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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 i ku
mojemu zdziwieniu okazało się, że w moim dorobku znalazło się aż 25 katalogów (patrz zdjęcie).
Popełniłam nawet przekład opowiadań fantasy.
Zdjecie: Jola Grabowska

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/
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.
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Chcę obalić mity i przesądy. Chcę byś pokochał mój kraj, naród i język.
Znajomość języka nie tylko otworzy drzwi do poznania kultury, tradycji, literatury oraz
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.
Zdjęcie: Irmantas Šalaševičius

Tematem niniejszej publikacji jest... przemyt książek w języku litewskim. Chciałabym więc
zostać Twoim przemytnikiem. Będę przemycać dla Ciebie wiedzę o Litwie i języku litewskim.
Dołączysz do mnie?
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Zawiązanie konspiracji
Zakaz druku czcionką łacińską (1864-1904) to mało znany etap w dziejach historii narodu
oraz języka litewskiego. Jest to ewenement na skalę światową, gdyż zakaz druku w ojczystym
języku obowiązywał tylko na Litwie.
W Polsce zjawisko to nie jest powszechnie znane, więc postanowiłam o tym napisać. Moim
celem nie jest uwłaczanie władzom Rosji (byłym lub obecnym), lecz pokazanie wytrwałości,
odwagi, poświecenia i pomysłowości ludzi, którzy walczyli o przetrwanie narodu, odzyskanie
wolności oraz prawo druku w ojczystym języku.

Skrócona historia języka litewskiego
Podczas studiów na Uniwersytecie Wileńskim prof. Zigmas Zinkevičius –wybitny lituanista
i językoznawca, długoletni profesor tegoż uniwersytetu, zaszczepił we mnie miłość i szacunek do
mojego narodu, jego historii i języka.
Nie jest oczywiście moim zamiarem przytoczenie całej, niebagatelnej historii powstania
języka. Zrobił to już mój wyżej wspomniany Wykładowca 1. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka
najciekawszych faktów o języku litewskim.2
Język litewski wywodzi się z prajęzyka indoeuropejskiego. Języki indoeuropejskie – to
jedna z największych rodzin języków. Zalicza się do niej kilkaset spokrewnionych ze sobą języków
współczesnych, używanych od kilku tysięcy lat w Europie, Indiach (stąd przymiotnik
indoeuropejski) i południowo-zachodniej Azji.
Badania porównawcze języków indoeuropejskich wskazują na stopniowe wyodrębnianie
się poszczególnych współczesnych indoeuropejskich rodzin językowych, m. in. języków
romańskich, celtyckich, germańskich, bałtyckich i słowiańskich.
Po „oddzieleniu się” od języka indoeuropejskiego rozpoczął się proces podziału języków
bałtyckich. Językoznawca Kaziemieras Būga uważał, że stało się to w połowie I tysiąclecia przed
naszą erą. Nie później niż w IV-III wieku przed naszą erą nastąpił podział na języki
wschodniobałtyckie (litewski, łotewski, kuroński, zemgalski, seloński) i zachodniodniobałtyckie
(pruski, jaćwieski).3
Niestety, nie przetrwał żaden z języków zachodniobałtyckich oraz tylko niektóre języki
wschodniobałtyckie. Współcześnie istnieją 2 języki bałtyckie: litewski oraz łotewski
(prawdopodobnie już w VII-VIII wieku istniały jako odrębne języki). Języki te nie są podobne,
znajomość języka litewskiego na Łotwie nie jest zbyt pomocna :)
Najwięcej cech prajęzyka indoeuropejskiego zachowało się w nieistniejącym już języku
pruskim. W języku litewski zachowało się więcej tych cech niż w języku łotewskim.
1
2
3

Z. Zinkevičius, Lietuvių kalbos istorija, I-V t., Mokslas oraz Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Wilno
http://www.airv.lt/lt/naudinga/idomus-faktai-apie-lietuviu-kalba
Lietuvių kalbos enciklopedija, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Wilno, 1999, s. 373.
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Język i państwo
Litwini, tak samo zresztą jak Słowianie w czasach pogańskich, nie mieli własnego pisma.
Zalążkiem pisma pogańskiego był sposób zapisywania dat w kalendarzu.
Czy przekształciłoby się w pismo, nigdy się już nie dowiemy, ponieważ nastąpiła ekspansja
chrześcijaństwa. Chrześcijanie, jako część swojej cywilizacji przynieśli pismo. Litwini od
zachodnich chrześcijan przejęli pismo łacińskie, Słowianom chrześcijanie ze wschodu „podarowali”
cyrylicę.
Dokumenty w Wielkim Księstwie Litewskim sporządzano w języku starocerkiewnosłowiańskim. Odkąd zaczęto używać go na dworach książąt Rusi i Litwy, z języka
cerkiewnego stał się językiem urzędowym.
Język litewski nie został językiem państwowym, gdyż w średniowieczu język zwykłych
ludzi nie był szanowany na dworach władców europejskich. W Zachodniej Europie używano języka
łacińskiego, na Rusi – wspomnianego już języka cerkiewnosłowiańskiego.
W następnych wiekach, szlachta na Litwie uległa wpływom polskiej kultury i języka. Jednak
nigdy nie zatraciła swojego narodowego charakteru.
Język litewski zaczął zyskiwać na popularności dopiero w czasach reformacji. Niestety w
XVII w. po litewsku mówili już tylko chłopi pańszczyźniani.
Nieudane powstanie listopadowe przyczyniło się do zamknięcia Uniwersytetu Wileńskiego
przez władze carskie. Powstanie styczniowe skończyło się wprowadzeniem zakazu druku
czcionką łacińską.
Gdyby nie te reperkusje, język litewski ujrzałby światło dzienne już w połowie XIX w. wtedy szlachta zaczęła doceniać znaczenie swojego języka i zaczęła pisać po litewsku.
Wkład w rozpowszechnianie prasy w czasach zakazu druku czcionką łacińską wnieśli
zwykli, często niewykształceni, lecz miłujący swój kraj i język ludzie.
W działalność oświatową czy kulturalną zawsze włączali się przedstawiciele
duchowieństwa. Organizowali oni przenoszenie książek przez granicę w czasach zakazu druku,
sami ją rozpowszechniali, pisali do gazet, budząc świadomość narodową.
Niestety, działania władz carskiej Rosji spowodowały, iż język i pismo odzyskały swoje
prawa dopiero na początku XX w. Rozkwit języka litewskiego zaczął się po uzyskaniu przez
Litwę niepodległości w 1918 roku.
Pierwszy raz oficjalnie językiem państwowym litewski stał się dopiero w 1922 roku. Akt z
16 lutego 1918 roku ogłaszał przywrócenie niepodległego państwa litewskiego o ustroju
demokratycznym ze stolicą w Wilnie. Nastąpił długo oczekiwany dzień: kraj był wolny, a język
mógł rozkwitnąć.
Niestety, nie trwało to długo. W czasach przynależności do ZSRR język litewski nie
posiadał statusu języka państwowego.
Odzyskał go ponownie w 1990 roku. Akt z 11 marca 1990 roku ogłasza, że wznowiona
Www.tlumacz-litewskiego.pl

