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Poznaj mnie   

Witaj!  Nazywam  się  Živilė  Wygońska.  Jestem  tłumaczem  i  lektorem  języka
litewskiego. Native speakerem. Blogerką. Filologiem i pedagogiem. 

Lubię i tłumaczyć, i uczyć. Kocham literaturę piękną oraz podróże.

Tłumaczę  już  ponad  10  lat.  Jestem jednym  z  niewielu  tłumaczy  symultanicznych
języka litewskiego. 

Specjalizuję  się  w turystyce,  oświacie  i  kulturze.  W przeciągu  całej  mojej  kariery
przetłumaczyłam  mnóstwo  różnych  dokumentów.  Niedawno  podsumowałam  swoją  pracę
į ku mojemu  zdziwieniu  okazało  się,  że  w  moim  dorobku  znalazło  się  aż  25  katalogów
(patrz zdjęcie). Popełniłam nawet przekład opowiadań fantasy.

Kocham języki, szczególnie swój ojczysty. Nauka języka jest dla mnie czymś więcej
niż sposobem na życie i zarabianiem pieniędzy. 

Fascynuje mnie historia języka litewskiego i nie mam tu na myśli  tylko gramatyki
historycznej. Swoją pasją dzielę się na blogu: http://tlumacz-litewskiego.pl/b/    
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Blog i ten ebook mają pomóc Ci w nauce języka litewskiego, zachęcić do poznania
nie tylko jednego z najstarszych języków świata, lecz również do podróży, poznania kultury
i tradycji Litwy. Chcę obalić mity i przesądy. Chcę byś pokochał mój kraj, naród i język. 

Znajomość języka nie tylko otworzy drzwi do poznania kultury,  tradycji,  literatury
i mentalności  Litwinów.  Zaszczepi  miłość  do  nich.  Ta  miłość  jest  w  moim  sercu.
Zawsze była. Język i naród zasługują na pomnik. Swoją pracą „buduję“ ten pomnik. 

Rzeczywisty pomnik też istnieje, dla mnie to najważniejszy pomnik w całym kraju.

W 2009 roku w Mariampolu został  odsłonięty  pomnik  poświęcony narodowi i językowi
litewskiemu (lt. Paminklas  „Tautai ir Kalbai“), autorem jest rzeźbiarz Kęstutis Balčiūnas.

Autor zdjęcia: Irmantas Šalaševičius

Tematem  niniejszej  publikacji  jest...  ten  pierwszy  raz  w  historii  Litwy. Może  czytałeś  /
czytałaś już moje publikacje o nie mającym precedensu na świecie zjawisku, które nawet na
UNESCO zrobiło wrażenie? Nigdy o tym nie słyszałeś / słyszałaś? Mówię o zakazie druku
czcionką łacińską, który obowiązywał na Litwie w latach 1864-1904  i przemycie … książek.
Chciałabym więc zostać Twoim przemytnikiem. Będę przemycać dla Ciebie wiedzę o Litwie
i języku litewskim. Dołączysz do mnie?
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TEN PIERWSZY RAZ 

Pierwsze wzmianki o Apuolė 

Najwcześniej  wspomnianą  miejscowością na  terytorium  dzisiejszej  Litwy  jest
Apuolė.  Fragment  „Żywota  św.  Anskara“  autorstwa  Rimberta  z  853  r. podaje,
że szwedzki król Olaf wraz z 7 000 wojskiem podjął wyprawę na gród Apulia (lt. Apuolė).
Oblężenie  trwało  8  dni.  Szwedzi  już  prawie  stracili  nadzieję  na  zwycięstwo,  gdy
niespodziewanie obrońcy grodu zaproponowali zapłacenie okupu w zamian za odstąpienie. 

Kronika podaje, że grodu broniło 15 000 wojsko. Historycy sądzą, że liczba ta jest
zawyżona, gród nie mógł pomieścić tylu obrońców. Do niewoli dostało się 30 jeńców.

Dzisiaj  góra  zamkowa  o  kształcie  czworoboku  leżąca  w  malowniczym  miejscu
u zbiegu dwóch rzek w rejonie szkudzkim (lt. Skuodo rajonas) jest zabytkiem historycznym.
Prace badawcze na górze zamkowej prowadzono w latach 1928-1932. 

Znaleziska pozwalają sądzić,  że na górze zawsze znajdowały się budynki,  stał  tam
m.in. drewniany zamek, z biegiem czasu umacniano zabudowania.

Co roku na pamiątkę wydarzeń historycznych na górze zamkowej jest organizowany
festiwal sztuki wojennej  oraz pokazy  rzemiosła dawnych plemion zamieszkujących regiony
Morza Bałtyckiego. To jedna z największych imprez w regionie Morza Bałtyckiego, która
co roku przyciąga dziesiątki tysięcy osób. W ramach festiwalu odbywają się turnieje, pokazy
dawnego rzemiosła, gry, koncerty. 

W rejonie szkudzkim  jest  więcej godnych polecenia miejsc:  Głazowisko Šaukliai
(lt. Šauklių riedulynas), Muzeum kamieni (lt. Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus),
Głaz Barstyčiai (lt. Barstyčių akmuo) oraz inne. 

Źródła:
http://www.skuodomuziejus.lt/wp-content/uploads/2013/01/Apuoles_piliakalnis.pdf 
http://alkas.lt/tag/apuoles-musis/ 
http://www.delfi.lt/perpasauli/lietuva/9-neatrastos-vietos-kurias-privalai-pamatyti-skuodo-
rajone.d?id=67209888 
Zdjęcie: wikimedia.org
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Pierwsza wzmianka o Litwie

Dla Litwinów jedną z  najważniejszych  dat  w ich historii  jest  rok 1009.  Kilka  lat
po wyprawie misyjnej obecnego patrona Polski św. Wojciecha (997 r.), w podobną podróż
wybrał się benedyktyn,  biskup  Brunon Bonifacy,  znany Polakom m.in.  z obrony w liście
do króla  niemieckiego  Henryka  II  chrześcijańskich  cnót  Bolesława  Chrobrego.
Po początkowym sukcesie misji, jakim było nakłonienie do przyjęcia chrztu władcy Prusów
Netimera,  św. Brunon  został  jednak  zamordowany  wraz  z  18  towarzyszącymi  mu
zakonnikami. 

Niemieckie  Roczniki  kwedlinburskie pisane  w  języku  łacińskim  odnotowały  to
wydarzenie właśnie pod rokiem 1009 dodając, iż do męczeńskiej śmierci misjonarzy doszło
na pograniczu Rusi i Litwy (Litua, gen. sg. Lituae). 

Litwini  uznali  tą  informację  za  pierwszą  wzmiankę  o  nazwie  ich  późniejszego
państwa. Nazwa Litwy podawana w różnych formach, pojawiała się następnie w kronikach
ruskich pod 1040, 1113 i 1132 rokiem, zaś od połowy XII wieku wzmiankowana była z coraz
to  większą  regularnością  w źródłach  pochodzących  z  innych  państw ościennych,  również
z Polski. 

