerep MichePa Wereszczaki wyrzucono z 
gruzem (18/97); Tuhanowicze mają zawsze wiele raju (20/97); Do miejsc 
mitycznych (24/97),

Dariusz Lebioda, Żywioły Mickiewicza (4/97).
Wanda Marcinkiewicz (Mieczkowska), Inspiracje dawne i dzisiej

sze (25/94); Lektury, Mickiewicz (14/96).
Romuald Mieczkowski, Szlakiem Mickiewicza (20/90); Z historii 

budowy pomników Wieszcza w Wilnie (9/95).
D,P. (Danuta Piotrowiczowa), Dzieci Celiny i Adama Mickiewi

czów (10/92); Zaduszki literackie — (23/92).
Andrzej ńikszto, Dalia Matulaite — autorka rzeźby „Grażyna” (7/ 

96).
Ludmiła Siekacka, O pomniku Adama Mickiewicza Zbigniewa Pro

naszki (7/90).
Jerzy Surwiłło, Od płaskorzeźb do mieszkania-inuzeum (4/94), 

200-rocznica urodzin Adama Mickiewicza nie za górami (11/94).
Andrzej Syrokomla-Bułhak, Mistyfikacja, czyli rzecz o pochodze-

niu Mickiewiczów (7/97); Ksiądz Robak (11/97); Poraj w czapce (13/ 
97); W poszukiwaniu Soplicowa (17/97); Hrabina Puttkamerowa (23/97); W poszukiwaniu Soplicow 
97); Zamek Horeszków (2/98).

Adam Wierciński, Apostrofa Mickiewicza (7/91).

Wieszcz w Solecznikach
W odległych o 40 kilometrach 

od Wilna Solecznikach w roku bie
żącym ma stanąć pomnik Mickiewi
cza. Tkką decyzję powziął samorząd 
rej. solecznictóego. W Solecznikach 
podobno młody Adam obserwował 
na miejskim cmentarzu obrzęd „Za
duszek”, czyli „Dziadów”, co według 
legendy posłużyło bodźcem do napi
sania słynnego poematu.

Decyzja władz rejonu z pewno
ścią przyczyni się, że o miasteczko 
nad Solczą zahaczy szlak mickiewi
czowski; przechodzi poprzez pobli
skie, chociaż już na terenie Repu
bliki Białoruskiej, Bieniakonie, 
miejsce spoczynku Maryli Puttka- 
merowej.

Pomnik z brązu, przedstawia
jący młodego poetę, stanie w centrum 
miasteczka, naprzeciwko samo
rządu. Jego autorem są ojciec i syn 
Yyśniauskasowie.

Środki na tą inicjatywę mają po
chodzić z budżetu rejonu, Państwo-

Proponowane projekty pomnika
Fot. Bronisława Kondratowicz

W solecznickim nie brak 
również innych inicjatyw mic
kiewiczowskich — w bibliote-

wej Komisji ds. Obchodów 200- 
rocznicy urodzin Adama Mickiewi
cza, organizacji pozarządowych. W ce rejonowej, w polskich szko- 
celu koordynagi działań w tjm kie- łach średnich, w domach kułtu-
runku powstał społeczny komitet bu- ry. 
dowy pomnika. A.P.4



Przyjaciele Polaków

Liudas Gira w przekładach 
i opinii poiskiej

Mieczysław Jackiewicz

Był najbardziej popularnym w 
Polsce poetą młodszego pokolenia 
okresu litewskiego odrodzenia na
rodowego. Debiutował w 1903 r., 
natomiast pierwszy zbiorek wierszy 
„Dul-dul dudele” („Graj, graj fuja- 
reczko”) wydał w 1909 r. Gira (1884- 
1946) także pisał i drukował wiersze 
w języku polskim, a własne utwory 
nieraz sam tłumaczył na polski.

Pierwszy jego wiersz, przełożo
ny na polski — „Może się mylę” — 
zamieścił dodatek tygodnika „Kurier 
Litewski” — „Życie Ilustrowane”, 
Utwór ten przedrukowało czasopi
smo „Litwa”. W tymże roku Gira 
zaprezentował się jako tłumacz na 
polski melodramatu Gabrieliusa 
Landsbergisa-Żemkalnisa „Biru- 
ta”. Równocześnie w „Litwie” ogło
sił po polsku szkic biograficzny 
Landsbergisa, przedstawiając go 
jako twórcę sceny litewskiej.

W zbiorze „Poezje odradzającej 
się Litwy” (1911) w przekładzie S. Ja
błońskiej znalazło się aż dziesięć 
wierszy Giry. W latach dwudziestych 
w Polsce nie publikowano jego. Je
dynie kowieńskie polskojęzyczne 
„Nowiny” w latach 1921-1926 wydru
kowały pięć wierszy. W Polsce do
piero „Kurier Wileński” w 1938 
roku, w numerze świątecznym, wy
drukował jego „Morze” w przekła
dzie J.Wichert-Kajruksztisowej. W 
„Antologii poezji litewskiej” ta tłu
maczka zamieściła siedem wierszy 
poety.

W 1940 roku Liudas Gira zbli
żył się do komunistów, został jed
nym z sygnatariuszy aktu włączenia 
Litwy do Związku Radzieckiego. W 
latach 1940-1941 był zastępcą komi
sarza oświaty ludowej Litewskiej 
SRR. A gdy Niemcy hitlerowskie 
napadly w czerwcu 1941 r. na ZSRR, 
Gira razem z innymi komunistami 
litewskimi ewakuował się w głąb Ro
sji.

Zamieszkał wtedy w Penzie; Tu
taj 15 października 1941 napisał po
emat w języku polskim „Przyszłej 
Polsce — dziś Polsce walczącej”, ca
łość około 300 wersów. Poemat po
święcił formującemu się w Związku 
Radzieckim II Korpusowi Wojska 
Polskiego pod dowództwem gen. 
Władysława Andersa. Fragmenty 
poematu były publikowane w czaso
piśmie „Nowe Widnokręgi”, wyda
wanym w Kujbyszewie. Utwór uka
zał się drukiem 20 sierpnia 1942 
roku. Oro jego fragment:
Polsko! Twe zgliszcza i twoja niedola 
Od dni krwawego, tragicznego września 
Nieraz mi serce szarpały boleśnie, 
Chociaż i Litwin jestem, a nie Polak.

Wiersz ten we fragmentach w 
1977 roku zamieścił Bazyli Białoko- 
zowicz w antologii „Jak unieść wier
szem Twoją chwałę” oraz Zygmunt 
Stoberski w książce „Między dawny
mi i młodszymi laty”.

W czasie wojny, 13 lipca 1942 r., 
Liudas Gira napisał drugi wiersz w 
języku polskim „Cześć, ci żołnie
rzu!”. Poświęcił go żołnierzom 
Pierwszej Dywizji im. Tadeusza Ko
ściuszki. Jedna ze zwrotek wiersza 
brzmi następująco:
Żołnierzu polski, coś na Westerplatte 
Znów nieśmiertelnych sławą ohyłsiebie, 
Hart ten, wiem, znajdziesz i w nowej po
trzebie,
Gdy twe szereg by orły skrzydlate. 
Rusza na Zachód do twych ojców Kraju 
Niemca karając.

Wiersz ten zamieścił także 
Białokozowicz w swej antologii.

W październiku—listopadzie 
1942 r. Gira napisał po litewsku 
poemat „Adomas Mickevićius Pa- 
volgy” („Adam Mickiewicz nad 
Wołgą”). Jego fragmenty w prze
kładzie polskim Zdzisława Kemp- 
fa zamieszczono w antologii 
„Adam Mickiewicz w poezji pol
skiej i obcej”. Inne fragmenty 
utworu przełożył B.Olszewski (wł. 
Boris Oszerow) w Wilnie i zamie
ścił w 1961 r. w gazecie „Czerwo
ny Sztandar”. Tenże fragment 
poematu Stoberski opublikował w 
książce „Między dawnymi i młod
szymi laty”. I jeszcze jeden utwór 
Giry — „Czerwone maki” — prze
łożył i zamieścił w antologii „Tam, 
gdzie malwy lśnią czerwone”.