została niepodległość kraju. W Konstytucji Litwy z 1992 roku czytamy, że językiem państwowym
jest język litewski (art. 14).
Paradoks polega na tym, że choć jeszcze w XIV w. Litwini stworzyli jedno z
największych państw w Europie, to słowo litewskie realne prawa uzyskało 600 lat później.

Zdjęcie: wikimedia.org

Zakaz druku czcionką łacińską

W tym roku mija 112 lat od odzyskania przez Litwinów wolności w wydawaniu książek w
ojczystym języku, dlatego też należałoby się zastanowić, jak zakaz druku czcionką łacińską wpłynął
na dzieje narodu i państwa litewskiego oraz na historię cywilizacji europejskiej.
Carski zakaz druku czcionką łacińską obowiązywał 40 lat, 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.4 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.
4

http://www.spaudos.lt/Istorija/SD_issamiau.html
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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.
Granice administracyjne generał-guberni na Litwie nie były zgodne z granicami
regionów etnograficznych. W skład każdej guberni wchodziły ziemie zamieszkane przez Litwinów,
Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości.5 Był to bardzo trudny okres w dziejach
narodu litewskiego.
Zakaz używania czcionki łacińskiej godził w najżywotniejszą dziedzinę oświaty i kultury –
piśmiennictwo. W latach, gdy inne narody europejskie intensywnie rozwijały kulturę i oświatę,
nastał dla Litwy niezwykle trudny okres rusyfikacji.
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.6
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, ponieważ wyginęła w czasie powstań lub została 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 końca7

5
6
7

Z. Zinkevičius, Bendrinės kalbos iškilimas, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Wilno, 1992
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, s. 43
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„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”.8 (Wyróżnienie moje – Ž.W.)
Miejscowa ludność bojkotowała rosyjskie szkoły. Sprawnie zorganizowano podziemne
szkolnictwo, głównie dzięki ludziom, którzy potajemnie przenosili przez granicę książki drukowane
zabronionym alfabetem łacińskim.
Przemytnicy książek
Rusyfikacja narodu litewskiego nie powiodła się głównie dzięki tym, którzy ryzykowali,
a nieraz poświęcali swoje życie – knygnesziai. Z wielkim trudem przenosili oni zakazane
książki przez granicę.
Niektórzy zwą ich kolporterami, nosicielami książek, książkonoszami, księgonoszami, choć
w środowisku litewskim podobne próby tłumaczenia są uważane za nieudane lub wręcz
niedozwolone. W Polsce nie miało miejsca podobne zjawisko, więc w języku polskim nie ma
odpowiednika wyrazu knygneszys (lt. knygnešys, liczba mnoga knygnešiai).
Potajemne przenoszenie przez granicę (przemyt) książek drukowanych zabronionym
alfabetem łacińskim to zjawisko unikatowe uznane w 2004 r. przez UNESCO za ewenement w
skali światowej.
Knygnesziai zatrzymani na ówczesnej niemiecko-rosyjskiej granicy byli bici, strzelano do
nich. Represjonowanych zostało około 3 000 Litwinów, z czego 1688 zajmowało się
przenoszeniem książek przez granicę.9 Osądzonych knygnesziai wysyłano najczęściej na Syberię,
wsadzano do więzień.
Do najbardziej zasłużonych knygnesziai należą: J. Bielinis, K. Udras, A. Ladukas, J.
Kancleris, J. Sakalauskas, V. Bielskus oraz inni. Nawet Prezydent Litwy Antanas Smetona swojego
czasu był związany z nielegalną organizacją patriotów litewskich, publikował i rozpowszechniał
książki w zakazanym wówczas języku litewskim.10
Również na Suwalszczyźnie działali knygnesziai. Pierwsze organizacje powstały w 1873
roku. Droga do Tylży prowadziła przez Suwałki. Tu, tak samo jak w innych regionach książki i
gazety przez granicę przenosili i rozpowszechniali najczęściej ludzie niezamożni i niewykształceni,
ale całym sercem oddani sprawie. Ilu ich było, dokładnie nie wiadomo.
Gazeta „Aušra“, powołując się na książkę J. Dapkevičiūtė „Knyga Seinų-Punsko krašto
lietuvių kultūroje” (Książka w kulturze litewskiej w regionie Sejn i Puńska) podaje, że wśród
zatrzymanych knygnesziai, 498 osób było z gubernii suwalskiej.11
Knygnesziai z Suwalszczyzny umownie można podzielić na dwie kategorie: organizatorów
oraz ich opiekunów. Ludzie biedni, często nie umiejący czytać sami nie zorganizowali tak sprawnej
8
9
10
11