Rok 1009 to nie tylko „imieniny" Litwy, lecz również pierwsza dokładna data
w historii  Litwy,  pierwszy  prawdziwy  epizod  wydarzeń  historycznych. Wzmianki
historyczne  o  Netimerze  pozwalają  sądzić,  że  był  on  nie  tylko  przywódcą  plemienia,
formował  się  już  proces  przejścia  od  plemion  do  powstania  państwa.  Chrzest  Netimera
nie doczekał się kontynuacji aż do 1387 roku.

Źródło:
http://www.lietuvai1000.lt/nuorodos_pdf/Bumblauskas%20Lietuvos%20tukstantmetis.pdf 

Zdjęcie: lt.wikipedia.org
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Pierwsza (oraz kolejne) stolica Litwy

Prawie wszystkie państwa w średniowieczu nie miały stałej stolicy, stolica była tam,
gdzie mieszkał władca. Litwa nie była wyjątkiem.

Pierwszą stolicą Litwy była Kernavė (Kiernów - miejscowość położona ok. 40 km
od Wilna). W źródłach historycznych nazwę Kernavė pierwszy raz spotykamy w kronikach
Liwońskich w 1279 roku.  

Dzisiaj  wzgórza  zamkowe  i  dolina  rzeki  stanowią  rezerwat  kulturowy Kernavė.
W 2004  r.  miejscowość  archeologiczna  Kernavė  została  wpisana  na  listę  Światowego
Dziedzictwa UNESCO. 

Odnowiona  nowoczesna  ekspozycja  Muzeum  Archeologicznego w  Kernavė
zapoznaje z prehistorią i okresem średniowiecza tej miejscowości. 

Legenda mówi,  że  Troki  (dzisiaj  to  Stare Troki,  lt.  Trakai)  założył  Wielki  Książę
Giedymin w 1316 roku, a w 1321 roku przeniósł tu stolicę z Kernavė. Nowe Troki stały
drugim ważnym  centrum administracyjnym  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego  (po  Wilnie)
w 1375 roku. Po zburzeniu zamku na półwyspie został zbudowany inny zamek.

Troki były (drugą) stolicą Litwy tylko kilka lat. Legenda mówi, że pewnego dnia
Wielki Książę Giedymin wyruszył na polowanie. Było zbyt późno by wracać do domu, więc
książę wraz ze swoją świtą zanocował nad rzeką Neris. Śniło mu się, że na Łysej Górze stał
żelazny wilk i wył tak potężnym głosem, jakby to sto wilków wyło. Obudziwszy się ze snu,
książę zawołał wróżbitę swego imieniem Lizdeika i zapytał go o znaczenie tego snu. Lizdeika
odpowiedział mu tak: „Wielkie Książę, wilk żelazny oznacza, że gród stołeczny tu będzie,
a co w nim w środku ryczało, to sława jego słynąć będzie na cały świat”.

Giedymin  kazał  zbudować  w  tym  miejscu  miasto,  nazwał  go  Wilno i  przeniósł
do niego  stolicę  z  Trok.  Pierwszą  wzmiankę  o  Wilnie  znajdziemy  w  źródłach
historycznych  z 1323  roku. Z  czterech  listów  Wielkiego  Księcia  Giedymina  wysłanych
za granicę  dowiadujemy  się,  że  książę  nie  tylko  nazwał  gród  królewskim  miastem,
ale zapraszał  kupców  i  rzemieślników  do  Litwy,  obiecując  im  wolność  wyznania  i  ulgi
rzemieślnicze. 

25  stycznia  Wilno  świętuje  swoje  urodziny.  Wilno  zawsze  było  miastem
wielonarodowym i wielokulturowym. Dzisiaj miasto przeżywa odrodzenie, pięknieje, znowu
staje się stolicą otwartą, wielokulturową, dynamiczną i twórczą.

Najpopularniejszy  na  Litwie  portal  informacyjny  Delfi  publikuje  zdjęcia  Wilna,
można zobaczyć jak miasto wyglądało na przełomie XIX/XX wieku i dzisiaj.

Źródła:

http://www.delfi.lt/verslas/nekilnojamas-turtas/vilnius-svencia-gimtadieni-ir-dar-viena-aukso-
amziu.d?id=70169934 
http://poznajwilno.pl/miasto/o-wilnie/kategoria-warto-wiedziec/zalozenie-wilna/ 
http://www.vambutai.eu/sostines.html 
Zdjęcie: Kernavė: wikimedia.org
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Pierwszy Statut Litewski

11  stycznia  1529  roku,  po  7  latach  pracy,  ogłoszono  pierwszy  statut  litewski
(lt. Pirmasis Lietuvos Statutas).  Zaczął on obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zygmunta
Starego 29 września 1529 roku na sejmie w Wilnie. 

Statut  obejmował  ogół  ludności  Wielkiego  Księstwa.  Ujednolicał on  sferę  prawa
zwyczajowego, rodzinnego i spadkowego, procesowego i sądowego, cywilnego, karnego, itp. 

Składał  się  w  sumie  z  13  rozdziałów,  czyli  282  artykułów. Został  napisany
pierwotnie w języku ruskim, ale w roku 1530 doczekał się przekładu łacińskiego, a dwa lata
później także polskiego.

Po jego wprowadzeniu przestały obowiązywać dotychczasowe przywileje ziemskie,
nadane  poszczególnym  ziemiom  przez  poprzednich  książąt.  Uprawnienia  ziem
į zobowiązania  książęce,  ograniczające  władzę  monarchów,  zostały  zachowane  i  stały  się
jednakowe w całym państwie. Uregulowane zostały skład i kompetencje głównych organów
państwa.  Unormowano  prawo  własności  i  gwarancje  nietykalności  osobistej  dla  szlachty
litewskiej, na wzór polski. Uregulowano w sposób jasny i precyzyjny postępowanie sądowe.
W  procesie  karnym  wprowadzono  zasadę  równości  stron  procesowych  i  jawności
postępowania. Dla niektórych przestępstw wprowadzono instytucję przedawnienia.

I statut był w miarę kompleksową regulacją ustroju państwa i prawa litewskiego. 

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Statuty_litewskie 

Drugi Statut Litewski
W 1566 roku zaczął obowiązywać II statut litewski (lt.  Antrasis Lietuvos Statutas).

Przygotowywali  go  najlepsi  prawnicy.  O  nich  więcej można  poczytać  tutaj:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-antrasis-lietuvos-statutas-ir-jo-
kurejai-582-405734 
 

Statut składał się z 14 rozdziałów i 368 artykułów. Wprowadzał jednak  poważne
zmiany,  zwłaszcza  dotyczące  ustroju  państwa,  wywołane  przeprowadzanymi  właśnie
reformami. 

