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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

W niniejszej publikacji opowiadam o znanych i zasłużonych dla Litwy osobach.
Może czytałeś / czytałaś już moje publikacje oTen pierwszy raz (w dziejach Litwy) oraz 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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Mikalojus Husovianas

Mikalojus Husovianas (Mikołaj Hussowski; łac. Nicolaus Hussovianus, brus. 
Мікалай „Мікола“ Гусоўскі; Hussoviensis, Hussovianus, Ussovius, Hussowski, Gusowski; 
około 1480 r. – po 1533 r.) – piszący po łacinie poeta humanista, życiem i twórczością 
związany z Litwą. Był jednym z pierwszych poetów Wielkiego Księstwa Litewskiego, który 
w swoich wierszach opiewał wartości tradycji chrześcijańskiej oraz ideały wczesnego okresu 
renesansu. 

Jego poemat Pieśń o żubrze pozwala przypuszczać, że poeta urodził się w Wielkim 
Księstwie Litewskim, gdyż nazywa Litwę swoją ojczyzną. Chciał opowiedzieć papieżowi o 
„kraju północnym“, który był mało znany. 

Biskup płocki Erazm Ciołek postanowił obdarować ówczesnego papieża, Leona X 
wypchanym żubrem oraz dołączonym do niego poematem. Jego napisanie zlecił 
Hussowczykowi, który towarzyszył duchownemu w podróży do Rzymu, natomiast wypchany
okaz zwierzęcia miał przywieść do Watykanu wojewoda wileński Mikołaj Radziwiłł. Jednak 
przed ukończeniem utworu 1 grudnia 1521 papież zmarł. Niecały rok później zmarł także 
biskup Ciołek. W tej sytuacji Hussowczyk powrócił do kraju, a Pieśń o żubrze opublikował w
Krakowie dedykując utwór królowej Bonie.

Autor wzorował się na poematach o tematyce myśliwskiej, powstających w tamtym 
czasie na zamówienie Leona X; przede wszystkim przejął schemat kompozycyjny tego typu 
utworów. Natomiast treść Pieśni o żubrze jest całkowicie oryginalna: opowiada o władcach 
litewskich (w szczególności o Witoldzie), tamtejszych puszczach, polowaniach na żubry, oraz
o wyglądzie i zachowaniu tego zwierzęcia. W przeciwieństwie do włoskich twórców polski 
poeta całkowicie zrezygnował z wplatania motywów antycznych i mitologicznych. Poemat 
kończy się apelem do władców chrześcijańskich o stawianie oporu Turkom, co sytuuje utwór 
Hussowczyka w kręgu twórców staropolskich zabierających głos w sprawie najazdów 
tureckich. 

W 1524 napisał pieśń „Nauja ir nuostabi pergalė prieš turkus liepos mėnesį“ (Nova et 
miranda victoria de Turcis mense Iuli) o zwycięstwie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja 
Firleja nad Tatarami.
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Trzeci jego utwór „Giesmė apie Šv. Hiacinto gyvenimą ir darbus“ (De vita et gestis 
Divi Hyacinthi) ukazał się w 1525 roku. 

Hussowski nawiązywał do wzorców klasycznych bardzo oszczędnie; unikał 
nadmiernego antykizowania i mitologizowania tematów rodzimych i religijnych, wprowadzał 
do poezji akcenty osobiste, świadczące m.in. o szczerym umiłowaniu stron ojczystych i 
uwrażliwieniu na piękno rodzimej przyrody. 

Uważa się, że jest autorem 11 wierszy. Ostatnie lata swojego życia spędził w Polsce, 
osiadł w Krakowie.

Źródła:
http://antologija.lt/author/mikalojus-husovianas 
http://www.šaltiniai.info/index/details/849 
http://staropolska.pl/renesans/wczesny_humanizm/Hussowski_biogram.html 
http://tezeusz.pl/222926,hussowski-mikolaj-piesn-o-zubrze-jego-postaci-dzikosci-i-o-
polowaniu-na-niego-cd.html 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Mikalojus Daukša  

Mikalojus Daukša (pol. Mikołaj Dauksza, Dowksza lub Daugsza, ur. w latach 1527-
1538 w Babianach koło Kiejdan, zm. 13 lub 16 lutego 1613 w Worniach) – litewski pisarz i 
tłumacz epoki renesansu, jeden z pierwszych humanistów Wielkiego Księstwa Litewskiego,
działacz katolicki i twórca litewskiej terminologii teologicznej, walczył o prawa ojczystego 
języka. Znał również język polski, łacinę. 

Przetłumaczony przez Daukšę Katechizm hiszpańskiego jezuity Jakuba Ledesmy, 
wydany w roku 1595 w Wilnie jako Kathechizmas, jest uznawany za pierwszy litewski druk 
katolicki i pierwszą znaną książkę w języku litewskim wydrukowaną na terenie Wielkiego 
Księstwa (wcześniejsze druki były wydawane w Prusach). Egzemplarz Katechizmu znajduje 
się w bibliotece Uniwersytetu wileńskiego.

Przekład Postylli mniejszej Jakuba Wujka, który ukazał się w Wilnie w roku 1599 
pod tytułem Postilla catholicka, tái est Ižguldimas ewangeliu kiekwienos nedelos ir szwętes 
per wissús metús, uchodzi za jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa 
starolitewskiego.
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Przedmowa do postylli (lt. Prakalba į malonųjį Skaitytoją) stanowi manifest 
programowy zawierający postulaty zachowania, podtrzymywania i rozwoju języka 
litewskiego. Po raz pierwszy w Wielkim Księstwie Litewskim wysunięto w niej argumenty 
językowe, nie zaś historyczne, jako wyznaczniki litewskiej tożsamości.

Jego dzieła charakteryzują się swoistym stylem, bogatym językiem. Utworzył on neologizmy,
takie jak mokytojas, valia, įkvėpimas, išmintis (nauczyciel, wola, natchnienie,mądrość). 