Ibidem, s. 44
Almanach sejneński, Pogranicze, Sejny, t. 3. 2006
www.wikipedia.org/wiki/Antanas_Smetona
A. Uzdila, Kovotojai be ginklo, „Aušra”, 2008 r., nr 5
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sieci przemycania książek. Organizacją i przenoszeniem książek zajmowali się księża.
Jednym z organizatorów był uczestnik powstania styczniowego, ksiądz, poeta oraz
tłumacz z Puńska Simonas Norkus-Norkevičius 12. Ukończył seminarium duchowne w Sejnach.
Pisał do gazet litewskich „Aušra“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Šaltinis“, „Nedėldienio
skaitymas” oraz innych. Tłumaczył poezję m.in. A. Mickiewicza. Sam pisał wiersze, pieśni
religijne.
Zgromadził duży zbiór książek, które później trafiły do seminarium duchownego w Sejnach.
W polskiej gazecie opublikował historię kościoła w Puńsku, którego od 1881 r. był proboszczem.
Zrobił dużo dobrego dla ludzi i kościoła.
Ksiądz Motiejus Simonaitis był następcą księdza Norkusa. Brał on aktywny udział w
działalności społecznej – założył i przewodniczył towarzystwu „Žiburys”, organizował litewską
oświatę, kursy wieczorowe dla dorosłych, zachęcał ludzi do czytania, założył litewską księgarnię,
pisał do litewskiej gazety „Šaltinis“. Był on założycielem teatru stodolanego (nazwa teatr stodolany
pochodzi z końca XIX wieku. W pomieszczeniach gospodarczych, m.in. stodołach, odbywały się
przedstawienia oraz koncerty w okresie odrodzenia narodowego Litwy od końca XIX w. do
Pierwszej wojny światowej). Dbał o to, żeby Litwini byli świadomi swojej tożsamości narodowej,
żeby cenili swój ojczysty język i tradycje.
Do innych, aktywnych knygnesziai w okolicach Suwałk należeli: Petras MikolainisNoveskis, Juozas Kancleris, Vincas Kaminskas, Povilas Matulevičius, Vincas Markevičius, Andrus
Aluška oraz inni. W okolicach Puńska książki przenosili Povilas Kupstas, A. Milukas, Karolis
Petruškevičius, siostry Kraužlytės, Agota Valinčiūtė, Jonas Juozas Durtonas oraz inni.13
Ludzie w tych okolicach do dzisiaj wspominają ich dobrym słowem, dbają o pamięć po
nich. A. Uzdila nazwał ich bojownikami bez broni.14
O tych, którzy nieraz stawiali swoje życie na szali, żeby przenieść zabronioną prasę i książki
można opowiedzieć nie jedną ciekawą historię. Nie raz pisało o tym czasopismo „Aušra“ z Puńska.
Wydawnictwo „Aušra“ wydaje serię „Terra Jatwezenorum” (jest to kronika dziedzictwa
historycznego). W 2011 r. w kronice tej wydrukowano wspomnienia krewnych knygnesziai.
Główny redaktor „Aušry“ S. Birgelis nie raz pisał o knygnesziai. W „Terra Jatwezenorum”
opublikował on swój artykuł o nich, m.in. o P. Matulevičiusie. Podaje on, że zachowały się
wspomnienia mieszkańców wsi Krejwiany, w której mieszkał P. Matulevičius.
Jedno ze wspomnień dotyczy ucieczki tego dzielnego człowieka przed żandarmami, w
trakcie przeprawy z zabronioną prasą. Nie mógł im uciec, więc musiał się schować. Tyle, że nie
było gdzie. Postanowił więc, że wejdzie do wody i schowa się w zaroślach.
Tak też zrobił: wszedł po szyję do wody, a worek z książkami ważący kilkadziesiąt
kilogramów trzymał nad głową. W wodzie spędził cały dzień, dopiero pod wieczór się stąd
wydostał. Mokry nie chciał nikomu się pokazywać, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Suszył się i
nocował na cmentarzu.
12
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S. Birgelis, Punsko parapijai 410 metų, „Aušra“, 2007 r., nr 15
E. Pakutkienė, Vasario 16-oji – Knygnešių diena, „Aušra“, 2011 r., nr 6; Terra Jatwezenorum Jotvingių
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Inna historia również dotyczy przebiegłości P. Matulevičiusa i o solidarności ludzi, którzy
zawsze pomagali knygnesziai.
Z niej możemy się dowiedzieć, że gdy P. Matulevičius szedł z książkami i tym razem zaczął
go prześladować żandarm, zdążył wpaść na podwórko pewnego rolnika, który akurat poił konie
przy studni.
P. Matulevičius ukrył przy studni worek z książkami, położył coś na wierzch i poprosił
rolnika o pomoc. Obaj rozmawiali sobie spokojnie gdy przybiegł żandarm. Spytał on czy nie
widzieli biegnącego człowieka. A jakże, widzieli, pokazali mu nawet dokąd pobiegł.
Są to historie życia nie tylko P. Matulevičiusa, podobne rzeczy zdarzały się innym
knygnesziai. Nie raz korzystali oni z pomocy ludzi, którzy ich ukrywali, pomagali przenosić, ukryć
i rozprowadzać książki. Nie raz udawało im się wykupić z rąk żandarmów łapówkami, oszukać ich.
Do najsłynniejszych knygnesiai należy Jurgis Bielinis (1846-1918). Dzień jego urodzin, 16
marca, został ogłoszony Dniem knygnesziai (Knygnešių diena). Dzień ten jest uroczyście
obchodzony w różnych miejscowościach na całej Litwie.15
Warto wspomnieć, że J. Bielinis był osobą nietuzinkową, wykształconą i odważną. Kazys
Misius i Benjaminas Kaluškevičius napisali o nim książkę pt. „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“
(Wielki knygneszys Jurgis Bielinis).
W niej przedstawiają J. Bielinisa jako rolnika, który organizował przenoszenie przez granicę
nielegalnej prasy, sam też tym się trudnił, człowieka oświaty, publicystę, wydawcę, działacza
kultury.
Był to człowiek o wysokiej moralności, religijny. W młodości bardzo chciał się uczyć,
niestety udało mu się ukończyć tylko kilka klas. Marzył nawet o wstąpieniu do seminarium
duchownego.16
Gdy zaczęła wychodzić „Aušra”, zajął się on rozpowszechnianiem nielegalnych druków.
Jeździł po kraju, widział dużo niesprawiedliwości i nie pozostawał obojętny.
Był on pomysłowym rolnikiem, w swoim gospodarstwie stosował postępowe metody. Potem
wynajął gospodarstwo i pojechał w świat – odwiedził Niemcy, Belgię, Francję. Po jakimś czasie
przez Małą Litwę wrócił i znowu zajął się przemycaniem książek przez granicę.
Władze carskie go namierzyły. Nie mógł już mieszkać w domu. Ludzie znali i kochali go,
znajdował więc schronienie po wsiach u rolników. Nie raz został zatrzymany, ale zawsze udawało
mu się zbiec.
Znał on kilka języków, udawał więc obcokrajowca gdy go zatrzymano, zmieniał wygląd,
konie. Czasem pomagali mu ludzie – upijali żandarmów, którzy go zatrzymali, udzielali mu
schronienia.
J. Bielinis zmarł miesiąc przed ogłoszeniem niepodległości przez Litwę – w styczniu 1918 r.
Wierzył on w to, że Litwa pewnego dnia będzie wolna. Mawiał, że należy się o to modlić i
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pracować dla dobra kraju.17
W „Terra Jatwezenorum” litewski pisarz Justinas Sajauskas pisał o kilku innych
knygnesziai. Załączył on wspomnienia bliskich knygnesziai, którzy zawsze noszą w sercu pamięć o
nich.18 Również wnuczka V. Markevičiusa opowiada o dziadku, który zajmował się przenoszeniem
książek. W jej opowiadaniu czuć miłość i szacunek do niego.
Knygnesziai często działali w stowarzyszeniach. Udokumentowano istnienie
stowarzyszeń zrzeszających knygnesziai. Oto niektóre z nich:

30

Stowarzyszenie „Garšvis” działało w latach 1885-1895. Na terytorium, które
stowarzyszenie obejmowało swoim zasięgiem mieszkali ludzie oczytani, świadomi swojej
tożsamości narodowej.
O skali działalności świadczy fakt, że stowarzyszeniu skonfiskowano niebagatelną liczbę
książek – około 11 tysięcy egzemplarzy (w tamtych czasach były to zasoby średniej litewskiej
biblioteki).19
Stowarzyszenie „Sietynas” miało swoją siedzibę w Mariampolu. Propagowało ono nie tylko
rozpowszechnianie prasy litewskiej, ale również zakładało biblioteki, zajmowało się oświatą ludzi
na wsi, uczyło patriotyzmu. W celu usprawnienia swojej działalności stowarzyszenie tworzyło
oddziały.
Istniały również inne stowarzyszenia knygnesziai – „Atgaja”, „Teisybė“, „Prievarta“,
„Aušrinė“, „Atžala“, „Lizdas“, „Akstinas“, „Spindulys“, „Svirplys“, „Žiburėlis“, „Žvaigždė“.
Z czasem na Litwie nie było wsi lub miasteczka gdzie nie można byłoby nabyć zakazanej
litewskiej prasy.
O ogromnej skali działalności świadczą liczby – np. w latach 1900-1902 władze
skonfiskowały aż 56 tysięcy druków.
Zgodnie z oficjalnymi danymi Rosji w latach 1889-1904 zatrzymano 234 298
egzemplarzy nielegalnej litewskiej prasy. Była ona palona lub w inny sposób niszczona.
Szacuje się, że w ten sposób władze carskie zniszczyły 5-6% nakładu prasy litewskiej. 20

Tajne nauczanie
Nauczyciele (daraktoriai) zasłużyli na nie mniejszy szacunek niż knygnesziai (knygnešiai).
Władze carskie zakładały szkoły rosyjskie, lecz ludzie nie posyłali dzieci do tych szkół. Sami uczyli
ich w domu lub robili to nauczyciele. Władze carskie nakładały na nauczycieli i rodziców
17
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B. Kaluškevičius, K. Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Diemedis, Wilno, 2004
Terra Jatwezenorum Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, Aušra, Puńsk, 2011
Ibidem
A. Tyla, „Lietuvių spaudos draudimas: Lietuvos knygnešiai, jų politinė ir kultūrinė reikšmė”,
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uczniów kary pieniężne. Podlegali oni również aresztowaniom.
Na Litwie działały tajne szkoły, gdzie dzieci uczono w języku ojczystym. Tajnymi
nauczycielami byli przedstawiciele chyba wszystkich warstw społecznych. Nauczyciela tajnej
szkoły nazywano daraktorius (liczba mnoga daraktoriai), którzy z poświęceniem wykonywali
swoją niebezpieczną pracę.
Z elementarzy, które dotarły do niewielkich, nielegalnie działających wiejskich szkółek,
dzieci uczyły się czytać i pisać w swoim ojczystym języku. Tajne szkoły w czasie zakazu druku
czcionką łacińską stały się ośrodkami walki z rusyfikacją.
Takie szkoły działały od 3 do 8 miesięcy w roku, uczyło się w nich od 5 do 15 dzieci
(czasem nawet do 50).
Dzieci uczyły się z książek o charakterze świeckim i religijnym. Najpierw uczyły się pisać i
czytać po litewsku, liczyć, śpiewać pieśni religijne, modlić się. Na początku większość nauczycieli
pracujących w tajnych szkołach było słabo wykształconych.
Od końca XIX w. było coraz więcej wykształconych nauczycieli. Szkoły nie działały długo
w jednym miejscu, ze względów bezpieczeństwa przenoszono je z jednego miejsca na drugie.
Nauczyciele korzystali z książek, które dostarczali im knygnesziai lub sami potajemnie
przynosili książki z Małej Litwy (tzw. Litwa pruska, dzisiejszy Obwód kaliningradzki).21
Spis ludności z 1897 r. wskazuje, że Litwa po Łotwie i Estonii zajmowała pierwsze
miejsce w Imperium rosyjskim pod względem liczby ludzi umiejących czytać i pisać.22
Za nauczanie w tajnych szkołach nauczycielom groziła kara grzywny nawet do 300 rubli
lub kara pozbawienia wolności do 3 miesięcy. Byli oni nękani i prześladowani, lecz wytrwale
wykonywali swoją pracę, a raczej misję.
W latach 1884-1906 w gubernii kowieńskiej zostały wykryte 223 tajne szkoły, lecz
większość nie została wykryta. Tajne szkoły bardzo podnosiły poziom wykształcenia.
Do szkół państwowych chodziło 6,1% dzieci (w 1897 r. w gubernii kowieńskiej), lecz ludzi
umiejących czytać i pisać było znacznie więcej – aż 51,9% mężczyzn i 54,9% kobiet.23