W zakresie  ustroju  państwowego  II  Statut  regulował  kompetencje  poszczególnych
organów państwowych. Wielki książę zachował najwyższą władzę w państwie, jednak została
ona  ograniczona.  Nie  mógł  on  odtąd  bez  zgody  sejmu  litewskiego  wypowiadać  wojny
ani zawierać  pokoju,  nakładać  podatków  i  stanowić  prawa.  Władca  zobowiązywał  się
przestrzegać  wolności  i  praw  posiadanych  przez  wszystkie  stany.  Nabyte  dotychczas
przywileje,  prawa i  tytuły  zostały  potwierdzone.  Ustalona  została  lista  urzędów i  funkcji
zastrzeżonych wyłącznie dla szlachty. 
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Poważne  zmiany nastąpiły  w  sądownictwie.  II  Statut  wprowadził  na  Litwie  sądy
ziemskie  i  podkomorskie.  Władza  sądownicza  przeszła  więc w ręce  szlachty.  W zakresie
regulacji prawa materialnego II Statut odwoływał się do instytucji rzymskich. 
Źródła:
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/istorija/ldk-istorija-antrasis-lietuvos-statutas-ir-jo-
kurejai-582-405734 
www.maironis.org 

Trzeci Statut Litewski

W 1588 roku zaczął obowiązywać III Statut Litewski (lt. Trečiasis Lietuvos Statutas),
ostatni zbiór dokumentów prawnych Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Przetłumaczono  go na  język  polski  w roku 1614.  Obowiązywał  aż  do  1840 roku,
do momentu wprowadzenia na Litwie prawa rosyjskiego.

Zdjęcie: e.wikipedia.org
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Pierwsza drukowana litewska książka 

W  1547  r. w  Królewcu  Martynas  Mažvydas (ok.  1520–1563)  wydał  pierwszą
drukowaną książkę po litewsku – Katechizm (lt.  „Katekizmuso prasti  žodžiai,  mokslas
ir skaitymo  rašto  giesmės,  dėl  krikščionystės  bei  dėl  bernelių  jaunų  naujai  suguldytos.
Karaliaučiuj VIII dieną mėnesies sausio metų užgimimo Dievo MDXLVII“).

M. Mažvydas  był  najbardziej  produktywnym pisarzem litewskim XVI  wieku.
Jak spora  część  litewskich  działaczy  mieszkał  w  Małej  Litwie  (Prusy,  dzisiejszy  Obwód
kaliningradzki). Wiadomo o nim, że był człowiekiem wykształconym. Uczył  się w Wilnie
į w Królewcu. Znał następujące języki: litewski, polski, łacinę i niemiecki.

Katechizm  wydano  anonimowo,  lecz  w  litewskiej  przedmowie  akrostychem
uwieczniono  imię  i  nazwisko  autora.  W  książce  znajdują  się  teksty  oryginalne
oraz tłumaczenia.  Oryginalne  są  przedmowy,  dedykacje  oraz  pewne  fragmenty.
Wierszowana litewskojęzyczna przedmowa jest uważana za pierwszy litewski wiersz.

Szacuje się, że nakład książki to 200-300 egzemplarzy. „Na świecie zachowały się
zaledwie  dwa egzemplarze  najstarszej  litewskiej  książki  -  to  "Katechizm"  ("Katekizmas")
Martynasa  Mažvydasa.  Jeden  z  nich  znajduje  się  na  Uniwersytecie  Wileńskim,  drugi  –
w Bibliotece  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w Toruniu.  Wartość  starodruku  to  5  mln
euro.“

Wydany  w  połowie  XVI  wieku  w  Prusach  Książęcych  luterański  katechizm
Mažvydasa otwiera nowe dzieje druku w języku litewskim, dlatego jego autor często jest
uważany za ojca piśmiennictwa litewskiego.

Źródła:
http://antologija.lt/author/martynas-mazvydas 
http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/najstarsza-litewska-ksiazka-w-toruniu 
http://www.šaltiniai.info/index/details/861 
http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:8183928/datastreams/MAIN/content 
Zdjęcie: wikimedia.org
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Pierwsza manufaktura wyrobów szklanych na Litwie 

22  maja  1547  roku szlachcic  Martynas  Paleckis otrzymał  przywilej  Zygmunta
Augusta na założenie na przedmieściach Wilna pierwszej manufaktury produkującej wyroby
szklane  oraz  przywilej  handlu  nimi.  To dało  początek  powstaniu  tego rodzaju  przemysłu
na Litwie. 

Paleckis otrzymał działkę na prowadzenie działalności.  W zakładzie produkowano
szyby  okienne,  butelki,  szklanki,  kieliszki,  puchary  oraz  inne  wyroby.  Miał  on  prawo
dysponowania  zyskiem  według  swojego  uznania,  musiał  tylko  zgodnie  z  nadanym
przywilejem, co roku dostarczyć władcy określoną liczbę szklanych wyrobów. 
Na starówce, przy dzisiejszej ulicy Stiklių, Paleckis miał dom oraz skład, w którym trzymał
swoje wyroby.

Otrzymał  on  wyłączny  przywilej skupowania  wyrobów  szklanych  przywożonych
do miasta oraz handlu nimi.  Był to przywilej  dożywotni,  przysługiwał jemu, jego rodzinie
oraz potomkom. 

Produkcja oraz handel przynosiły niezły dochód. Istnieją dokumenty potwierdzające,
że pożyczał on duże sumy władcy oraz jego rodzinie. 

Taka pozycja monopolisty oburzała jednak mieszkańców Wilna. Nie raz składali oni
skargi  w  związku  z  taką  sytuacją.  Paleckis  miał  potężnych  protektorów  –  rodzinę
Radziwiłłów. Jednak w 1585 roku władze poleciły stronom dogadać się. Paleckis zobowiązał
się do korzystania z nadanego mu przywileju tylko do końca życia. Po śmierci jego oraz jego
żony, prawo do produkcji oraz handlu szklanymi wyrobami miało przejść na miasto.

Źródło: 
http://www.delfi.lt/archive/1547-05-22-suteikta-privilegija-isteigti-pirmaja-stiklo-dirbiniu-
imone.d?id=21911465 
Zdjęcie: lt.wikipedia.org
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Pierwsza w Europie konstytucja  

W tym roku (2016 r.) obchodzimy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Powszechnie  przyjmuje  się,  że  Konstytucja  3  maja  była  pierwszą  w  Europie  i  drugą
na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.). 

To była wspólna konstytucja Litwy i Polski, ale na Litwie nie obchodzono tego święta.
Zmieniło  się  to  niedawno.  Wilnoteka.lt  podaje,  że  Litwa uczci  225.  rocznicę  uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.

O  Konstytucji  napisano  już  sporo,  nie  będę  się  powtarzać  i  wchodzić  w  drogę
historykom.  Interesującym,  a dla  niektórych  być  może  nawet  kontrowersyjnym  wyda  się
artykuł  opublikowany  na  historia.wp.pl  (link  poniżej).  Staram  się  przedstawiać  różne
stanowiska Polski i Litwy.

Znających język litewski  zachęcam do zapoznania się z  artykułem,  a przynajmniej
wnioskami na stronie parlamentostudijos.lt (link poniżej).

Nie  znających  języka  zapraszam  na  bloga  i  fanpage  na  Facebooku.  Swój  blog
podzieliłam  na kategorie,  piszę  tam o  historii  Litwy (w  końcu tyle  lat  byliśmy  w unii,
najpierw personalnej, potem politycznej), o tym co warto zwiedzić (szczególnie zależy mi
na tym, by pokazać miejsca, które przewodniki pomijają), o znanych i zasłużonych dla Litwy
osobach,  opisuję  różne  ciekawostki,  staram się  przy  tym  podać  informację,  która  często
ze względu na nieznajomość języka nie jest dostępna polskim czytelnikom.