Źródło:
http://antologija.lt/author/mikalojus-dauksa 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Motiejus Kazimieras Sarbievijus

Motiejus Kazimieras Sarbievijus (Maciej Kazimierz Sarbiewski, łac. Mathias 
Casimirus Sarbievius, ur. 24 lutego 1595 w Sarbiewie koło Płońska, zm. 2 kwietnia 1640 w 
Warszawie) – światowej sławy poeta neołaciński i teoretyk literatury epoki baroku, absolwent
i profesor Akademii wileńskiej. Z rąk papieża Urbana VIII otrzymał najwyższą nagrodę 
literacką świata – laur poetycki jako poëta laureatus. Wyróżniony tą nagrodą jako trzeci 
polski poeta po: Klemensie Janickim i Adamie Schröterze. Nazywany bywał sarmackim 
Horacjuszem.

Jego poezję tłumaczono na język angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski itd.

W jego twórczości można wyróżnić 3 okresy: do wyjazdu do Rzymu, studia w 
Rzymie, po powrocie z Rzymu. Po studiach mieszkał i pracował w Wilnie oraz w Warszawie.

Tworzył po łacinie. Jedynym zachowanym dziełem po polsku jest kazanie (Laska 
marszałkowska albo kazanie na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy, W. Marszałka 
Litewskiego, Wilno, 1635) wygłoszone na pogrzebie Jana Stanisława Sapiehy. 

Wydał zbiór lyriki „Trys lyrikos knygos“ (Lyricorum libri tres, Coloniae), który 
ukazał się w 1625 roku. Tylko w XVII wieku książka doczekała się 17 wznowień. 
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Sarbiewski jest przedstawicielem osób reprezentujących kulturę uniwersytecką i 
wykształcenie humanistyczne. Antyk, Biblia oraz łacina – to trzy źródła, na których opierała 
się ta kultura i które karmiły twórczość Sarbiewskiego oraz mu współczesnych. 

Sześć lat po śmierci poety dokonano tłumaczenia zbioru Lyricorum librorum na 
angielski (Odes of Casimire by G. H.,, Princes Armes, St. Paul's Church Yard, 1646). W 
Kolonii ukazało się aż siedem wydań jego wierszy. Jeszcze w XX wieku wydawano po 
węgiersku. 

Pierwszy niekompletny przekład Liryków w tłumaczeniu Władysława Syrokomli 
ukazał się w Wilnie w 1851, kompletny przekład wierszy w tym Liryków Sarbiewskiego w 
przekładzie Tadeusza Karyłowskiego, SI ukazał się dopiero w 1980. 

Pisma teoretyczno-literackie Sarbiewskiego były znane jego studentom, krążyły też w 
odpisach rękopiśmiennych; drukiem ukazały się w wieku XX. Powstały po łacinie. 

Jest autorem takich dzieł jak traktat De perfecta poesi (O poezji doskonałej),  dzieło 
Dii gentium (Bogowie pogan).

Władysław Tatarkiewicz nazywając Sarbiewskiego "pierwszym Polakiem w dziejach 
estetyki" uznał tę koncepcję za barokową zapowiedź romantyzmu. 

Źródła:
http://m.ldkistorija.lt/index.php/istoriniai-faktai/motiejus-kazimieras-sarbievijus-poetas-
laureatas/1337 
http://antologija.lt/author/motiejus-kazimieras-sarbievijus 
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LE00/Eugenija_Ul%C4%8Dinait
%C4%97._Motiejus_Kazimieras_Sarbievijus_-_Antikos_ir_krik%C5%A1%C4%8Dionyb
%C4%97s_sintez%C4%97.LE2100A.pdf 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Kristijonas Donelaitis 

1 stycznia 1714 roku w nieistniejącej już wsi Lazdynele (dzisiejszy Obwód 
Kaliningradzki) urodził się prekursor litewskiej literatury pięknej, pastor luterański, autor 
poematu „Metai“ Kristijonas Donelaitis (pol. Krystyn Donelajtis). Zmarł 18 lutego 1780 
roku w Tolminkiejmach.

Studiował w Królewcu teologię, uczęszczał na zajęcia języka litewskiego. Pracował 
jako nauczyciel. W 1743 roku został ordynowany na luterańskiego pastora. Do końca życia 
mieszkał i tworzył w Tolminkiejmach. Tu zbudował nowy murowany kościół, szkołę, dom 
dla wdów po pastorach, odnowił plebanię. 

„Dzieło życia poety — poemat „Metai”, czyli „Pory roku”, który powstał w latach 
1765-1775, jest swoistą panoramą życia chłopów litewskich w Małej Litwie, regionie 
historycznym Prus Wschodnich.“  Życie chłopów i cykl  pór roku rządzi się tymi samymi 
ustanowionymi przez Boga prawami. Poemat mówi o ich stosunkach z Bogiem, przyrodą, 
innymi ludźmi. Autor gani lenistwo, bezbożność, okrucieństwo, godnymi pochwały cechami 
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człowieka są: pracowitość, pobożność, sprawiedliwość, wierność tradycjom oraz zwyczajom 
narodowym.

Poemat został napisany w latach 70-80 XVIII wieku, lecz opublikowany w 1818 roku.

Poza wierszami i poematami, był autorem bajek (m.in. "Uczta lisa i bociana", "Dąb 
samochwała", "Pies Wielkogłowy", "Bajka o skarabeuszu", "Wilk procesowicz") oraz pieśni. 

Większość jego dzieł ma charakter dydaktyczny. Pisał po litewsku i po niemiecku. 

Źródła:
http://www.mab.lt/Donelaitis/biografija.html 
Honorata Adamowicz, kurierwilenski.lt 
http://antologija.lt/about_text/kristijonas-donelaitis-metai 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Antanas Strazdas (Strazdelis) - niepokorny ksiądz i poeta litewski

9 marca 1763 roku urodziła się poeta litewski i ksiądz katolicki Antanas Strazdas 
(Strazdelis). Jest autorem pierwszego opublikowanego zbioru wierszy litewskich. W 1801
roku zrezygnował z posady wikariusza i został praktycznie niezależnym od władz kościelnych
księdzem o misjonarskim sposobie życia.