Litewskie wydawnictwa
W latach 1865-1904 wychodziło około 130 litewskich wydawnictw.24
W ciągu czterdziestu lat ukazało się około 2 tysięcy tytułów (wg innych danych to
kilkadziesiąt tysięcy pozycji), ich nakład wynosił około 5 milionów egzemplarzy.25
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Przedstawiciele inteligencji przygotowywali litewskie publikacje, które były wydawane w
Małej Litwie. Książki drukowano w drukarniach Tylży, Bagnety, Bitenai, należących do Otto
Mauderode, Johana Schoenke, Johana Reylendera, Martynasa Jankusa, Karla Albregsa i Co,
Juliusza Sieberta, Ensa Jogamasta.
Drukarnie te zastąpiły zniszczone centrum wydawnicze w Wilnie. Knygnesziai przynosili
książki, modlitewniki i czasopisma z drukarni Małej Litwy.26
Pracy inteligencji, drukarzy i knygnesziai nie zdołała powstrzymać ani rosyjska biurokracja,
ani żandarmeria, ani policja.
Osób piszących i przygotowujących litewskie teksty było niewiele (badacze doliczyli się
130 autorów), lecz odegrały one niezwykle ważną rolę w ratowaniu litewskiego piśmiennictwa.
Wśród tych osób znajdowali się m.in.: biskup M. Valančius, który jako pierwszy zorganizował
drukarnię oraz przemyt książek, biskup sejneński A. Baranauskas, pisarze J. Basanavičius, V.
Kudirka, Maironis, M. Pečkauskaitė, J. Biliūnas, Lazdynų Pelėda oraz inni. Istniała niepisana
umowa, że każdy litewski pisarz powinien pomóc litewskiej kulturze w tym trudnym okresie.
Inteligencja litewska wyszła z inicjatywą wydawania pierwszych gazet narodowych, które
miały za zadanie pobudzać świadomość narodową i społeczną. Gazety były wydawane w Małej
Litwie, głównie w Tylży. W Małej Litwie pod koniec XIX w. istniały tradycje wydawania gazet
litewskich oraz baza techniczna.
Pierwsze regularnie wydawane gazety w języku litewskim ukazały się tam w latach
trzydziestych XIX w. W Małej Litwie poszerzał się krąg czytelników i grono redaktorów oraz
współpracowników gazet.
To doświadczenie okazało się bardzo przydatne w okresie zakazu druku czcionką łacińską.
Niestety pomysły na wydawanie litewskich gazet na Litwie trzeba było odłożyć na cztery
dziesięciolecia.
Co prawda w 1864 r. powstańcy w gubernii augustowskiej wydali kilka numerów gazety
„Žinia apie Lenkų vainą su Maskoliais” (Wiadomość o wojnie Polaków z Rosjanami), lecz
prawdopodobnie była ona wydana w Małej Litwie.
W drugiej połowie XIX w. na wyższych uczelniach Rosji i Polski, na seminariach
duchownych, na Litwie ukazywało się kilkanaście gazetek wydawanych przez uczniów i
studentów .
W latach 1883-1886 w Małej Litwie wydawano gazetę „Aušra“ (Jutrzenka). Był to
pierwszy profesjonalny społeczno-polityczny i literacki miesięcznik. W przedmowie do pierwszego
numeru gazety powołano się na powiedzenie Rzymian: „Homines historiarum ignari semper sunt
pueri“ – „Ludzie, nie znający historii zawsze pozostają dziećmi”. Tym powiedzeniem gazeta
kierowała się cały czas. Głosiła ona idee oraz wartości epoki odrodzenia narodowego, rozwijała
świadomość narodową, pamięć historyczną, wzywała do walki z ciemiężcą.27
Od pierwszych numerów „Aušra“ walczyła z polityką asymilacji, żądała praw dla istnienia
języka litewskiego na równych prawach z innymi językami. Pracownicy „Aušry“ bardzo dbali o
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czystość i poprawność ojczystego języka litewskiego, który w ich oczach był najpiękniejszy i
najlepszy.
Pisano nawet, że jest to najstarszy język świata, a Adam i Ewa w raju rozmawiali po
litewsku. Na łamach gazety drukowano dzieła literatury pięknej, prace krytyków literackich.
„Aušra“ odegrała bardzo ważną rolę w historii narodu litewskiego, kultury, literatury,
dziennikarstwa.
Z gazetą współpracowało około 70 autorów (inteligentów pochodzących ze wsi, studentów,
gimnazistów, księży, seminarzystów, lekarzy, inżynier, pracownik administracji 28). Nakład osiągał
do 1 000 egzemplarzy. W pewnym momencie „Aušra“ miała nawet 300 prenumeratorów.29