Oczywiście,  publikuję też  lekcje  języka litewskiego,  piszę o metodach  nauczania,
o tym,  jak  skutecznie  się  uczyć.  Zapraszam  też  na  KURS  JĘZYKA  LITEWSKIEGO
PRZEZ SKYPE.

Źródła:

http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/litwa-uczci-225-rocznice-uchwalenia-konstytucji-3-maja

http://www.parlamentostudijos.lt/Nr14/14_teise_1.htm

http://historia.wp.pl/title,Czy-uchwalenie-Konstytucji-3-Maja-bylo-bledem-ktory-kosztowal-
Polske-niepodleglosc,wid,18302788,wiadomosc.html?ticaid=116f17

Zdjęcie: pl.wikipedia.org
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Pierwszy litewski kalendarz

3 stycznia  1846 roku Laurynas Ivinskis (Wawrzyniec Iwiński) wydał pierwszy
litewski kalendarz.

L.  Ivinskis  (1810-1881) -  litewski  działacz  oświatowy XIX wieku.  Był  wydawcą,
publicystą,  opracowywał  słowniki,  zapisywał  twórczość  ludową,  sam  również  pisał
i tłumaczył. Pierwszy kalendarz opracował już 1845 roku i zwrócił się po pomoc do Ireneusza
Ogińskiego, syna sławnego kompozytora, który był właścicielem Retowa (lt. Rietavas).

Siedem  pierwszych  kalendarzy  L.  Ivinskis  wydawał  za  pieniądze  własne
lub uzyskane  od  sponsorów,  do  1852  roku  kalendarze  rozdawano  ludziom  za  darmo.
Od 1855 roku L. Ivinskis dostawał honorarium za opracowanie kalendarzy.

Jego  kalendarze  mają  duże  znaczenie  dla  historii  kultury  litewskiej. To  były
pierwsze,  cyklicznie ukazujące  się  wydawnictwa  przeznaczone  dla  prostych  ludzi,  jak
również  dla  tych  wykształconych.  Przedtem  na  Litwie  były  tylko  polskie  i  rosyjskie
kalendarze. Nie było wtedy gazet, radia, tv, więc wydawca umieścił dużo porad z dziedziny
agronomii,  weterynarii,  medycyny  ludowej,  gastronomii,  historii,  astronomii,  mechaniki.
Kalendarze stały się swoistą literaturą popularno naukową.

Publikowano  tam  teksty  pisarzy  litewskich,  więc  kalendarze  przyczyniły  się
do rozpowszechnienia literatury litewskiej. Powszechnie uważa się, że kalendarze przyczyniły
się do powstania pierwszych litewskich gazet.

W 1853 roku cenzura carska po raz pierwszy nie dopuściła do publikacji kalendarza.
Taka sytuacja powtórzyła się w późniejszych latach.

Źródło:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1044 
Zdjęcie: wkimedia.org
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Pierwsza linia kolejowa na Litwie 

Kolej  Warszawsko-Petersburska miała  łącznie  1  250  km  długości.  Budowa
rozpoczęła  się w 1851 r. ze środków rządu rosyjskiego.  Kolej miała  połączyć  Petersburg,
ówczesną stolicę Cesarstwa Rosyjskiego z Warszawą, która w czasach zaboru była centrum
administracyjnym Królestwa Polskiego. W grudnia 1862 roku ukończono budowę całej trasy.

Na Litwie  pierwszą linię  kolejową oddano do publicznego użytku  10 maja 1861
roku.  Była  to  część  Kolei  Warszawsko-Petersburskiej.  Pierwszy  pociąg  z  Dyneburga
do Wilna przyjechał  we wrześniu 1860 roku. To niecodzienne wydarzenie zostało opisane
w Księdze pamiątkowej gubernii wileńskiej.  Podróż z Petersburga do Wilna trwała prawie
19 godzin, z Wilna do Kowna około 2 godziny 30 minut.

15  marca  1862  roku  oddano  do  użytku  linię  kolejową  z  Petersburga  do  Wilna
i z Wilna do miejscowości Virbalis.

Już  w  trakcie  budowy  kolei  na  Litwie  powstały  nowe  miasteczka  bądź
rozbudowano już istniejące. Niektóre z nich, np. miasto Kaišiadorys (Koszedary) powstały
praktycznie w pustym polu. Do dzisiaj to centrum administracyjne i duży węzeł kolejowy.
Na Litwie wybudowano około 20 dworców kolejowych.

Port  kłajpedzki leżał  wtedy  w  granicach  administracyjnych  Prus,  więc  Kolej
Warszawsko-Petersburska omijała Kłajpedę. Prusy tam budowały swoją kolej. W 1872 roku
oddano do użytku pierwszy odcinek kolejowy.

Przed pierwszą wojną światową w okręgu kłajpedzkim istniało 135 km państwowej
linii kolejowej oraz 120 km prywatnej, wąskotorowej linii.

Źródła:

http://www.mokslasirtechnika.lt/jubiliejai/lietuvos-gelezinkeliui-150-met.html

http://kresy24.pl/23292/15-grudnia-1862/ 

www.tlumacz-litewskiego.pl

http://www.tlumacz-litewskiego.pl/
http://kresy24.pl/23292/15-grudnia-1862/
http://www.mokslasirtechnika.lt/jubiliejai/lietuvos-gelezinkeliui-150-met.html


Pierwszy (i jedyny) na świecie zakaz druku czcionką łacińską

Carski  zakaz druku czcionką łacińską obowiązywał od roku 1864 aż do roku
1904. W  celach  rusyfikacji  reformę  druku  zaplanowano  już  wcześniej.  Wprowadzenie
alfabetu  rosyjskiego  do  prasy  litewskiej  zaproponował  akademik  rosyjski  A.  Hilferding,
zwolennik rusyfikacji. Nie podważał on samodzielności narodu litewskiego, chciał go jednak
zbliżyć  z narodem rosyjskim.  Uznał więc za stosowne wprowadzić  ujednolicony alfabet,
który miał ułatwić Rosjanom drogę porozumienia z narodem litewskim. Realizację zakazu
druku czcionką łacińską rozpoczął generał-gubernator wileński M. Murawiew.

Okólniki  wydane  w  latach  1864-1865  przez  generał-gubernatorów  wileńskich
Murawiewa,  Kauffmana  i  ówczesnego  ministra  spraw  wewnętrznych  Rosji,  Wałujewa,
zabraniały  wydawania  litewskich  elementarzy,  a  wkrótce  potem  litewskich  książek
czcionką łacińską na Litwie i w Rosji. Jeszcze w 1864 r. M. Murawiew powołał komisję
ds. wydawania  druków  litewskich  cyrylicą.  Członkami  komisji  byli:  lektor  warszawski
S. Mikucki, Rosjanin J. Kreczyński oraz dwóch Litwinów – cenzor A. Petkevičius oraz znany
działacz  oświaty  L.  Ivinskis.  Do  potrzeb  druku  przystosowany  alfabet  rosyjski  był  przez
Litwinów nazywany „grażdanką”.

W  tym  samym  roku  wydano  pierwszą  książkę  litewską  czcionką  rosyjską.
Następca M. Murawiewa generał-gubernator Kauffman powołał komisję, która stwierdziła, że
prasa litewska przez ostatnie 30 lat miała charakter propagandy rewolucyjnej, a przyczynił się
do tego głównie biskup M. Valančius.