Wiersze Giry w tłumaczeniu 
polskim w latach 1953-1974 dru
kował wspomniany „Czerwony 
Sztandar”, w przekładzie Janiny 
Sirijos Giriene (1956), później — 
Olszewskiego.

Twórczość poetycka Giry w 
kulturze i literaturze polskiej zna
lazła przyjazny klimat. Jego wier
sze drukowane były w czasopi
smach i weszły do ważniejszych 
antologii poezji.

Liudas Gira, jako poeta, był 
wymieniany w różnych artykułach 
i książkach. Już J.A.Herbaczewski 
w 1911 r. zaliczył go do „najmłod
szych talentów”. Tę opinię powtó
rzył dwa lata później w czasopi
śmie „Museion”.

W latach międzywojennych 
Gira działał także jako krytyk, dra
maturg, działacz teatralny; chęt
nie obcował z dziennikarzami pol
skimi, którzy byli akredytowani w 
Kownie, jak Eugeniusz Schum- 
mer, Władysław Mergel czy Tade
usz Katelbach. Schummer w ksi
ążce „Nowa Litwa” napisał, że wy
różnia się on spośród pisarzy— 
dramaturgów i chętnie uprawia 
historiozofię. „Nie oparł się poku
som sceny — pisał. — Ogłosił więc 
dwa dramaty: „Zemstę” i „Gości", 
lecz jako dramaturg na sławę nie 
zarobił”.

Autor artykułu o nowych kie
runkach w literaturze litewskiej lat 
dwudziestych, ogłoszonym w 
„Przeglądzie Wileńskim”, zaliczył 
Girę do retrospektywistów litew
skich, tj. do pisarzy, którzy, jak pi
sał, snuli marzenia o Litwie z cza
sów Witolda, o historycznej potę
dze państwa. J.Wichert-Kajru- 
ksztisowa sporządziła nieco ob
szerniejszą charakterystykę Giry 
we wstępie do „Antologii poezji 
litewskiej”. Napisała, że poeta „w 
pewnym zakresie jest nowatorem sty
lu i techniki poetyckiej, wprowadza 
też do literatury formę pieśni ludo
wej; obok nuty patriotycznej w jego 
twórczości wybijają się nastroje i 
prze^ia osobiste”.

dniach 24 lipca — 1 sierp-
nia 1939 roku odbyła się pierwsza 
w dziejach wycieczka literatów pol
skich na Litwę.

Uczestniczyli w niej: Wacław 
Borowy, Adrian Czerwiński, Sta
nisław Ryszard Dobrowolski, Ha
lina Maria Dąbrowska, Józef Ga
łuszka, Edyta Gałuszkowa, Ferdy
nand Goethel, Konrad Górski, 
Karol Irzykowski, Antoni Kaw- 
czyński, Walentyna Kawczyńska, 
Elżbieta Kiewnarska, Jalu Kurek, 
Leopold Lewin, Aleksander Ma
liszewski, Józef Maśliński, Włady
sław Mergel, Jan Nepomucen Mil
ler, Stella Olgierd, Śtanisław Pia
secki, Jerzy Pietrkiewicz, Kazi
mierz Pluciński, Stefania Podhor- 
ska-Okołów, Stanisław Rembek, 
Maria Morozowicz-Szczepkow- 
ska, Melchior Wańkowicz, Zofia 
Wańkowiczowa, Stanisław Wasy- 
lewski, Wiesław Wohnout, Wan
da Wohnoutowa, Julian Wołoszy- 
nowski, Leonard Życki-Mała- 
chowski. Literaci polscy byli gość
mi Stowarzyszenia Literatów Li
tewskich.

Głównym organizatorem przed
sięwzięcia i opiekunem gości z Pol
ski był Liudas Gira, wówczas zastęp
ca prezesa STL. W relacjach gazet 
polskich w Kownie i w Polsce wymie
niano go jako dobrego organizato
ra i szczerego przyjaciela Polaków.

Podczas wojny, w latach 1939— 
1940, kiedy Wilno zostało przeka
zane przez rząd ZSRR Litwie, Gira 
dał się poznać jako obrońca Pola
ków. Wiosną 1940 roku nasiliły się 
w Wilnie akcje elementów nacjona
listycznych na Polaków. M.in. obiek
tem napaści studentów litewskich 
stał się teatr „Lutnia”. W dniu 25 
kwietnia 1940 r. grupa młodzieży 
dopuściła się w nim chuligańskich 
wybryków, uniemożliwiając akto
rom występy i przerywając przed
stawienie.

Wydarzenie nabrało rozgłosu 
i 27 kwietnia 1940 r. Gira wystąpił 
w obronie „Lutni” i Polaków. Z 
jego inicjatywy grupa litewskich in-

Lidas Gira, zdjęcie z 1940 r., gdy 
pełnił funkcje prezezsa Związku 
Literatów Litwy i wiceministra oświaty 
rządu ludowego

telektualistów ogłosiła „List 
otwarty do społeczeństwa”, w któ
rym m.in. napisano: „Niestety, z bo
leścią w sercu wypada nam skonsta
tować, że 25 kwietnia br. część na
szej młodzieży akademickiej, studen
ci Uniwersytetu Wileńskiego, którzy 
by winni być przykładem szlachet
ności narodowej, w zapale walki 
narodowej użyła właśnie niekultu
ralnych aktów gwałtu, nie przyno
szących zaszczytu ani im samym, ani 
narodowi litewskiemu i nie nada
jących się żadną miarą do obrony 
jakiegokolwiek prawa

List podpisali Vincas Kreve- 
Mickevićius, prezes Towarzystwa 
Literatów Litewskich, Liudas 
Gira, wiceprezes, oraz Vincas My- 
kolaitis-Putinas, Balys Sruoga, 
Petras Cvirka.

W 1940 r. w Wilnie skupiło się 
dość liczne grono uchodźców. 
Wśród nich byli pisarze: Juliusz 
Balicki, Ludwik Fryde, Aleksander 
Maliszewski, Eugeniusz Morski, 
Światopełk Karpiński, Leopold 
Tyrmand, Wacław Rogowicz. Po
zostali w Wilnie pisarze miejsco
wi: Wanda Dobaczewska, Tadeusz 
Łopalewski, Józef Maśliński, Cze
sław Miłosz, Teodor Bujnicki, Eu
genia Mosiejewska, Aleksander 
Rymkiewicz, Anatol Mikułko, He
lena Romer-Ochenkowska i inni. 
Pisarzom polskim pomocy udzie
lali ich koledzy Litwini, a celował 
w tym właśnie Gira, o czym po la
tach wspominał A.Maliszewski w 
książce „Na przekór nocy”.

W Polsce powojennej Gira był 
oceniany jako poeta ludowy, „li
ryk i pieśniarz”, nazywano go „no
watorem stylu i techniki w literatu
rze litewskiej”.

Szerzej napisał o poecie Z.Sto- 
berski w „Przeglądzie Humani
stycznym”. Przede wszystkim uka
zał go jako przyjaciela Polaków, 
popularyzatora kultury i literatu
ry polskiej na Litwie, organizato
ra wspomnianej wycieczki. W in
nym artykule wspomniał, że Gira 
podczas wojny opisał zbrodnie hi
tlerowskie na Litwie w zbiorkach 
„Litwa Grunwaldu” oraz „Prze
moc i gwałt”.

Jako człowieka niespożytej 
energii i zdolnego poetę, wymie
nił Girę Jacek Kajtoch w „Życiu 
Literackim”, a Piotr Łossowski w 
kilku miejscach ciepło wspomniał 
go w recenzji „Historii literatury 
litewskiej” Stoberskiego. Przyja
cielem Polaków nazwał Stoberski 
Girę w „Polityce” (1978). Artykuł 
swój autor zakończył: „ Wydaje się, 
że na przykładzie Liudasa Giry mo
żna lepiej niż na przykładzie innych 
pisarzy litewskich i polskich przeko
nać się o działaniu prawa czy zasa
dy rozwoju stosunków -międzyludz
kich

W Polsce Ludowej ukazał się 
tylko jeden artykuł, poświęcony 
Girze i jego twórczości. Opubliko
wał go Śtoberski w 1983 r. w „Kon
trastach”, w publikacji dokonał 
analizy rozwoju osobowości poety, 
jego drogi twórczej i życiowej, ewo
lucji poglądów od katolicyzmu do 
komunizmu. Najwięcej miejsca po
święcił jako oddanemu przyjacie
lowi Polski i Polaków. Poeta ten, 
jak nikt inny, był silnie związany z 
kulturą polską i nigdy tych więzów 
i sympatii nie ukrywał.

