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z tygodnia na tydzień
❖ 26 lutego odbyła się uroczysta ceremonia zaprzysiężenia Valda- 
sa Adamkusa i przekazania mu przez Algirdasa Brazauskasa władzy 
prezydenckiej.
❖ 19 lutego kończący kadencję Algirdas Brazauskas wygłosił do
roczne orędzie w Sejmie, poddając analizie rozwój gospodarki i sytu
ację w polityce zagranicznej państwa.
❖ Między Yałdasem Adamkusem i Gediminasem Yagnoriu- 
sem trwają negocjacje co do struktury rządu i zmian personal
nych. Planuje się likwidację ministerstw — Łączności i Informa
tyki oraz Budownictwa i Urbanistyki, w planach również połącze
nie resortów Ochrony Zdrowia z resortem Pracy i Opieki 
Społecznej.
❖ 16 lutego, w obchodach 80—tej rocznicy proklamowania nie
podległości Litwy, wziął udział Aleksander Kwaśniewski. W ciągu 
jednodniowego pobytu w Wilnie odbył szereg spotkań — z Algirda- 
sem Brazauskasem, Yałdasem Adamkusem, Yytautasem Landsber- 
gisem i Gediminasem Yagnoriusem. Prezydent RP wystąpił również 
z przemówieniem w Wileńskim Teatrze Opery i Baletu, gdzie miał 
miejsce świąteczny koncert.
❖ 18 lutego z jednodniową wizytą roboczą w Moskwie przebywał
\^tautas Landsbergis. Podstawowym tematem rozmów z Jegorem 
Strojewym, przewodniczącym Rosyjskiej Dumy, była ratyfikacja li- 
tewsko-rosyjskiej umowy o granicy państwowej, która ma odbyć się 
w najbliższym czasie w obu parlamentach.
❖ W Wilnie przy ul. A.Mickiewicza został otwarty nowy gmach 
ambasady estońskiej. Jest to pierwszy budynek w naszym mieście, 
speqalnie zbudowany dla zagranicznej placówki dyplomatycznej. W 
uroczystości otwarcia wziął udział Tomas Savi, przewodniczący parla
mentu Estonii.
❖ Były doradca prezydenta ds. polityki zagranicznej Neris Ger- 
manas został mianowany ambasadorem Litwy w Finlandii, a były rad
ca ambasady litewskiej we Francji Yytautas Nauduźas — ambasado
rem w Szwecji.
❖ Funkcje przedstawiciela Światowej Wspólnoty Litwinów w Wil
nie pełni obecnie Gabrielius Zemkalnis. 69-letni brat ^ytautasa 
Landsbergisa dotychczas (od roku 1944) mieszkał w Australii. Będąc 
dziennikarzem, publicystą aktywnie propagował kulturę litewską w 
tamtejszym środowisku, stale działał na rzecz litewskich emigrantów. 
❖ Podczas powtórnych wyborów do Sejmu RL, które odbędą się 
22 marca w dwóch okręgach, kandydatem Akcji Wyborczej Polaków 
Litwy w nowowilejskim okręgu będzie Tadeusz Filipowicz, a w wileń- 
sko-trockim — Waldemar Tomaszewski.
❖ Od następnego roku nauczanie podstawowe na Litwie będzie 
trwać nie 9, a 10 lat. Po 10 klasach uczniowie będą składać tzw. „małą 
maturę”. Jest to jeden z kilku kroków reformy systemu oświaty w 
naszym kraju.
❖ W Wilnie, w dzielnicach Poszyłajcie, Justynlszki, Karolinki i na 
Wilczej Łapie funkqonuje nowa telewizja kablowa „C gates”. W cią
gu trzech miesięcy wprowadziła ją razem z partnerami litewskimi 
estońska spółka „Levicom”. Zaakcentować należy, że sygnały telewi
zyjne i radiowe przekazywane są w większości za pośrednictwem świa
tłowodów.
❖ Według ostatnich badań „Baltijos tyrimai”, pierwszy program 
telewizji państwowej ogląda 22 proc, widzów na Litwie, LISIK TY — 
29,8 proc., TY3 — 27,8, Bałtycką TY — 7,4, Wileńską TY — 4,1, TY 
Polonia — 0,9.
❖ W dniach 19-20 lutego w Centrum Wystawowym Litexpo odby
wała się 5-ta Międzynarodowa Wystawa „Pelene ’98 (Kopciuszek). 
Tradycyjnie zostały zaprezentowane perfumeria, kosmetyld, biżute
ria oraz sprzęt fryzjerski. Na imprezie nie zabrakło również firm pol
skich.
❖ W Wilnie koncertowała znana wokalistka Suzi Guatro.
❖ Jak nigdy pyszny był w tym roku, stylizowany na imprezie w Rio 
de Janeiro, pochód karnawałowy centralną ulicą Wilna — pr. Giedy
mina. Organizatorem tego ulicznego przedstawinia jest towarzystwo 
„Alma Latina”.
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Na „Kaziuka”, na początku marca, ożywają targowiska wileńskie i w okolicy.
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Fot. Bronisława Kondratowicz

Konferencje

Rola „Znad Wilii” w kształtowaniu
postaw demokratycznych

Romuald Mieczkowski
z początku należałoby wyjaśnić, co owe postawy 

demokratyczne mają oznaczać. Określmy je jako ze
spół wartości, jakimi dysponować człowiek musi, 
będąc równoprawnym obywatelem w budowaniu 
społeczeństwa demokratycznego. Wiadomo, iż do 
niepodległości przyszliśmy z różnym bagażem wie
dzy o takim społeczeństwie, obciążeni nie tylko ide
ologicznie, z wielkim piętnem totalitaryzmu, które 
po dziś dzień odczuwa się w różnym rozumieniu hie
rarchii wartości, przeraża pasywnym stosunkiem do 
życia.

Jeszcze gorsza sytuaq’a istniała przed 10 laty, aczkol
wiek — z drugiej strony — trwało wielkie przebudzenie 
świadomości narodowej, wrzenie wyzwoleńcze ogarnęło 
cały kraj.

Polacy na Litwie nie byli wyjątkiem — w maju 1988 
roku powstała organizacja społeczna, przekształcona na
stępnie w Związek Polaków na Litwie (ZPL), zawiązały 
się inne organizacje polskie, w latach 1988-1990 powstafy 
nowe polskie tytuły prasowe —, J4asza Gazeta” i „Maga
zyn Wileński”, o opcji ZPL-u, zaczęła się powolna meta
morfoza „Czerwonego Sztandaru” (od 1990 „Kurier 
Wileński”). Wszystkie tytuły skoncentrowały swą uwagę 
na odrodzeniu Polaków, przeciwstawiając się różnym 
naciskom, w tym litewskich nacjonalistów wokół „Yilniji”. 
Nie obeszło się bez błędów, stawiania na pomylone poli
tycznie własne pomysty, nie obeszło się bez manipulaqi 
poszczególnych działaczy. To wywołało rozłam w Związku 
Polaków i wśród społeczeństwa polskiego na Litwie.

Powstała nisza nie wykorzystanego, ale bardzo wa
żnego potencjału. Tę niszę i zajął w grudniu 1989 roku 
powołany na zasadzie prywatnej, ażeby mieć jak najwięcej 
niezależności, dwutygodnik „Znad Wilii”. Konceptual
nie miał być trybuną tej części społeczeństwa polsldego, 
która popierała niepodległość Litwy, która chciała rozwi
jać stosunki polsko-litewskie na zasadzie konstruktyw
nego dialogu, przypomnienia pozytywnych kart naszej 
wspólnej historii.

Dziś, po upływie lat, mogę szczerze powiedzieć, jak 
trudna to była droga. Determinacja wśród moich roda
ków była większa, niż chęć realizowania szczytnego hasła 
Polaków wolność naszą i waszą”. Wypłynęły wszyst
kie animoge z obu stron — polskiej i litewskiej, co pod
chwycili niektórzy politycy, zdobywając sobie punkty. 
Mniejszość polska w pewnym stopniu przypominała za
kładników. Naszą działalność z podejrzeniem i wrogo
ścią przyjęto w zrusyfikowanych placówkach upadającej

władzy sowieckiej, również w niektórych środowiskach 
litewskich, i co najbardziej bolało — polskich.

To wszystko jeszcze bardziej utwierdziło w przeko
naniu potrzeby pracy na tej niwie, również po zdobyciu 
niepodległości. Tematyka, poświęcona demokratyzacji 
spcńeczeństwa — a naszą polskość zawsze postrzegali
śmy w kontekście ziemi, na której mieszkamy, a więc li
tewskim i innych narodów — była zawsze obecna na ła
mach „Znad Wilii”. Ukazał się cały szereg artykułów, 
poświęconych tym zagadnieniom. Przypomnę nazwiska 
ich autorów.

Były to wywiady z Tomasem Venclovą (jedne z pierw
szych w ogóle na Litwie) i jego przyjacielem, polskim 
noblistą Czesławem Miłoszem. Otuchy w trudnych la
tach startu czasopisma dodaty listy-przesłania Zbignie
wa Brzezińskiego i Jerzego Giedroycia. Ze Stanów Zjed
noczonych Ameryki otrzymywaliśmy korespondencje 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Tymoteusza Karpińskie
go, Edwarda Moskala, Michaela Rywkina, Michaela
Szporera, innych osobistości, przyjaciół Polski i Litwy.

Z Anglii głos poparcia dla niepodległości, a jedno
cześnie demokracji brzmiał w wypowiedziach Edwarda
Raczyńskiego, Ryszarda Kaczorowskiego, Normana Da- 
viesa (wielokrotnie), Eugeniusza Smolara.

Takich nazwisk mógłbym wymienić więcej. Przytoczę 
tylko ciekawostkę, iż publikowaliśmy artykuły, pochodzące 
z obu Ameryk, Australii, Azji, Afryki, z większości krajów 
europejskich. Dlatego, że mieszkają tam Polacy, nie
obojętni na los swej dawnej ojczyzny, niezależnej dziś 
Litwy.

Zawsze szeroko na naszych łamach prezentowane 
były i są ^osy z Polski. Dziesiątki, jeśli nie setki autorów
stale zamieszcza swe i 
na ich część dotyczy wi

publikacje 
'łaśnie proc

w „Znad Wilii”. Znacz-
procesu demokratyzacji, uło-

żenią jak najlepszych stosunków polsko-litewskich. W 
tej kwestii wypowiadali się m.in. Leszek Balcerowicz, Zdzi
sław Najder, Tomasz Jastrun, Andrzej Drawicz, Leon 
Brodowski, Aleksandra Niemczykowa, o. Jacek Salij, 
Krzysztof Czyżewski, wielu innych, w tym znanych polity
ków i mężów stanu, artystów, pisarzy.

Szczególnie podkreślić chciałbym zaangażowanie i 
aktywny udział Mieczysława Jackiewicza, który stale zasi-
lał nasze szpalty swymi artykułami, z gorącą i szczerą chę-
cią pi^czynienia się do zbliżenia naszych narodów. Jak 
wielkie poparcie przemianom na Litwie jest w Polsce,
świadczy i dzisiaj nasza poczta redakcyjna.

Dokończenie na str. 3
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Może pomogą Czytelnicy
Jestem 69-letnim emerytem — in

walidą II grupy, poszukującym pomo
cy ludzi dobrej woli w następującej spra
wie:

— w okresie od lipca 1944 r. do 24 
marca 1945 byłem przymusowym robot
nikiem frontowym w Kolumnie Robo
czej na froncie wschodnim na rzecz We
hrmachtu niemieckiego. Miałem wów
czas 15-16 lat. W dniu 24 marca 1945 r. 
zostałem wyzwolony przez Armię Ra
dziecką w Heeligenbeil (Mamonowo, 
Obwód Kaliningradzki) i przebywałem 
w dwóch przejściowych radzieckich obo
zach: Instarburg (Czemiachowsk) i Ki- 
bartai—Litwa. Wobozie przejściowym 
w Kibartai zabrano nam wszystkie do
kumenty, mnie — I^rsonalauswes, Ar- 
beitskarte, świadectwo urodzenia, szkol
ne, zdjęcie rodziców, wszystko. Po weryfi
kacji wydano mi imienne skierowanie 
do NKWD Grodno w celu uzyskania 
dowodów repatriacyjnych do Polski Je
chałem sam, pociągami wojskowymi, 
przez Kowno i Landwarowo. W Grod
nie otrzymałem dowody repatriacyjne z 
NKWD — ul. Skidelska oraz Polskiego 
Urzędu Repatriacyjnego — ul. Orzesz
kowej.

Pod koniec kwietnia 1945 r. wróci
łem do Polski przez stację Kuźnica do 
Białegostoku. Dokumenty repatriacyjne 
skradziono mi po wojnie. Obecnie, kiedy 
istnieje możliwość uzyskania dodatku do 
emerytury za niewolniczą pracę na rzecz 
Niemców — ja nie mam dokumentów. 
Od trzech lat czynię starania o uzyskanie 
potwierdzenia tej pracy, ale odpowiednie 
instytucje, urzędy, organizacje w Polsce, 
Niemczech, na Białorusi (Grodno) 
stwierdzają, że archiwa są niekompletne, 
dowodów brak, itp. Czekam jeszcze na 
odpowiedź od ambasad Polski—w Rosji 
i na Litwie, do których skierowałem też 
prośby o pomoc w poszukiwaniach.

Proszę o pomoc i poradę: do kogo 
mogę zwrócić się osobiście, bezpośrednio 
rui Litwie — do jakiej organizacji, urzę
du państwowego, osobistości w świecie 
politycznym, ażeby załatwić pozytywnie 
moją prośbę. Nie znam języka litewskie
go. Jak pisać? Tłumaczenie drogo kosz
tuje.

Chodzi o potwierdzenie pobytu w 
obozie przejściowym w Kibartai na Li
twie w kwietniu 1945 r. —zorganizowa
nym i prowadzonym przezjednostki Bez
pieczeństwa Państwowego ówczesnego 
Związku Radzieckiego.

Sam nie mogę już przyjechać do 
Wilna, chociaż naprawdę chciałbym, ze 
względu na wiek, stan zdrowia i, co tu 
ukrywać, koszty podróży. Dlatego proszę 
o pomoc ludzi dobrej woli.

Pozostaję z szacunkiem.
Stefan Jałczewski 

05-840 Brwinów kAV-wy 
ul. Grodziska 49, Polska

Szanowni Państwo,
Dziękuję za przesłane ostatnio dwa 

numery Wiszego dwutygodnika. Zasko
czyliście mnie (mile) reprodukcją cyto
wanego w tekście dokumentu chrztu ma
łego Sakowicza w cyryńskiej cerkwi 
(„Z.W”, 23/97). Jestem ogromnie zdu
miony foimą tego zapisu — w języku 
polskim. Czy aby to była cerkiew prawo
sławna? A może unicka? Sprawa tego 
zapisu stać się może sama w sobie tema
tem rozważań o obyczajowości życia ów
czesnego społeczeństwa polskich Kresów 
wcielonych już do imperium rosyjskiego.

W komputerowym opracowaniu 
znajdują się aktualnie dwie moje książki 
o Mickiewiczu — jedna z nich jest prze
wodnikiem historycznym po miejscach i 
miejscowościach związanych z biografią 
poety, a druga to odpowiedź na książkę 
Jadwigi Maurer z USA pt. „Z matki ob
cej... ”, robiącej swoistą „karierę” w nie
których polskich publikatorach.

„Oficjalna "promocja książek prze
widziana jest dopiero na 21 maja, kiedy 
będziemy gościli w Zielonej Górze m.in. 
poetów wileńskich, zaproszonych przez 
Henryka Szylkina (być może będę w 
początkach maja razem z nim na Wa
szej tradycyjnej imprezie).

Życząc Państwu sukcesów wydaw
niczych przesyłam wyrazy szacunku i 
poważania.

Andrzej Syrokomla-Bułhak 
Zielona Góra, Polska

Jadwigi Pietraszkiewicz 

powroty
Po siedmiu latach przerwy przyjechała do Wilna prof. Jadwiga Pietraszkiewicz, dziś pedagog, 

wychowawca wielu znanych „głosów” operowych, wcześniej jedna z najsłynniejszych śpiewaczek scen S’ 
—wileńskiej, łódzkiej, warszawskiej, śląskiej. Spotkała się tu z przyjaciółrni, ze znajomymi, wielbicielami B ‘F
swego talentu, którzy potrafią sypać jak z rękawa tytułami oper, w których śpiewała główne partie.
Repertuar ten jest wielce imponujący: Borys Godunow, Pikowa Dama, Toska, Cyganeria, Eugeniusz 1
Oniegin, Kniaź Igor, Halka, Mazepa, Salome, gdyby wymienić te najważniejsze. W sumie na swym 
koncie ma ponad 40 ról. Uważa się za wybrankę losu, m.in. dlatego, że jej przejście z teatru do pracy j
pedagogicznej odbyło się płynnie i bezboleśnie. Na zakończenie swej kariery na scenie przez cztery lata 
wcielała się w rolę madame Hortensji w „Greku Zorbie”, gdzie mogła wyładować całą swoją niespożytą 
energię życiową.