Po siedmiu latach od tej decyzji zapadła kolejna:  zabroniono drukowania książek
litewskich  czcionką  gotycką.  Nie  można  było  również  przywozić  litewskich  książek
z zagranicy. Rosja dołożyła wszelkich starań aby wprowadzić wspomniane okólniki w życie. 

Wydano odpowiednie rozkazy władzom, armii, policji oraz pracownikom wszystkich
miejscowych  urzędów.  Na  Litwie  dokonano  rusyfikacji  szkolnictwa  i  administracji,
wspierano rozwój prawosławia. Upowszechnienie cyrylicy miało doprowadzić do zerwania
kontaktów z cywilizacją zachodnioeuropejską.

Generał-gubernator  Kauffman  wskazał,  że  należy  odbudować  prawa  religii
prawosławnej  i  narodu  rosyjskiego.  Zakaz  druku  był  traktowany  również  jako  zamach
na katolicyzm i próba narzucenia Litwinom obcej religii. Nawet biskup M. Valančius przez
jakiś czas wierzył, że zacznie się prześladowanie katolików. Gazeta „Varpas” pisała, że zakaz
druku ma zakończyć to co rozpoczął miecz.

Władze carskie zasiedlały Litwę mieszkańcami Rosji. W 1860 r. ich było 22 tysiące,
w 1897  r.  aż  175  tysięcy.  W  1885  r.  zabroniono  głośno  rozmawiać  po  litewsku.
Wprowadzono  nazewnictwo  osób  na  modłę  rosyjską:  imię,  imię  ojca,  nazwisko.  Nazwy
miejscowości  były  zmieniane  z  litewskich  na  rosyjskie  lub  rosyjsko  brzmiące.  Kościół
katolicki został pozbawiony praw, a księży nadzorowała policja. Budowano cerkwie, często
w miejscowościach gdzie nie było mieszkańców prawosławnych.

„Litwini  jednak  stanęli  do  walki,  odrzucając  wydawnictwa  pisane  alfabetem
rosyjskim,  mimo  że  były  wydawane  w  języku  litewskim.  Litwie  brak  było  świeckiej,
postępowej inteligencji, która przewodziłaby walce; wyginęła w czasie powstania lub została
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zesłana  na  Sybir.  Walkę  o litewską czcionkę rozpoczęli  księża  katoliccy,  wywodzący się
z chłopstwa. Po nich walkę przejęła nowa litewska inteligencja pochodząca ze wsi i mocno
z nią związana. Synowie chłopów poszli do szkół średnich i na uniwersytety. Wśród nowej
inteligencji byli poeci i pisarze, historycy, językoznawcy i etnografowie. Oni to poprowadzili
walkę aż do samego końca”.

„Początkowo  toczyła  się  walka  o  oświatę,  kulturę,  o  łacińską  czcionkę.
Potem walczono o wyzwolenie narodowe i społeczne. Bojkotowano książki litewskie pisane
przez Rosjan rosyjskim alfabetem. Wydano zaledwie 55 pozycji, w tym tylko jedną napisał
Litwin; był to podręcznik dla… kierowców”.

Knygnešys –  to  osoba,  która  nie  zważając  na  ryzyko  przemycała  książki  z  Prus
na Litwę w czasach zakazu druku czcionką łacińską. W innych językach nie istnieje nawet
takie słowo, gdyż to było nie mające precedensu zjawisko. 

W 2004 roku  UNESCO uznało potajemne przenoszenie  książek przez granicę jako
unikatowe  zjawisko,  a  16  marca,  dzień  urodzin  najsłynniejszego  „przemytnika  książek“
Jurgisa Bielinisa, stał się Dniem Knygnešys (lt. Knygnešio diena). 

Źródła:
Z. Zinkevičius, Bendrinės kalbos iškilimas, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Wilno, 1992
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn, Aušra, Puńsk, 
2000.
Zdjęcie: wikimedia.org
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Pierwszy społeczny, polityczny i literacki miesięcznik 

Był  to  okres  zakazu  druku  czcionką  łacińską,  obowiązujący  w  latach  1884-1904.
Czasopisma  i  książki  wydawano  nielegalnie  i  przenoszono  je  przez  granicę.  Jest  to
ewenement na skalę światową, bowiem nigdzie na świecie nie zabraniano całemu narodowi
druku w swoim ojczystym języku.

W języku litewskim istnieje słowo knygnešys (knyga + nešti - książka + nosić), jego
znaczenie  trudno  oddać  w  jakimkolwiek  innym  języku.  Oznacza  ono  osoby  przenoszące
książki  choć  było  to  zakazane  i  karalne.  Czasami  takie  osoby  są  nazywane  nosicielami
książek, gdyż słowo kolporter nie oddaje sensu zjawiska i słowa.

Najpierw  ukazywała się  gazeta „Aušra“ („Auszra").  Był  to  pierwszy  społeczny,
polityczny i  literacki  miesięcznik,  który ukazywał  się  w latach 1883-1886 w tzw.  Małej
Litwie (dzisiejszy Obwód Kaliningradzki). Ukazało się 40 numerów.

Program  gazety był prosty:  pokazać narodowi litewskiemu kim był w przeszłości,
ukazać  na  niewolę  oraz  wyzysk  teraźniejszy i  wskazać  wizję  przyszłości.  Naród litewski
dążył  do  zachowania  swojego  języka,  kultury  i  tradycji  oraz  odzyskania  niepodległości.
„Aušra“  odegrała  bardzo  ważną  rolę  w  historii  narodu  litewskiego,  kultury,  literatury,
dziennikarstwa.

Kontynuatorem  dzieła  gazety „Aušra"   była  gazeta  „Varpas".  Była  to  gazeta
literacka,  polityczna  i  naukowa,  ukazująca  się  w  latach  1889-1906  w  tzw.  Małej  Litwie
(dzisiejszy Obwód Kaliningradzki). 

Współpracownikami tej gazety byli  autorzy „Aušry“: Jonas Basanavičius, Antanas
Kriščiukaitis, Martynas Jankus, M. Davainis-Silvestravičius oraz inni. Inicjatorami powstania
gazety „Varpas" było Towarzystwo warszawskich Litwinów „Lietuva".

Vincas Kudirka (1858-1899) - jeden z ideologów litewskiego ruchu narodowego, był
redaktorem gazety „Varpas", publicystą i poetą. Jest autorem tekstu i muzyki hymnu Litwy
Tautiška giesmė, który został opublikowany właśnie w tej gazecie w 1898 roku.

Źródło: 
http://www.spaudos.lt/Spauda/Varpo_laikrastis.htm 
Zdjęcie: Varpas: lt.wikipedia.org 
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Pierwsze przedstawienie teatralne po litewsku

20 sierpnia 1899 roku w uzdrowisku Połąga (lt. Palanga), w stodole należącej do
hrabiego  Tyszkiewicza,  znajdującej  się  na  brzegu  morza,  odbyło  się  pierwsze
przedstawienie teatralne po litewsku „Ameryka w łaźni“ (lt. „Amerika pirtyje“). 