Należy wspomnieć, że w Wil
nie w latach 50-60. ukazało się kil
ka artykułów w języku polskim o 
życiu i twórczości Giry. Były to ar
tykuły P.Gelbacha, Alfonsasa Mal- 
donisa, Jonasa Śimkusa, Jokuba- 
sa Skliutauskasa, Yladasa Ambra- 
mavićiusa, Jonasa Lankutisa. Au
torzy ukazywali w nich Girę jako 
poetę ludowego i internacjonali
stę, piewcę przyjaźni narodów.

Spojrzenie z zewnątrz

Kresy na nowo
Rozmowa z Michaelem Szporerem, pracownikiem 

Biblioteki Kongresowej w Waszyngtonie
— Rodzinne powiązania z Pol

ską, jak też liczne kontakty z ludźmi 
kultury i nauki na Litwie, pozwala- 
ją dobrze orientować się w zmianach, . chociażby Steve Buranta. W ogóle,
które zachodzą w naszych krajach. 
Na co dzień Pan analizuje i bada pro
blemy również innych krajów Euro
py Wschodniej. Jakie wydarzenia, 
procesy w naszym regionie najbar
dziej zwracają uwagę społeczności 
USA?

— Z pewnością są to sprawy 
związane z rozszerzeniem NATO. Już 
w marcu br. Kongres Amerykański 
będzie ostatecznie rozpatrywał kwe
stię przyjęcia Polski, Węgier i Czech. 
Wygląda na to, że żadnej większej 
opozycji w tej sprawie wśród kon- 
gresmenów me ma. Będzie to bar
dzo ważne wydarzenie, zarówno dla 
tych krajów europejskich, jak i dla 
Stanów Zjednoczonych. USA prze
cież też potrzebuje partnerów, szcze
gólnie w Europie. I jednym z nich 
jest właśnie Polska. Jej rola na are
nie międzynarodowej ostatnio bar
dzo wzrosła. Duże znaczenie w for
mowaniu nowej Europy odegrało 
porozumienie niemiecko-polskie. 
Według rangi można go porównać 
do zbliżenia francusko-niemieckie- 
go, które miało miejsce wcześniej. 
Polska staje się więc pomostem mię
dzy wschodnią częścią Europy a za
chodnią, od jej pozycji zależeć będzie 
w przyszłości wiele spraw europej
skich. Takie właśnie geopolityczne 
położenie Polski sprawia, że często 
w historii przypada jej kluczowa rola. 
Rozszerzenie więc NATO o Polskę 
zapoczątkuje, można przypuszczać, 
szereg zmian na Starym Kontynen
cie. Mówiąc o działalności NATO, a 
alians ten spełnia nie tylko funkcje 
obronne, zaakcentować należy klu
czową rolę w nim Stanów Zjedno
czonych. Przekonać się o tym raz jesz
cze można było, obserwując kryzys 
bakłański. Do powstrzymania jego 
rozwoju z pewnością nie doszłoby 
bez udziału USA. Tak więc, rola 
amerykańskiej polityki w rozstrzyga
niu wielu konfliktów, również w Eu
ropie, często pozostaje wiodąca, 
odgrywa wielkie znaczenie. I jeśli za 
partnerów Amerykanie wybierają 
Polskę, Węgry i Czechy — to nie bez 
podstaw. Przy podejmowaniu takiej 
skali decyzji, mówmy szczerze, prze
cież nie wchodzą w rachubę jakieś 
wątki emocjonalne, powiązane z dal
szą historią, dziejami tych ziem. Li
czy się korzyść polityczna, ekono
miczna, żeby przy tym jak najwięcej 
amerykańskich podatników w bez
pośredni sposób odczułaby wszyst
kie te zmiany polityki zagranicznej. 
Mamy tu na myśli wkroczenie ame
rykańskich spółek, banków na te te
reny, tworzenie wspólnych przedsię
biorstw, konsorcjum, zwiększenie 
obrotów handlowych, ruchu tury
stycznego. Dalej prognozując sytu
ację wokół NATO, można przypusz
czać, że przyjęcie następnych nowych 
członków nastąpi tylko po pewnym 
czasie, widocznie nieprędko. Takim 
sposobem tworzą się w Europie 
nowe „kresy”. Kresy świata zachod
niego, kresy Zachodu. Na tych kre
sach znajdą się — Litwa, Białoruś, 
Ukraina. Ten termin dotychczas uży
waliśmy, gdy szła mowa o północ
no-wschodnich, południowo- 
wschodnich terenach przedwojennej 
Polski, na które to 17 września 1939 
roku wjechały radzieckie czołgi. Poję
cie „kresów”, wygląda na to, może 
zaistnieć na nowo.

— Z pewnością są Panu bliskie 
poglądy polskiego historyka Oskara 
Haieckiego (1891-1973), który po 
wojnie mieszkał i pracował w USA, 
przez wielu jest określany jako „hi
storyk przedmurza i międzymurza 
ze względu na promowaną przez nie
go teorię cywilizacji europejskiej i roli 
w niej Polski. W swych pracach wiele 
uwagi poświęcał również fenomeno
wi Wielkiego Księstwa Litewskiego.

— Temat relacji Korona — 
Wielkie Księstwo Litewskie, czyli 
Polska—Litwa, interesował i nadal 
interesuje wielu badaczy w USA. Ba
dania jednak w tym kierunku przez 
wiele lat były utrudnione. Nie mo
żna było przyjechać na te tereny, się
gnąć po potrzebne materiały. W przy
szłości, sądzę, wielu naukowców 
będzie zgłębiać ten temat. Zaintere
sowanie Litwą, Polską, Białorusią 

jest u nas ogromne, Z mego otocze
nia w Waszyngtonie też wiele osób w 
tej dziedzinie pracuje, wymienię 

trzeba przyznać, o sprawach polsko- 
litewskich, o wspólnej historii dwóch 
narodów, Wilnie, wielokulturowości 
miasta, o „kresach” najwięcej dowia
dujemy się od Czesława Miłosza i 
Tomasza Venclovy, od dłuższego cza
su zamieszkałych w Stanach Zjed
noczonych. Książki ich autorstwa, 
artykuły, wystąpienia i, w jakimś stop
niu, również ich poezja — przybliża
ją Amerykanom te wasze strony.

— Jak obecnie, według Pana, 
wyglądają sprawy polsko-litewskie?

— Napewno można dostrzec 
wiele zmian na lepsze. Na Litwie 
zmieniło się myślenie ludzi, w tym 
elit litewskich. Obecnie już prawie 
nikt nie podejrzewa, jak to zdarzało 
się przed kilku laty, podczas mego 
tutaj pobytu, Polaków czy Polskę o 
jakieś roszczenia terytorialne, o chęć 
oderwania Wilna od państwa litew
skiego. Coraz to więcej osób widzi w 
sąsiedniej Polsce podstawowego 
partnera. I to cieszy — bo rzeczywi
ście Polska może być dla Litwy tym 
trwałym pomostem do Europy 
Środkowej i Zachodniej. Za zjawi
sko bardzo pozytywne uważam fakt, 
że litewscy politycy na dalszy plan 
odsunęli koncepcję „3-1-5”, czyli in
tegracji krajów bałtyckich z Europą 
poprzez Skandynawię, tym samym 
pomniejszając rolę stosunków z Pol
ską. Pamiętam, że nawet prof. Vy- 
tautas Landsbergis mówił — wybie
rając się do Berlina można skorzy
stać z usług linii lotniczych i wcale 
nie zahaczać o Polskę. I chociaż miał 
w tym wiele racji, jego wizja Litwy w 
rodzinie europejskich państw za 
ostatnie czasy również zmieniła się. 
Polska jest przecież bliższa Litwinom 
niż jakieś z państw skandynawskich 
— nie tylko terytorialnie, bardziej 
znajomy jest język, bardziej bliska 
kultura.