W 1814 roku w Wilnie wydał zbiór poezji (11 wierszy, wśród nich 2 pieśni religijne) 
„Giesmės svietiškos ir šventos“. 
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Wiosną tego samego roku zrobił jeszcze jeden nietypowy dla osoby duchownej krok
– wynajął gospodarstwo i zajął się uprawą ziemi. Władze kościelne nie ułatwiały mu z tego
powodu życia. W pismach odpowiadał na zarzuty, potrafił ironizować, zabłysnąć elokwencją, 
cytował Biblię po łacinie. 

Przygotował drugi zbiór wierszy, którego cenzura nie pozwoliła opublikować, 
pomimo usilnych starań autora. Zbiór niestety nie przetrwał do naszych dni.
Za swój niepokorny sposób bycia musiał przymusowo „odpokutować“ w klasztorze w 
Pożajściu w latach 1828-1829. Uciekł z tego swoistego więzienia, szukał schronienia w 
klasztorach, na plebaniach różnych parafii. Zmarł w 1833 roku.

Antanas Strazdas jako pierwszy wykorzystał folklor w poezji litewskiej. 
Wyprowadził poezję litewską ze sfery pieśni religijnych w szeroką przestrzeń światową. W 
jego poezji wartości chrześcijańskie są ściśle powiązane ze światopoglądem narodu. 

Przekazał ideę swojej epoki – pojęcie naturalnej wolności człowieka, którą niszczy 
cywilizacja. Przyroda w jego utworach to nie sielanka, lecz siły witalne. Idylla „Selianka 
aušra“ jest wyjątkowa dlatego, że jest to pierwszy litewski liryczny wiersz, który mówi o tu i 
teraz przeżywanym uczuciu: o wrażeniu jakie budzi wschodzące słońce. Wiele jego wierszy 
są skomponowane jako pieśni, mają refreny. 

Był to niepokorny ksiądz i poeta litewski. Jego nietuzinkową osobowość i życie 
próbowano odtworzyć w sztuce: w literaturze, teatrze, muzyce. 

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1086  
www.xn--altiniai-4wb.info 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Pierwszy litewski badacz flory

15 stycznia 1771 roku urodził się Jurgis Ambraziejus Pabrėža (Pabreż Jerzy, 
pseudonim O. Ambroży) - zakonnik klasztoru Bernardynów w Kretyndze (lt. Kretinga) na 
Litwie, lekarz, botanik, pierwszy litewski badacz flory zachodniej Litwy (Żmudzi). 
Współpracował z botanikami Uniwersytetu Wileńskiego (m.in. z J. Wolfgangiem). Zmarł w 
1849 roku.

Zgromadził zielnik flory tego obszaru, wydał Skutki lekarskie niektórych roślin i 
sposób używania tychże [...] wyjęte z dzieła Szymona Syreniusza (1844), zbierał ludowe 
nazwy roślin w języku litewskim, prowadził badania nad zwyczajami i kulturą ludową.

Zarys flory Litwy przedstawił inny polski botanik, historyk nauk przyrodniczych 
Bolesław Hryniewicz.

Źródła:
http://portalwiedzy.onet.pl/36692,,,,pabrez_jerzy,haslo.html 
http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=27067   
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Liudvikas Gediminas Rėza

9 stycznia 1776 r. w Carwayten na Mierzei Kurońskiej urodził się Ludwig Jedemin 
Rhesa, (lit. Liudvikas Gediminas Rėza)- niemiecko-litewski krytyk, filolog i poeta, pastor
ewangelicko-augsburski, z pochodzenia Kur. Wykładał teologię na Uniwersytecie w 
Królewcu. Kierował Seminarium Języka Litewskiego, które wcześniej uratował przed grożącą
mu likwidacją. 

W 1816 roku przygotował trzecie, w 1824 roku czwarte litewskie tłumaczenie Pisma 
Świętego. Wydał po niemiecku historię litewskiej Biblii „Geschichte der litthauischen Bibel“,
1816 r. 

W 1809 i 1825 r. wydał dwa zbiory poezji po niemiecku obfitujące w motywy 
historyczne, twórczości ludowej, mitologii.

Zajmował się folklorem bałtyckim, korespondował w tej sprawie m.in. z 
Wolfgangiem von Goethe. Przygotował do druku zbiór litewskich pieśni ludowych („ Dainos,
oder littauische Volkslieder"), który przetłumaczono później na kilka języków europejskich. 
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W 1818 roku własnymi środkami wydał książkę Donelaitisa „Metai" („Pory roku“). 
W 1824 roku wydał autorskie tłumaczenia utworów Ezopa na język litewski oraz sześć 
utworów Donelaitisa.

Zmarł 30 sierpnia 1840 w Królewcu. 

Źródło:

http://www.šaltiniai.info/index/details/1080     

Zdjęcie: wikimedia.org
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Motiejus Valančius – organizator ruchu trzeźwości 

16 lutego 1801 roku urodził się Motiejus Valančius (Maciej Kazimierz 
Wołonczewski) – duchowny rzymskokatolicki, pisarz, historyk, etnograf, teolog, biskup 
żmudzki w latach 1849-1875.

W 1828 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był profesorem teologii w Wilnie i 
Petersburgu, a także rektorem seminarium duchownego i gimnazjum w Worniach. W latach 
1849-1875 pełnił funkcję biskupa żmudzkiego.

M. Valančius był miłośnikiem historii i literatury litewskiej, propagatorem 
odrodzenia świadomości narodowej wśród Litwinów. Angażował się w działalność 
społeczną i dydaktyczną.

Jako jeden z pierwszych autorów pisał w języku litewskim. Był autorem pracy 
historycznej o biskupstwie żmudzkim Żemaičių vyskupystė (1848) oraz licznych powieści i 
czytanek, m.in. Vaikų knygelė (1864) i Palangos Juzė (1869).

Po upadku powstania styczniowego i w czasach zakazu druku czcionką łacińską, 
wydanego przez władze carskie, zorganizował przemyt i dystrybucję literatury litewskiej 
drukowanej w Prusach Wschodnich. 
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W 1858 roku zainicjował trwający 6 lat ruch trzeźwości na Litwie. Władze carskie 
zabroniły rozpowszechniać idee ruchu trzeźwości, lecz M. Valančius pisał o tym w swoich 
utworach: Vaikų knygelė,  Palangos Juzė, Pasakojimai Antano tretininko.