W latach 1889-1906 wydawano gazetę „Varpas” (Dzwon). Tak jak „Aušra“ ukazywała się
w Małej Litwie. Inicjatorami gazety „Varpas” byli członkowie założonego w 1888 r. w Warszawie
Towarzystwa Litewskiego „Lietuva”. Mieli oni za cel rozwój oświaty poprzez wydawanie
książek i czasopism.
Założyli drukarnię, która wydawała gazetę „Varpas” przeznaczoną głównie dla inteligentów,
miesięcznik „Ūkininkas“ dla rolników oraz gazetę informacyjną „Naujienos“.
Gazeta „Varpas” była kontynuatorem „Aušry“, na jej łamach od początku pracowali
najważniejsi współpracownicy „Aušry“. Przez pewien czas z gazetą współpracowali księża oraz
28
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klerycy seminarium duchownego w Sejnach. Oni też byli m.in. prenumeratorami gazety.30
Do spraw poprawności językowej gazeta „Varpas” podchodziła w sposób bardziej
realistyczny niż „Aušra“. Nie goniła za abstrakcyjnymi ideami lub romantycznymi pomysłami,
starała się patrzeć na język trzeźwo, pracowała nad poprawnością języka litewskiego. Publikowała
artykuły na temat praktycznych kwestii językowych (akcentologia, ortografia).31
W pierwszym numerze gazety „Varpas” pisano: „Nauczyć Litwinów myśleć po litewsku,
poruszyć ich i zachęcić do pracy, nauczyć postępować tak, jak przystało na Litwinów, wskazać
drogi, którymi chodząc mogliby powiedzieć: jesteśmy Litwinami!” (moje tłumaczenie).
Gazeta „Varpas” krytykowała politykę Rosji wobec Litwy, otwarcie pisała o krzywdach
wyrządzanych Litwinom przez władze carskie, potępiała politykę ucisku i rusyfikacji.
Na łamach gazety swoje pierwsze kroki stawiali pisarze: A. Kriščiukaitis-Aišbė, G.
Petkevičaitė-Bitė, L. Didžiulienė, J. Mačys-Kėkštas, P. Vaičaitis, J. Biliūnas, G. LandsbergisŽemkalnis oraz inni.
Największą zasługą gazety „Varpas” było jednak to, że połączyła ona odrodzenie
narodowe Litwy z liberalnym ruchem Europy Zachodniej, tchnęła wojowniczego ducha w
odrodzenie narodowe.
„Varpas” była nieodłączną częścią życia i twórczości V. Kudirki – lekarza, dziennikarza,
poety, muzyka, kompozytora, działacza odrodzenia narodowego Litwy.
V. Kudirka w 1898 r. w numerze 6 opublikował tekst „Tautiška giesmė”, który później stał
się hymnem Litwy. Gazeta „Varpas” była dzieckiem, pasją i nadzieją V. Kudirki.
„Tėvynės Sargas“ (Stróż Ojczyzny) – katolicki miesięcznik, wychodził w Tylży tak jak
reszta wspomnianych wcześniej gazet w latach 1896-1904. Założycielem i redaktorem był ksiądz i
pisarz J. Tumas-Vaižgantas. On pisał: „Bogu służyliśmy poprzez ojczyznę”.
Wartościami miesięcznika były język, wychowanie w uczciwości, katolicyzm. W tym
okresie niepodległość wyrażał język, wiara, zwyczaje, wychowanie młodzieży.
Miesięcznik krytykował biurokrację bez popadania w konflikt z władzą. W ten sposób
znalazł poparcie w społeczeństwie, tym samym unikając konfrontacji z administracją, co nie
obeszłoby się bez skutków.
Taka pozycja czasopisma pozwalała ludziom myśleć, że tam daleko w Petersburgu można
bronić ich spraw, należy tylko o tym głośno mówić.
Główne tematy gazety to stosunki z innymi narodami, wychowanie młodego pokolenia,
emigracja, pijaństwo, praca na rzecz narodu, wartości narodowe i katolickie przeciwstawne polityce
siły. Pracownicy gazety za swoje zadania uważali umacnianie wiary ludzi w przyszłość, uprawianie
rozsądnej polityki w stosunku do władz carskich.32
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Gazeta „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“ (Przegląd Żmudzi i Litwy) wydawana była
również w Tylży w latach 1890-1896. Początkowo ukazywała się nieregularnie, potem co miesiąc.
Współpracownikami byli m.in. biskup sejneński A. Baranauskas, ksiądz i pisarz J. TumasVaižgantas, poeta, ksiądz i teolog Maironis.
Współpracownicy „Aušry“ oraz katolicy wydawali również gazety „Šviesa” (Światło) w
latach 1887-1888 i 1890, „Žinyčia” (Wiadomości) w latach 1900-1902 oraz inne.
Socjaldemokraci w Małej Litwie oraz w innych krajach wydawali gazety „Lietuvos
darbininkas” (Robotnik litewski, 1886-1899 r.), „Aidas Lietuvos darbininkų gyvenimo” (Echo
życia robotniczego, 1897-1899 r.) oraz inne.

Inne formy oporu wobec zakazu druku czcionką łacińską
Litwini nie ograniczali się tylko do nielegalnego wydawania książek lub tajnego
nauczania. Przez cały okres trwania zakazu druku czcionką łacińską były wysyłane do cara, carycy,
ministra spraw wewnętrznych oraz innych przedstawicieli władzy rosyjskiej pisma z prośbą o
zniesienie represyjnych przepisów.
Choć prośby te były redagowane z należytym szacunkiem jednak stawiały Rosję w
niezręcznej sytuacji, bowiem żądały one zmiany w polityce imperialistycznego państwa. W
związku z tym wszyscy, którzy przyczynili się do powstania tych dokumentów byli więzieni.
Dziś wiadomo, że wystosowano 100 takich próśb.33 Pod każdą z nich widniało od
kilkudziesięciu do kilkuset podpisów. Podpisy składały również kobiety.
W walkę o zniesienie zakazu druku czcionką łacińską włączyły się również znane
osoby. Jedną z nich był językoznawca Jan Baudouin de Courtenay, który utrzymywał kontakty z
biskupem i pisarzem A. Baranauskasem.
Miał on odwagę walczyć o zniesienie carskiego zakazu druku w języku litewskim. Jako
zwolennik postępu w dziedzinie edukacji nie mógł postąpić inaczej.
Zakaz druku potępiali rosyjscy naukowcy A. Szachmatow, W. Łamański oraz inni.34
„Fala protestów przeciwko zakazowi druków nie opadła z biegiem czasu. Podania i
memoriały słali do władz nie tylko chłopi litewscy, grupy inteligentów, lecz także duchowni, w tej
liczbie biskupi, oraz niektórzy przedstawiciele szlachty, jak na przykład Michał Ogiński.
Świadomość niezbędności zniesienia obowiązującego od niemal czterdziestu lat drakońskiego
zakazu powoli i nie bez oporów zaczęła sobie torować drogę także w umysłach rosyjskich
dygnitarzy, przedstawicieli wyższej administracji. Człowiekiem, który stosunkowo najlepiej
zrozumiał nieskuteczność zakazu i jego szkodliwość dla samej władzy, był wileński generał33
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gubernator książę Piotr Świętopełk-Mirski.”35
W latach 1896-1900 wysłano do władz najwięcej pism. W 1898 r. prośbę o zniesienie
zakazu wystosował drukarz litewskich wydawnictw w Małej Litwie M. Jankus. Domagał się on
umożliwienia otwarcia drukarni na terytorium Litwy.
W swoim piśmie dowodził, że od XVI w. Litwa korzysta z czcionki łacińskiej i gotyckiej i
to się na pewno nie zmieni.
Wydawnictwa rządowe sprzedawane były za bezcen, rozdawane nawet za darmo, ale i
tak nie znajdowały nabywców. Natomiast druki zagraniczne, nie patrząc na wysoką cenę i na
ryzyko związane z ich przemycaniem, nie zważając na konfiskaty, kary pieniężne, a nawet
areszty rozpowszechniane były na Litwie w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.
Nadrzędnym celem polityki carskiej Rosji była rusyfikacja Litwy i wprowadzenie
prawosławia. Car i jego administracja przekonali się jednak, że walka z narodem litewskim nie ma
sensu i nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
Prasa i dzieła literackie, które docierały na Litwę z zagranicy tchnęły liberalizmem i rodzącą
się w Europie Zachodniej demokracją.