Ciągle jednak odczuwa się spe
cyficzny, nazwałbym, litwocentrycz- 
ny, sposób myślenia poszczególnych 
działaczy politycznych. Zauważyłem, 
że na Litwie dużo mówi się o spra
wach lokalnych, o konfliktach drob
nych, wewnętrznych. Za mało nato
miast zwraca się uwagi na pobliskie 
kraje — Polskę, Węgry, Czechy i in. 
Będąc w Warszawie czy Budapesz
cie, nie w sposób nie zauważyć tego 
wielkiego postępu, jaki tam osiąg
nięto za ostatnie pięć, dziesięć lat. 
Powstają nowe sklepy, hotele, zakła
dy, banki. Na błędach sąsiadów tak
że można uczyć się. Stanowczo za 
mało pisze się u was i dyskutuje na 
temat zagranicy, kontaktów zagra
nicznych. Tego przykładem — moje 
osobiste doznania. Zapytałem kilku 
Litwinów, co sądzą o sprawie pu
łkownika Kuklińskiego, o czym do 
nie dawna tak głośno było w Polsce. 
Nikt nie mógł ze mną polemizować, 
bo nie wiadomo było, o co chodzi. A 
Litwie taki precedens też może się 
zdarzyć. Polska w tym wypadku pro
blem załatwiła na odpowiednim, wy
sokim poziomie. Pamiętajmy przy 
tym, że sprawę pracownika amery
kańskiego wywiadu należycie roz
strzygnął rząd postkomunistyczny.

Litwa musi być bardziej otwarta 
— zainteresować sobą resztę świa
ta, szerzej współdziałać w tym regio
nie Europy, również poprzez Polskę, 
wchodzić śmielej w inicjatywy mię
dzypaństwowe.

— Mówiąc o stosunkach pol
sko-litewskich, nie w sposób pomi
nąć również problemów, z jakimi sty
kają się Polacy na Litwie.

— Wiem o tym. Jednak jestem 
pewien, że będą one zanikać, gdy na- 
bierze siły proces integracji do struk
tur europejskich. W ogóle, wiele rze
czy, nie tylko związanych z mniejszo
ściami, trzeba będzie dopasować, 
ujednolicić ze standardami Unii Eu
ropejskiej. Innej drogi nie ma. Do
dam tylko, że o wiele większe pro
blemy narodowościowe ma Łotwa i 
Estonia, Litwa wygląda na ich tle o 
wiele lepiej.

— Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Andrzej Pukszto
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i. 
( Przełom

Odzyskanie suwerenności 
przez Polskę oraz proklamacja 
niepodległości Litwy spowodo
wały, że stosunki między obu 
państwami i narodami weszły w 
jakościowo nową fazę. W obu 
krajach zaktywizowały się rów
nież mniejszości.

Rok 1989 był początkiem 
nowej polityki narodowościo
wej. Jej instytucjonalnym wy
razem stało się powołanie w 
sierpniu sejmowej Komisji 
Mniejszości Narodowych i Et
nicznych. Problemy mniejszo
ści znalazły odtąd stałe miejsce 
w pracach parlamentu. Zmie
niła się również rola państwa: 
z kontrolera staje się ono me
cenasem. Jesienią 1989 r. spra
wy mniejszości przesunięto z 
Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych do Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, gdzie utworzono Ze
spół ds. Mniejszości Narodo
wych (obecna nazwa Biuro ds. 
Kultury Mniejszości Narodo
wych). Mniejszości przestały 
być obiektem policyjnego nad
zoru. Główną formą działalno
ści Biura jest rozdzielanie pie
niędzy między poszczególne 
organizacje. Za sprawę kluczo
wą uznaje się dofinansowywa
nie czasopism w językach 
mniejszości narodowych (na 
ten cel Biuro przeznacza ponad 
60 proc, budżetu).

Generalnie państwo pol
skie przychylnie ustosunkowu
je się do postulatów, podnoszo
nych w ostatnich latach przez 
mniejszości narodowe. Nie 
oznacza to oczywiście, że w 
kontaktach między „większo
ścią” a „mniejszością” nie ma 
żadnych problemów. W nowej 
rzeczywistości nie zniknęły au
tomatycznie zadawnione spory 
i urazy.

Pod ochroną 
konstytucji 
Choć nie uchwalono postu

lowanej przez środowiska na
rodowościowe odrębnej usta
wy, to prawa mniejszości uzy
skały rangę konstytucyjną. Ar
tykuł 35 Konstytucji RP gwa
rantuje „obywatelom polskim, 
należącym do mniejszości na
rodowych i etnicznych, wolność 
zachowania i rozwoju własne
go języka, zachowania obycza
jów i tradycji oraz rozwoju wła
snej kultury”. Ustawa zasadni
cza potwierdza prawo mniej
szości do „tworzenia własnych 
instytucji edukacyjnych, kultu- 
rałnych i instytucji, służących 
ochronie tożsamości religijnej 
oraz uczestnictwa w rozstrzyga
niu spraw dotyczących ich to
żsamości kulturowej”. Niektó
re zagadnienia, dotyczące 
mniejszości narodowych, regu
lują ustawy szczegółowe oraz 
akty niższego rzędu. Ochrona 
mniejszości narodowych stała 
się również przedmiotem regu
lacji międzynarodowych (pra
wo międzynarodowe) oraz 
układów bilateralnych, np. 
traktat polsko-litewski.

Dane 
szacunkowe
W Polsce mieszka około 10 

tys. Litwinów (według przedsta
wicieli samej mniejszości — 25 
tys.). Brak statystyki narodo
wościowej sprawia, iż ustalenie 
precyzyjnej liczby Litwinów, ale

Mniejszości narodowe

LITWINI W TRZECIEJ RP

także pozostałych mniejszości 
narodowych, natrafia na powa
żne trudności. Dane szacunko
we należy traktować z dużą 
ostrożnością, już choćby ze 
względu na ich stosunkowo 
znaczną rozpiętość. Za pod
stawę przyjmuje się w nich 
przede wszystkim takie kryte
ria jak język, pochodzenie, re- 
ligia czy nazwisko, a nie samo- 
określenie jednostki, które po
winno być rozstrzygające. Kry
teria te są zawodne i nie pozwa
lają na ścisłe ustalenie liczby 
mniejszości,

W sposób zwarty Litwini 
zamieszkują niewielki obszar 
(około 200 km2) w północno- 
wschodniej części Suwalszczy
zny, głównie gminy Puńsk (80 
proc, ogółu ludności), Sejny 
(30 proc.) i Szypliszki (10 
proc.). Jest to ludność auto
chtoniczna, w zdecydowanej 
większości wiejska. Łącznie na 
terenie trzech gmin mieszka 
około 7200 osób narodowości 
litewskiej. Niewielkie, rozpro
szone grupy Litwinów żyją na 
terenie całego kraju: w Suwa
łkach (około 500 osób), w War
szawie (400), we Wrocławiu 
(250), ponadto w Gdańsku, 
Słupsku, Białymstoku. W prze
ciwieństwie do ludności miesz
kającej na obszarze zwartego 
zasiedlenia litewskiego, w 
znacznie większym stopniu 
podlegają oiu naturalnym pro
cesom asymilacyjnym (poloni- 
zacji). Trudno też ocenić ich 
świadomość narodową i uto
żsamianie się z litewskością. 
Nie wydaje się, by łączna liczeb
ność tej grupy przeinaczała jed
nak 3 tys. osób.

Towarzystwo 
św. Kazimierza
w nowej rzeczywistości, po 

roku 1989, mniejszości naro
dowe mogty wyraźnie przemó
wić własnym głosem. Pojawiły 
się nowe organizacje, czasopi
sma. Nawiązywano ścisłą łącz
ność z Macierzą. Nowe orga
nizacje powstały także w śro
dowisku litewskim. W styczniu 
1990 r. część dotychczasowych 
działaczy Litewskiego Towa
rzystwa Społeczno-Kultural
nego utworzyła Towarzystwo 
św. Kazimierza. Zamierza ono 
kontynuować tradycje organi
zacji o podobnej nazwie, istnie
jącej przed drugą wojną świa
tową.