Pochodzi z Puszczy Nalibockiej. Jej dziadek jeszcze za cara Mikołaja II zajmował tam u magnata 
niemieckiego wysokie stanowisko, był człowiekiem wykształconym, pielęgnował jednocześnie swoją 
polskość, ucząc potajemnie polskiego. Ucierpiał z tego powodu, podobnie jak ojciec Jadwigi Pietrasz- 
kiewicz, którego KGB chciało uczynić swoim donosicielem. Nie ugiął się pod presją, nie poddał się HH^H| 
szantażowi, wytrzymał wszystkie tortury, po których nie wrócił już, niestety, do zdrowia. Samą Jadwigę 
Pietraszkiewicz (Pietraśkevićiute wtedy) również dotknął reżim. Z jednej strony dostawała nagrody, z EHBBBbH 
drugiej przesłuchiwano ją, próbując wymusić jakieś zeznania.

Dzisiaj cieszy się, że może nareszcie o tym wspominać głośno. Chętnie też dzieli się tymi wspo
mnieniami, zwłaszcza że w Wilnie są jeszcze osoby, z którymi spędziła młodzieńcze lata, koleżanki ze szkoły, 
przyjaciele z Opery. Z wieloma z nich utrzymuje stały kontakt. Trudno jej było stąd wyjeżdżać. Opuszczała Wilno 
z mieszanymi uczuciami. Zostawiała tu młodość, jedenaście przepracowanych lat w Operze, pozycję pierwszej

listkami. Mówiła o tym artystka również podczas spotkania w redakcyjnej galerii. Poniżej — fragmenty wypowiedzi 
prof. Jadwigi Pietraszkiewicz.

solistki. Jechała z powodu mariażu, pełna jednak obaw. Miała świadomość, że w Polsce są już dwie śpiewaczki- 
gwiazdy. Nie obawiała się, że dostanie się do teatru, drążyła ją myśl —jaką tam zajmie pozycję, kim będzie. Pomogła w kategorii mojego głosu. W War- 
wzmianka w polskiej prasie o przybyciu do Łodzi słynnej,śpiewaczki litewskiej. Od razu dostała dwa angaże — w szawie śpiewała wtedy niedości-
Łodzi i w Warszawie, niedługo potem jeszcze w Operze Śląskiej. Śpiewała, kursując między tymi miastami, wyje- gniona Fołtynówna, w Poznaniu — 
żdżając za granicę, zdobywając wszystkie możliwe nagrody. Jej głos — sopran dramatyczny — należy do rzadkości. Kawecka. Potem stały się one mo

imi koleżankami.
Tak się złożyło, że mój pierwszy 

występ odbył się w Łodzi. Tam oka
załam się z powodu mariażu. Za
trzymałam się u rodziny męża.

miasto jej młodości, ale tak samo bliskie. Jako pierwszą śpiewałam „To-
Prof. Jadwiga Pietraszkiewicz wraz ze swymi wychowankami odwiedziła Wilno na zaproszenie Galerii Polskiej, scę”, tę moją sztandarową rolę w

stąd międ^ innymi powodzenie, uznanie. Sukcesem Jadwigi Pietraszkiewicz są również jej uczniowie, świecący 
triumfy na różnych scenach światowych. Praca pedagogiczna jest źródłem jej nieustającej satysfakcji. Jest zapra
szana na różne sympozja, kursy, przeprowadza lekcje pokazowe.

Kiedy ocenia swój dorobek artystyczny, wraca myślami do Wilna, do Akademii Muzycznej, gdzie zdobyła 
warsztat operowy, poczyniła pierwsze kroki jako pedagog. Z rozrzewnieniem mówi o swoich nauczycielach i 
kolegach, o debiutanckiej roli Tatiany. Z zainteresowaniem ogląda również Wilno, nieco inne, jak twierdzi, niż

redakcji dwutygodnika „Znad Wilii” oraz Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Była to nie Operze Łódzkiej. Fama rozeszła się 
tylko ciekawa i wzruszająca, ale i pożyteczna inicjatywa, sprźyjająca współpracy między polskimi i litewskimi woka-

Wilno
w związku z wizytą różne my

śli przychodzą — i smutne, i we
sołe. Pamiętam wiele osób, z któ
rymi współpracowałam. Byli to 
przede wszystkim Litwini. Nieste
ty, trochę zapomniałam język li
tewski. Tym bardziej, że był to dla 
mnie język nabyty (p.Pietraszkie-

z kolekcji Galerii 
Polskiej w Wilnie

Pod koniec miesiąca trwały go
rączkowe przygotowania do wysta
wy, której otwarcie planowane jest 
na 3 marca w Galerii Sztuki w War
szawie (Ursynów, ul. Wiolinowa 14). 
Ostatecznie kolekcję malarstwa z 
Polskiej Galerii Artystycznej repre
zentować będzie 16 artystów. Oto ich 
nazwiska: Maciuś Ceikauskas, Ry
szard Filistowicz, Czesław Jachimo- 
wicz, Yytautas Kalinauskas, Euge
niusz Konowałow, Włodzimierz 
Matijko, Aidas Mikelenas, Henryk i 
Ludwik Natalewiczowie, Aleksander 
i Sergiusz Pokładowie, Czesław Po- 
łoński, Robertas Reznikovas, Jaro
sław Rokicki, Wiktor Szocik oraz 
Nona Zavadskiene. Ci twórcy przed
stawią w sumie 45 prac.

Na wystawie przedstawione 
zostaną prace artystów Polaków z 

Ryszard Filistowicz. „Dwupokojowe mieszkanie: pokój gościnny”, płótno, 
olej. 1995 — Jedna z prezentowanych w Warszawie prac
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wicz dała doskonały popis znajo
mości litewskiego w czasie pobytu
— T.D.).

Skończyłam Konserwatorium lat pracy wspaniałych partnerów, łam mieszkanie, w Warszawie i By-
Wileńskie z wyróżnieniem. Wspo
minam bardzo mile pedagogów, u
których się tutaj uczyłam. Moją naj- ćiute, Iliene, z mężczyzn — Sipari- 
ukochańszą profesorką śpiewu była sa, Gutauskasa, Adamkevićiusa, 
madame Agloje Klau, jak myśmy ją Stasiunasa, Ciasasa, z którym do 
nazywali. Potem był mój debiut w dzisiaj korespondujemy. Wielu z

Warszawska prezentacja

Wilna, którzy mają największe 
osiągnięcia w skali kraju i zagrani
cą, jak też plastyków Litwinów, Bia
łorusinów, Rosjanina oraz Ukra
ińca, a więc — w duchu Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, w duchu 
dzisiejszego składu narodowościo
wego. Taka koncepcja ze zrozumie
niem przyjęta została przez stronę 
polską. Współczesne malarstwo 
polskie Wilna przedstawione zo
stanie więc w kontekście dokonań 
artystów Innych narodowości, ró
żnych poszukiwań i rozwiązań 
twórczych.

Komisarzem wystawy jest grafik 
Andrzej Kalina. Doszła ona do skut
ku dzięki zaangażowaniu i wsparciu 
Zbigniewa Hryniewicza, prezesa 
spółki „Interpegro Holding”.

T.B.

t

%

n
o

roli Tatiany w „Eugeniuszu One- potem — Śląska. Wszystkie propo-
ginie” w Operze Wileńskiej.

Miałam w ciągu następnych 11 dzy trzema miastami. W Łodzi mia-

Z wielkim sercem wspominam 
Oleśkevićiute, Jasiunaite, Saulevi- 

tych, z którymi pisaliśmy do siebie, 
niestety, już nie żyje. Bardzo mile przyjąć podobnej propozycji, uwa- 
wspomlnam wspaniałego reżysera żałam to za ujmę. Przekonała mnie 
Grybauskasa, kóremu zawdzię- moja Mama, twierdząc, że kariera 
czam moje umiejętności aktorskie, śpiewaczki mija szybko. Uczyła się u 
maestro Bukszę, wielkiego dyry- mnie w Wilnie Litwinka o cudow-
genta, wspaniałego śpiewaka litew- 
skiego Petrauskasa, który nam wyjechałam i ona nie skończyła, my- 
młodym wówczas bardzo pomagał, ślałam potem często o niej.

Wy/cfiinAZ Polsce po roku pobytu za-
TTjSlYrJ częłam uczyć w Łodzi, w Akademii

Śpiewałam w Operze Litew- Muzycznej, która wówczas nazywa- 
skiej, musiałam więc nauczyć się ła się Wyższa Szkoła Muzyczna. Moi 
języka. Litewskiego zaczęłam uczyć studenci stopniowo zaczęli zdoby-
się jeszcze w Konserwatorium, na 
specjalnych kursach. Poza tym po- trudne konkursy, nie tylko krajo-
magali mi mol koledzy, niejedno- 
krotnie poprawiali. Robili to z wlel- sposób ugruntowała się moja po- 
ką serdecznością, nigdy nie pod- zycja pedagoga wokalnego. Dzisiaj
kreślali, że coś źle mówię.

Wszystkich ról dzisiaj już nie nych śpiewaków.
potrafię wyliczyć z pamięci, gdyż 
wiele z nich łączy się również z Pol- wielokrotny laureat konkursów
ską. Najpotężniejsza — to „Kniaź- 
Igor”, zagrany w Wilnie. Inne — 
„Toska”, która już przeszła do hi
storii i na Litwie, i w Polsce, „Bo
rys Godunow”, za którego dosta- 
łam ówczesną Nagrodę Śtalinow- pe Yerdiego. Urszula Krygier jest
ską, zmienioną później na Pań
stwową, „Sprzedana narzeczona”, sów, m.in. w Hiszpanii — w Calga-
„Halka”.

W mieszkaniu odbywała się 
współpraca między mną i kompo
zytorem Dvarionasem w trakcie 
powstawania opery „Dalia”. W 
czasie tworzenia jakiegoś dzieła 
kompozytor nie może obejść się bez 
śpiewaka, któremu pisze arie.

Polska
Na Litwie byłam bardzo cenio

na, często nagradzana. Publicz
ność mnie po prostu uwielbiała, ja 
to czułam. To niosło radość, do
dawało otuchy. Świadomość, że 
jest cenionym bardzo pomaga, to 
uskrzydla śpiewaka. Litwę repre
zentowałam jako Polka na ze
wnątrz. Jeździłam po całym ówcze
snym Związku Radzieckim. I uwa
żam, że do kultury litewskiej wnio
słam swój wkład.

Wyjeżdżałam do Polski z cięż
kim sercem. Zostawiałam w Wil
nie wysoką pozycję śpiewaczki ope
rowej, wspaniałych kolegów, ser-
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Fot. Bronisława Kondratowicz

deczną publiczność. Zastanawiało 
mnie, co czeka w Polsce, gdzie kon
kurencja była ogromna, zwłaszcza 

szybko. Po kilku tygodniach zapro
siła mnie do tej samej opery „To- 
sca” Opera Warszawska, niedługo 

zycje przyjęłam. Krążyłam więc mię- 

tomiu — pokoje przy Operach.

Praca 
pedagogiczna 
Pracę pedagogiczą rozpoczęłam 

w Wilnie. Początkowo nie chclałam

nym głosie, Jurgita Uśinskaite. Ale 

wać wysokie nagrody, wygrywać 

we, ale też międzynarodowe. W ten 

wśród uczniów mam bardzo słyn-

Jeden z nich. Piotr Nowacki — 

polskich, występował w La Scali. 
Przeszedł eliminacje w Konkursie 
im. Luciano Pavarottlego i w na
grodę śpiewał z nim samym w Fila
delfii — w „Luizie Miller” Giusep- 

również zwyciężczynią kilku konkur- 

ry i Bilbao. Została laureatką pre
stiżowego międzynarodowego kon
kursu wokalistów w Monachium. 
Jeździ po Europie, dużo koncertu
je, nagrywa. Wśród moich uczniów 
była Amerykanka Alina Kazinsky. 
Odważyła się ona stanąć do kon
kursu do Metropolitan Opera 
wśród setki innych osób i znalazła 
się w pierwszej dziesiątce.

Mam mnóstwo podziękowań za 
pracę pedagogiczną. Dostaję za
proszenia na różne kursy, sympo
zja, lekcje pokazowe, lekcje mi
strzowskie.

Wzruszenie
Będę ryczeć jak bóbr, gdy trze

ba będzie wyjeżdżać z Wilna. Jestem 
szczęśliwa, że mogę z państwem być, 
wspominać. Dziękuję również bar
dzo serdecznie za zaproszenie. To 
były piękne chwile również dla mo
ich wychowanków: którym pokaza
łam miasto mojej młodości.

Zanotowała: Teresa Dalecka
ZNADWILn
1998.03.01 -152
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iKonferencje

Rola „Znad Wilii” w kształtowaniu
postaw demokratycznych
Początek na str. 1 zapytać, czy należymy do państw to- mieszkańców Litwy. Ich twórczość — 

Pojawiają się też stale korespon- lerancji, choć w dawnych wiekach podobnie jak to dzieje się w literatu- 
dencje z najbliższych, sąsiednich kra- mieliśmy bogate tradycje. Stąd zada- rze i muzyce — zawiera nową jakość, 
jów — z Białorusi i Łotwy. W Rydze nia dla mediów mniejszości.
przed laty działała przedwcześnie zma
rła Ita Kozakiewicz, człowiek, który 
wielce przyczynił się do procesu de- żeby mieć tę specyficzną gazetę, ad- 
mokrat^acji w swym kraju, potrafił go resowaną głównie do inteligencji (nie 
widzieć w szerokim kontekście cech tylko polslaej), na łamach której prze-
wspólnych.

Nigdy nie brakowało na łamach ukowe, komentarze, felietony, recen
pisma wypowiedzi Litwinów. Wypo
wiadali się znani politycy, ludzie na
uki i sztuki. Pozwolą Państwo, że przy
pomnę kilka nazwisk. W „Znad Wi
lii” zamieszczaliśmy wypowiedzi i ró
żne publikage Vytautasa Landsber- 
gisa, Stasysa Lozoraitisa, Rimvy'dasa 
yalatki, Arvydasa Juozaitisa, Juliusa 
Śalkauskasa, Algisa Kaledy, Leoni- kontynuowali wcześniej rozpoczęte 
dasa Donskisa, ś.p. Jokubasa Min- i ' — ---------------  *---- '------ '
kevićiusai wielu innych.

Nie zabrakło też artykułów Ro
sjan (Maryna Iwińska, Andrej Ko- 
nicki), Białorusinów (Óleg Minkin, 

cjalny status quo Polaka był lepszy, 
qi społeczeńśhva. jak i lepszy on sam. W tej materii

Konkurs, który od lat prowadzi- wiele jest do zrobienia. Swe działa- 
Alekśander Dubawiec), Tatarów (Ta- my—„Nasze małe ojczyzny”—znaj- i ' f T 2 ‘‘ 2 Ć’’
das Jakubauskas), Karaimów (Hali
na Kobeckaite),. Ukraińców (Nadia 
Nieporożnaja), Żydów (Grigorij Ka- 
nowicz).

Oczywiście, na łamach „Znad 
Wilii” mówili najbardziej zaintereso
wani, czyli Polacy litewscy, reprezen
tujący różne opcje, różne organiza- 
qe i placówki. Zagadnieniom prze
mian, odpowiedzią na szkodliwe dla 
mniejszości polskiej posunięcia, po
święcone były nasze artykuły redak
cyjne — do roku 1993 — Czesława 
Ókińczyca 1 mówiącego te słowa. W Księstwa Litewskiego nie jest pozba-
początkowej fazie wydawania pisma, 
do numeru 100-tnego, regularnie 
drukowaliśmy cięte felietony w rubry- budująca refleksja, iż imię wieszcza
ce „Od nowa” autorstwa Tomasza 
Bończy. Odreagowywały one na prze
miany codzienności, przeciwstawiały'
się wypowiedziom nieodpowiedzial- przenikanie kultur — to temat twór- 
nych polityków i działaczy, również, a czy, owocujący w literaturze i sztuce.
może przede wszystkim — polskich. Staramy się o tym pisać na łamach
Jest kwestią etyki—uważamy—żeby 
zrobić z początku porządek we wła- 
snych szeregach, zacząć od siebie, galerii, gdzie ohraz\'twórców polskich 
skonsolidować wokół siebie potencjał wiszą obok płócien Litwinów, Rosjan,
wykształconych rodaków, partnerów Białorusinów, Ukraińców, Żydów, waniu społeczeństwa demokratycz-
w budowaniu, ludzi, którzy potrafią 
artykułować swe potrzeby w cywilizo
wany sposób.