W czasach powstania styczniowego M. Valančius nie raz był aresztowany i 
przesłuchiwany, choć represji uniknął. Swoją działalnością starał ocalić jak najwięcej istnień 
ludzkich.

Jego głównym celem było kształcenie człowieka oświeconego, silnego moralnie, 
wierzącego. Pisarz Kazys Binkis tak określił program biskupa M. Valančiusa: On nauczył 
Litwinów czytać, a oni już nigdy tego nie zapomnieli. Zmarł 29 maja 1875 w Kownie.

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1092  
http://www.spchd.lca.pl/strony/pliki/historia/OBOK%20ORLA%20ZNAK%20POGONI.pdf 
http://www.polskieradio.pl/7/15/Artykul/1241223,Od-przemytnikow-ksiazek-do-odrodzenia-
Litwy  
www.xn--altiniai-4wb.info 

Zdjęcie: wikimedia.org 
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Ksiądz - językoznawca

17 stycznia 1835 roku w Oniksztach (lt. Anykščiai) urodził się Antanas Baranauskas
(Antoni Baranowski) – biskup rzymskokatolicki, poeta, językoznawca, biskup pomocniczy
żmudzki w latach 1884–1897, biskup diecezjalny sejneński w latach 1897–1902. Zmarł 26 
listopada 1902 roku w Sejnach. W 1999 roku przy bazylice w Sejnach odsłonięto pomnik 
Baranauskasa.

Litewski poeta okresu romantyzmu, sprzeciwiał się władzy cara i przedstawiał 
sposoby realizacji programu odrodzenia Litwy. W wierszach opisywał piękno ojczystej ziemi,
historię Litwy oraz uczucia religijne i treści narodowe. 
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Działo się to w czasie zakazu druku czcionką łacińską. „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 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” (Kviečiame 
lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 2000, str. 
43).

„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” (Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do 
zwiedzania Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 2000, str. 44). 

Za najważniejszy utwór w jego dorobku uznawany jest poemat Borek 
Oniksztyński (lt. Anykščių šilelis), inspirowany Panem Tadeuszem A. Mickiewicza. 
Napisany w języku litewskim, odegrał znaczącą rolę w historii literatury tego kraju. Jego 
zadaniem było udowodnienie, iż język litewski niczym nie ustępuje innym językom i można 
w nim również uprawiać twórczość poetycką. Poemat został opublikowany w kalendarzu, 
który wydawał Laurynas Ivinskis. 

W pracy naukowej zajmował się badaniem języka litewskiego oraz dialektów. W 
1857 wydał pracę po polsku O żmudzkim i litewskim języku. Specjalizował się w lingwistyce 
porównawczej, opracował zasady ortografii itd. 

Naukowo interesował się również filozofią i matematyką. Tworzył terminologię z 
zakresu matematyki. 

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1032
http://lietuviukalbairliteratura.lt/lietuviu-poetas-ir-kalbininkas-antanas-baranauskas/
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 
2000

Zdjęcie: wikimedia.org
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Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė)

Niezwykle interesująca osobowość odważnej kobiety, szczególnie w świetle niedawno
ujawnionych danych. Kto wie, może trzeba będzie zmienić podręczniki literatury litewskiej :)

4 czerwca 1845 roku w rodzinie szlachty zaściankowej urodziła się przyszła pisarka 
Julija Beniuševičiūtė, pseudonim Žemaitė. 

Dla ludzi jej pokolenia ogromne znaczenia miało powstanie styczniowe. W swojej 
autobiografii niemałą część poświęciła powstańcom (mieszkała w dworku u rodziny, która 
wspierała powstanie). Uwidacznia się jej talent do postrzegania wielowarstwowej realności 
życia. Owa wielowarstwowość jest główną zasadą twórców realizmu, wymagającą od twórcy 
świadomości, otwartości na różnorodność świata, krytycyzmu.

Nie ukończyła żadnej szkoły, co nie było niczym niezwykłym w tamtych czasach. 
Kształciła się w domu oraz mieszkając u rodziny. Wbrew woli rodziny postanowiła poślubić 
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człowieka z niższej warstwy społecznej. Ich życie nie było usłane różami, przenosili się z 
miejsca na miejsca, doczekali się siedmiorga dzieci. 

Julija poznała działaczy na rzecz odrodzenia Litwy i sama włączyła się w działalność 
społeczną. W 1907 roku uczestniczyła w pierwszym zjeździe kobiet litewskich w Kownie. W
Stanach oraz Rosji zbierała datki na pomoc ofiarom pierwszej wojny światowej. Umiała 
wspaniale przemawiać. 

Od dzieciństwa marzyła o zostaniu pisarką. Wspierana przez działacza narodowego 
Povilasa Višinskisa odważyła się wypróbować swoje siły w literaturze. W 1894 roku 
ukazało się jej pierwsze opowiadanie „Rudens vakaras“ („Wieczór jesienny”). Zaczęła 
współpracować na łamach gazet litewskich, poznała innych pisarzy. Aktywnie uczestniczyła 
w życiu społecznym.

Zmarła 7 grudnia 1921 roku w Mariampolu.
Jej twórczość świadczy o witalnej sile tej niezwykłej kobiety, której nie powstrzymały żadne 
niesprzyjające okoliczności. 

Wychodząc za mąż za człowieka z niższej warstwy społecznej pisarka znalazła się w 
interesującej aytuacji – na kulturę prostych ludzi spogląda jednocześnie z wewnątrz, jako 
żona jednego z nich i od zewnątrz – oczami urodzonej szlachcianki. 

Głównym tematem jej twórczości jest życie ludzi ze wsi. Jako pierwsza w centrum 
swojej prozy stawia prostą kobietę, jej doświadczenia i przeżycia. Nie sposób tu nie wymienić
cyklu opowiadań Laimė nutekėjimo („Marti“, „Petras Kurmelis“, „Topylis“, „Sučiuptas 
velnias“, „Neturėjo geros motynos“, „Sutkai“). Dzisiaj to już klasyka literatury litewskiej. 