Stowarzyszenie koncentru
je działalność na terenie miasta 
i gminy Sejny. Impulsem do 
utworzenia Towarzystwa stała 
się budowa Centrum Kultury 
Litewskiej w Sejnach. Potrzeba 
było organizacji, która miałaby 
osobowość prawną, na którą 
można by zapisać działkę i ma
jątek. Stowarzyszenie podkreśla 
katolicki charakter. Jego człon
kowie założyli litewski chór pa
rafialny, upominali się o stwo
rzenie szkoły z litewskim języ
kiem nauczaiua w Sejnach. Zor
ganizowali przegląd amator
skich zespołów artystycznych 
regionu sejneńskiego. Na I zje
ździe Towarzystwa św. Kazi
mierza w dniu 13 grudnia 1992 
r. w Sejnach prezesem wybrano 
Witolda Grygutisa. Organizacja 
skupia około 480 członków.

Problemem jest mała aktywno
ść. Mimo upływu kadencji nie 
zorganizowano II zjazdu.

Litewskie 
Towarzystwo 
Społeczno- 
Kulturalne
Na przełomie lat 80-90. 

kłopoty organizacyjne i apatia 
dotknęła również Litewskie To
warzystwo Społeczno-Kultu
ralne. XI nadzwyczajny zjazd 
LTS-K, zaplanowany na 23 
czerwca 1990 r., nie odbył się 
z powodu braku kworum. Był 
to pierwszy tego rodzaju przy
padek w ponad 30-letniej hi
storii organizacji. Ostatecznie 
zjazd przeprowadzono w dru
gim terminie, w dniu 24 listo
pada 1990 r. Obradujący w 
Puńsku delegaci dokonali za
sadniczych zmian w statucie. 
Wykreślono wszystkie nalecia
łości epoki komunistycznej. 
Wprowadzono zapis, zezwala
jący na prowadzenie działalno
ści gospodarczej. Po dyskusji 
większość delegatów opowie
działa się za pozostawieniem 
dotychczasowej nazwy organi
zacji. W gorącej atmosferze od
były się wybory do władz. Prze
wodniczącym wybrano Euge
niusza Pietruszkiewicza z Su
wałk, byłego redaktora naczel
nego „Auśry”. Sekretarzem do 
spraw organizacyjnych został 
Olgierd Wiaktor z Sejn (jedy
na osoba na etacie opłacanym 
przez MKiS).

W dniach 28-29 marca 
1992 r. w Puńsku obradował 
XII zjazd LTS-K. Delegaci po
stanowili zmienić dotychczaso
wą nazwę organizacji na Stowa
rzyszenie Litwinów w Polsce. 
Była to najważniejsza uchwała 
zjazdu. Powody zmiany nazwy 
były czysto formalne. Chciano 
zamknąć pewien okres w histo
rii i zacząć budowę nowego. W 
zjeździe po raz pierwszy uczest
niczyli przedstawiciele władz li
tewskich oraz dziennikarze z 
Litwy.

Wspólnota 
Litwinów

w kwietniu 1993 r. po
wstała kolejna organizacja — 
Wspólnota Litwinów w Polsce. 
Wspólnota nie tworzy oddzia
łów terenowych i nie prowadzi 
rejestru członków. Chce repre
zentować wszystkich Litwinów 
polskich oraz koordynować 
działalność poszczególnych or
ganizacji i instytucji litewskich. 
Wspólnota nawiązała kontakt 
z liczną (około półmilionową) 
emigracją litewską w Stanach 
Zjednoczonych. Wchodzi w 
sldad Światowej Wspólnoty Li
twinów z siedzibą w Chicago. 
Stowarzyszenie deklaruje pro
wadzenie działalności kultural
nej, społecznej, politycznej i 
gospodarczej. Jej celem jest 
utrzymanie tożsamości naro
dowej, propagowanie narodo
wej kultury, uczestnictwo w 
życiu społeczno-politycznym. 
Przewodniczącym Rady 
Wspólnoty Litwinów w Polsce 
został Bronisław Makowski z 
Warszawy. Na czele Zarządu

Krzysztof Tarka

Krajowego stanął Józef Sygit 
Forencewicz z Puńska.

W kwietniu 1994 r. po
wstało Stowarzyszenie Mło
dzieży Litewskiej w Polsce. 
Jest to czwarta organizacja, 
działająca w środowisku litew
skim. Przedwodniczącym wy
brano Kiejstuta Niewulisa z 
Sejn. W styczniu 1996 r. za
stąpił go brat, Dariusz. Orga
nizacja nie rozwinęła szerszej 
działalności.

Zjazdy 
i problemy 
W początkach grudnia 

1995 r. w Puńsku odbyły się 
zjazdy dwóch największych or
ganizacji litewskich. Najpierw (2 
grudnia) obradował ?ÓII zjazd 
Stowarzyszenia Litwinów w Pol
sce, dzień później zebrali się 
członkowie Wspólnoty Litwi
nów. Do zmian doszło we wła
dzach obu organizacji, stare pro
blemy jednak pozostały. Prze
wodniczącym Stowarzyszenia 
wybrano Piotra Maksimowicza 
z Rachelan (gmina Sejny), ab
solwenta historii Uniwer^etu 
Wileńskiego. Etatowym sekre
tarzem do spraw organizacyj
nych pozostał Olgierd Wiaktor. 
Nowym przewodniczącym 
Rady Wspólnoty Litwinów w 
Polsce wybrano Olgierda Nie
wulisa z Sejn. Zarządem Krajo
wym Wspólnoty kieruje, jak po
przednio, Józef Sygit Forence
wicz. Podczas obu zjazdów dys
kutowano nad najważniejszymi 
sprawami dla Litwinów.

Delegaci mówili o proble
mach oświaty. Obawiali się, że 
planowane od następnego roku 
przejęcie szkół podstawowych 
przez gminy doprowadzi do za
mykania wiejskich szkół, któ
rych utrzymanie jest najbardziej 
kosztowne. Przede wszystkim w 

Przed jedną z zagród w Puńsku 
Fot. Romuald Mieczkowski

takich szkołach prowadzi się na 
Suwałszctyźnie nauczanie języ
ka litewskiego. Postanowiono za 
wszelką cenę zachować dotych
czasowy stan szkolnicwa litew
skiego. Opowiadano się za 
utworzeniem w Puńsku filii 
szkoły muzycznej. Mówiono o 
ciągnącej się od lat budowie no
wego Domu Kultury Litewskiej 
w Puńsku. Delegaci wskazywali 
na konieczność zwiększenia 
częstotliwości i czasu nadawa
nia litewskojęzycznych progra
mów radiowo-telewizyjnych. 
Obecnie litewskie audycje nada
wane są w Radiu Biafystok trzy 
razy w tygodniu (łącznie 60 mi
nut). W ostatnim okresie Litwi
ni uzyskali również dostęp do 
oublicznej telewizji (cykliczne 
rrogramy litewskie nadaje Bia- 
ostocki Ośrodek Telewizyjny).

W obliczu 
konfliktu

Polscy Litwini gorąco po
pierali przemiany polityczne na 
Litwie. W okresie blokady go
spodarczej Litwy organizowali 
zbiórkę pienięd^ i darów dla 
walczących o niepodległość ro
daków. W styczniu 1991 r., w 
dniach sowieckiej interwencji w 
Wilnie, nasłuchiwali informacji 
o toczących się wypadkach. 
Przedstawiciele mniejszości li
tewskiej protestowali pod amba
sadą sowiecką w Warszawie 
przeciw represjom na Litwie. 
Polscy Litwini żyli wydarzenia
mi po drugiej stronie granicy.

Wybijająca się na niepodle
głość Litwa zyskała także po
wszechną sympatię Polaków. 
Mogło się wydawać, że stosun
ki polsko-litewskie staną się 
wzorcowe. Wobec władz pol
skich poważniejszych zastrze
żeń nie wysuwali początkowo 
również przedstawiciele mniej
szości litewskiej. Niebawem jed
nak pogłębiający się konflikt 
między władzami litewskimi a 
Polakami na Wileńszczyźnie 
wpłynął na zaostrzenie stanowi
ska polskich Litwinów, co zdo
pingowało ich do aktywności.