Czy udało się to zrobić?
Świadczy o tym poniekąd dzisiej

sza konferencja, obecność w naszej 
placówce ludzi młodych i myślących. 
Z innej strony — widać, ile jeszcze 
należy zrobić, aby demokracja ugrun
towała się nie tylko na Litwie, ale i w 
całym regionie. Na działalność tego 
typu brakuje środków. Media, pla
cówki kulturalne, w tym mniejszości 
narodowych, zdane bywają na samych 
siebie. Powracam jednakże do dzia
łalności naszego czasopisma.

Wiele ciekawych materiałów 
ukazało się w rubryce, jaka w tych cza
sach funkcjonowała w „Znad Wilii”. 
Nazywała się ona „Uczymy się demo
kracji”, wykonana była na tę okazję 
specjalna winieta. Zamieszczone ar
tykuły cieszyły się powodzeniem, o 
czym św iadczyła ówczesna poczta re
dakcyjna. Można o tym przekonać się, 
wertując roczniki „Znad Wilii” z tam
tych łat.

Niepodległość Litwy była faktem, 
raptowna transformacja w kierunku 
wolnego rynku zachwńała mediami, 
co w szczególny sposób odczuła pra
sa mniejszości narodowych, które nie 
mogły liczyć na wielkie nakłady, a więc 
i na samowystarczalność. Wysiłki 
utrzymania się na powierzchni spra
wiły, że zmieniły się wizerunki mediów 
— rozpoczął się proces komercjali
zacji. Również w tytułach polskich 
pojawńły się „sensacje” — horosko
py, przedruki z popularnej, choć na 
język ciśnie się i inne słowo — bulwa
rowej — prasy. Media wyruszyły na 
poszukiwanie swego odbiorcy.

Jak mógł w tej sytuacji zachować 
się nasz dwutygodnik?

Po pierw'sze, nie uważamy, że de
mokratyczna transformacja społe
czeństwa została zakończona. Wręcz 
przeciwnie — zetknęliśmy się z wie
loma negatywnymi zjawiskami — ła
manie zasad prawa, korupcja, bezro
bocie i przestępczość, które to hamują 
rozwój obywatelskiego państwa. 
Wciąż słabo wykorzystuje się poten
cjał mniejszości narodowych w spra
wie integracji, tylko retorycznie mogę

Po drugie, uważaliśmy, iż prawie jak też i sztukę Lin\y. Ubiegłoroczny
300 tysięcy Polaków zasługuje na to, 

czytać można artykuły na tematy na- 

zje, debiuty poetyckie i przekłady po-
ezji z litewskiego. Wcale nie dążymy to „najmniej bolesny” sposób inte- 
dó tego, aby za wszelką cenę pozy- gracji, niezależny od wielkiej polity- 
skaćczytelnika,np. drukując program ki. Uniwersalność sztuki, jej wiecz-
TV.

Będziemy nadal na łamach 
„Znad Wilii” poświęcali sporo miej
sca wyszczególnionym zagadnieniom.

inicjatywy, rozmowy na tematy uni
wersalne, ważne dla wszystkich oby- ków litewskich. Zależy nam, żeby so-
wateli Litwy, prowadzące do Integra- 

dzie też swój dalszy ciąg. Chcemy, żeby szością, czyli Litwinami, jak też
mieszkańcy tej ziemi zastanowili się, 
czym jest dla nich ojczysty skrawek 
ziemi, ów punkt odniesienia na ma
pie serca, czym są ludzie, którzy go 
otaczają.

Temat ten koresponduje z za-
;adnleniem, które od lat badamy, wych placówek rządowych i poza-gi

Jest to kwestia tolerancji. Uszano
wania inności. Wilno ma specyficz- 
ny klimat — tu współżyły ze sobą zależy od możliwości. Trudno robić
różne religie, różne kultury i dzisiej- 
sze przywołanie ducha Wielkiego niego własnego sprzętu komputero-

■■ ’• • • - . wego, najbardziej niezbędnych rze-
wione sensu. W roku 200-lecia uro
dzin A.Mickiewicza nie opuszcza nas 

potrafi tak wspaniale łączyć co naj
mniej trzy narody.

Wielokulturowość, wzajemne 

czy, owocujący w literaturze i sztuce.

„Znad Wilii”, stykamy się z tym co
dziennie w salach naszej redakcyjnej 

Ormian, Tatarów — dzisiejszych nego”)
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M Któż nie znał na Wileńszczyźnie 
Ludwika Młyńskiego? Uśmiechnięty i Im zawsze pogodny, pełen pomysłów i 
energii, był tam, gdzie coś się działo. 
Nauczyciel z zawodu i powołania, całe 

M swe życie edukacji młodzieży poświęcił 
y—pracując w rejono’wy'm wydziale 
m oświaty, dyrektorując w różnych miej- 
M scow'ościacb. wiejskich, zaś ostatnio — 
M w Sudeiwi.
« Znajdywał Ludwik Młyński czas i 
M możliwości, nie patrząc na drogę, dzie- 
M lącą go od Wilna, by bywać na wielu 
« imprezach. Uczestniczył w wieczorach 

literackich, koncertach, różnych spo- 
M tkaniach. Jego witalność i duża akt^- 

ność sprawiały, iż często zabierał głos 
M w dyskusjach, dzielił się swymi pomy- 
M słami, chciał działać. Bez cienia przesa- 

dy, można powiedzieć, był urodzon)'m 
H społecznikiem, w najlepszym słowa 
Ml tego znaczeniu.
M Trudno powiedzieć, co szczególnie

I go pasjonowało; czy polska poezja wil- 
■ nian, czy dokonania plastyków (z 

Fot. Romuald Mieczkowski uczniami swej szkoły odwiedzał często 
naszą redakcyjną galerię), czy historia i zabytki ojczystej Ziemi — krajo
znawstwo należało do jego szczególnego umiłowania. Poznał dogłębnie 
Wileńszczyznę, zapraszał do siebie do Mejszagoly, gdzie mieszkał, do Su- 
derwi, gdzie pracował, do innych, znanych sobie dobrze miejscowości, licz
nych gości, by przybliżyć im piękno tej Ziemi.

Miał też Pan Ludwik in ną pasję: przy okazji różnych imprez lubił zosta
wić po nich konkretny ślad — w postaci zasadzanych wspólnie drzewek. 
Teraz, kiedy odszedł z tego świata, ileż to dorodnych, pięknych drzew — 
dębów, klonów', lip, świerków — przypomina o Jego mądrej postawie 
życiow'ej.

Był też Przyjacielem dziennikarzy i mediów. Dbał o kolportaż prasy 
polskiej, zachęcał innych do czytania, odwiedzał redakcje wszystkich tytu
łów' polskich.

Ostatni raz zadzwonił do redakcji „Znad Wilii” ze szpitala. Ot, trochę 
serce podleczyć trzeba... Nie, nie narzekał. On nigdy nie narzekał. Gratulo
wał nam artykułów, ż\'czył wszystkiego najlepszego, myśiał o współpracy'. A 
potem odszedł nagie, w sile wieku. Zostawiając po sobie światłą pamięć. 
Żyć ona będzie w przekazanej przez Niego wiedz;,' młodzieży, serdeczności 
do ludzi, jaką pozostawił po sobie, w poszumie zasadzonych przezeń drzew.

Romuald Mieczkowski

Pożegnania

LudwikMłyński (1934-1998)

K

wzbogaca nią sztukę swych narodów, 

udział plastyków, współpracujących z 
naszą galerią, w prestiżowej wystawie 
.Sztuka Lit^ ’97” był tego dowo-55’

dem.
Odwołując się do jednej para

frazy, można powiedzieć, że mc tak 
nie łagodzi obyczaje, jak sztuka. Jest 

nie zielone —evergreen oddziaływa
nie, pięknie dopełnia naszą działal
ność.

Dwutygodnik „Znad Wilii” i ga
leria — to placówki polskie. Zależy 
nam, żeby uaktywnić działania Pola

nia widzimy przy współpracy z więk- 

wszy'stkimi mniejszościami, obecny
mi na Litwie. Prawie dziesięć lat je
steśmy obecni w mediach tylko dla
tego, iż wyznajemy język konkretów. 
Licząc, oczywiście, też na zaintere
sowanie naszą dziaałalnością życzli- 

rządowych, również zagranicznych. 
Oczywiście, skuteczność działania 

gazetę, kiedy się nie ma odpowied- 

czy, nie mówiąc o etatach. Ale to jest 
inne zagadnienie.

W’ tym miejscu, korzystając z 
okazji chciałbym podziękować kie
rownictwu Ośrodka America Cen
ter, bez udziału którego nie było 
możliwe przeprowadzenia tego se
minarium w siedzibie naszej redak
cji i galerii.

Romuald Mieczkowski
(Skrócona wersja wystąpienia 

na konferencji „Rola mass mediów 
mniejszości narodowych w kształto-

o problemach mass mediów
24 lutego w redakcji dwutygodnika „Znad WUii”, przy współu

dziale America Center, odbyło się seminarium na temat „Rola mass 
mediów mniejszości narodowych w kształtowaniu społeczeństwa de
mokratycznego”.

Program objął wystąpienia dotyczące prasy, radia i telewizji, za- 
rów'no w ich kształcie historycznym, jak i przede wszystkim wspó
łczesnym. Referaty wygłosiły osoby, tworzące wizerunek mass me
diów i odpowiedzialne za niego. Byli to m.in. Stanisław Widtmann, 
który przedstawił charakterystykę ogólną mass mediów mniejszości 
narodowych na Litwie, w imieniu Departamentu Mniejszości przy 
Rządzie RL, Sarunas Liekis (Fundusz Otwartej Litwy), który mówił 
o mass mediach mniejszości narodowych w krajach Europy Środko
wej. Józef Szostakowski wygłosił referat na temat „Transformacja 
prasy polskojęzycznej na Litwie w procesie przemian społeczno- 
politycznych”. Nina Mackiewicz opowiedziała o problemach prasy 
rosyjskojęzycznej. Witalij Karakorskij zarysował sytuację audycji ży
dowskiej „Minora” w Telewizji Litewskiej. O roli dwutygodnika 
„Znad Wilii” mówił Romuald Mieczkowski (obok drukujemy jego 
wystąpienie). Andrzej Pukszto przedstawił problematykę stosunków 
polsko-litewskich na łamach paryskiej „Kultury”. Laimonas Tapi- 
nas scharakteryzował działalność Centrum Dziennikarstwa.

Seminarium zakończyło podsumowanie i dyskusja. O koniecz
ności zastanawiania się nad podobnymi problemami świadczy duże 
zainteresowanie, jakie ono wzbudziło.

Sztuka

Integrart
Jest to hasło plenerów organi

zowanych od kilku lat przez Okręg 
Warszawski Związku Polskich Ar
tystów Plastyków. Ma ono nawią
zywać do idei integracji, zbliżenia, 
wzajemnego poznania się poprzez 
sztukę. Imprezy Integrart dp roku 
minionego odbywały się na Śląsku, 
tj. na pograniczu polsko-niemiec- 
lom, zaś ubiegłego lata na miejsce 
pleneru wybrano Maćkową Rudą 
koło Sejn, tuż przy granicy z Li-

Fot. Archiwum

Plastyk Andrzej Strumiłło przy pra
cy w czasie pleneru

Inicjatywy

90 - lecle Kolonii Wileńskiej
Kolonia Wileńska obchodzi w 

bieżącym roku 90-rocznicę założe- 
nia. W związku z tym jubileuszem kotek. Mieszkańcy dzielnicy mają 

' ■ • • ' ■-------- ’ ------ . więc szansę być me tylko obserwa-planuje się wiele imprez, które po
trwają do końca roku. Jednym z wa- torami imprez, ale również ich czyn- 
żniejsżych przedsięwzięć będzie pla- nymi uczestnikami.

W ramach obchodów rocznico-nowane na kwiecień sprzątanie 
dzielnicy, do którego mają się Avych planowana jest konferencja 
włączyć jej mieszkańcy. Dla dzieci ' ’ ' '
będzie zorganizowanych wiele obo- 
zow artystycznych, etnokulturo-
wych.

Podstawowa część obchodów 
odbędzie się w dn. 11-18 września 
br. Oferta organizatorów jest atrak
cyjna. Nie zabraknie koncertów.

Kwiaty Polskie
Organizatorzy corocznego fe- wykonawców. Przy okazji wynikły 

stynu „Kwiaty polskie”, który od- również dodatkowe kwestie orga- 
będzic się w tym roku 31 maja w nizacyjne imprezy. Prozycje doty- 
Niemenczynie po raz X-ty, zaczy- czyły przede wszj'stkim atrybuty- 
nają po raz kolejny troszczyć się o ki dla wykonawców, oprawy miej- 
kształt imprez)'. W związku z tym sca, w którym festyn ma się odbyć.
w redakcyjnej galerii odbyło się 
pod kierowniewem Jana Mince- wzięcia udziału w „Kwiatach pol- 
wicza spotkanie robocze. Wzięli • skich”, jak również w konkursie 

' ■ ’ ' ■ ■ ' - piosenki religijnej „Ciebie, Boże,w nim udział przedstawiciele ze
społów, nauczyciele muzyki z ró
żnych miejscowości Wileńszczy- 
zny. Celem było ustalenie reper
tuaru, który ma być wykonany 
podczas festynu, daty' przeglądu 

(
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twą. Swoją posiadłość dla plasty
ków z obu krajów udostępnił prof. 
Andrzej Strumiłło, pochodzący z 
Litwy, wieloletni pedagog Krakow
skiej Akademii Sztuk Pięknych, 
szeroko znany jako grafik.

Na zaproszenie z Polski przy
było do Suwalskiego siedmiu li
tewskich plastyków-rzeźbiarzy: 
Aleksandra Jacovskyte, Ksenia 
Jarośevaite,^Juratę Raćinskaite, 
Marijonas Slektavićius, Vladas 
Urbanavićius, Tomas Yaićaitis, 
Kunotas Yildźiunas, by wspólnie 
pracować i tworzyć z Polakami — 
Zbigniewem Romanem Maciejew
skim, Waldemarem Mazurkiem, 
Jackiem Muldnerem-Nieckow- 
skim, Alojzym Nawratem, Ma- 
rzenną Olszewską, Elżbietą Pie
tras, Andrzejem Strumiłłą i Alfre
dem Wysockim.

Właśnie wystawę poplenero
wą rzeźby obecnie można oglądać 
w galerii „Lietuvos aidas”. Otwar
cie ekspozycji nastąpiło 20 lutego, 
wystawa potrwa dwa tygodnie. 
Przedtem rzeźby z pleneru Inte
grart ’97 eksponowano w Warsza
wie, Sejnach i Suwałkach.

I

i

I

I

A.R (

spektakli, konkursów, różnych po
kazów, zawodów sportowych, dys- ‘i;

naukowa mająca na celu populary
zację Kolonii Wileńskiej. Można 
przypuszczać, że wygłoszone w jej 
trakcie referaty staną się podstawą 
książki o historii dzielnicy i jej miesz
kańcach.