Źródło: 
http://www.šaltiniai.info/index/details/1107  

Zdjęcie: wikimedia.org 
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Specjalista litewskiej dialektologii Kazimieras Jaunius

18 maja 1848 roku na Żmudzi urodził się znany litewski językoznawca  Kazimieras 
Jaunius. Uczył się w szkołach w miejscowościach Retów, Telsze, Kowno (lt. Rietavas, 
Telšiai, Kaunas). 

W 1871 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kownie, gdzie uczył Antanas 
Baranauskas, którego wkład dla języka litewskiego nie sposób przecenić. Nauczyciel i uczeń
nie zawsze się zgadzali, czasami dochodziło nawet do sporów. A. Baranauskas jednak bardzo 
cenił swojego ucznia. Studiował również w Seminarium Duchownym w Petersburgu. 

Po studiach wrócił na Litwę i został wikariuszem katedry kowieńskiej. Rok później w 
Seminarium Duchownym w Kownie zaczął wykładać różne przedmioty, m.in. język litewski. 
Jego przełożony nie był zachwycony tym jako dużo czasu poświęca innej pracy niż 
działalność duszpasterska, więc postanowił go przenieść. Przez jakiś czas żył i pracował w 
Rosji, gdzie zmarł 9 marca 1908 roku.

Kazimieras Jaunius odegrał bardzo ważną rolę przede wszystkim jako specjalista 
litewskiej dialektologii. Opisał on 6 subdialektów, opracował artykuł o akcentach w języku 
litewskim. W Gramatyce języka litewskiego sklasyfikował dialekty litewskie, opisał kryteria
podziału dialektów i gwar. K. Jaunius również tworzył litewską terminologię gramatyczną. 
Jego zainteresowania lingwistyczne sięgały dalej, analizował on związki języków 
ugrofińskich z bałtyckimi, przygotował trzy słowniki etymologiczne. 

Wybitny polski językoznawca francuskiego pochodzenia Jan Niecisław Ignacy 
Baudouin de Courtenay twierdził, że K. Jaunius jest geniuszem dlatego, że K. Jaunius miał 
fenomenalną pamięć, nieprzeciętne zdolności do określania całości i wyciągania daleko 
idących wniosków bystry umysł, przez całe życie przyswajał nowe informacje naukowe, 
śledził najnowsze osiagnięcia w swojej dziedzinie.

Sekretarzem K. Jauniusa był Kazimieras Būga. Bez A. Baranauskasa nie byłoby K.
Jauniusa, bez Jauniusa nie byłoby K. Būgi. W swoich dziełach zajmował się wszystkimi 
zagadnieniami językowymi. Jak jego nauczyciel Jaunius, tak i on zajmował się dialektologią, 
lecz również etymologią, oddał nieocenione zasługi przy tworzeniu literackiego języka. 

Źródła:
http://www.laiskailietuviams.lt/index.php/1998m-8-rugsejis/8640-kalbininko-kazimiero-
jauniaus-sukaktis-1848-1908 
http://www.grazitumano.lt/mediawiki/index.php/
%C5%BDyma:Kalbininkas_Kazimieras_Jaunius 
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Ksiądz-poeta

Maironis, właściwie Jonas Mačiulis, (ur. 2 listopada [21 października ss.] 1862 r. w 
Pasandravys koło Rosieniów, zm. 28 czerwca 1932 r. w Kownie) – litewski poeta okresu 
romantyzmu, dramaturg, ksiądz katolicki i teolog.

Maironis pod pseudonimem pisał wiersze, które ukazały się w czasopiśmie „Aušra" 
(„Auszra"). Był to pierwszy społeczny, polityczny i literacki miesięcznik, który ukazywał 
się w latach 1883-1886 w tzw. Małej Litwie (Litwa Pruska, dzisiejszy Obwód 
Kaliningradzki). Był to okres zakazu druku czcionką łacińską, obowiązujący w latach 1884-
1904. Czasopismo więc wydawano nielegalnie. Ukazało się 40 numerów.

Program czasopisma „Aušra" był prosty: pokazać narodowi litewskiemu kim był w 
przeszłości, wskazać na niewolę i 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.

„Litwini jednak stanęli do walki, odrzucając wydawnictwa pisane alfabetem 
rosyjskim, mimo że były wydawane w języku litewskim. Litwie brak było świeckiej, 
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postępowej inteligencji, która przewodziłaby walce; wyginęła w czasie powstania 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 końca” (Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do zwiedzania 
Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 2000, str. 43).

„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” (Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do 
zwiedzania Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 2000, str. 44).

Niektóre wiersze Maironisa szybko stały się popularne, przekształciły się w pieśni: 
Lietuva brangi, Oi neverk, matušėle.

Źródła:
Kviečiame lankyti Punską ir Seinus/Zapraszamy do zwiedzania Puńska i Sejn, Puńsk, Aušra, 
2000
http://www.istorikas.lt/konspektai/ausra/ 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Pierwszy prezydent RP mieszkał ... na Litwie

Narutowicz Stanisław (1862–1932), prawnik, działacz społeczny i polityczny ze 
Żmudzi. Ur. 2 IX w Telszach (lt. Telšiai), był synem Jana, powstańca 1863 r., właściciela 
majątku Brewiki (pow. Telsze w gub. kowieńskiej) i sędziego powiatowego z wyboru, oraz 
jego trzeciej żony Wiktorii ze Szczepowskich, bratem Gabriela (1865–1922), pierwszego 
Prezydenta RP. 

Dwór na Żmudzi w pierwszej połowie XIX wieku należał do Antanasa Rene, który w
1866 r. wziął pod swoje skrzydła koleżankę swojej żony wdowę Wiktorię Narutowicz z 
dwójką dzieci Stanisławem i Gabrielem. Osieroceni wcześnie przez ojca, wychowywani byli 
przez matkę.  Nauczycielem domowym był Laurynas Ivinskis, litewski działacz oświatowy, 
który zaszczepił im zamiłowanie do języka litewskiego i żmudzkiego folkloru. 