(Cdn.)
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Sylwetki ludzi z Litwą związanych

Władysław Wielhorski
Mieczysław Jackiewicz

donimem Mateusz Skiba studium 
pt. „Jednostka w ustroju sowiec
kim”. W „Alma Mater Yilniensis”

Władysław Wielhorski jur. w 1885 do 1939 r. Był posłem na ostatni sejm 
r. w majątku Złobycze k. Żytomierza II Rzeczypospolitej.
na Ukrainie, zm. w 1967 r. w Londy- W Wilnie pracował intensywnie
nie)—historyk, działacz niepodległo- nad historią Litwy i stosunkami poi- wydrukował studium „Litwini, Bia- 
ściowy. Pseudonim Mateusz Skiba, sko-litewskimi. W1925 r. wydał pracę łorusini i Polacy w dziejach kultury 
Gimnazjum ukończył w Żytomierzu, „Ludność polska na Litwie” oraz ar- Wielkiego Księstwa Litewskiego”

sko-litewskimi. w 1925 r. wydał pracę 
„Ludność polska na Litwie” oraz ar-

następnie rozpoczął studia na wydzia- tykuł „Zatarg polsko-litewski a mniej- 
le matematyczno-przyrodniczym Uni- szość polska Litwy”, w 1928 — pracę 
wersytetu Kijowskiego, gdzie stu-

(1951) i „Dzieje W.X.Litewskiego”
(1953). W „Pamiętniku Kijowskim”

pt. „Litwa etnograficzna”, opubliko- opublikował artykuł „Ziemie ukra-
diował do roku 1907. Ńa uniwersyte- wał artykuł „Naród litewsld, jako typ
cie związany był z socjaldemokracją, biologiczny i cywilizacyjny”, w 1938 — raniem PUNO ukazaf się'cykl wykła-
za co został usunięty z uczelni z tzw. studium „Litwa współczesna”. Inte- dów Wielhorskiego pt. „Kształtowa-
„wilczym biletem”, zamykającym drogę resowała go problematyka stosunków nie się kultury na ziemiach wschod-
do studiów w Rosji. Po przeniesieniu polsko-litewskich, dzieje Wielkiego nich Rzeczypospolitej przedrozbio-
się do Krakowa ukończył studia na wy- Księstwa Litewskiego, Kresy d. Rze- rowej” (1960). W 1964 r. Egzekuty-
dziale filozoficznym Uniwersytetu Ja
giellońskiego, uzyskując w 1911 sto
pień doktora filozofii. Jakiś czas miesz
kał w Warszawie, przed pierwszą woj
ną światową przyjechał na Litwę i po
ślubił tam Celinę Lewoniewską z Bolcz 
w powiecie rosieńskim, gdzie osiadł i 
prowadził gospodarstwo także pod
czas okupacji niemieckiej.

inne Rzeczypospolitej” (1959). Sta-

Księstwa Litewskiego, Kresy d. Rze- rowej” (1960). W 1964 r. Egzekuty- 
czypoMolitej. wa Zjednoczenia Narodowego wy-

n' 1940 roku został aresztowany dała pracę Wielhorskiego o depor- 
przez bolszewików i więziony w Wil- tacjach Polaków do Rosji sowieckiej.

Wielhorski drukował swoje pra
ce w „Tekach Historycznych”, w

nie, sąd wojenny skazał go na karę 
śmierci. Po roku został wywieziony do 
więzienia w Gorkim (obecnie Niżnij

wa Zjednoczenia Narodowego wy-

„Roczniku Spraw Krajowych”, w wy- 
Nowgorod). Jesienią 1941, po urno- dawnictwie „Polska i jej dorobek dzie- 
■wie Sikorski—Majski, zwolniono go, jowy”. W 1965 r. wydawnictwo „Or-

1941, po umo-

krótko przebywał w Kujbyszewie bis” wydało jego pamiętnik pt.
Po uzyskaniu przez Litwę niepod- (obecnie Samara), następnie przybył 

ległości włączył się aktywnie do dzia- do Londynu, gdzie przeżył 25 lat. 
łalności społeczno-politycznej Pola- Na emigracji rozwinął działal- 
ków litewskich, działał w Centralnym 
Polskim Komitecie Wyborczym, w Biu
rze Poselskim, późniejszym Komite
cie Polskim. Żostał też publicystą ga
zety „Dzień Kowieński”, pisząc arty-

,,,Wspomnienia z przeżyć w niewoli
sowieckiej”.

O Wielhorskim pisał jego dłu- 
ność jako działacz społeczno-poli- goletni przyjaciel Stefan Mękarski:
tyczny. Był czołowym współtwórcą „Ze Zmarłym wiązały mnie lata wspól- 
Żwiązku Ziem Północno-Wschod- nej walki i pracy, a zarazem przyjaźni 
nich, współzałożycielem Ligi Niepod- wzajemnej wiernej, zawsze krzepiącej, 

. . . , ległości Polski, zjej ramienia zasiadał optymistycznej. Podziwiałem w nim
kuty wstępne na tematy spraw aktual- w Radzie Jedności Narodowej, nale- człowieka. Był skromny, bezinteresow
nych, bezpośrednio lub pośrednio żał do Rady Naczelnej Instytutu ■ ■ ■■
dotyczących zagadnień polskich. Swy- Wschodniego „Reduta”. Był wspó-
mi wnikliwymi i na wysokim poziomie łtwórcą Społeczności Akademickiej Na emigracji politycznej był chorążym
erudycyjnym artykułami stawiał stale Uniwersytetu Stefana Batorego na niezłomności. Przestrzegał żarliwie
w nadz^czaj trudnej sytuacji publicy- Obczyźnie, Koła Kijowian, profeso- przed zagładą osobowości jednostkowej
slykę litewską i kierownicze koła poli- rem Polskiego Uniwersytetu na Ob- i narodowej, zagładą, której grozę nie-
tyków, któr^ mieli Wielhorskiego czyźnie (PUNO), członkiem Polskie- sieze sobą sowiecko-azjatycki wschód.
dość na Litwie. Wykorzystując fakt, iż go Towarzystwa Naukowego, Insty- (...) Politycznie i ideowo —gorący pi-
urodził się na Ukrainie, władze litew- ...................................... .......................
skie pozbawiły Wielhorskiego obywa
telstwa i w 1923 roku wydaliły go do

dość na Litwie. Wykorzystując fakt, iż go Towarzystwa Naukowego, Insty-

Polski. Zamieszkał w Wilnie, gdzie na 
Uniwersytecie Stefana Batorego ha
bilitował się w zakresie historii agrar-

/i?
Prenumerata
Cena na jeden miesiąc dla 

Czytelników na Litwie wynosi 
3.00 Lt z dostarczeniem. Zaabo
nować pismo można w urzędach 
pocztowych lub w galerii pólskiej.

Nasz indeks: 0137
" Informacji można zasięg
nąć telefonicznie:

223020, 224245
Prenumerata roczna w Pols

ce wynosi 100 zł, ptynKzna — 50 
zł, kwartalna 25 zł. Wf^at na
leży dokonywać na konto Tbwa- 
rzystwa Miłośników Wilna i Zie
mi WUeńskiej: Bank BĘ oddział 
U Wffszawa, nr1020102^159317- 
270-1/1, “Znad Wdii”, z poinfor
mowaniem o tym redakcji.

Wysoko^ prenumeraty w 
krajach Europy Zachodniej, 
Ameryki i Australii — 88 USD, 
56 f lub 135 DM. Zaabonować 
pismo można na dowolny ok
res, przesyłając czeki na nazwis
ka wydawców i adres redakcji.

Prenumerata w innych 
krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej —-30 USD rocznie.

Drodzy Państwo, prosimy 
pamiętać, że prenumerując 
“Znad Wilii”, wspieracie Państ
wo niezależną prasę polską na 
Litwie i udostępniacie ją Czy
telnikom na Wschodzie!

ny, wierzący i życzliwy, a zarazem su
rowy w ascezie codziennego obyczaju.

SKAITMENINES 
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od 11.00 do 10.00

Ptw KaMralny

Do nab/cla — o Umatyc# wlortakloi,
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ckkaMych ludzi, ped^utować, pnyianinie cza*.

, apatii

Cennik ogłoszeń
1 cm kw. — 2 Lt (1,90 zł).