{
I
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Festyny

‘i

(i

Organizatorzy zapraszają do
i

wysławiamy”.
T.D.

j

ZNAD WILII
1998.03.01 • 15 3



aw

/ (

i

X

fi

-^1

I

1

Mniejszości narodowe

Litwini w iii RP (2)
Krzysztof Tarka

mandatu poselskiego (do Sejmu rue cegą sejneńsko-augustowską. Napi- wiedzi prezydent poinformował, 
wszedłzres^ą żaden kandydat KL- sał wzorowany na „Panu Tadeuszu” iż rozważa możliwość powołania 
D). W kolejnych wyborach do parła- poematwjęzyku litewskim „Borek w przyszłości pełnomocnika do
mentu, we wrześniu 1997 r., Dtwiru oniksztyński”. Opracował gramatykę spraw mniejszości narodowych w 
nie wystawiali własnego kandydata. ję2ykalitewskiego.Nalokalizaęjępo- swojej kancelarii.

|ATEIT|SVIESIA Nie — Straży 
Granicznej!

mnika Litwini zaproponowali trzy 
miejsca w centrum miasta. Ideę po
mnika niechętnie przyjęły władze 
Sejn. Zaproponowano, by pomnik

Nie bez 
incydentów 

Obok sporu o lokalizację po-Zachowaniewłasnej tożsamości stanął przy powstającym właśnie 
pozostawało dla Litwinów kluczową Ośrodlm Kultury Litewskiej. Dzia- mnika biskupa Baranauskasa w 
kwestią. Działaczy mniejszości głę- łącze litewscy stanowczo temu od- ostatnich latach w Sejnach doszłoOkładki — czasopisma „Auśra” oraz podręcznika czytanekdła klasy V, wyda- . . . . . _ . , z

nych »> Wszoifie w roku 1970 dla potrzeb szkół litewskich Polsce bokozaruepokoiłzamiarrozlokowa- mówili. Podnosili, iz Baranowski był do kilku mrtydentow. Na murach
nia w Puńsku pododdziału Straży biskupem, pomnik powiruen więc pojawiały się napisy: „Litwinz do

szczeblu rządowym—niebezprze- Graiucznej.WpamięciLitwinówźle stanąć na szlaku między dawnym domu”, „Litwini do gazu”. WPro memoria szkód i oporów z obu stron—tocty- zapisał się bowiem pobyt żołnietyy pałacem biskupim a bazyliką. Po- czerwcu 1994 r., pierwszej nocy
19 marca 1991 r. organizacje li- ły się rozmowy polsko-litewskie. KOP, a później WOP Protestując nadto Ośrodek Kultury wznoszony pootwarciulitewskiegokonsula-

tewskie wystosowały do prezydenta Wob^kłopotówzmniejszościąpol- przeciw nowym zamiarom twierdzi- jest poza centrum miasteczka, po- tu,skradzionotablicęinformacyj-
RP Lecha Wałęsy oraz marszałków ską, w trwających od lutego 1991 r. li, iż przybycie do Puńska funkcjona- mrukbyłbywięcmałowidoczny,za- ną. W następnym roku nową ta-
Sejmu Mikołaja Kozakiewicza i Se- pracach nad tekstem deklaracji o riuszy Straży Granicznej wraz z ro- mknięty w litewskim „getcie”. Dla blicę obrzucono jajami i zalano
natu Andrzeja Stelmachowskiego dobrym sąsiedztwie i współpracy, dżinami zasadniczo zmieni skład na- obu stron: działaczy litewskich i rady zielonąfarbą. W styczniu 1996 r.
„Pro memoria” wraz z załączni- władze litewskie dla „równowagi” rodowościowy w gminie. Litwiru miejskiej w Sejnach spór nabrał „pre- nieznani sprawcy pomalowali ta-
kiem, przedstawiającym najważruej- postanowiły zapewne podnieść pro- obawiają się, iż w przyszłości mie- stiżowego” charakteru. W tej sytuagi blicę czerwoną farbą, trzy miesią-
sze potrzeby mniejszości litewskiej blem mrńejszości litewskiej w Pol- szane małżeństwaprzyczytną się do pomnik rue integruje, a dzieli lokal- ce później z gmachu konsulatu
w Polsce. Litwini postulowali, by sce. W napiętych stosunkach między szybkiej polonizagi miejscowej lud- ną społeczność. Spór o pomnik oka- skradziono litewską flagę. Policja
mniejszości narodowe miały zagwa- obu paiistwami problem mniejszo- ności. zał się nadzwyczaj delikatny: prze- nie ustaliła sprawców tych bez-
rantowaną kilkuosobową kurię w ści zaczęto traktować instrumental-
parlamencie.Za.jZiiezwykfepoź^^- nie. Polscy Litwini stać się mieli dla —zachwiana zostanie tożsamość szością,religiaz polityką, patriotyzm 
nezA/uszzic” uznali również, by wi- władz litewskich asem atutowym w i 'j
cewojewodą suwalskim oraz zastęp- rozmowach z rządem RP. Gdy War- klawie.BronisławMakowskiostrze-
cą szefa rejonu (lub wójta gminy Sej- szawa domagała się respektowania gałw styczniu 1994 r., iż budowa stra- 1995 r. w Sejnach przebywali przed- niają się do antagonizowania lo-
ny) nuanowano Litwina. Kolejnym praw Polaków na Litwie, Wilno od żnicywPuńskunegatywnieodbijesię stawiciele sejmowej Komisji Mruej- kalnej społeczności. Spory, na
postulatem było nadarue językowi razu podnosiło kwestię dyskrymino- na stosunkach między Polską a Li- szóści Narodowych i Etaicznych. Na szczęście, nie angażuj ąwiększo- 
litewskiemu rangi języka urzędowe- waruaLitwinówwPol^.Nienegu- twą. O obawach swych rodaków na wniosek przewodruczącego komisji ścimieszkańcówSejn.Złaatmos- 
go na terenie gmin Puńsk i Sejny, jąc rzeczywistych problemów i po- posiedzeniu sejmowej Komisji sejmowej JackaKuroniaustalono,że fera jednak pozostaje. Stąd tak
Kilka postulatów dotyczyło szkol- trzeb mniejszości litewskiej, postula- Mniejszości Narodowych i Etnicz- wzruesierue pomnika powinna po- - trudno w wielu sprawach o kom-
nictwa. W dokumencie stwierdzo- ty, podnoszone przez jej przedstawi- nych w styczniu 1995 r. mówił pre- przedzić akcja popularyzatorska, promisizrozumienieracjidru-
no, iż istniejąca w Polsce sieć szkol- cieli, do pewnego stopnia stały się zes Wspólnoty Litwinów w Polsce Zorgaruzowarue w Sejnach semina- giej strony.
nictwa litewskiego „n/e zaspokaja funkcją napiętych stosunków między JózefSygitForencewicz. Deklarował, rium popularno-naukowego prtybli- * ~
wszystkichpotrzeb”. Polakami na Wileńszczyźrue a wła- że strażnica może powstać 7 km od żyłoby mieszkańcom postać bisku-

Litwiru wskazywali ponadto, iż dzami litewskinu. Puiiska w Szypliszkach, lub 2 km— pa. Niebawem Litwiru wystąpiU z
dla zachowania własnej tożsamości Napięcie w stosunkach polsko- w Trakiszkach: „Chodzi o to, aby wruoskiem o zmianę nazwy ulicy,
narodowej i kulturalnej ruezbędny litewskich sprawko, iż sytuacją mniej- ochronić sam Puńsk, jako pewnego przyktórejwznoszonoOśrodekKul- 
jestrozwójprasy orazwydawnictww szościw obu krajach zainteresowaty rodzaju skansen”. tiuy Litewskiej, z „22 Lipca” na „bi- nych na Suwalszczyźnie przez
ich ojczystymjęzyku (wPuńsku uka- się organizage międzynarodowe. W Litwinów nie przekonuje argu- skupa Antanasa Baranauskasa”. Główny Urząd Statystyczny w
zuje się dwutygodnik „Auśra”, w dmach 12-17 grudrua 1991 r. Pol- ment,iżgraruca wschodnia jest bar- Wmosekupadł, ponieważ pomysło- 1994 r., zdecydowana większość
1993 r. wydano pierwsze w Polsce skę i Litwę odwiedziła delegacja, re- dzo słabo strzeżona, choć należy do dawcy rue chcieh się zgodzić na poi- Polaków i Litwinów pozytywnie
po n wojnie światowej książki w języ- prezentująca Komitety Helsińskie najbardziej niebezpiecznych. Oprócz skie brzmienie imienia i nazwiska bi- (lub normalnie) oceniła atmos-
ku litewskim). Mniejszość żądała Danii i Szwecji. Delegacja spotkała przemytu (papierosy, samochody) z skupa. Ginące się kilka lat spory o ferę życia w miejscu zamieszka-
rozciągnięcia przekam litewskiego się m.in. z przedstawicielami nmiej- Litwy przerzucano nawet drogą po- pomruk rue przyniosły konkretnego nia. Zaledwie 1,2 proc. Polaków i
radia i telewigi do centralnej Polski, szóści htewskiej. W raporcie, spo- wiete^(!)nielegahtych uchodźca, rezultatu. 0,2 proc. Litwinów uznało, iż za-
Domagano się stworzenia cyklicznej rządzonym po wyjeździć, generalnie głównie z krajów azjatyckich. W styczniu 1997 r. strony zgo- mieszkałe na pograniczu osoby o

I”

szane małżeństwa przyczynią się do pomnik nie integruje, a dzieli lokal-

nosci.
Wkonsekwencji—jaktwierdzili szłośćmieszasięwnimzteraźniej- myślnych działań.

mniejszości litewskiej w puńskiej en- z nacjonalizmem.
- Chuligańskie wybryki nega

tywnie rzutują na stosunld między
Szukając rozwiązania, w styczniu Polakami i Litwinami. Przyczy-

1995 r. w Sejnach przebywali przed-

W sąsiedztwie 
kultur

w badaniach, przeprowadzo-

Domagano się stworzerua cyklicznej rządzonym po wjjeździe,generahue główrue z krajów azjatyckich. 
au(lycjiwjęty'kulitewskimwprogra- pozytywrueoceruonopcrfożerrieLi- 
miel Telewizji Polskiej oraz rozsze- twinów w Polsce. Więcej zastrzeżeń ■ _ _Przy pomocy
rżenia emisji litewskich audycji ra- było do drugiej strony.
diowych, nadawanych przez rozgło- 
śtuę w Białymstoku, na cały kraj. Li-

dziły się w końcu, że pomnik może odmiennej narodowości odnoszą 
stanąć rueopodal Ośrodka Kultury się do siebie wrogo lub agresyw- 
Litewskiej.Pojawiłsięjednaknowy nie (konfliktowo odpowiednio 9sponsorow problem. Wybrana działka jest wła- i 6,1 proc.). Blisko 93 proc. Pola-

Ministerstwo Kultury i Sztuki snościąprywatną,awłaścicielniechce ków i 88 proc. Litwinów nie do- 
Drua 27 października 1991 r. stara się możliwie szeroko sponso- jej sprzedać. Rozpoczęła się debata strzegało przejawów dyskrymina- 

’ ■ ■ ’ ■ ' ■ . •• ” ’ • ' •- cji lub złego traktowania osób ze

Przegrane wyboiy
twiru postulowali otwarcie w Sejnach ]
i w Warszawie litewskich ośrodków odbyły się pierwsze w pełni wolne i rować działalność kulturalną mniej- nad kolejną lokalizacją.
kultuiy, dofinansowanie swoich pla- demokratyczne wybory do Sejmu i szóści, nic może jednak przeznaczać Traktat i postulaty 
cowek kulturalnych z budżetu pan- Senatu RE Reprezentanci Litwmow, srodkow np. na opłatę czynszu za * puoHIKUj swej narodowości („tak” odpo-

wiedziało odpowiednio 1,6 i 4,4 
stwa, pomijając fakt, że ich działał- wspólnie z przedstawicielami spo- użytkowany lokal. W 1990 r. Mini- Po początkowych kontrower- proc., pozostali — „nie wiem”). 
nośćsubwengonowałoMKiS. Upo- łeczności czeskiej, słowackiej i ukra- sterstwo przekazało łącznie na rzecz sjach na litrii Warszawa—Wilno,w Wyniki wskazują, że polscy Litwi-
minano się o uregulowanie spraw ifrskiej, startowali z listy Wyborcze- społeczności litewskiej 1 tnld 751,5 Irtórych problem mruejszościodgry- ni nie żyjąwpoczuciu niechęci i
kościelnych, choć nie wskazywano go Bloku Mniejszości. Koalicja nie rnln. zł. W następnym roku 549,5 wał znaczną rolę, w następnych la- zagrożenia z zewnątrz.

■ ■ ■ ■ ' ■ ................. ■ ■ " ’ '’ ' ■ ■ > ■ . . Pogranicze stanowi sąsiedz-

użytkowany lokal. W1990 r. Mini-

żadnego konkretnego problemu (do- zdobyła żadnego miejsca w Sejmie. mln.,wl992r.—992 min., w 1993 tachwyraźnejpoprawieułe^stosun-
piero w połowie następnego roku Bronisław Makowski, startujący w — 1 mld 365 min., w 1994—1 mld ki między obu państwami. 26 kwiet-
pojawiłasię sprawa niechcianej przez okręgu białostocko-suwalskitn,zdo- 522 min., w 1995 — 201 tys. (2 mld nia 1994 r. wielomiesięczne ncg(x:ja- two integrujące, zespalające lub
mniejszość parafii w Widugierach). był zaledwie 1285 głosów. 10 min. starych zł.), w 1996 — 248 cje strony zakończyły podpisaniem dezintegrujące,przeciwstawia-
Dokument nie był adresowany do W kolejnych wyl'»()rach, we wr/e- tys. i w 1997 r. 322,5 tys. zł. przyjaznych stosunkach i jącc. Na pograniczu bezpośrednio
premiera, aru ministra kultury i sztu- śniu 1993 r., organizaqe litewskie Działacze litewscy myśleli o ak- dobrosąsiedzkiej współpracy”.li\SN& zderzają się interesy większości i
ki, dlatego rząd polski rue zajął w tej poparły kandydującego na Suwalsz- tywizacji gospodarczej regonu (Su- okazała się jednak ostatnim sąsia- mniejszości. Ich rozstrzygnięcia

■ ■■ czyźnie z listy Kongresu Liberalno- walszcty^anale^ do województw dem, z którym Polska zawarła taki częściej powodują sytuację napięć
Demokratycznego Kazimierza Bara- o najwyższej stopie bezrobcKia). W traktat. Strony zobowiązały się za- niż ładu spcńecznego. Nieporozu-
nowskiego, działacza Wspólnoty I .i- październiku 1991 r. z inicjatywy gwarantować mieszkającym w ich mienia zawsze łatwiej przekszta-
twinóww Polsce. Głosowało na nie- wójta Witkowskiego w pomieszczę- krajach mniejszościom ruezbędne łcały się w narodowe spory. Ist-

■ ■ j .......................  . ~ . minimum prawzgodiue ze standar- niejącepomiędzy poszczególny-
Równocześnieztym,jakprzed- Puńsk—869, co stanówko 59 proc, ganizowatiol Spotkania Gospodar- darni międzynarodowymi. mi grupami podziały polityczne,

stawiciele mniejszości litewskiej wy- oddanych w tej gminie głosów. Nie cze. Jeszcze w tyrn samym roku, w W marcu 1996 r., bezpośrednio ekonomiczne lub prestiżowe mają
stąpili ze swymi postulatami, na wystarczyło to jednak do zdobycia grudniu, odbyły się II spotkaiua, a przedwizytą na Litwie, prezydent RP tendencję do nakładania się na

premiera, atu ministra kultury i sztu-

sprawie ofigalnego stanowiska.

Na szczeblu 
rządowym go 1499 osób, najwięcej w gminie niach Urzędu Gminy w Puńsku zor-

stawiciele mniejszości litewskiej wy- oddanych w tej gminie głosów. Nie cze. Jeszcze w tytn samym roku, w

Wspominając wojnę

Przeżyłam
W Wilnie w dniach 13-15 lute- Główną intencją 85-letniej

go przebywała Wanda Ossowska z Wandy Ossowskiej, pochodzącej ze 
Warszawy, działaczka polskiej kon- Lwowa, jest przekazanie jak najszer- 
spiracji w latach wojny, więzień obo- szemu gronu osób, szczególnie mło- 
zów w Majdanku, Oświęcimiu i in., dzieży, doznań z okresu wojennych 
autorka książki „Przeżyłam... Lwów- tragedii, naświetlenie obrazów za- 
Warszawa 1939-1946”, biorąc udział równo ludzkiego barbarzyństwa, jak 
w spotkaniach w szkole Jana Pawła ' ' ' ' '
II i w kościele św. Ducha. Miała rów-

i dobroci, przyjaźni, wzajemnego za

two kultur. Może to być sąsiedz-

kolejne—w 1992 i 1993 r. Uczest- Aleksander Kwaśniewski przyjął zróżnicowanie etniczno-kulturo- 
niczyło w ruch kilkadziesiąt firm z przedstawicieli Litwinów. Przez trzy v/e. Pogłębia tu sytuację konflik- 
Polski i Litwy. Celem imprezy było kwadranse rozmawiano o próbie- tową.
ożywienie przygranicznych kont^- mach i bolączkach nuuejszościlitew- Mimo wielu kontrowersji,
tów. W1992 r. w Puńsku i w Suwa- skiej: braku pieniędzy na dokończę- mniejszości, zamieszkałe po obu 
łkach odbyło się rówrueżl Bałtyckie rueciągnącej sięodblisko lOlatbu- stronach granicy, mogą odegrać 
Forum Gospodarcze. W oparciu o dowy Domu Kultury Litewskiej w pozytywną rolę w stosunkach 
puńsłde spotkania, w połowie 1992 Puńsku, braku podręczników w języ- między Warszawą i Wilnem. Po- 
r. powstała Polsko-litewska Izba ku litewskim, otwarciu małego ru- wirmy zbliżyć do siebie oba kraje 
Gospodarcza w Suwałkach. Jej iru- chu gratucznego, dwujęzyczności ło- i narody. Historia powiązała prze- 
ęjatorarru byli m.in. działacze mruej- kalnej administracji. cięż Polskę i Litwę w sposób
szóści łiewskiej Romuald Witków- Ostatni postulat Kwaśniewski szczególny. Rok 1997 obfitował 
ski i Kazimierz Baranowski.