Zwycięstwo
Zakaz druku i próba rusyfikacji osiągnęły skutki odwrotne od zamierzonych. Na Litwie
wyrosło nowe pokolenie – wykształcone, świadome swojej tożsamości narodowej, gotowe do pracy
na rzecz swojego kraju i narodu.
Wybuch wojny z Japonią w 1904 r. przyczynił się do decyzji władz o rozważeniu zniesienia
zakazu druków litewskich36.
W 1904 r. gubernator wileński oświadczył, że żadna potęga nie jest w stanie wstrzymać
coraz większego szerzenia się książek litewskich.
24 kwietnia 1904 r. car Mikołaj II podpisał się pod dokumentem rosyjskiej Rady
Ministrów, którzy brzmiał następująco: „W stosunku do litewskiego i żmudzkiego
piśmiennictwa zezwala się na używanie jego w wydawnictwach, oprócz rosyjskiego, także
łacińskiego lub innego alfabetu”.37
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Okres po zniesieniu zakazu druku
Dla społeczności litewskiej było to ważne wydarzenie. Znikało ograniczenie, konieczność
dodatkowego wysiłku i wielkich niedogodności, które wynikały z potrzeby drukowania prasy i
książek w Prusach Wschodnich (w Małej Litwie, dzisiejszy Obwód kaliningradzki), trudne i
niebezpieczne przemycanie wydawnictw przez granicę nie było już potrzebne.
Zaistniała wszakże nowa niedogodność – legalnie wydawane druki miały być
cenzurowane.
Jak podaje Piotr Łossowski w swojej książce „Litwa”, zniesienie zakazu druku powitano
na ogół z zadowoleniem, choć reakcje poszczególnych ugrupowań nie były jednakowe.38
Najbardziej powściągliwi okazali się socjaldemokraci. Wskazywali oni na zwycięstwo
Litwinów, ale potępiali manifestacje dziękczynne niektórych działaczy. Podkreślali
niewystarczającą rolę druków cenzurowanych i wzywali do dalszej walki.
Pisano o tym w artykule w gazecie „Darbininkų balsas” (nr 4 z 1904 r.). Ostrzegał on
czytelników przed cenzurą. Partia socjaldemokratyczna zapowiadała dalsze drukowanie
nielegalnych pism.
„Varpas“ witał wprawdzie zdobyte prawo druku, ale jednocześnie piętnował akcję ugodową
i kierowane pod adresem rządu wyrazy wdzięczności. Podkreślał, że nadal będzie się ukazywał za
granicą i tylko obalenie rządów carskich da Litwinom rzeczywistą wolność używania druku i
mowy.
Mimo przestróg znalazło się sporo działaczy litewskich, którzy uważali, że „dar“
należy wykorzystać dla dobra sprawy. „Tėvynės sargas” i „Kryžius“ po cofnięciu zakazu
przestały wychodzić, nastawiając się na legalną działalność wydawniczą w kraju.
Po cofnięciu zakazu druku złożono wiele podań o zgodę na wydawanie pism litewskich.
Zezwolenie na początek otrzymał tygodnik katolicki, konserwatywny i ugodowy „Lietuvių
laikraštis“.
Największe znaczenie miało zezwolenie na wydawanie dziennika „Vilniaus žinios”. Była to
pierwsza litewska gazeta codzienna.
Jedna po drugiej ukazywały się gazety i czasopisma reprezentujące różne poglądy i poziomy
w Kownie, Wilnie, Rydze, Sejnach, Petersburgu oraz w innych miastach.
W latach 1905-1918 wychodziły gazety różnych ugrupowań politycznych: „Nedėldienio
skaitymas” (1905-1907 r.), „Vienybė” (1907-1914 r.), „Draugija” (1907-1914 r.), „Garnys” (19101914 r.) oraz inne.
W Sejnach i Wilnie wydawano gazety „Šaltinis” (1906-1914, 1915 r.), w Rydze „Rygos
garsas” (1909-1917 r.), w Petersburgu „Vada” (1916-1918 r.), „Viltis” (1907-1915 r.), „Vairas”
(1914-1915 r.), „Lietuvių balsas” (1915-1918 r.), „Lietuvos žinios” (1909-1915 r.), „Lietuvos
ūkininkas” (1905-1915 r.), „Naujoji Lietuva” (1916-1918 r.), „Rygos naujienos” (1909-1915 r.),
„Lietuvos balsas” itd.39
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Ukazywały się także gazety humorystyczne: „Sparva” (1905 r.), „Juokdarys” (1906-1907 r.),
„Ežys” (1907-1908 r.), „Botagas” (1914-1915 r.).
Publikowano litewskie kalendarze, almanachy, jednorazowe wydawnictwa. W tym okresie
bardzo wzrosła na Litwie liczba polskich, rosyjskich, żydowskich, białoruskich gazet i czasopism.
Na Litwę docierały litewskie gazety i czasopisma wydawane w Małej Litwie, USA, Wielkiej
Brytanii.
W latach 1905-1917 wychodziło ponad 200 tytułów litewskiej regularnej prasy.