Ceny ogłoszeń na
pierwszej i ostatniej stro
nach dwutygodnika “Znad 
Wilii” są wyższe o 100%. 
Cena ogłoszeń obok tytułu 
— umowna. Przy dos
tarczeniu ogłoszenia goto
wego do druku stosujemy 
zniżkę wysokości 5%. Ta
ką samą zniżkę stosujemy 
przy drukowaniu ogłoszeń 
o wymiarach powyżej 400 
cm kw. (pół strony gazeto
wej). Przy powtórzeniu sto
sowany jest rabat wyso
kości 5%. Do tego należy 
dodać 18% podatku PVM 
(VAT).

Redakcja udziela pro
wizji za dostarczanie 
ogłoszeń.
Isganytojo 214, 2001 Vilnius

tel. 22 42 45, 
tel./fax 22 34 55

I Chcesz zarobić — II z^oś się do ‘'Znad Wilu”\ |

I Jeśli masz czas, zastanów |
I się nad naszą ofertą. Redakcja |
I zatrudni kolporterów pisma. । 
I Jest to zajęcie nie do odrzucę-1 
' nia dla emerytów, okazja dla "I 
I uczniów, szczególnie w okre- I 

Isie wakacji. Mile widziana
I współpraca z pracownikami or-1
I ganizacji społecznych i placó-1 
I wek kulturalnych.

Zwracać się: tel.

«P

tutu Badania Zagadnień Krajowych, łsudczyk. Byl Wielhorski roztropnym i 
prezesem Zrzeszenia Profesorów i szczerym rzecznikiem pojednania i ści- 
Docentów. siej współpracypoLsko-litewsko-biało-

W Londynie Wielhorski konty- rusko-ukraińskiej. Równocześnie bez-
nuował działalność badawczą i na- kompromisowo bronił integralności 
ukową. M.in. opracował „Zagadnie- polskiego obszaru państwowego”.
nie Łotwy'i Estonii” (1942), „Po- Wielhorski miał dwóch synów:nej Europy Środkowo-Wschodniej, nie Łotwy'i Estonii” (1942), „Po- Wielhorski miał dwóch synów: 

żfostał docentem USB. W 1930 roku stawę Rosji sowieckiej wobec krajów Władysława, profesora anestezjolo- 
otrzymał stanowisko dyrektora Wy- bałtyckich” (1942), napisał obszer- 
ższej Szkoły Nauk Politycznych w Wil- ną monografię „Polska a Litwa”
nie, pełnił tam też funkcję profesora (1947). W 1948 r. wydał pod pseu-

łj
gii, i Janusza, chemika, oraz dwie cór
ki. Synowie i żona mieszkali w Kana
dzie, córki — w Warszawie.

DWUTYGODNIK

Tai, ko Jus ilgai 
ieśkojote -

I 
I
I 
I

223020, 224245.
Redakcja “Znad Wilii

I 
I
I

poszukuje dystrybutorów kol- I 
Iportażu na terenie Polski. Ofer- 

I ty prosimy kierować na adres I 
I redakcji: [I
I Isganytojo 214 2001 Wilno |
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Wśród książek Rozśpiewane Wilno
Jak przedstawiało się życie mu

zyczne Wilna w okresie dwudziesto
lecia międzywojennego, pamiętają 
jego najstarsi mieszkańcy, dziś już 
siedemdziesięcio- i osiemdziesięcio
letni staruszkowie. I to fragmenta
rycznie. Wspominają jednak, że lu
dzie kochali śpiew i muzykę, chodzili 
na operetki do „Lutni”, słuchali ka
pel podwórkowych, sami grali po 
domach na gitarach, mandolinach, 
bałałajkach.

Całość tego, co się wówczas 
działo, bogatą i barwną panoramę 
życia artystycznego miasta nad Wi
lią ukazała w swej książce „Polskie 
życie muzyczne w Wilnie lat II Rze
czypospolitej” Maria Ankudowicz- 
Bieńkowska, polonistka z wykszta
łcenia i profesji, muzyk z rodzinnej 
tradycji. Uczuciowo związana z Wil
nem poprzez rodziców i dziadków. 
Jest wnuczką profesora Władysława 
Kalinowskiego, dyrektora Zawodo
wej Szkoły Organistów im. Józefa 
Montwiłła w Wilnie, organisty w ka
tedrze św. Stanisława oraz założyciela 
i wieloletniego kierownika chóru 
„Echo”. Wcześniej swym muzycznym 
zainteresowaniom dała wyraz w licz
nych publikacjach prasowych.
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Bydgoski oddział Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 
może poszczycić się wydaniem ko
lejnej interesującej pozycji, jaką są 
wojenne wspomnienia Joanny z 
Koreywów Mackiewiczowej.

Jesienią 1939 r. na Litwie znala
zło się kilkanaście tysięcy cywilnych i 
wojskowych uchodźców z Polski. 
Materialna, ale i moralna pomoc dla 
uchodźców stała się wyzwaniem dla 
polskich organizacji i Polaków, za
mieszkałych na Litwie. W tym czasie 
Mackiewiczowa kierowała komórką 
polską przy Litewskim Czerwonym 
Krzyżu w Kownie. Przez jej ręce prze
chodziła duża część pomocy dla pol-
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Poglądy Raj dla felietonistów
Samo życie dostarcza dla ka

bareciarzy i felietonistów tema
tów. Bywa, że nie można ich roz
winąć ze względu na wiele przy
czyn, na przykład cenzurę. W wie
lu miejscach na Ziemi za to mo
żna trafić za kratki albo i przypła
cić życiem, w paru innych krajach 
—• udało się wytworzyć taki oby
watelski ład (nie bez udziału do
brobytu), że od opisywania ich ży
cia wionie nudami.

U nas — nie. Co posiedzenie 
Sejmu, co wybory, co oświadcze
nie, to kabaret. I raj dla felietoni
stów. Wcale nie trzebajak w Ame
ryce wyszukiwać czy mozolnie pre
parować romansów z prywatności 
prezydenta, zastanawiać się nad 
stroną moralną ewentualnego 
kłamstwa polityka.

Romanse dla pokolenia 
oglądaczy seriali, to argument nie
wątpliwie ważny. Ale co robić, je
śli taki prezydent, powiedzmy, 
skłamie, nie dotrzymując obietnic 
przedwyborczych, populistycznie 
angażując się w sprawę ukartowa- 
ną, niejako dla pozorów?

A co robić z politykami, któ
rzy zawsze kłamiął

Felietonista pisze, ludzie czy
tają. Może do woli pastwić się ja
kimś faktem, a bohaterowie felie-

Wilno w Polsce międzywojennej 
szczyciło się bogatym życiem arty
stycznym. W salach teatralnych wy
stawiano opery, operetki, rewie, 
działały kabarety. Na afiszach wid
niały nazwiska Hanki Ordonówny, 
Wiktorii Kaweckiej, Ludwika Sem
polińskiego, Adolfa Dymszy. Wiel
ką rolę w rozśpiewaniu miasta od
grywały chóry. Ich tradycja wywodzi
ła się z czasów Moniuszkowskich i 
końca XIX wieku.

W omawianym czasie były dwa 
wiodące: „Echo” przy katedrze św. 
Stanisława, prowadzone przez wspo
mnianego już Władysława Kalinow
skiego, i „Hasło” przy kościele po- 
bernardyńskim, kierowane przez 
prof. Jana Zebrowskiego.

Prócz nich działały inne chóry 
przykościelne lub z repertuarem re
ligijnym („Lutnia”) oraz zespoły 
śpiewacze szkolne, akademickie, 
związkowe, np. drukarzy, kolejarzy, 
pocztowców.