Óstatru postulat Kwaśniewski szczególny. Rok obfitował 
uznał za niemożliwy do wprowa- w historyczne wydarzenia w sło
dzeniawżycie. Zaproponował na- sunkach między Polską i Litwą, 
tomiast, by podczas ceremonii Przy prezydentach, parlamentach 

Wiosną 1993 r. rozgorzał trwa- ślubnych mniejszość składała orazrządachobupaństwutwo- 
jącydodziśspórolokalizagępomru- przysięgę małżeńską w dwóch rzono stałe organy konsultacyjne, 
kabiskupa Antoniego Baranowskie- językach. Litwini chcieli utworze- Problemy mnrejszości w obu kra- 
go(AntanasaBaranatrskasa)wSej- nia przy wojewodzie funkcji pe- jach zajmować mają w ich pracach 
nach. Kontrowersyjny biskup międty łnomocnika, który zajmowałby się ważne miejce.
1897 a 1902 rokiem zarządzał die- sprawami mniejszości. W odpo- (Dokończenie, początek w nr 4)

Spór o pomnikufania w obliczu nieszczęścia.
nież wyjazd do Podbrodzia, gdzie Do odbywania licznych wędró- 
spotkała się z uczniami polskiej szko- wek i spotkań w Polsce oraz poza jej 
ty średniej. granicami, jak stwierdza, zachęcił ją

papież Jan Paweł II, w trakcie pry
watnego spotkania i dłuższej rozmo-

nież wyjazd do Podbrodzia, gdzie

wy.
A.E
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Już w końcu lat osiemdzie
siątych XIX wieku zawiązał się 
komitet, którego zadaniem 
było sprowadzenie szczątków 
poety do Krakowa, aby spoczął 
na zawsze w Panteonie naro
du polskiego, wśród królów i 
bohaterów — na Wawelu. Po
grzeb odbył się 4 lipca 1890 
roku. Mimo kordonów gra
nicznych, do Krakowa zjecha
li na ten dzień przedstawicie
le wszystkich niemal stron Pol
ski. Komitet wprawdzie posta
nowił nie nadawać uroczysto
ściom charakteru pogrzebu, 
lecz zorganizować ku czci 
wieszcza, unikając podkreśle
nia żałoby. Myśl była taka: 
niech trumna Mickiewicza nie 
pogłębia narodowej żałoby, ale 
budzi raczej tężyznę, wolę do 
życia, świadomość nieśmier
telności narodu!

Ekshumacja zwłok Mic
kiewicza w Paryżu odbyła się 
wielce uroczyście w obecności 
przedstawicieli świata literac
kiego i kulturalnego Francji. 
Polskę reprezentowali emi- 

Pogrzeb Mickiewicza w Krakowie
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Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie 
Fot. Romuald Mieczkowski

I

granci i delegaci komitetu kra- Warszawską, placem Matejki, stwa, prezes Towarzystwa im. bardzo duży, bo kiedy czoło or- stała w katedrze i na dziedzińcu
kowskiego, Adam Asnyk w Basztową, Sławkowską, pół- Adama Mickiewicza we Lwowie, szaku sięgało już Rynku, to de- przed katedrą. Zegar na wieży
otoczeniu członków Wydziału nocną i wschodnią częścią prezydenci Krakowa i Lwowa. Z legacje nie wyruszyły jeszcze z ratuszowej wybił godzinę 1, kie-
Krajowego. Wiele było prze- Rynku — obok Kościoła Ma- uderzeniemgodz. 8 orkiestra Ope- ulicy Szlak. W skupionej powa- dy prochy wieszcza spoczęły w
mówień w języku polskim i riackiego. Grodzką, Placem ly Lwowskiej odegrała marsz ża- dze kroczyło 146 delegacji z sarkofagu”.

- - - ............................ . . , . . , . Po 35 latach spoczynku w
ziemi francuskiej, Adam Mic- 

trumnę odtransportowano na czystość ówczesny pamiętni- czono na wysokim rydwanie, po- „Kiedy rydwan z trumną do- kiewicz na zawsze powrócił ,yia 
dworzec kolejowy, skąd w wa- karz: krytym purpurowym aksamitem, tarł do Rynku, — wspomina pa- ojczyzny łono”.

„Ogodz. 7rano wszystkie in- Chóry Opery Lwowskiej i orkie- miętnikarz —chóry Towarzy- Mieczysław Jackiewicz

francuskim, m.in. przemawiał Bernardyńskim i stokiem Wa- łobny Chopina, poczem trumnę wieńcami po udekorowanych 
delegat Sorbony. Następnie welu. Oto jak opisuje tę uro- wyniesiono z wagonu i umiesz- ulicach.

gonie towarowym przewiezio
no ją przez Wiedeń do Kra- stytucje, biorące udział w pocho- stra pod batutą H.Jareckiego uy- 
kowa. Wagon przybył na dwo- dzie, były już na posterunkach: konały „Reąuiem” Mozarta, po- 
rzec towarowy 3 lipca 1890 na ul. Szlak i Krowoderskiej. W czem duchowieństwo rozpoczęło 
roku. tej samej chwili przed dworcem pienia żałobne. Marszałek krajo-

Krakowianie od kilku dni towarowym zbierali się najbliżsi wy, St. Tarnowski, wygłosił prze-
przygotowywali się na przyję uczestnicy obchodu: rodzina mówienie, witając zwłoki Wiesz-
cie szczątków poety. Udekoro- wieszcza z synem Władysławem cza, wracającego do Ojczyzny”.
wano domy flagami narodo- Mickiewiczem na czełe, prezes Po tym przemówieniu —
wymi, dywanami i zielenią. Od Akademii Umiejętności, rektoro- jak wspomina uczestnik uroczy- 
dworca towarowego, który wie uniwersytetów krakowskiego, stości — zabrzmiały dzwony w
wówczas mieścił się przy ulicy łwowskiego i połitechniki lwów-
Mickiewicza, pochód z trum- skiej, wydział krajowy, posłowie szył, prowadzony przez arcybi- 
ną wieszcza miał przejść ulicą na sejm i członkowie Rady Pań- skupa Morawskiego. Pochód był

Wśród książek Żywioły Mickiewicza
„Bardzo trudno jest wniknąć 

w mickiewiczowskie marzenie,
Biografia Adama Mickiewi

cza odgrywa tu niepoślednią rolę.
zwłaszcza że zostało już niejako „Spośródprzeżyć człowieka najsil- 
M'zagadane” przez setki komenta- niejsze i najbardziej kształtujące
torów i niemniej dociekania auto
ra mają swoją własną wartość.

wyobraźnię są przeżycia dziecinne 
— owe pierwiastkowe fakty życio- 

przywołują też jego poprzedników, rysu odnotowane w nieskazitelnej 
tak więc książka może nieraz słu- pamięci, fakty wyciskające piętno 
żyć jako przewodnik wykładowcy w kształtującej się dopiero jaźni i 
czy nauczyciela komentującego podświadomości" — pisze Da
czy interpretującego lirykę Mickie
wicza ” — napisał o pracy Dariu

riusz Lebioda, uzasadniając zna
czenie przeżyć z dzieciństwa w

sza Tomasza Lebiody prof. Jan okresach żywiołów, zawartych w
Błoński.

Książka Lebiody „Mickie
wicz. Wyobraźnia i żywioł” wy

twórczości poety. Woda — to nie 
tylko żywioł nienazwany, ale rów
nież domowa rzeka Niemen, z

wołuje zainteresowanie przede którą wiążą się najskrytsze marze- 
wszystkim oryginalnością poru- nia i najmilsze wspomnienia, 
szonej tematyW. Podobny wybór Ogień — to pożar Nowogródka 
kazał autorowi prześledzić histo- w 1811 r. Ziemia—pogrzeb ojca, 
rię pojmowania żywiołów i natu- Jedną z dróg postępowania
ry w poszczególnych epokach, autora książki jest właśnie odnaj- 
zwłaszcza w starożytności i ro- dywanie w biografii Mickiewicza 
mantyzmie, aby umiejscowić je w momentów, które by mogły po- wieści i legend, druga — histo- 
poetycko-filozoficznym systemie etę uczulić na poszczególne ży- ryczna, z lektur i studiów. 
Mickiewicza. Ambicją Lebiody wioły. Lebioda podaje również Ogromną obecność żywiołów 
było również ukazanie więzi po- źródła fascynacji zjawiskami na- w dziełach Mickiewicza wyjaśnia 
między rozważaniami, poglądami tury. Doszukuje się ich w naukach Lebioda następuj ąco: „ wyobraź- 
filozofów przyrody a poezją ro- pobieranych przez przyszłego nia żywiołów (...) jest jakby odbi-
mantyczną. twórcę w szkole, na studiach oraz ciem wewnętrznego dynamizmu

Romantyzm, według autora w umiejętnościach porównaw- poety, jego niespotykanej siły kre- 
książki, to jedna z tych epok w czych i kontaminacyjnych jego acyjnej, energii płynącej (według 
literaturze, o której formułowa- wyobraźni, gdyż ma ona charak- romantycznych przeświadczeń) z 
nie jakichkolwiek skończonych ter celowy: korzysta nieustannie wnętrza kosmosu, z centrum”. 
i jednoznacznie brzmiących z tego, co od momentu narodzin Warto się może jeszcze raz zaj- 
wniosków skazane jest na niepo- znajduje się w naszej świadomo- rżeć do „Ballad i romansów”, 
wodzenie. Podobnie jest z wy- ści. „Dziadów”, „Konrada Wallenro-
obraźnią Mickiewicza, pełną Autor prześledził obecność da”, „Grażyny” czy „Pana Tade- 
przeciwstawnych deklaracji, żywiołów w całej twórczości Mic- 
Stąd trudności w mówieniu o loewicza, rodzaje ich „zastoso- 
niej. Droga badacza, którą po- wań” w poszczególnych utworach, 
stępuje również Lebioda, prowa- źródła, skąd brał motywy. Te 
dzi więc ku nie uogólnieniu, a ostatnie były dwa, z których czer-
dogłębnemu zastanowieniu się pał „soki” do późniejszego two- Dariusz Tomasz Lebioda.

. nad poszczególnymi utworami rżenia i kształtowania mityczno- Mickiewicz. Wyobraźnia i żywioł, 
pod kątem obecności w nich ży- historycznej krainy. Jedna sfera— Wydawnictwo WSP w Bydgosz-
wiołów. podaniowa, z zasuszanych opo- czy. 1996. Str. 295
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200-rocznica urodzin Wieszcza wzniesionej estrady wykonały
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wspaniałą kantatę Żeleńskiego; 
wreszcie orszak osiągnął wzgó
rze wawelskie. W chwili, kiedy 
trumnę zdjęto z rydwanu, prze
mówił p. Wł.Lewicki, a kiedy 
ustawiono ją na schodach do 
katedry, wygłosił mowę St. Tar
nowski i wspaniałą historyczną 
orację Adam Asnyk. U drzwi ko
ścioła oczekiwał kardynał Duna
jewski w otoczeniu kapituły. 
Trumnę ustawiono w nawie 
głównej, przed trumną św. Sta
nisława. Rozpoczęło się nabo
żeństwo, w czasie którego pod
niosłą mowę wykosił prałat Wł. 
Chotkowski, a chóry pod dyr. Ba
rabasza odśpiewały pienia żałob
ne. Nabożeństwo skończyło się, 
poczem trumnę zdjęto z katafal
ku i przez nawę północną ponie
siono do krypty, do której weszli 
tylko kardynał Dunajewski, ro
dzina wieszcza, marszałek Tar
nowski wraz z Wydziałem Kra
jowym, przedstawiciełe uczelni 
wyższych i prezydenci Lwowa i 
Krakowa. Reszta delegacji pozo-

„Kiedy rydwan z trumną do-

kościele św. Floriana i orszak ru-

yy Instytucie Polskim *

Podsumowania i plany
23 lutego w Insytucie Pol- łożyciela wydziału sztuki na 

skim odbyła się konferencja pra- USB), dyrektora Muzeum Naro- 
sowa, podczas której dyrektor dowego w Warszawie, Romana 
placówki Ryszard Badoń przed- Góreckiego, potomka Adama 
stawił plan prac na rok bieżący. Mickiewicza i... Wisławy Szym- 
Dokonał również pewnej anali- borskiej. Wizyta noblistki — nie 
zy pracy w przeszłości, jakoże na ukrywał Ryszard Badoń — 
początku marca mija właśnie będzie najbardziej trudna do zre-
drugi rok istnienia IP. alizowania. Krakowska poetka

Autor omawianej pozycji

W 1997 roku budżet Insty- bowiem, od razu po przyznaniu 
tutu wynosił 22 tys. USD, w tym zaszczytnej nagrody, oświadczy- 
połowę tej sumy pochłonęły im- ła, że będzie ograniczała się w 
prezy Dni Polskich w Wilnie w wyjazdach i spotkaniach, 
maju-czerwcu ub.r. Według za- Z myślą o muzykologach, mi- 
potrzebowań tegorocznych ta łośnikach muzyki jest organizo- 
suma musiałaby być trzykrotnie wana sesja naukowa pt. „Stani- 
większa, ostateczna jednak decy- sław Moniuszko w Wilnie i War- 
zja należy do Ministerstwa Spraw szawie” z okazji 150-lecia pra- 
Zagranicznych Polski, w gestii premiery „Halki” w naszym mie- 
którego — jak i 14 innych roz- ście. Jak też szeroko rozbudowa- 
sianych na świecie Instytutów ny cykl koncertów organowych w 
Polskich—jest także i wileński, stolicy i innych miejscowo-

Jak więc osiągnięcia państwa ściach. Przez Wilno ma również 
polskiego będą w tym roku pre- przebiegać trasa koncertowa

I

zentowane na Litwie? Edyty Geppert. Na scenach te-
W niedużej sali (aczkolwiek atralnych ujrzymy — Teatr Pąn- 

przytulnej) co dwa tygodnie dy- tonimy z Wrocławia i Teatr Ży- 
rektor planuje sprowadzać wysta- dowski z Warszawy, 
wy, m.m. rysunku satyrycznego, ’ ' ' Jak przyznał dyrektor IP, po
pokłosia festiwalów satyrycznych wodzenie imprez zależy także od
Satyrykon”. Wśród autorów miejscowych partnerów, jako że

znajdą się również prace Elżbie- każda z nich ma tutejszych wspó- 
ty Jodłowskiej i Agnieszki Faty- łorganizatorów. No i oczywiście, 
gi, także planuje się wieczór ak- od bazy instytutu, w jakim tem- 
torski w ich wykonaniu. Zawita- pie będzie się ona rozwijała.
ją również do Wilna prace Planuje się, że podobnego 
E.Slęczkowskiej z cyklu „Ludo- rodzaju konferencje będą odby- 
we pejzaże”. wały się co trzy miesiące, mass

Przy współpracy z Galerią media będą więc miały możliwo- 
Polską zostanie sprowadzona ść zawczasu dokładnie informo- 
ekspozycja „Sztuka polska w mu- wać o ws^stkich imprezach IP. 
zeum w Głogowie”. W maju w W tym też celu będzie wydawa- 
IP będziemy oglądać fotogr^dicz- ny kwartalnik informacyjny, 
ne collage Daniela Kozakiewi

.Dziadów’ , łł-

usza” pod kątem zjawisk natury, 
m.in. po to, by sprawdzić nasze 
na nie uwrażliwienie.