Narutowicz Stanisław został sygnatariuszem Aktu niepodległości Litwy, Narutowicz 
Gabriel – pierwszym prezydentem RP. Urodził się 17 marca 1865 roku w Telszach. Po 
upadku powstania styczniowego nasiliła się fala rusyfikacji, więc rodzina przeniosła się do 
Lipawy, by dzieci nie musieli uczęszczać do rosyjskich szkół. Więc Gabriel ukończył 
gimnazjum na Łotwie, w Lipawie. 
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Potem jako kierunek studiów wybrał przedmioty ścisłe, wydział matematyczno-
fizyczny uniwersytetu w Petersburgu. Z powodów zdrowotnych nie ukończył uczelni, 
wyjechał do Szwajcarii. Studiował na Politechnice w Zurychu. W czasie studiów pomagał 
Polakom, ściganym przez władze carskie; związany był też z emigracyjną partią "Proletariat".
Uniemożliwiło mu to powrót do kraju, gdyż władze rosyjskie wydały nakaz jego 
aresztowania. Przyjął obywatelstwo szwajcarskie (1895r.), a po ukończeniu studiów pierwszą 
posadę otrzymał w biurze budowy kolei żelaznej w St. Gallen.

Mieszkał i pracował w Szwajcarii, zasłynął jako wybitny specjalista w swojej 
dziedzinie (budowa elektrowni wodnych itd.). 

Przyjąwszy obywatelstwo szwajcarskie Narutowicz przysłużył się nowej ojczyźnie 
budując wiele elektrowni wodnych. Zdobył międzynarodową sławę w swojej specjalności 
kierując budową elektrowni wodnych w państwach Europy Zachodniej. W 1907 roku został 
profesorem w katedrze budownictwa wodnego na Politechnice w Zurychu. Był również 
członkiem szwajcarskiej komisji gospodarki wodnej. W 1915 roku został przewodniczącym 
międzynarodowej komisji regulacji Renu.

W czasie I wojny światowej brał udział w pracach Szwajcarskiego Komitetu 
Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, utworzył Polski Komitet Pomocy Ofiarom 
Wojny (tzw. Komitet Vevey) oraz należał do stowarzyszenia La Pologne et la Guerre w 
Lozannie i stopniowo zbliżył się do koncepcji realizowanych przez Józefa Piłsudskiego. 

We wrześniu 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na zaproszenie 
rządu przybył do kraju. W ciągu kilkunastu miesięcy swojego urzędowania doprowadził do 
odbudowania 270 tysięcy budynków i przeszło trzystu mostów. Kierował także budową 
nowych szos. Współpracował przy regulacji Wisły. Jest mało znanym faktem, że w 1919 roku
zostały przedstawione mu do zaopiniowania plany budowy czterech zbiorników na 
najgroźniejszych dopływach górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na Dunajcu, Porąbce 
na Sole i Mucharzu na Skawie. 

W czerwcu 1920 roku Narutowicz objął stanowisko ministra robót publicznych. 28 
czerwca 1922 roku został ministrem spraw zagranicznych. Wysunięcie jego kandydatury na 
prezydenta było dla niego dużym zaskoczeniem. Wygrał wybory i 11 grudnia 1922 roku 
został zaprzysiężony na Prezydenta RP.

Dlaczego o tym piszę? Sama 18 lat mieszkałam w Telszach, stolicy Żmudzi. Jestem 
Żmudzinką z krwi i kości. A Państwa może zainteresuje dwór w którym mieszkała rodzina 
Narutowiczów, w tym przyszły prezydent.

Źródło:
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/Zemaiciu-bajoras-pirmasis-Lenkijos-prezidentas 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Lazdynų Pelėda

Tym pseudonimem posługiwały się siostry Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė 
(ur. w 1867 roku) oraz młodsza o cztery lata Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė. 

Ich ojcem był Nikodemas Erazmas Ivanauskas (Iwanowski), człowiek o interesującym
życiorysie, zdolny malarz. Korespondował on m.in. z Elizą Orzeszkową, Marią Konopnicką, 
pisał wiersze, które publikowano w gazetach. Artysta o wrażliwej duszy, który imał się 
różnych prac by utrzymać rodzinę. Matka była aż do przesady skromna, nie wypuszczała z 
rąk robótki, „nie myślała samodzielnie”, jak później powiedzą jej córki.

Siostry kształciły się w domu pod okiem ojca, korzystały z ogromnej biblioteki 
domowej. Literatura romantyzmu, czasy zakazu druku czcionką łacińską, litewski narodowy 
ruch odrodzeniowy – to wszystko miało wpływ na decyzje życiowe oraz twórczość sióstr. 
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Pierwszą swoją powieść „Našlaitė“ („Sierota”) Sofija opublikowała w gazecie 
Ūkininkas w 1898 roku. Zawarła znajomość z inną pisarką litewską Gabrielė Petkevičaitė-
Bitė. Pod wpływem idei demokratycznych krytycznie ocenia swoje otoczenie. 
Krytycy literatury sądzą, że Marija zaczęła pisać wcześniej niż siostra. W tygodniku 
literackim Biesiada literacka ukazały się jej wiersze, później powieść „Bez steru” („Be 
vairo”). 

Nie zawsze łatwo ustalić autorstwo konkretnych dzieł, siostry uzupełniały się, jedna 
tłumaczyła z polskiego na litewski twórczość drugiej, poprawiając i dodając coś od siebie. 
Ich twórczość zdominowały niesprawiedliwość oraz zwyczaje społeczne, wielu bohaterów – 
to poszkodowane przez los osoby, np. sieroty, mające budzić współczucie czytelników. 

Przyszło im żyć w trudnych czasach. Ważne jest to, że nie bały się podjąć trudnego 
wyzwania jakim była działalność twórcza kobiet. 

Źródło: 
http://www.šaltiniai.info/index/details/1056 

Zdjęcie: wikimedia.org    
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Ksiądz, działacz, pisarz

W 1869 roku urodził się działacz społeczny, pedagog, ksiądz, krytyk i klasyk 
literatury litewskiej Juozas Tumas-Vaižgantas.