Po obszernym omówieniu wi
leńskiej wokalistyki dr Ankudowicz 
wiele miejsca poświęciła instrumen- 
talistyce i szkolnictwu muzycznemu 
oraz instytucjom i organizacjom ar
tystycznym, w tym m.in. Wileńskiej

Na polonijnym szlaku
Pokłosie konkursów, organi

zowanych w latach 1991/96 w Rze
szowie przez Robotnicze Stowarzy
szenie Twórców Kultury, pod ta
kim tytułem ukazało się w pozycji 
książkowej. Weszły do niej wiersze, 
opowiadania, wspomnienia Pola
ków, zamieszkałych w wielu krajach 
świata — w Wielkiej Brytanii, Niem
czech, Szwecji, Danii, Rosji, na 
Węgrzech, Ukrainie i Litwie, w 
UŚA, Argentynie, Australii, oczy
wiście w Polsce. W utworach za
warte zostały przeżycia, myśli ro
daków, których los rzucił na ów 
„szlak polonijny”, usłany często
kroć wieloma wyrzeczeniami i tru

skich uchodźców. Jak wspomina, lo
kal LCK był oblegany od rana do 
wieczora przez setki interesantów. 
Wobec zbliżającej się zimy trzeba im 
było dostarczyć ciepłą odzież, opał, 
pieniądze. Miejscowi Polacy szybko 
postarali się o zorganizowanie nie
zbędnej pomocy.

Wszystko to nie byłoby, oczywi
ście, możliwe bez przyzwolenia władz 
litewskich. Litwini przymykali oczy na 
ucieczki z obozów i wyjazdy polskich 
żołnierzy do Francji. Dopiero naci
ski niemiecko-sowieckie spowodo
wały zaostrzenie rygorów. Ż drugiej 
strony — niemała część Litwinów, 
zwłaszcza młodzieży, pozostawała 

tonów i kabaretowych scenek uda
ją, że nic się nie stało, niekiedy za
przeczą. Ale słownie. Jak dojdzie 
do sądu, to ten najczęściej sprawę 
umorzy. Z braku dowodow.

Wiele tematów mediom i ka
baretom dostarcza nasze pomyle
nie z poplątaniem. Dotyczy to 
ustaw, stylu pracy dostojników i 
zwykłych urzędników, zagadnień 
matury obyczajowej i etycznej. Oto 
parlament rozważa kwestię wrę
czenia najwyższych wyróżnień 
państwowych jednocześnie trzem 
osobom: przewodniczącemu Sej
mu, który bywa określany jako oj
ciec niepodległości Litwy; ustępu
jącemu prezydentowi, postrzega
nemu jako typ działacza postko
munistycznego — oraz wybrane
mu niedawno i niezaprzysiężone- 
mu jeszcze prezydentowi, repre
zentującemu sobą typ niewątpli
wie demokratyczny, chociażby 
przez fakt, iż prawie od ponad pół 
wieku jest ob^atelem USA... Dla 
Pana Boga świecę i dla czarta oga- 
rek!

Owa koleżeńska nadgorliwo
ść, a jednocześnie urawniłowka, to 
znowuż temat. Tym bardziej, że je
den z planowanych nagrodzonych 
odmawia przyjęcia orderu, w ta
kim towarzystwie, inny — milczy, 
a trzeci chce wiedzieć, czy order 
przypadkiem nie należy do insy
gniów władzy prezydenckiej. Praw- 

Orkiestrze Symfonicznej, Rozgłośni 
Wileńskiej Polskiego Radia, konser
watoriom muzycznym, orkiesotrom 
wojskowym, zespołom kameralnym, 
towarzystwom i związkom śpiewa
czym i muzycznym.

Mimo, że —jak tytuł wskazuje 
— książka obejmuje lata międzywo
jenne, to autorka wyszła poza za
kreślone ramy, pokazała ludzi, zmu
szonych do opuszczenia rodzinne
go miasta, którzy w różnych 
częściach Polski kontynuowali naj
lepsze tradycje Wilna. Wielu z nich 
uwiło swe gniazdo w Olsztyńskiem. 
Do nich należała rodzina Marii An- 
kuadowicz-Bieńkowskiej. Pamięci 
rodziców autorka swą pracę po
święciła.

Tadeusz Matulewicz

Maria Ankudowicz-Bieńkow- 
ska: „Polskie życie muzyczne w Wil
nie lat II Rzeczypospolitej”, Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1997.

Sprzedaż bezpośrednią i wysy
łkową publikacji prowadzi wydawnic
two uczelniane: ul. Szrajbera 11,10- 
007 Olsztyn.

dami życia. Publikacja zmusza do 
refleksji, ma w wielu miejscach 
wagę dokumentu.

W antologii znalazły się utwory 
wilnian: wiersze — „List zza Buga” i
Ruski” Aleksandra Śnieżki oraz }J

powieść dokumentalna „Syberyj
skim szlakiem Dargiewiczów” Romu
alda Mieczkowskiego, znana czytel
nikom „Znad Wilii” i obrazująca 
trudne życie zesłańców z Wileńszczy- 
zny w syberyjskiej tajdze.

T.B.

Na polonijnym szlaku. Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1997 

pod wpływem antypolskiej propa
gandy. Cenne uzupełnienie książki 
stanowią zdjęcia przedwojennego 
Kowna, fotografie czołowych postaci 
kowieńskiej Polonii, a także kpiące z 
polskiej tragedii w 1939 r. karykatu
ry, zamieszczane w litewskiej prasie. 
Zainteresowani polsko-litewskimi 
stosunkami otrzymali ważną i inte
resującą lekturę.

Krzysztof Tarka

Joanna Mackiewiczowa. Polacy 
na Litwie w latach II wojny świato
wej. Towarzystwo Miłośników Wil
na i Ziemi Wileńskiej — Oddział w 
Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1997 

da, w tym układzie odpadłby mar
szałek Sejmu. Chyba że ustalić, że 
ordery mogą stanowić insygnia 
każdej władzy. Tylko od jakiego 
szczebla? Myślę, sprawa zostanie 
rozwiązana po kilku dniach debat 
parlamentarnych. Demokratycz
nie, przy pomocy wyczerpujących 
dyskusji.

Tymczasem ludzie są bardziej 
czuli na podwyżki, niedawno na 
energię cieplną, ostatnio — na 
wprowadzenie nowej taryfy na 
rozmowy telefoniczne. Wiadomo, 
wszystko kosztuje, liczniki są, żeby 
liczyć. Właśnie energetycy wyśru
bowali sobie najwyższe zarobki w 
kraju, co wcale nie zaowocowało 
lepszą siecią instalacji ogrzewczych 
i jakością usług w ogóle, podob
nym tropem podąża telekomuni
kacja, która me wie, że z Ameryki 
już jest zadzwonić na Litwę taniej, 
niż nam do na przykład do Twean 
Peaks.

I to wkurza —- prawda, umiar
kowanie przy naszym tempera
mencie — ludzi, którzy nie 
urządzają, jak gdzie indziej burz
liwych demonstracji, tylko grzecz
nie wiecują, słuchając mglistych 
wyjaśnień głów politycznych, ile to 
droga do Europy musi kosztować.

A że koszty są trochę większe,' 
to przecież iluż trzeba opłacić po
średników?

Tomasz Bończa

Wiersze młodych
Robert Kaszkiewicz

Pisanie Kominek
Życie w pisaniu 
to nie znaczy pisać 
prawdę 
to nie znaczy rozumieć 
rzeczy niezrozumiałe 
to tak samo 
jak w życiu 
labirynt 
w którym drogę 
odnajdziemy 
bez nici

Płomienie pełne 
ciepła 
i zimny duch 
kamienia 
hart i iskra 
żelaza 
szarość i smutek 
popiołu 
zaradza się 
tam 
społeczeństwa 
mający
przydomek „ Wspomnienia ”Ii ginie tam 
wielka rola
z „ liady ” i „ Odysei ”
20 wieku

Miłość

I

To uczucie 
które potrzebuje ofiar 
zniewala swym urokiem 
odpycha tragicznym końcem 
Jest jak 
układ gwiazd 
cały czas 
cośzmienia, 
płynie niczym 
rzeka w której 
zamiast wody 
są serca zakochanych

żal

{S|

Marzenia

Nieodłączony 
towarzysz życia 
nie 
pożądany 
nie oczekiwany 
ponury zwiastun 
smutku 
czarodziej uczuć 
ponury 
kłucznik 
co oddzieła 
mnie i resztę 
świata uczuć 
tę światłą 
w której 
jest wszystko 
a jednocześnie 
nic

to wielka 
jest rola 
gdzie teatr 
to życie 
a my 
przedstawienie.
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Robert Kaszkiewicz jest studentem 
I roku prawa Uniwersytetu Polskie
go w Wilnie. Urodził się w r. 1979.
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