Połąga  znajdowała  się  wtedy  w  granicach  Imperium  rosyjskiego  w  gubernii
kurlandzkiej. Choć udało się uzyskać zgodę gubernatora na wystawienie sztuki, w której nota
bene zagrali spędzający tam urlop inteligenci litewscy, to aktorzy zostali aresztowani przez
władze  carskie.  To  przedstawienie  po  litewsku  stało  się  swoistym  manifestem:  jesteśmy,
mamy swój język i swój kraj. Wydźwięk polityczny był ważniejszy niż poziom artystyczny.

Przedstawienie było wystawiane w różnych miastach. Wszystko działo się w czasach
zakazu druku czcionką łacińską (1864-1904) i w późniejszych latach.

Zdjęcie: en.wikipedia.org
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Pierwsza litewska wystawa sztuki

9 stycznia 1907 roku w Wilnie Petras Vileišis, litewski inżynier i mecenas, działacz
społeczny i polityczny, redaktor pierwszego dziennika litewskiego „Vilniaus žinios“ w swoim
domu zorganizował pierwszą litewską wystawę sztuki. Tam po raz pierwszy 33 swoje dzieła
zaprezentował Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (kompozytor, malarz i grafik).

Było  to  kilka  lat  po  zniesieniu  zakazu  druku  czcionką  łacińską,  obowiązującego
w latach  1884-1904.  Po  zniesieniu  zakazu  litewskie  gazety  ukazały  się  w  Imperium
Rosyjskim.

Jako  pierwszy  ukazał  się  tygodnik  „Lietuvių  laikraštis”  (Gazeta  litewska,  1904-
1906 r.), w latach 1904-1909 wychodziła gazeta „Vilniaus žinios” (Wiadomości wileńskie).

Petras Vileišis

Urodził się w rodzinie chłopskiej  na Żmudzi.  Uczył  się w Poniewieżu, a następnie
w Szawlach.  W  1870  roku  rozpoczął  studia  w  Petersburgu  na  wydziale  fizyczno-
matematycznym lokalnego uniwersytetu, cztery lata później otrzymał tytuł magistra. 

W 1883 roku przez krótki czas przebywał w Belgii, gdzie zapoznawał się ze sposobem
budowy mostów dla kolei żelaznych. W 1890 roku osiadł w Wilnie, gdzie w latach 1905-06
zbudował  swój  pałac  na  Antokolu  według  projektu  Augusta  Kleina  -  część  pomieszczeń
swojej  siedziby udostępniał  na cele  społeczne  i  naukowe.  Tu w 1907 roku odbyła  się  tu
pierwsza  litewska  wystawa  artystyczna,  później  swą siedzibę  znalazły  tu  m.in.  Litewskie
Towarzystwo Naukowe oraz Litewskie Towarzystwo Oświatowe „Rytas".

Zdjęcie: wikimedia.org 
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Pierwszy Akt niepodległości Litwy

Akt niepodległości  Litwy (lt.  Lietuvos  nepriklausomybės  aktas)  –  akt  wydany  16
lutego  1918  roku przez  litewską  Tarybę  (Litewska  Rada  Państwowa)  ogłaszający
przywrócenie  niepodległego  państwa litewskiego  o  ustroju  demokratycznym  ze  stolicą
w Wilnie.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis jako ruch na rzecz przebudowy, tzw. „śpiewająca
rewolucja"  powstał  w  1988  roku.  Starsze  osoby  ze  łzami  wzruszenia,  a  jednocześnie
niepokojem  w  oczach  słuchały  pieśni  narodowych,  hymnu  Litwy  „Tautiška  giesmė".
Pamiętam, jak moja mama mówiła, że nie wierzyła, że nadejdzie taki dzień, kiedy usłyszy
nasz hymn, kiedy ludzie razem będą śpiewać pieśni, za co wcześniej groziło aresztowanie.
Na naszych oczach działa się historia. My, młodzi, zobaczyliśmy i usłyszeliśmy to, czego nie
było w żadnym podręczniku. 

W 1989 roku miało miejsce nie mające sobie równych wydarzenie  Baltijos kelias
(Łańcuch bałtycki).  23 sierpnia 1989 roku  - to 50 rocznica podpisania  haniebnego  Paktu
Ribbentropa-Mołotowa,  który  kosztował  kraje  bałtyckie  (i  nie  tylko  one)  utratę
niepodległości. Około 600 km ciągnął się żywy łańcuch ludzi, którzy trzymając się za ręce
połączyli stolice Wilno, Rygę i Tallin. 

Kolejnym krokiem na drodze do odzyskania niepodległości był Akt z 11 marca 1990
roku – to deklaracja niepodległości państwa litewskiego podkreślająca odnowienie i prawną
kontynuację państwa litewskiego z okresu międzywojennego, które znalazło się pod okupacją
Związku Radzieckiego i utraciło niepodległość w czerwcu 1940 roku. Litwa jako pierwsza
z republik radzieckich proklamowała niezależność od Związku Radzieckiego. Przywrócono
symbole narodowe: herb, godło, hymn. Litewski stał się językiem państwowym. 

Bezpośrednim następstwem ogłoszenia  niepodległości  była  blokada ekonomiczna,
którą ZSRR rozpoczął w kwietniu. Domagano się przywrócenia stanu z dnia 10 marca. Kiedy
to nie pomogło, próbowano siłą zająć najważniejsze budynki państwowe, w tym Narodowe
radio i TV. Obawiano się szturmu na budynek Sejmu.  Litwini stanęli do walki.  13 stycznia
1991 roku polała się krew obrońców wolności.

Pamiętam jakby to było wczoraj. Pragnienia wolności nikt i nic nie mogło zagłuszyć.
Żadne zabory,  rozbiory,  okupacje -  nic nie zgasiło ducha walki.  Dzisiaj  Litwa jest  wolna
i niepodległa. 

Źródła:
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5691&p_k=1   
http://alkas.lt/2014/02/15/svenciu-pavadinimai-vasario-16-oji-lietuvos-valstybes-atkurimo-
diena-kovo-11-oji-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-diena/ 
http://alkas.lt/2014/02/15/svenciu-pavadinimai-vasario-16-oji-lietuvos-valstybes-atkurimo-
diena-kovo-11-oji-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-diena/ 
http://tlumacz-litewskiego.pl/b/ 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=5691&p_k=1


Zdjęcie: en.wikipedia.org
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Pierwszy raz wywieszono litewską flagę   

1 stycznia 1919 r. na baszcie Giedymina w Wilnie  została wywieszona flaga Litwy.
Po  oddaniu  salwy  honorowej  wojsko  zaśpiewało  hymn  Litwy.  Choć  po  sześciu  dniach
bolszewicy  zajęli  Wilno  i  zniszczyli  flagę,  to  jednak  to  wydarzenie  stało  się  symbolem
dążenia do wolności.

Co roku 1 stycznia obchodzone jest Święto flagi. Na baszcie Giedymina odbywa się
uroczysta zmiana flagi.

Pierwszą wzmiankę o fladze litewskiej znajdziemy w źródłach z końca XIV wieku.
Niestety,  nie  znajdziemy tam opisu  flagi.  Lecz  już  w XV wieku źródła  podają,  że  flaga
Litwinów była czerwona z białym jeźdźcem (lt. Vytis, pl. Pogoń). 