Ze swojego otoczenia wyniósł zamiłowanie do języka i dziedzictwa narodowego, 
miłość do ludzi oraz optymizm. Na świadomość narodową miało wpływ czasopisma Aušra, 
klasyka literatury rosyjskiej zachęciła do własnej twórczości. Po ukończeniu gimnazjum oraz 
seminarium duchowego przyjął świecenia kapłańskie. Mieszkał m.in. na Żmudzi, gdzie 
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rozpoczął działalność patriotyczną. Mieszkał w wielu różnych miejscach, wszędzie aktywnie 
włączał się w działalność społeczną. 

W czasach zakazu druku czcionką łacińską rozpowszechniał zakazaną prasę i książki,
uczył w tajnych szkołach, zakładał szkoły litewskie. Redagował gazety Tėvynės sargas 
(1896–1902) bei Žinyčia (1900–1902), Vilniaus žinios (1907), Viltis (1907–1911), Lietuvos 
Aidas.  Współpracownicy gazet przeciwstawiali się rusyfikacji i polonizacji, dbali o oświatę.

W 1922-1929 r. na Uniwersytecie Litewskim wykładał historię literatury litewskiej. 
Był założycielem Związku litewskich pisarzy i dziennikarzy. Zmarł w 29 kwietnia 1933 roku 
w Kownie.

Pragiedruliai, Dėdės ir dėdienės, Nebylys - to najbardziej znane jego dzieła. 
Interesował go „duch narodu", zagadnienia charakteru litewskiego. W najlepszych swoich 
dziełach w interesujący sposób przedstawił życie społeczne społeczeństwa litewskiego w 
końcu XIX w. i na początku XX w. Był przedstawicielem realizmu, choć w swoisty sposób 
łączył realizm z romantycznym traktowaniem różnych zjawisk. Jego twórczość to prawdziwa 
kopalnia językowa dla pisarzy i czytelników.

Źródła:

http://antologija.lt/author/juozas-tumas-vaizgantas

http://www.rasyk.lt/rasytojai/juozas-tumas-vaizgantas.html

https://vaizgantas.wordpress.com/

Zdjęcie: wikimedia.org
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Kompozytor, malarz i grafik

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (pol. Mikołaj Konstanty Czurlanis, ur. 10 
września?/22 września 1875 w Oranach, zm. 10 kwietnia 1911 w Pustelniku (Marki) koło 
Warszawy) – litewski kompozytor, malarz i grafik. Najwybitniejsza postać w kulturze 
litewskiej przełomu XIX i XX wieku.

Kształcił się w Warszawie w Instytucie Muzycznym. Później kontynuował studia w 
konserwatorium w Lipsku. W 1902 wrócił do Warszawy i podjął naukę w klasie rysunkowej, 
a w latach 1904–1906 studia w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
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Mieszkał i tworzył w Polsce i na Litwie. Prawie wszystkie jego prace można 
podziwiać w Narodowym Muzeum Sztuki w Kownie. 

Wśród polskiej publiczności twórczość Čiurlionisa jest jednak mało znana, co dziwi 
tym bardziej, że związki artysty z polskim środowiskiem twórczym przełomu XIX i XX 
wieku były niezwykle silne.

M.K. Čiurlionis - to niezwykły artysta-wizjoner, w którego twórczości można 
odnaleźć zarówno elementy symbolizmu, art noveau, jak i początki poszukiwań 
abstrakcyjnych. Był artystą niezwykle wszechstronnym – komponował muzykę, uprawiał 
malarstwo i grafikę, pisał poezje. 

Muzyczne doświadczenia i wartości próbował również wyrażać za pomocą języka 
plastycznego – muzyka była często obecna w jego pracach malarskich i graficznych. 

Malarskie fantazje Čiurlionisa łączy niezwykła atmosfera i nastrojowość. To swoiste 
pejzaże wyobraźni, świat z pogranicza snu i magii, duchowych przeżyć i mistycznego 
doświadczenia. W jego twórczości można się również doszukać inspiracji rodzimą kulturą 
litewską. 

Źródła: 
http://ciurlionis.eu/lt/ciurlionis/ 
http://mck.krakow.pl/wystawy/litewska-opowiesc 

Zdjęcie: pl.wikipedia.org

Www.tlumacz-litewskiego.pl

http://mck.krakow.pl/wystawy/litewska-opowiesc
http://ciurlionis.eu/lt/ciurlionis/


Pranas Vaičaitis

10 lutego 1876 roku we wsi Santakai urodził się poeta, tłumacz, prawnik Pranas 
Vaičaitis. Żył tylko 25 lat, nie zdążył w pełni rozwinąć talentu literackiego. W 1887 roku 
rozpoczął naukę w mariampolskim gimnazjum, które wówczas już nie było centrum 
odrodzenia i pielęgnowania ducha litewskiego. W gimnazjum panowała musztra,a nawet 
prześladowania. Vaičaitis wraz z innymi uczniami czytał zakazaną litewską prasę (w latach 
1864-1904 obowiązywał zakaz druku czcionką łacińską), twórczość S. Daukantasa, A. 
Baranauskasa. W wieku 13 lat sam zaczął pisać wiersze.

Rodzice chcieli by został księdzem. Vaičaitis nie odważył się otwarcie przeciwstawić 
się ich woli, więc oznajmił rektorowi seminarium, że nie czuje powołania i tak uniknął nauki. 
Jednak bardzo chciał się uczyć. W 1895 roku rozpoczął studia na wydziale prawa 
Uniwersytetu w Petersburgu. 

Został osądzony w głośniej sprawie Sietynas, gdyż znaleziono u niego ręcznie 
przepisane teksty A. Baranauskasa. Trafił do więzienia, podupadł na zdrowiu, to 
przeszkodziło w ukończeniu studiów. W końcu udało się ukończyć wydział prawa i dostać 
pracę w Bibliotece Akademii Nauk w Petersburgu. Jednak z powodu pogarszającego się 
zdrowia musiał wrócić do ojczyzny, gdzie zmarł 21 września 1901 roku w swojej rodzinnej 
miejscowości.