Pamięć o bohaterach
Na szczególną uwagę i szacunek zasługują ci, którzy wydawali litewskie książki, ci, którzy
nie zważając na ryzyko potajemnie przenosili je przez granicę, ci, którzy nauczali w tajnych
szkołach. To dzięki nim język litewski nie uległ całkowitej zagładzie.
Niepodległa Litwa w okresie międzywojennym nie zapomniała o swoich bohaterach.
Wszystkim knygnesziai wypłacano wówczas comiesięczne wynagrodzenie.
W 1940 r., Litwini wznieśli w Ogrodzie Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie
pomnik ku czci bezimiennego bohatera narodowego – „Knygnešių sienelė” (Ściana knygnesziai).
Na ścianie wyryte są nazwiska stu knygnesziai: organizatorów, zasłużonych knygnesziai
oraz tych, którzy mocno ucierpieli służąc ojczystemu językowi. Obok nazwisk znajdziemy
informację kim byli: są wśród nich rolnicy, nauczyciele, księża, lekarze, organiści, dziennikarze,
pisarze itd. W 1950 r. władze radzieckie zniszczyły pomnik, który został odbudowany dopiero w
1997 r.
Pomniki knygnesziai znajdują się w miastach i miasteczkach Litwy. W Wilnie, na
cmentarzu na Rossie znajduje się rzeźba upamiętniająca knygnesziai z okolic Wilna.
W środkowej Litwie działa niewielkie muzeum knygnesziai. W innych miasteczkach
również istnieją pomniki, kamienie pamiątkowe lub rzeźby upamiętniające bohaterskich
knygnesziai.
W 1994 r. w Muzeum Wojny im. Witolda Wielkiego w Kownie stanęła rzeźba autorstwa P.
Rimša pt. „Lietuvos mokykla 1884-1904” (Szkoła Litwy 1884-1904).
Dzień urodzin – 16 marca - najsłynniejszego knygneszys Jurgisa Bielinisa (1846-1918)
został ogłoszony Dniem knygnesziai (Knygnešių diena). Dzień ten jest uroczyście obchodzony w
różnych miejscowościach na całej Litwie.40
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Zakończenie
Język litewski i słowo pisane to bohaterzy niniejszej pracy. Wraz ze śmiercią języka
następuje śmierć narodu. Język jest najważniejszym środkiem i sposobem każdego narodu
pozwalającym wyrażać tożsamość narodową.
Jest on mostem łączącym przeszłość i przyszłość. Wszystkie narody europejskie dużo uwagi
poświęcały własnym językom, walczyły o ich prawa. Litwini często mający odmienne zdania na
określone tematy, zawsze byli zgodni, gdy chodziło o ich ojczysty język.
Za pierwszy litewski tekst uważa się modlitwy, które zostały ręcznie zapisane w książce
wydanej w 1503 r.41
Pierwsze litewskie druki ukazały się w XVI w. Pierwsza litewska książka została wydana w
1547 r. w Małej Litwie. 42
Język litewski od tamtej pory przeszedł długą i wyboistą drogę przetrwania.43
Był on gnębiony oraz rugowany z dworów książęcych i domów szlacheckich, ukrywał się
w chatach prostych ludzi.
Litewski język i słowo pisane przetrwało lata prześladowań i lekceważenia, nikomu nie
udało się ich zniszczyć. Stłumienie powstań, zakaz druku czcionką łacińską, zamknięcie
uniwersytetu w Wilnie – to tylko niektóre zagrożenia czyhające na język i naród litewski.
Po stuleciach walk i prześladowań powstały one jak feniks z popiołów – jeszcze
silniejsze i mocniejsze.
Litwini zawsze dbali o swój język, szczególnie w okresach zagrożenia. Organizacje
litewskie na całym świecie dbałość o język, kulturę i zachowanie tożsamości narodowej uważają za
swój nadrzędny cel.
Głównymi celami Światowej Wspólnoty Litwinów są: walka o odzyskanie niepodległości
Litwy i zachowanie tożsamości narodowej.
Po odzyskaniu niepodległości Wspólnota w dalszym ciągu dba o język i prasę litewską.
Karta Litwinów stanowi, że język litewski jest najważniejszym łącznikiem wspólnoty narodowej, a
walki i ofiary przodków o litewskie książki zobowiązują wszystkie pokolenia Litwinów. Litwin
organizuje i wspiera drukowane słowo litewskie. Działalność Światowej Wspólnoty Litwinów
obejmuje również wydawanie książek.44
Wydawnictwa litewskie starały się łączyć wszystkich Litwinów, dbały i nadal dbają o
poprawność językową. Dodatki lub czasopisma tematyczne ukazywały się od zawsze, kierowano je
do poszczególnych grup społeczności litewskiej. Inteligencja litewska jednomyślnie wspierała
wydawnictwa litewskie.
Wspólnoty litewskie na całym świecie poświęcają szczególną uwagę językowi i nauczaniu
w ojczystym języku.
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Mniejszość litewska na Suwalszczyźnie nie jest wyjątkiem. Tradycje nauczania i wydawania
prasy w rodzimym języku są tu silne. Nie mam cienia wątpliwości, że póki są ludzie oddani
swojemu narodowi, dopóty będzie zachowany język i prasa litewska.

To już jest koniec :)

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.
Jeżeli podobało Ci się to co tu przeczytałeś / przeczytałaś, prześlij 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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