Teresa Dalecka

Przy okazji zaakcentowano.
cza, a w galerii „Arka” — grafikę że współpracę polsko-litewską 
prof. Andrzeja Strumiłły. Rów- pomogłoby ożywić powstanie w 
nież w maju w Muzeum Sztuki Warszawie podobnego ośrodka 
Stosowanej będziemy mogli obej- kultury litewskiej o zbliżonej 
rżeć wystawę „Srebro Polskie”, strukturze.
Osobny program planuje się na * * * 

25 lutego w Instytucie Pol-15-18 maja, kiedy to odbędą się 25 lutego w Instytucie Pol- 
Dni Kultury Polskiej na Litwie, skim (Śvitrigailos g. 6/15) zosta- ' 
Zaraz potem w wileńskich kinach ła otwarta wystawa „Plakat Pol
będzie miał miejsce przegląd 
mów Agnieszki Holland.

fil- ski”, która potrwa do 31 marca.
Andrzej Pukszto

W serii spotkań ze znanymi 
ludźmi przewiduje się przybycie 
Ferdynanda Ruszczyca (wnuka 
znanego polskiego plastyka, za-
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Hipokryzja angielskiego kli
matu, w którym styczeń udaje 
wiosnę i pozwala roślinom pusz
czać pąki, skłoniła mnie do chęci 
wytarzania się w wileńskim śnie
gu. Niestety, zawiodłem się sro
go, bo po wylądowaniu na lotni
sku 10 stycznia, okazało się, że 
pogoda na Litwie małpuje angiel
ską... Poddany od kilku łat uro
kowi Wilna, w duchu mu to prze
baczyłem, bo chociaż dachy Sta
rego Miasta nie bieliły się śnie
giem, delikatne koronki bezlist
nych drzew odsłoniły mi fotoge- 
niczne piękno barokowych bu
dynków i świątyń. Większość z 
nich posiada wmurowane tablice, 
upamiętniające dawnych właści
cieli: polską magnaterię. Na przy
kład Narodowa Galeria Sztuki 
znajduje się w byłym pałacu Chod- 
kiewiczów, w samym centrum 
Starego Miasta, niedaleko Ostrej 
Bramy. Gdy wszedłem do niej, aby 
złożyć hołd Matce Boskiej za 
przykładem Papieża podczas Jego 
wizyty na Litwie w 1993 roku, to 
zastałem w niewielkiej kaplicy 
rozmodlonych wiernych i grupę... 
duńskich oficerów marynarki wo
jennej, dyskretnie oglądających 
ściany, całkowicie pokryte srebr
nymi wotami.

Jednym z wizualnych symbo
li Wilna jest niewątpliwie Kate
dra Św.Stanisława. Stalinowscy 
okupanci zbezcześcili ją, wyko
rzystując wnętrze jako galerię ob
razów. Zniszczyli przy tym figury 
trzech świętych: Stanisława, He-
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obrazy, niezwykle wielkich roz
miarów, zostały przetransporto
wane ciężarówką z jednego końca 
Europy na drugi. Sukces wystawy 
był szeroko komentowany. Była 
też wystawa fotografii z Brazylii, 
wiele prezentacji z Polski, innych 
krajów.

Przyznam się bez żenady, że 
prenumeruję „Źnad Willi” od
trzech lat i w każdym numerze 
znajduję ciekawe wiadomości o 
dawnej i dzisiejszej Wileńszczyź
nie. Czasopismo jest dla mnie 
skarbcem bezcennych historycz
nych faktów. Toteż, nie waham się 
polecić je moim rodakom w An
glii i innych krajach.

Niedaleko galerii, obok pięk
nego gotyckiego kościoła stoi oka- 
zały pomnik Adama Mickiewicza. 
Jest on zwrócony w zadumie twa
rzą do Zaułka Bernardyńskiego, 
gdzie zamieszkiwał pod numerem 
11, jak oznajmia tablica, wmuro
wana nad bramą wejściową, po li
tewsku i po rosyjsku, w środku po-

Plac przy Cerkwi Piatnicldej, który upodobali sobie uliczni handlarze obrazów Aysróiza jest inna tablica — po li- 
Fot. Autor tewskii i nolsku. ..Adomas Micke- 

------ -  ~ ■ TT ~ vićius” łączy trzy kultury; polską. Jak nas widzą; litewską i białoruską.
Tuż obok—dzielnica Zarze-
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cze. Karygodnie zaniedbana, tak, 
że całe ulice są niezamieszkałe. 
Żałosny stan murowanych kamie-
nic oraz ciekawych architekto- 

Bolesław Pogorzelski — Londyn nicznie drewnianych domków.
ozdobionych misternie rzeźbiony
mi gontami, nareszcie jest odbie- 

- ProspektGiedyminawWilnie. raiiy poważnie przez wileński ma-
gistrat, a przede wszystkim przez 

centrum miasta. Niezliczone re- go świata. W sezonie letnim zjeżdża artystów i... reżyserów filmowych, 
mnóstwo autokarów z Polski peł- którzy coraz częściej odwiedzają 
nych rodaków, ciekawych Wilna i Zarzecze, szukając twórczego tu 
Wileńszczyzny. A to fascynujący natchnienia... Kiedyś się może od- 
ośrodek kulturalny, „Mekka” dla rodzi jak legendarny Sfinks, 
poważnie zainteresowanych histo- P
rią,literaturąipoezjąkresową.Wie- których instytuty działają na Li- 
lu z ruch obowiązkowo odwiedza twie — jak British Council, czy

W restauracji zamówiłem sobie meksykańską sałatkę z tortillą, kawę po aztecka z rumem i to wszystko zapiłem 
szklanką Bacardi z lodem. Po nasyceniu się egzotycznym daniem, wyszedłem im ulicę — nie w Meksyku, ale na tłoczny

Do kościoła św. Piotra i Pa-leny i Kazimierza. Dopiero po od
zyskaniu niepodległości. Katedra wła wybrałem się autobusem, stauracje, kawiarnie i bary znajdują 
wróciła do swej świetności, a w Trochę zdezorientowany numera- się wśród sklepów mody, salonów 
roku ubiegłym odtworzono posągi cją transportu, zapytałem o drogę urody, księgarni. Londyńc^k czu- 
świętych na frontonie dachu, po angielsku młodziutką pensjo- je się jak w domu, gdy wejdzie do 
Obok Katedry postawiono po- narkę, stojącą na przystanku. W wileńskiego supermarketu (jest ich 
mnik WKsięcia Giedymina. Da- tym samym języku mi odpowie- kilka na terenie miasta). Wiele im- 
lej, za ruinami Dolnego Zamku, działa! Otóż w Wilnie można po- portowanych produktów ma zna- 
podlegającego pracom archeolo- rozumieć się po polsku z osobami jome mu nalepki. Ceny niektórych 
gicznym, wznosi się stroma góra, starszej generacji — młodsza już artykułów żywnościowych są chy- 
Na niej kiedyś stał tzw. Wysoki oblatana w angielskim. ba czterokrotnie tańsze od angiel-
Zamek. Po nim została tylko 
baszta—Wieża Giedymina, któ- podrzucanie pasażerów jak piłka- ,, . .
ra zda się czuwać nad grodem mi, spowodowana nierównością w stylu ludowym, specjalizuje się w 
Żelaznego Wilka. jezdni. Ale do kościoła dojechałem apetycznych narodowych daniach,

13 stycznia, dla uczczenia bez szwanku. często przypominających polskie.
Przy placu Łukiskim stoi Znimikon^rująrestauraqe,pro-

Jazdę autobusami urozmaica skich.
Wiele restauracji, urządzonych

brońców Wolności, wywieszono Przy placu Łukiskim stoi Z nimi konkurują restauraqe,pro- 
na mieście narodowe flagi, a w Ka- gmach Sądu Apelacyjnego. Budy- wadzone przez ludzi z różnych kra- 

nek ma ponurą przeszłość. Pod- jów, jak np. z Włoch, Niemiec, Ja- 
czas wojny urzędowało tam Gęsta- ponii, Chin, Gruzji itd. Jest też re-

. tedrze uroczysta msza św. poprze-
dzona była „Reąuiem” Mozarta, <
wykonanym przez orkiestrę Li- po, a potem sowiecki KGB zado- stauracja polska. Dużo z nich mie- 
tewskiej Filharmonii, z udziałem mówił się na długie lata. W wię- ści się w pięknie odnowionych sta- 
wspaniałego chóru i solistów. Ja ziennych celach budynku kątową- tych budynkach. W piwnicach znaj- 
też tam byłem, wciśnięty jaksar- r* - - j..._
dynka w zasłuchany tłum.

Przechadzki po uliczkach i za
ułkach Starego Miasta obfitują w służą teraz za przewodników po transjejsłuchaczy.Sąteżlókale,jak 
ciekawe wrażenia. Co kilka kro- piwnicznej kaźni — w tej części ,,Amsterdamo Klubas”, dla człon-

no „wrogów ludu”. Żostały o tym duje się wiele przeróżnych barów, 
wspomnienia wśród żyjących jesz- gdzie muzyka — „jazzowa”, „roc- 
cze ofiar terroru. Niektórzy z nich kowa” czy „punkowa” wprawia w

J5

ków napotyka się na obiekt godny gmachu Muzeum KGB. Przy fron- ków Ruchu Seksualnej Wolności, 
uwagi. Wiele uliczek jest wolnych cie gmachu sądowego stoi piramid- przyciągające wdzięczących się do
od ruchu kołowego, który znacz- ka z kamieni, wysoka na 9 metrów, siebie panów.

Litwini powiadają, że w Kow-nie wzrósł od mego ostatniego po- Na każdym kamieniu jest wypisa- 
bytu rok temu. Chodniki i jezdnie ne nazwisko byłego męczennika. nie rozmawia się tylko o pienią-
są często bardzo nierówne; trzeba U stóp pomniczka leżą zawsze dzach i o handlu, a w Wilnie — o
ostrożnie stawiać stopy. Infrastruk- świeże kwiaty i palą się świece.
tura była całkowicie ignorowana 
podczas sowieckiej okupacji.

kulturze. Jest w tym chyba trochę
w sąsiedztwie dawnych kaźni prawdy, bo to unikalne miasto przy- 

elegancka dzielnica—wszak to ciąga do siebie przybyszów z całe-

Pośród europejskich krajów,

budynek, usytuowany w typowym Centrum Sztuki Amerykańskiej 
wileńskim zaułku, w centrum Sta- czy Duńskiej, działa Instytut Pol- 
rego Miasta. Jest to siedziba dwu- ski. Ja akurat trafiłem do ośrodka 
tygodnika „Znad Wilii” oraz Ga- francuskiego, który organizuje 
lerii Sztuki pod egidą młodego różne impre^. Tak się złożyło, że 
małżeństwa: Romualda i Wandy miałem okazję spędzenia wieczo- 
Mieczkowskich. Pan Romuald jest ru, który wypełniła popularna 
z powołania literatem, poetą i dzień- muzyka francuska w studenckiej 
nikarzem. kawiarni „Baras prie universite-

Prócz artykułów historycznych, to”. Tłum młodzieży obsiadł cię- 
nawiązuj ących często do mało zna- żkie ławy i przy różnych trunkach 
nych faktów, „Znad Wilii” ozłaca słuchał rozbawiony, programu 
poezja i proza, pochodząca z na- szlagierów znad Sekwany wyko- 
tchnienia dawnych i współczesnych nanych przez pieśniarkę „a la 
artystów słowa. Zastępcą naczelne- Edit Piaff’, przy akompaniamen-
go jest młody historyk, absolwent cie akordeonów.

.. ............. Patrzyłem z ciekawością naUniwersytetu Wileńskiego, An
drzej Pukszto, oddany swej dzień- młode twarze studenterii. Niektó-
nikarskiej pracy. re z nich łudząco przypominały ry-

Galeria jest pod pieczą pani ciny Filaretów i Filomatów z okre- 
Wandy. Bez reszty poświęca się ona su, gdy młody Mickiewicz tworzył 
pracy, organizuje wystawy utalen- swoje ody. W myślach życzyłem 
towanych artystów jedną po dru- zebranym przyswojenia ideałów, 
giej, których nie brak na Litwie, wartych pracy i życia.
Galeria przyciąga również arty- Pieśniarka zakończyła pro-
stów spoza granic kraju. Np. w roku gram starą piosenką: „Sous les to- 
ubieglym odbyła się wystawa ob- its de Paris”, ale ja ten tytuł prze- 
razów pędzla Astrid Balińskiej, tłumaczyłem sobie na „Pod dacha- 
stale zamieszkałej w Hiszpanii. Jej mi Wilna 1998”.

Z historii prasy Q GazGciG LudowGj” i złamanym zębie „Prawdy Wileńskiej
15 czerwca 1940 roku dodatko- pisano wybory do tzw. Sejmu Lu- stwierdzając równocześnie całkowite mieckich komunistów zawarcie po

koju bez kontrybucji i korzyści tery-
szono wydać jeszcze inny dziennik nią dziennika „Prawda Wileńska”, torialnych dla Niemiec. Korzystając ponoć żartowali, że złamała ona ząb

„Prawda Wileńska” (ukazywała się organu Komitetu Okręgowego Komu- z tego, że w Centralnej Bibliotece AN w walce z „Gazetą Codzienną”. Po
na początku sierpnia Litewską SRR w okresie 7-21 lipca 1940 r.), którą nistycznej Partii Litwy, uważamy za Litwy znajduje się komplet wydaw- jednodniowej przerwie władze wzno-
„przyjęto” w skład ZSRR. Z Litwy redagował Jonas Karosas (podpi- konieczne zaprzestać wydawanie „Ga- nictwa, ustaliłem ten tekst. Jest on wiły wydawanie „Gazety Ludowej”,
uczynioną jedną z republik związ- sywał się w gazecie jako Jan Karo- zety Ludowej". zatytułowany „Pokoju bez ustępst Redakcja w odezwie do czytelników
kowych. sas). Gazeta miała za zadanie pro- Tego samego dnia również terytorialnych i kontrybucji żąda pisała, czyniąc łatwo wyczuwalne alu-

Równocześnie z tworzeniem wadzić akcję propagandową wśród „Prawda Wileńska” informowała, że Partia Komunistyczna Niemiec”, zje: „Stwierdzamy, że „Gazeta Ludo-
nowego ustroju społecznego, for- Polaków Wileńszczyzny, aby w wy- przekształca się w gazetę codzien- opublikowany w numerze ł0z21 lip- wa” w dalszym ciągu służyć będzie tym

-i~yi -■ — > *- --j -- ---z- n,_. ca 1940 r. W owym niedzielnyrn nu- samym ideom, dla których została utwo-
prasowego. Obecnie spółki lub oso- kandydatów tzw. Związku Pracu- obsłudze informacyjnej, ze wszyst- merze już 8-kolumnowego pisma .........................
by fizyczne nie miały prawa wyda- jących Litwy. Związek ów w wybo- kimi działami, z depeszami agencyj- czytamy m.in.: ,JKP.D. [Komunistycz-
wać gazety i czasopisma. Nim jed- rach brał udział jako jedyne ugru- nymi, z artykułami o sytuacji mię- na Partia Niemiec] wzywa wszystkich
nak do tego doszło, w Wilnie roz- _ ' .. ’ _ ’ . ....................... ’ ' .................. ,
grywał się ostatni akt walki o nieza- kurenta. „Prawda Wileńska” po- literackim, kroniką miejscową. I niu robotników francuskich. Partia
leżne dziennikarstwo. wtarzała groźne hasło, złożone „tłu- miało to wszystko nastąpić kosztem Komunistyczna żąda ustanowienia

21 czerwca 1940 r. bolszewicy stą” czcionką: „Kto nie głosuje, ten zamknięcia „Gazety Ludowej”, zaś między narodem niemieckim i fran-
zamknęli „Kurier Wileński”, nato- głosuje na wroga ludu”. prenumerator^ zamiast „Gazety cuskim sprawiedliwego i trwałegopo-
miast 28 czerwca jego miejsce zajął '■ ' ’ ' " ............................ ' " ’ ■ ■ • ■ ■■

we jednostki armii czerwonej wkro- dowego. Dlatego już 7 lipca pośpie- solidaryzowanie się z linią przewod- 
czyły na te^torium Litwy. W dwa szono wydać jeszcze inny dziennik nią dziennika „Prawda Wileńska”, 
dni później powstał nowy rząd, a .Prawda Wileńska” (ukazywała się organu Komitetu Okręgowego Komu-

konieczne zaprzestać wydawanie „ Ga-

,Prawda Wileńska” informowała, że}J'

mowany był nowy model systemu borach sejmowych głosowali na ną o objętości 6-8 kolumn, o pełnej 
prasowego. Obecnie spółki lub oso- kandydatów tzw. Związku Pracu- obsłudze informacyjnej, ze wszyst-

powanie nie mające żadnego kon
kurenta. „Prawda Wileńska” po
wtarzała groźne hasło, złożone „tłu

kimi działami, z depeszami agencyj
nymi, z artykułami o sytuacji mię-
dzynarodowej, działem kulturalno- robotników do walki przeciw ujarzmie-
literackim, kroniką miejscową. I

Wkrótce po wyborach nad „Ga- Ludowej” mieli otrzymać „Prawdę koju bez ustępstw terenowych i kontry-

le. Następnego dnia „Prawda Wileń
ska” już się nie ukazała. Wilnianie

wa ” w dalszym ciągu służyć będzie tym

rzona, że w jej charakterze ideowym 
nic się nie zmieni”.