Ta flaga istniała do końca XVIII wieku. Wtedy w Europie pojawiła się tendencja do
tworzenia  flag  narodowych,  które  zazwyczaj  były  kolorowymi  pasami.  Litwa  została
włączona w Imperium Rosyjskie, więc nie miała okazji poważnie zastanowić się nad flagą. 

Poważne  dyskusje  odnowiły  się  dopiero  w  1917  roku. Podczas  konferencji
działaczy  litewskich  postanowiono  wybrać  kolory  flagi  bazując  na  kolorach  narodowych
tkanin. Dwa kolory - czerwony i zielony - dominowały w strojach narodowych. Archeolog
Tadas  Daugirdas,  który  chyba  był  najlepiej  zaznajomiony  z  heraldyką,  zaproponował
ożywienie flagi poprzez dodanie żółtego koloru pomiędzy kolorem czerwonym i zielonym.  

Podczas  konferencji  nie  zapadła  decyzja,  do  opracowania  kolorów  flagi  została
upoważniona specjalna komisja. 19 kwietnia 1918 roku Komisja zatwierdziła kolory flagi
litewskiej: trzy poziome pasy w kolorach żółtym, zielonym i czerwonym.

Źródło:

http://www3.lrs.lt/seimu_istorija/w3_viewer.ViewDoc-
p_int_tekst_id=10282&p_int_tv_id=135&p_org=0.htm

Zdjęcia: Vytis (Pogoń): pl.wikipedia.org, Trispalvė (flaga Litwy): en.wikipedia.org
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Pierwszy lot przez ocean   

Samolot  Bellanca  J-6,  noszący  nazwę  „Lituanica",  wystartował  z  Nowego  Jorku
15 lipca 1933 roku, w rocznicę zwycięstwa wojsk polskich i litewskich pod Grunwaldem. 

Przygotowanie  samolotu  oraz  zakup  niezbędnych  sprzętów  kosztował  4,2  tysiące
dolarów. W czasach Wielkiej Depresji uzbieranie takiej kwoty graniczyło z cudem. 

Pieniądze na szczytny cel dali Litwini mieszkający na całym świecie, piloci zarobili je
na pokazach. Za taką kwotę na Litwie w tamtym czasie można było zatrudnić 12 tysięcy
robotników na jednodniową pracę. 

Celem lotu,  który  wzbudzał  wówczas  światową  sensację,  było  Kowno.  Dzień  po
starcie  samolot  obserwowano  m.in.  w  Szkocji  i  Kilonii,  w  Kownie  na  pilotów  czekało
kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Piloci przelecieli 6 411 km, zginęli 650 km od celu. Ich ciała przetransportowano
do Kowna. Przypuszcza się, że przyczyną katastrofy mogła być burza. Wciąż krąży opinia, że
samolot mogli zastrzelić Niemcy.

Piloci Darius i Girėnas chcieli powtórzyć wyczyn Amerykanina Charlesa Lindbergha
z 1927 roku, który jako pierwszy przeleciał  nad Atlantykiem, i pobić rekord długości lotu
bez lądowania.  W  testamencie,  który  sporządzili  przed  startem,  napisali,  że  swój  lot
poświęcają wolnej Litwie.

Wynik jaki  osiągnęli  był  drugim na  świecie  pod względem pokonanej  odległości.
Lot „Lituaniki" odbywał się bez przyrządów radionawigacyjnych,  a mimo to był wówczas
jednym z najbardziej precyzyjnych.

Po katastrofie samolotu Niemcy okazali szacunek pilotom: wystawili straż honorową,
przykryli  trumny  flagami  Litwy  i  Niemiec  (miejsce  katastrofy  było  w  ówczesnych
Niemczech, dzisiaj to terytorium RP), złożyli kwiaty i wieńce, wygłaszali przemówienia.

Piloci  zostali  pochowani  w  Kownie,  w  1944  r.  ich  szczątki  zostały  ukryte
w podziemiach  Uniwersytetu  Medycznego,  w  1964  r.  przeniesione  na  inny  cmentarz
w Kownie.

Testament  pilotów został  wykuty  w jednym  z  największych  głązów na  Litwie  –
na kamieniu o nazwie Puntukas w miejscowości Anykščiai (Onikszta).

Zdjęcie: wikimedia.org 
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Pierwsze Święto Morza w Kłajpedzie

15  stycznia  1923  roku  Kłajpeda  wraz z  całym okręgiem  została  włączona  do
Litwy.  Kłajpeda  (lt.  Klaipėda)  –  to  miejsce  o  wielowiekowej  historii.  Miasto  portowe
położone na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim,  w zachodniej  części
Litwy,  u  ujścia  rzeki  Dangi  do Zalewu Kurońskiego,  połączone kanałem z  ujściem rzeki
Niemen.  W  1252  roku  został  zbudowany  zamek  krzyżacki  Memelburg.  Dzisiaj  można
zwiedzać jego ruiny.

Część turystów zapewne zainteresuje odwiedzenie jednego z najstarszych browarów
na Litwie Švyturys - działającego od 1784 r. Browar założył członek poważanej niemieckiej
rodziny kupieckiej Johann Wilhelm Reincke.

Do  największych  atrakcji  miasta  zalicza  się  także  Litewskie  Muzeum  Morza
i delfinarium działające  od  1994 roku.  Znajdują  się  one  w dawnej  twierdzy  pruskiej  na
brzegu morza.

Na  Święto  Morza (lt.  Jūros  šventė)  każdego roku do Kłajpedy przybywają  tłumy
ludzi.  Po raz pierwszy takie święto zorganizowano  w 1934 roku. Każdego roku mnóstwo
ciekawych  imprez  i  wspaniałe  widowiska  połączone  z  jarmarkiem rękodzieła  przyciągają
tłumy odwiedzających z różnych stron świata.

http://jurossvente.lt/baltic-sail-2016.html 

O swoim rodzinnym mieście  mogłabym pisać bez końca.  Litwini  mówią,  że lepiej
raz zobaczyć  niż  sto  razy  usłyszeć  :)  Zapraszam  do  Kłajpedy.  Intensywny  kurs  języka
litewskiego przez Skype na pewno nie zaszkodzi przed wyjazdem. Znajomość języka kraju,
do którego jedziemy otwiera przed nami szersze perspektywy :)

Źródła:
http://podroze.onet.pl/gdzie-na-weekend/klajpeda-atrakcje-najwiekszego-nadmorskiego-
miasta-litwy/msdf2 
http://www.svyturys.lt/index.php/apie-svyturi/apie-mus/svyturys-nuo-1784-metu-iki-siu-
dienu/2522 
Zdjęcie: lt.wikipedia.org
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Pierwszy raz obchodzono Dzień Czarnej Wstążki 

23 sierpnia to Dzień Czarnej Wstążki (lt.  Juodojo kaspino diena) - Europejski
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu i Stalinizmu.  Z tej okazji chcę podzielić się czymś bardzo
osobistym, choć to fakt historyczny. Obawiam się, że młode pokolenie już nie wie co to za
dzień, a już tym bardziej co to takiego ten Łańcuch bałtycki.