Jednakże obłędne koło historii
kręciło się coraz szybciej. 20 sierpnia 
bez żadnego komentarza zamknięto
i „Gazetę Ludową”, i organ „krajow
ców” wileńskich — „Gazetę Codzien-
ną”. A już nazajutrz, 21 sierpnia, dla 
mieszkańców Wilna i powiatu wileń-

inny dziennik — „Gazeta Godzien- ze tą Ludową” zawisły chmury gra- Wileńską”. bucji. K.P.D. żąda, aby armia niemiec- skiego zaczęto wydawać następne wy-
na”, z wydawcą Pawłem Bujnickim. dowe. 20 llpca nieoczekiwanie re- Jednakże potem stało się coś, ka i włoska zostały wycofane z Francji,

Tytuł radykalnego lewicowego dakcja powiadomiła swoich czytel- co przerwało wydawanie „Prawdy by armia niemiecka nie dawała żad-
pisma „Gazeta Ludowa” miał być ników: Wileńskiej”. Jak ostatnio stwierdzi- negopoparcia reakcyjnemu rządowige-
bardziej pasujący do sytuacji, niż nie- ' ............................... ....... ' ’ " ” .......................

dowe. 20 llpca nieoczekiwanie re- dawnictwa: „Yilniaus balsas” w języ
ku litewskim, „Nowaja Żiźń” — w

zaangażowana nazwa „Kurier Wi- stępujących powodów: czas dzisiejszy,
leński”. Nadto na dzień 14 lipca roz-

„ . . „ języku rosyjskim, „Vilner emes” w
„Zamykamy nasze pismo z na- ła polska badaczka Stanisława Le- nerałówfrancuskichwichwalcezwła- języku jidysz oraz dwa dzienniki w

" języku polskim — nową„PrawdęWi-
czhs tworzenia podstaw nowego życia artykuł z wychodzącego wówczas w " Żądanie, aby armia niemiecka i leńską” i „Prawdę Komsomolską”. 
przez cały lud pracujący, wymaga rów-

wandowska, dziennik przedrukował snym narodem".

nież od prasy polskiej w Republice Li- sma „Die Welt”. Artykuł ten zawe- 
tewskiej specjalnej czujności i jednoli- rał dość silne akcenty antyhitlerow-
tości w działaniu. Z tych powodów,

, . „ Żądanie, aby armia niemiecka i leńską” i „Prawdę Komsomolską”.
Sztokholmie komunistycznego pi- włoska zostały wycofane z Francji, Pozostałe tytuły przestały wychodzić, 

ITT.,.,, choć i pochodzące z ust lewicowców co w praktyce oznaczało zlikwidowa
nie wydawnictw opozycyjnych.

Józef Szostakowski
szwedzkich, opublikowane w gaze- 

skie, wysuwające jako żądanie nie- ciewileńskiej — tego już było za wie-
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Śladami naszych publikacji
■ r0 Bohdana Cywińskiego

„łowach na siłaczy”
Aleksandra Niemczykowa

„ Urządzamy przegląd książek iW dodatku do „Rzeczypospo
litej” z dn. 15/16 listopada 1997 r. i czasopism polskich we vvłasnych do- 
w „Znad Wilii” z dn. 16/31 grud- mach.l Przejrzyjmy nasze strychy i 
nia 1997 r. ukazał się artykuł Boh- piwnice, z pewnością nie jedna war- 
dana Cywińskiego pt. „Łowy na si- tościowa książka tam się znajdzie/. 
łączy”, zakończony zdaniem: Zapoznajmy się z książkami, pty- 
„Przedsięwzięcie jest trudne... i nącymi cią^m strumieniem z Pol- 
proszę o opinię". Przesyłam więc sla do szkól i innych instytucji, a ta- 
opinię. kże z książkami, które można na-

Istotą sprawy poruszonej przez być w księgarni Korczyńskiego ”. 
Cywińskiego jest stwierdzenie, iż Następnie, ktoś z wezwanych 
należy zaradzić nikłemu kontakto- przez Cywińskiego „siłaczy”zapro- 
wi z kulturą polską Polaków, za- ponowciiby, także w radiu: „Napisz-
mieszkałych na Litwie (a jeszcze cie nam o znalezionych i przeczyta- 
bardziej na Białorusi, Ukrainie czy nych książkach, o tym, co warto o 
Łotwie). Z dużym rozmachem Cy-
wiński proponuje rozwiązanie tego 
problemu przez wykorzystanie 
nadgranicznej radiostacji, obsługi
wanej przez cały zespół nauczycie
li (siłaczy), którzy by układali tre
ści programowe, następnie zadawa- 
h prace do wykonania potencjal
nym słuchaczom — ciekawym kul
tury polskiej i sprawdzali nadesła
ne drogą pocztową odpowiedzi. 
Odpowiedzi słuchac^ wymagały
by korekty i podania im uwag dro
gą radiową lub indywidualnie pocz
tą. „Łowy na siłaczy” z konieczno
ści wymagają uruchomienia całego 
projektu bez pieniędzy, które na
stępnie ukażą się od nieznanych 
sponsorów na zasadzie przekona
nia ich do celowości podjętej już 
akcji. Pomysł swój nazywa Cywiń
ski „wariackim”. Mogłabym bez 
trudu podpisać się pod tym przy
miotnikiem, ponieważ pracowałam 
na kursach korespondencyjnych i 
wiem, jakich to wymaga organiza
cji i pieniędzy. Zgadzam się jednak 
z p. Cywińskim o istnieniu potrze
by podniesienia poziomu znajomo
ści kultury polskiej wśród naszych 
rodaków, stanowiących mruejszość 
narodową w wymienionych powy
żej republikach. Nie tylko ze wzglę
du na ich własne samopoczucie, ale 
także ze względu na potrzebę lep
szego „znalezienia się” przez nich 
w roli mniejszości narodowej na za
mieszkałej ziemi.

To, że pomysł jest „wariacki”, 
nie znaczy wcale, że nie da się zre
alizować sprawruej od wielu pozor
nie realnych. Wydaje mi się słusz
nym nie zaczynać całej sprawy we 
wszystkich wymienionych republi
kach jednocześiue. Takim „pilota
żowym” państwem niech będzie 
Litwa. Nie jest to zupełnie prawi
dłowe, ponieważ sytuacja Polaków 
na Litwie jest lepsza niż w pozosta
łych wspomnianych republikach. 
Przez cały czas sowieckiego znie
wolenia istniafy na Litwie szkoły 
polskie z polskim językiem wykła
dowym, wydawana była gazeta w 
j.polskim, istniały audycje w j. pol- 
slom w telewizji i w radiu. W Insty
tucie Pedagogicznym działała Ka
tedra J.PoIskiego. A przede wszyst
kim w licznych kościołach Wi- 
leńszczyzny odbywały się msze św. 
w języku polskim. Codziennie w 
Ostrej Bramie o godzinie 10 odpra
wiana była msza św. po polsku. Pod 
tym względem nie tylko na Biało
rusi (szkoły w j.polskim zostały tam 
zlikwidowane całkowicie w 1949 
r.), ale i na Ukrainie było o wiele 
gorzej. W wielu rodzinach dzieci, 
mimo przyznawania się do narodo
wości polskiej, nie umieją mówić 
po polsku. Może więc wypróbowa
na i starannie przygotowana akcja 
„nauczania” kultury polskiej ła
twiejszą byłaby do zastosowania po 
wstępnej jej realizacji na Litwie.

W Wilnie można byłoby wy
korzystać radio „Znad Wilii” i pol
ską audycję w Radiu Litewskim, 
żeby zacząć od komunikatu:

nich napisać”.
Ponieważ poznanie kultury 

polskiej, mimo całej przydatności 
radia, musi się zacząć od słowa pi
sanko.

Itu się zaczyna zasadnicza pra
ca dla „siłaczy” — trzeba te nade
słane elaboraty przeczytać i usto
sunkować się do nich częściowo w 
radiu — ale przede wszystkim in
dywidualnie korzystając z poczty. I 
tu się zaczyna problem finansowy.

Wróćmy jednak do „łowów na 
siłaczy”. Chiński nie precyzuje, 
kogo chciałby widzieć wśród „siła
czy”. Moja propozycja jest bardziej 
skonkretyzowana: nale^ zburzyć 
samotność emerytów, niech by za
dawali pytania, czytali odpowiedzi 
i rozsyłah swe uwagi. Oczywiście, 
nie chodzi tylko o emerytów, ale 
zwracam uwagę: najmniej znają 
kulturę polską, najtrudniej przeka
zywać jej wartości jest ludziom wy
chowanym w sowieckim zniewole
niu. To smutne.

Drugą grupą Polaków, których 
należy wykorzystać do szerzenia 
znajomości kultury polskiej, są ci 
młodzi, którzy już w ostatnim dwu
dziestoleciu przyszli na świat i ko
rzystają z możliwości osobistego 
zetknięcia się z Polską. Przede 
wszystlam ci, którzy wyjeżdżają na 
studia do Polski, czytają polskie 
gazety, chodzą do teatrów i przyja
źnią się z zamieszkałymi w Polsce 
rówieśnikami. Niech poczują na 
sobie obowiązek przekazywania 
wiedzy o Polsce swoim zamieszka
łym na Wileńszczyźnie rodzinom i 
przyjaciołom. Ich wiedza może być 
wykorzystana w najrozmaitsty spo
sób, począwszy od interesujących 
wywiadów radiowych (skoro już ra
dio ma odegrać znaczącą rolę), po
przez konkursy, ogłaszane w cza
sopismach — w „Znad Wilii”,
„Kurierze Wileńskim' 3 3}.Naszej
Gazecie” np. na temat: „Moje 
pierwsze trzy miesiące, spędzone w 
Polsce”. Tematy można mnożyć. 
Można też organizować interesu
jące quizy radiowe czy telewizyjne, 
poświęcone szeroko pojętej kultu
rze polskiej. Pole do popisu jest 
ogromne — dla „siłaczy łowio
nych” przez Cywińskiego. Także 
wielkie są obowiązki, stojące przed
.siłaczami” — do nich należy pil-3J‘

nowanie czystości języka; prawdzi
wości podawanych faktów; pozio
mu artystycznego; nie przeinacza
nia granic intymności w opowie
ściach o ciekawych ludziach; po
szanowania „inności” narodowej 
czy religijnej..

Innymi słowy, „znalezieni” si
łacze powinni stworzyć zespół 
kompetentny, zainteresowany sze
rzeniem kultury polskiej wśród ro
daków w miejscu ich zamieszka
nia, szanujący na równi z kulurą 
polską inne kultury i „innych” lu
dzi.

Z całym przekonaniem do
łączam się do poszukiwań Cywiń- 
sltóego, jednocześnie wierząc, że się 
udadzą.

DWUTYGODNIK
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Konferencja

Teksty i konteksty
Katedra Filologii Polskiej oraz 

Katedra Literatury Litewskiej in
formują, iż w drugiej połowie wrze
śnia br. na Uniwersytecie Wileńskim 
odbędzie się międzynarodowa kon
ferencja naukowa pt. „Twórczość 
Adama Mickiewicza: teksty i kon
teksty”.

Konferencja została zaplanowa
na w ramach obchodów Rocznicy 
Mickiewiczowskiej. Głównym jej ce
lem jest naukowa refleksja nad roz
maitymi aspektami twórczości 
Wieszcza. Organizatorzy proponu
ją, aby na pierwszym miejscu rozwa
żań znalazły się te zagadnienia, któ
re pozwalają przy pomocy współcze
snego instrumentarium literaturo
znawczego głębiej wniknąć w feno
men poezji Mickiewicza, rozpoznać 
i ujawnić długowieczne jej oddziały

wanie na literaturę polską, litewską, 
a także na literaturę i kulturę innych 
krajów Europy Środkowo-Wschod
niej. Oczekują również, że w refera
tach zostaną przedstawione zna
czące aspekty genezy, poetyki, struk
tury utworów poety, zostaną omó
wione ich związki z histoiyczno-kul- 
turalnym kontekstem, zostanie uka
zana żywotność tradycji Mickiewi
czowskich. Organizatorzy zaprasza
ją do wzięcia udziału w konferencji.

Tematy wystąpień oraz krótkie 
tezy (do 2 str.) proszą kierować do 
1 maja na adres:
Uniwersytet Wileński — Katedra 

Filologii Polskiej
ul. Universiteto 5, 2734 Wilno, 

Litwa
Algis Kaleda, Kierownik Katedry 

Filologii Polskiej

ZAPRASZAMY!
ul.

**^**2*^*5^
od 11.000019.00

tteanytolo 
(KWo^ma) 

codiiomlo

Nf»(u nvi£*itk«*yz Mcak^flnnww^ apa(k»4 
pod|rskuaow»6, pfxyj«nfw czu.ciełuiNych ludti,

Oo nabyela — pfw płM^ków. książki o tem«yc« wteMiltJ. 
praM, kasaty muzyczna I wMao. W PQA można poafcłchać muzyki, w

„Kaziuk” wileński

Na „Kaziuka”nie musi zabraknąć 
wyrobów z wikliny

Fot. Bronisława Kondratowicz

.Kaziuk” — to nieodłączny ele-»•
ment marcowego krajobrazu wileń
skiego. Tłum ludzi. Wszędzie gwar, 
tłok, ścisk, popychanie, nawoływania, 
dźwięki piszczałek, gwizdków, fuja
rek. Zachwalanie na wszelkie możli
we sposoby towarów. Dla twórców 
ludowych koniec jednego kiermaszu, 
to jednocześnie początek przygoto
wań do następnego. Targ „kaziuko- 
wy” dla zwiedzających i kupujących 
— to nie lada okazja, by zanurzyć się 
w atmosferę Wilna sprzed lat, w tra
dycję. Dla wielu — okazja do zaba
wy: co staje się ważne, do zarobku.

,Kaziuk” ożywiał i ożywia całe mia-ł,-

sto. Kiermasz wyciąga ludzi z do
mów, ulice się zapełniają. To jedno
cześnie ogromna wystawa sztuki lu
dowej, połączona z wystawą rzeczy 
domowego użytku. Możliwość nacie
szenia wzroku i serca oraz zaopa
trzenia się w coś praktycznego.

Ostatnio rozszerzają się rów
nież granice kiermaszów „kaziuko- 
wych”. Przeistaczają się one w ogól- 
nomiejskie święta ze śpiewami, tań
cami i poczęstunkiem.

TD.

Znad Odry

Człowiek z hamburgera
Zostaliśmy zaatakowani przez 

atrakcyjną cywilizację amerykańską 
(porównaj historyczny przykład Pol-
ski i Litwy sprzed chrztu), ale jak do
tąd nie zastosowaliśmy żadnych środ
ków obronnych. Nie tylko my, Pola-
cy, ale szerzej — ludzie Europy Środ
kowej, Francuzi np. wprowadzili pew
ne obostrzenia, dotyczące używania 
języków obcych w oficjalnych i pań
stwowych kontaktach. Poza tym mają 
— zwłaszcza od czasów gen. Charle- 
sa de Gaule — poczucie swej mocar- 
stwowości i wartości. Może nieco

dzieci tę wyprawę (do „Mc Donal
da”, nie do teatru) zapamiętały. Zwie
dzają lokal, zaplecze, „przekupywa
ne” są jakimiś drobiazgami. To wra
żenie zostanie im na całe życie, jak 
jakieś narkotyczne uzależnienie. Po
tem przychodzą deskorolki i spodnie 
wiszące nisko na zadku, dalej gry 
komputerowe, internet, i raptem jest 
dojrzały człowiek ukształtowany w 
kulturze hamburgera.

Czy z takim da się pogadać? Czy 
zrozumie rodzimą historię, tradycję?

Eugeniusz Kurzawa

Prenumerata
Cena na jeden miesiąc dla 

Czytelników na Litwie wynosi 3.00 
Lt z dostarczeniem. Zaabonować 
pismo można w urzędach poczto
wych lub w galerii polskiej.

Nasz indeks: 0137
Informacji można zasięgnąć; 

telefonicznie:
223020,224245 ’

Prenumerata roczna w Pds-; 
ce wynosi 100 zi, półroczna — 50 
zł, kyyartalna -— 25 zł. Wpłat na
leży dokonywać na konto Iowa-, 
rzy^twa Miłośników Wilna i Zie- • 
mi Wileńskiej: Bank BĘ oddział 
nWarszawa,nr10201026-159317- 
270-1/1, ‘^Znad Wilii", z poinfor
mowaniem o tym redakcji.

Wysokość prenumeraty w 
krąjachEuropy Zachodnimi, Anie- 
tyld i Austndii — 88 USD, 56 fi* 
lub 135 DM. Zaabonować pismo ’ 
można na dowolny okres, przo-ś 
syłając czeki na nazwiska wy
dawców i adres redakcji.

Prenuinerała w innych kra
jach Europy Środkowej i Wschod
niej —30 USD rocznie.

Drodzy Państwo, prosimy 
pamiętać, że prenumerująe'25mK/ 
WSd”, wspieracie Panstwonieza- 
leżną pra^ polską na Litwie i udos- 
tępriiacie ją Czytelnikom na 
Wschodzie!

przestarzałe, na wyrost, 
ale jest do czego się od- 
woł)wać.

Prof. Jan Miodek z 
Wrocławia, j ęzykowy libe
rał, nie jeden raz wyrażał 
opinię, że język polski 
sam się obroni. Że słow
nictwo angielskie łagod
nie wejdzie do polszc^- 
zny i szczątkowo w nim 
pozostanie, podobnie jak 
w przeszłości łacina, nie
miecki, włoski, francuski, 
rosyjski. Nie podzielam 
tego optymizmu, gdyż w 
tamtych wypadkach były 
to „najazdy” częściowe, 
związane trochę z polity
ką, trochę z gospodarką. 
Nigdy jednak nie zdarzy
ło się to tak totalnie, jak 
obecnie.

Jeżeli bowiem dzieci 
z małych miejscowości 
jadą teoretycznie na wy
cieczkę do teatru w wo
jewódzkim mieście, ale 
tak naprawdę głównym 
punktem programu jest 
wizyta u „Mc Donalda”, 
to od razu widać, co tu 
wygrywa. Tym bardziej, że 
czynione są zabiegi, iżby

L Ua > rlanioo 'fOZfio

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

Ceny ogłoszeń na pierwszej 
i ostatniej stronach dwutygod
nika “Znad Wilii” są wyższe o 
100%. Cena ogłoszeń obok ty
tułu — umowna. Przy dos
tarczeniu ogłoszenia gotowego 
do druku stosujemy zniżkę wy
sokości 5%. Taką samą zniżkę 
stosujemy przy drukowaniu 
ogłoszeń o wymiarach powyżej 
400 cm kw. (pół strony gazeto
wej). Przy powtórzeniu stoso
wany jest rabat wysokości 5%. 
Do tego należy dodać 18% po
datku PVM (VAT).

Redakcja udziela prowizji 
za dostarczanie ogłoszeń.

Iśganytojo 214,2001 Vilnius 
tel. 22 42 45, 

tel.lfax 22 34 55

] Ghcesz zarobić — | 
I zgłoś się do "Znad Wilii"\ |
I

I Jeśli masz czas, zastanów |
I się nad naszą ofertą. Redakcja |
I zatrudni kolporterów pisma. । 
I Jest to zajęcie nie do odrzucę-1 
I nia dla emerytów, okazja dla Z 
! uczniów, szczególnie w okre- J 
* sie wakacji. Mile widziana*

I

I współpraca z pracownikami or-1 
I ganizacji społecznych i placó-l
I wek kulturalnych.

Zwracać się: tel.I 
I
I

223020, 224245.
Redakcja “Znad Wilii

I 
I
I
I! poszukuje dystrybutorów kol-! 

■ portażu na terenie Polski. Ofer- ■ 
■ ty prosimy kierować na adres 1 
I redakcji: II
I Iśganytojo 214 2001 Wilno |

LITWO, OJCZYZNO MOJA Niezależny dwutygodnik społeczno-kulturalny* Adres redakcii i galerii: 2001 Wilno, ul. Iśganytoin 2/4. tp1.:22424S. fay 27.S4SS- 
E-mail: gałeria_znad_wilii@tdd.lt Galeria: tel. 223020 * Red. naczelny Romuald Mieczkowski, zast. red. naczelnego Andrzej

Pukszto,red. Teresa Dalecka * Wydawca;VanRoma S.A.—prezes Wanda Marcinkiewicz-Mieczkowska
Konto: 400467987 Komercinis bankas "Yilniaus bankas", kod 260101777* Skład komputerowy. Druk ofsetowy.

* Drukarnia S.A. "Spauda' SL 160 * Indeks 0137 * Podpisano do druku 26 lutego 1998 r.

Redakcja nie zwraca tekstów nie zamó
wionych oraz zastrzega sobie prawo do ich re
dagowania, zmiany tytułów i skracania.
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I Nowe przekłady z litewskiego

I

V

Patrycja Szmit (Smitaite) wiersze

* * *

z kołatającym sercem pełnym zaskoczenia 

wczesną jesienią staję na wybrzeżu 

Prus Wschodnich —

Ocalone dziecko
ogromny mocny murowany dom
wokół — w bieli i fiolecie
kwitnące pola ziemniaczane

Ojcostwo
Erikanaszowi A.

chatka w górach Norwegii 
pebia zapasów jedzenia 
lato pełne czarnych jagód i słońca

• i-*

4
1

1* :l IM?

mężczyźni sieciami

pieniącym się falom

z paszcz wychwytują bursztyny

ich władca — samotny
w średnim wieku mężczyzna 
jak ostoja bezpieczeństwa — 
z takim domem
nie szybko poradzi nawet ogień

soczyste schaby
sałatki
szybciutko przygotowuję strawę 
po czym wyruszamy na ryby — 
małe głębokie górskie jezioro

w

i ja brnę przez wzburzoną wodę

rękami próbuję je złapać — wyślizgują się

ktoś siecią przed oczami macha

ze smutkiem myślę

jakże bywam do wszystkiego nieprzygotowana

ziemniaków teraz
może najeść się do syta — 
za całe głodne i krótkie dzieciństwo

dzieciństwo —gdzież ono

i potem — w inne dni 

wracam z gołymi rękami 

zaniepokojeni posiadacze sieci 

pytają

czy coś znalazłam

był jedynym ocalałym dzieckiem 
z półtorej setki pomordowanych 
ze wsi
pachnącej sosną suchą
i ziołami
drewniane chaty z ludźmi
w słoneczny dzień porą letnią 
w oka mgnieniu strawił pożar

i
raptem — 
jak zawsze —
znowu —
ten gorący i czarny 
daleki kraj
rozprawiać o wybrykach kulinarii 
po prostu nieprzyzwoicie 
możliwości giną w braku jedzenia 
a budowałem im szkoły 
przez lata razem żyłem w ubóstwie 
obok śmierci śmierci śmierci 
pragnę pomóc żyć — nie umrzeć

'tt

' k
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rachunki historii
złamanego grosza nie warte 
jeśli przestaje bić
serce choć jednego człowieka

— zobacz — mówię do swego 
siedemdziesięcioletniego ojca 
powściągliwego który tylko 
w rzadkich wypadkach — 
takich jak ten —
z trudem przezwycięża łzy

Fot. Archiwum

wymodlicielka
wyglądało nikt nie potrafi pomóc
Bóg za daleko 
tak to wydawało się 
w chwili słabości

tej nocy we wszechświecie 
było ich dwoje

Podglądy

co pomogło ocaleć —■ 
zapytuje — 
czy kwiecie gryki 
wokół domu dzieciństwa

— to dziecko ma twoje oczy — 
pokazuję mu zdjęcie z Kenii 
ze służby usynowienia

stara pokorna kobieta 
której powierzono 
klucze od świątyni 
modliła się
błagała o jedną tylko rzecz

zakwitające łany
widzi wieczorem w telewizji 
oglądając film zmarłego Rosjanina

dziecko którego tak oczekiwałem 
dziecko którego z żoną 
przywieźliśmy do górskiej chatki 
pełnej zabawek
w styczniu

i mały błady chłopczyk
w gorączce
o wątłym wiotkim ciałku 
dławiący się na poduszkach 
IV ustronnej zagrodzie

a w nim stara kobieta 
przez pola gryką porośnięte 
prowadzi dwoje wnucząt

opiekun ptaków

Wokół mediów

on stąd mnie wyprosił 
wciąż zrzędził i zrzędził 
że pod nogami plączą się mu starcy

w rzeczywistości tak nie jest

Nazwa rubryczki jak ulał odzwierciedla Bardziej wymagający słuchacze ponad-
stosunek do prasy: dziś gazet prawie nie czy- to chcieliby, aby z radia mówiono do nich w 
ta się, nawet ich porządnie nie przegląda, a miarę inteligentnie.
tylko lekko podgląda. Ż niektórymi rodzimy- W telewizji — mnogość propozycji i 
mi tytułami polskimi w Wilnie wyrobiony cty- karkołomność wyboru: ileż trzeba „skakać” 
telnik upora się w ciągu minuty, góra pięciu, po kanałach, żeby wreszcie „zjechać” z re-
chyba że trafi na ciekawszy donos, „sensa- klamy, albo z seriali — policjanci z Miami, 
cję” z własnych porachunków. Aktualności Nowego Jorku, San Francisko i pomniej-

nie byłem taki stary i bezsilny 
żebym nie nadawał się na stróża — 
tu moje życie upłynęło
w dzieciństwie ojciec
nad pługiem gniewał się pochylony 
pod jego przymusem usiłowałem orać

wyłapywać trzeba z codziennej prasy litew- szych miast Ameryki mają podobne pro- 
skiei, która choć i dotknięta wszystkimi bo- bierny. Akcja obrazów rozgrywa się gdzieśskiej, która choc i dotknięta wszystkimi bo- bierny. Akcja obrazow rozgrywa się gdzieś 
łączkami kapitalistycznej transformacji, to in- daleko. Stąd może nieporadność szkoły
formować potrafi lepiej. Wileńszc^zna, jeśli wobec nowych wzorców zachowań.
nie odbija się w krzywych zwierciadłach, to 
pozostaje w cieniu.

— Proszę sobie wyobrazić, z całej klasy 
nikt nie chciałby umrzeć za ojczyznę! — roz-

Tymczasem czytelnik jest karmiony stra- pacza nauczycielka starszej daty.
wą, spreparowaną najczęściej łapu-capu przez — Ojczyzna przypomina bank — roz-
prtypadkowych żurnalistów. Są oni zdania, że wija temat po zebraniu rodzicielskim sąsiad, 
zyjemy na pustyni i ciekawość nas zżera, jakie — Kto ma większe wkłady, ten głośniej na-

przylatywały ptaki 
siadały na plecach 
przychodziły do rąk dużych 
głaskałem je ciepłe i miękkie 
stałem w polu
o wszystkim zapomniawszy 
czekały na mnie konie.

wszystko miało swą kolej 
odurzająco pachniały piwonie 
za oknem
dalekie kraje obracały się 
na zatartym globusie 
wodospadami spływała woda 
biła świeżość
od śniegu na szczytach And 
z kuchenek meksykańskich 
nozdrza wiercił 
ostry zapach fasoli 
i papryki czerwonej 
na Prusach Wschodnich 
w kopalniach oddychały 
bursztynu zasoby — 
miliony spoconych ciał nocą 
miliony otwartych oczu 
świat dryfował 
w dniejącym poranku — 
oto dziecko otwiera też oczy 
i wszystko jest jasne

to dziwactwa bywają w szerokim świecie. Dla wołuje do poświęcenia. Innych. Kiedy w za-
tych rewelacyjnych przedruków rezygnują z lo- granicznych filmach oglądamy skoki 
kalnych wieści — dziś z gazet nie sposób do- bank, dostaje się naszej ojczyźnie.

na

ciec, jak żyje się rodakowi w Mejszagole czy 
Niemenczynie.

Staraliśmy się wyobrazić sobie, jaką to 
wiedzę zdobyłby człowiek, gdyby skazany był

marzyłem posiąść nauki wyższe 
ale stary profesor był przeciw — 
nie było komu pilnować jeziora 
z jego rzadkimi ptakami

gorączka minęła
kobieta wstaje 
z podłogi świątyni 
domyka cicho drzwi 
przekręca w drzwiach klucz ■— 
ma świat dopiero co 
wydobyty z ciemności

Przekład: Romuald Mieczkowski

Polak o tym pisać nie chce, Litwin — nie tylko na media, aż ogarnęła zgroza. Z ko- 
musi. To gdzie indziej lokalna prasa górą, u rzyści, tylko językową — choc często wąt- 
nas — nie. Stąd i wskaźnik czytelnictwa nie phwą — potrafiliśmy wyodrębnić. Na całe 
tęgi—po własną prasę sięga (zsumowawszy z szczęście, dociera Program Pierwszy Radia 
grubsza wszystkie naldady) co... 30-ty staty- Polskiego. Z TV „Polonia” i „Polsatu” w

i tak zostałem
w swym życiu widziałem 
najpiękniejszego ptaka

styczny rodak. kablu,programów skrajnie różnych, da się
Ale żyjemy w erze audiowizualnych war- wybrać cos dla edukacji i coś dla rozrywki, 

tości — włączmy więc radio. Niemało czasu Ponadto Litwie grozi „rusyfikacja”! Na tle
potrwa, zanim przekona się słuchacz, jakiej to nieporadnych, natarczywych własnych sta- 
właściwie stacji miejscowej słucha. Z progra- cji coraz więcej słuchaczy pozyskuje Rosyj- 
mu nie wywnioskuje za nic, czy to jest godzina sko-Francuska Rozgłośnia Komercyjna

napisałem jedną książkę 
dyrektor potrzebował tego 
co nie sądzone mu było 
miłości błagał—

druga po południu, czy po północy, styczeń to 
czy maj — ta sama sieczka. Rozgłośnie tak za-

,Nostalgie”, będąca „radiem środka”, z in
teligentnymi, panującymi nad sytuacją re-

galopowaly się w swej drodze do Europy, że daktorami. Również rosyjskie kanały TV 
dawno przekroczyły granice kontynentu i za- proponują wiele profesjonalnie robionych 
trzymały się gdzieś w Kalifornii czy Teksasie, audycji, szczególniepublicystycznych. Lep- 
Zaiste nie ma większego zmartwienia od tego, szy jest i wybór filmów — choć kraj para się 
czy odlotowy szlagier z tamtych stron utrzyma z wieloma trudnościami, to niewątpliwie

(ptaki przychodziły do mnie 
nie patrząc na jego stopnie naukowe 
książki)

się na naszym litewskim topie. ma większe możliwości zakupu wartościow-
— Odnoszę wrażenie, że jestem za stary szych obrazów, prezentacji własnych doko- 

—mówi znajomy dwudziestolatek, wielki znaw- nań. Odżyła z wielką świeżością rosyjka 
ca muzyki współczesnej. — Sposób prezento- muzyka, nie upadła na dno rosyjska kine- 
wania muzyki na antenie odpowiada mentał- matografia.

sądził
jakby to było możliwe 
że temu co kocha i jest kochany 
zabrać można miłość

Patrycja Szmit. Urodzona w roku 1956 we wsi Ćiurlionys niedaleko Olity. Ukończyła wydział dzienni-

ności 12-15-latka.

8 ZNADWUJI
1998.03.01 -15

I te programy chętnie oglądają Polacy. 
I Litwini tez. Choć dziś ich nikt do tego me 
zmusza.

Tomasz Bończa

karstwa na Uniwersytecie Wileńskim. Jej wiersze były drukowane w litewskich czasopismach literac
kich „Literatura jr menas” („Literatura i Sztuka”), „7 meno dienos („7 dni sztuki”), „Śiaures
Atenai” (,^eny Północy”), w antologii „Poezijosparasaris” („Wiosna Poejji”).
W chwili obecnej kończy przygotowania do druku swego pierwszego tomu wierszy. Pisze również eseje 
i wiersze dla dzieci.

Rys. Rimantas Ośkutis