23 sierpnia 1939 roku w Moskwie został podpisany Pakt o nieagresji, znany także
jako Pakt  Ribbentrop-Mołotow z  tajnym  protokołem.  Składał  się  on  z  dwóch  części:
pierwsza  część  przewidywała  zobowiązania  państw  (III  Rzeszy  i  ZSRR)
do powstrzymywania  się  od  wzajemnych  działań  agresywnych  i  zachowania  neutralności,
w przypadku gdyby druga strona została napadnięta.  Tajny, dodatkowy protokół określał
strefę wpływów w Europie Wschodniej, tzn. zakładał podział niepodległych państw.

Strefa  wpływów  III  Rzeszy  obejmowała  Litwę,  część  Polski  i  Rumunii.  Strefa
wpływów ZSRR obejmowała państwa bałtyckie  (Estonię i  Łotwę),  pozostałą  część Polski
į Besarabię.

"Po agresji obu państw na Polskę (1 września Niemiec, 17 września ZSRR) zawarto
28 września układ o "granicy przyjaźni" (tzw. czwarty rozbiór Polski), w którym dokonano
zmiany rozgraniczenia stref wpływów - do strefy radzieckiej włączono Litwę, natomiast do
niemieckiej  tereny  między  Wisłą  a  Bugiem.  Ustalono  przesiedlenie  Niemców  ze  strefy
radzieckiej oraz Białorusinów i Ukraińców ze strefy niemieckiej."

Bałtycki łańcuch lub Bałtycka Droga (lt. Baltijos kelias) była wyrazem solidarności
mieszkańców krajów nadbałtyckich w ich drodze do odzyskania niepodległości i separacji od
Związku Radzieckiego.

23  sierpnia  1989  roku w  50.  rocznicę  podpisania  haniebnego  paktu  Ribbentrop-
Mołotow ok. 2 miliony mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii (od Wilna do Tallina) złapało się
za ręce tworząc żywy łańcuch w geście solidarności w ich dążeniu do niepodległości.

Organizatorzy  (ruchy  niepodległościowe,  na  Litwie  np.  to  był  Sąjūdis)  wszystko
zaplanowali, lecz rzeczywistość przerosła wszelkie oczekiwania.

Łańcuch  bałtycki  na  Litwie  został  podzielony  na  50  odcinków,  symbolizujących
50 lat  niewoli.  Przewidywano,  że na odcinku 1 km musi  być  około półtora tysiąca osób.
Ludzie jechali samochodami, autobusami, ciężarówkami. Nikt nie spodziewał się takiej liczby
samochodów osobowych. Nie zdarzył się żaden wypadek.

Ludzie  przywozili  ze  sobą  nie  tylko  flagi,  znicze  i  czarne  wstążki,  lecz  również
drewniane  przydrożne  kapliczki.  Odbiorniki  radiowe  w  czasach  gdy  nie  było  komórek
į internetu pozwalały nie tylko na bieżąco dowiadywać się o ruchu drogowym i na jakim
odcinku  potrzeba  wsparcia,  lecz  również  słyszeć  hymn Łańcucha  bałtyckiego  Ärgake
Baltimaad / Atmostas Baltija / Bunda jau Baltija (Powstańcie Kraje Bałtyckie), śpiewany
w 3 językach - litewskim, łotewskim i ugro-fińskim.

Kilka  dni  przed  planowanym  wydarzeniem  organizatorzy  postanowili,  że  będą
rozrzucać kwiaty z samolotów. Nikt nie spodziewał się, że mnóstwo kwiatów i to nie tylko
z własnych ogródków, lecz również kupionych ludzie przyniosą na miejsca zbiórki. Na Litwie
kwiaty rzucano nad całą drogą z samolotów An-2.
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Gest  solidarności  był  kolejnym krokiem do odzyskania  niepodległości  przez  kraje
nadbałtyckie.  11  marca  1990  roku  Litwa  ogłosiła  przywrócenie  państwa  litewskiego.
20 sierpnia 1991 roku zrobiła to Estonia, 21 sierpnia 1991 roku - Łotwa.

Źródła: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/baltijos_kelias?p_r=6797&p_k=1

http://portalwiedzy.onet.pl/43613,,,,pakt_ribbentrop_molotow,haslo.html

Zdjęcie: wkimedia.org
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Pierwsze walki po odzyskaniu niepodległości w 1990 roku

Wydarzenia  styczniowe (lt.  Sausio  įvykiai)  –  wydarzenia  związane  z  interwencją
Armii Radzieckiej na Litwie w styczniu 1991 roku.

11 marca 1990 roku Litwa ogłosiła  niepodległość.  Litwa była  pierwszym krajem
wchodzącym w skład ówczesnego ZSRR, który wystąpił z niego. Sejm podjął też wówczas
uchwałę o przekształceniu Litewskiej SRR w Republikę Litewską i przywrócił jej tradycyjne
symbole  narodowe,  m.in.  państwowe  godło  Pogoni.  Język  litewski  stał  się  językiem
państwowym.

W  odpowiedzi  Związek  Radziecki  wprowadził  czołgi  do  stolicy  kraju  −  Wilna.
13 stycznia 1991 roku Armia Radziecka dokonała szturmu na wieżę telewizyjną ochranianą
przez ludność cywilną, a przede wszystkim studentów. Litwini bronili przed komandosami
wejścia  do  studia,  w  którym  do  ostatniej  chwili  nadawany  był  program  wolnej  Litwy.
Ludzie kładli się na ziemię, tworząc żywe zapory przed gąsienicami czołgów. 

Tego dnia zginęło w Wilnie 14 osób, a ponad 500 zostało rannych. Następnego
dnia Litwini przyszli tłumnie oddać hołd zabitym. Szturm na parlament nie nastąpił. Budynek
był otoczony tysiącami bezbronnych ludzi, którzy stawiali barykady, ale przede wszystkim
bronili swojej wolności swoimi sercami i ciałami.

Zdjęcie: lt.wikipedia.org
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Jeśli  dotarłeś  /  dotarłaś aż  do  końca  –  gratuluję!  Bardzo  Ci  dziękuję,  że
towarzyszyłeś / towarzyszyłaś mi w tej podróży przemytnika. Włożyłam całe serce byś mógł /
mogła poznać i pokochać mój kraj, naród, język i tradycje.

To pierwszy raz i nie ostatni, przynajmniej taką mam nadzieję :) Bardzo chcę pozostać
z Tobą w kontakcie. Przed nami długa droga :)

Jeżeli  podobało Ci się to co tu przeczytałeś  /  przeczytałaś, daj znać innym, którzy
mogą potrzebować tej wiedzy! Zadzwoń lub napisz do mnie, czekam na Twoje przemyślenia
i komentarze. 

A jeśli postanowisz nauczyć się języka litewskiego, służę pomocą :) 

Znajdziesz mnie tutaj: 
 
www.tlumacz-litewskiego.pl

www.lenkukalbosverteja.lt 

Tel.+48 515 231 589

Tłumacz i lektor języka litewskiego Živilė Wygońska  
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	Poznaj mnie
	W tym roku (2016 r.) obchodzimy 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.).
	To była wspólna konstytucja Litwy i Polski, ale na Litwie nie obchodzono tego święta. Zmieniło się to niedawno. Wilnoteka.lt podaje, że Litwa uczci 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