Jego wiersze balansują na pograniczu realizmu i romantyzmu. Kto wie, być może 
został drugim wieszczem narodowym po Maironisie.

Źródła:
www.maironiomuziejus.lt 
http://mokslai.lt/referatai/kuno-kultura/pranas-vaicaitis.html 
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Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana

8 marca 1877 roku urodziła się pisarka, tłumaczka, pedagog Marija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana. Pochodzi ze szlacheckiej rodziny ze Żmudzi. Utalentowana muzycznie, 
odrzuciła jednak karierę muzyczną. 

Wpływ na wybór życiowej drogi miała znajomość z synem sąsiadów, Povilasem. 
Povilas Višinskis - pisarz litewski, dziennikarz, reżyser, propagator kultury litewskiej, 
działacz polityczny. To on zaproponował by pisała pod pseudonimem Šatrijos Ragana. 
Debiutowała w gazecie Varpas w 1896 roku cyklem prozy „Margi paveikslėliai“. Jeden z 
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pierwszych objawów zmiany litewskiej prozy na bardziej nowoczesną obserwujemy w tych 
trzech niedużych utworach. 
 

W czasach zakazu druku czcionką łacińską trudziła się rozpowszechnianiem 
zakazanej litewskiej prasy. Po śmierci ojca musiała pracować jako nauczycielka, miała 
talent pedagogiczny. 

Wtedy napisała swoje pierwsze opowiadania: „Viktutė “ oraz „Vincas Stonis“. Pisała
również dla dzieci, np. o historii Litwy „Lietuvos senovės septyni paveikslai“ (1905), 
„Istorijos pasakos“ (1907).

Swoje upodobania literackie i zapędy pedagogiczne chciała doskonalić na studiach. 
Wybrała Szwajcarię, gdzie mogły studiować również  kobiety. Potem pracowała w pierwszej 
litewskiej szkole dla dziewczyn (Lt. progimnazija). Podczas I wojny światowej powróciła w 
swoje rodzinne strony, gdzie mieszkała jej rodzina. Tam, na Żmudzi, spędziła 15 lat. Zadbała 
o to, by otwarto tam ambulatorium, dom dla starców. Na plebanii otworzyła biblioteczkę dla 
dzieci. Zmarła 24 lipca 1930 roku w miejscowości Židikai, na Żmudzi. 

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1393  
www.xn--altiniai-4wb.info 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Litewski pisarz Jonas Biliūnas

11 kwietnia 1879 roku w miejscowości Niūronys, niedaleko Onikszt urodził się 
litewski pisarz Jonas Biliūnas. Pseudonimy: Jonas Anykštėnas, J. Barzdyla, J. Niuronis, 
Jonas B-nas, Jonas Bežemis, J. Gražys, Jonas Žaltys, Jonelis, Kazys Tauškutis oraz inne.
Był on prekursorem litewskiej literatury lirycznej. Jego opowiadania są smutne i 
przejmujące. Kto raz przeczytał, zapamięta na zawsze.

W dzieciństwie uczył go nauczyciel domowy, po litewsku daraktorius. Działo się to w
czasach zakazu druku czcionką łącińską. Władze rosyjskie zabroniły wydawać książki po 
litewsku, uczyć w szkołach w tym języku. Dzieci więc uczono po kryjomu, książki 
przemycano przez granicę z Prus. Pisałam już o tym w kilku innych postach na moim blogu.
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Po wstępnym przygotowaniu Jonas Biliūnas, jak wielu innych inteligentów litewskich,
uczył się w gimnazjum w Lipawie (Łotwa). Tam udzielał się społecznie i politycznie.
Wbrew woli rodziny nie chciał zostać księdzem, więc utracił wsparcie najbliższych. Przez 
jakiś czas mieszkał w Lipawie, utrzymywał się z prywatnych lekcji. Potem ukończył 
gimnazjum w Szawlach i pojechał na studia do uniwersytetu do Dorpatu (teraz Tartu). Tam 
studiował medycynę.

Za działalność przeciwko władzom carskim wyrzucono go z uniwersytetu. Nie było 
już możliwości powrotu na studia. Przez jakiś czas mieszkał i pracował na Litwie, dalej 
udzielał się politycznie, współpracował na łamach gazet litewskich (inaczej w tamtych 
czasach chyba nie było można). Potem kontynuował naukę w Lipsku, w Niemczech. Tu 
zachorował na gruźlicę. Ta straszna choroba zbyt wcześnie zabrała wiele utalentowanych 
litewskich inteligentów.

Ponieważ interesował się również literaturą w 1904 roku wyjechał na studia do 
Zurychu. Tu napisał jeden z najbardziej znanych utworów „Laimės žiburys“. W związku z 
pogarszającym się stanem zdrowia wrócił na Litwę, w tym samym roku wyjechał do 
Zakopanego. Nie on jeden tam się leczył. Latem przebywał w swojej rodzinnej miejscowości.
Zmarł w Zakopanem na rękach żony 8 grudnia 1907 roku. Pochowano go w Zakopanem. W 
1953 roku w inicjatywy A. Vienuolisa przeniesiono na Litwę.

Oto kilka najbardziej znanych jego utworów: „Brisiaus galas“, „Kliudžiau“, „Liūdna 
pasaka“ i już wspomniany „Laimės žiburys“.

Źródło:

http://www.šaltiniai.info/index/details/1038 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Pisarz i dyplomata Ignas Šeinius 

3 kwietnia 1889 roku urodził się pisarz i dyplomata Ignas Šeinius. Pisał po litewsku 
i po szwedzku. Przedstawiciel modernizmu, entuzjasta estetyki modernizmu.

Znany nie tylko z powodu jego twórczości, wiele lat pełnił różne funkcje 
dyplomatyczne, był popularny w społeczeństwie.
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Urodził się w rodzinie rolników w miejscowości Šeiniūnai na Litwie. Nazwa 
rodzinnej miejscowości posłużyła mu jako pseudonim. 

Od 1908 roku uczestniczył w życiu literackim na łamach prasy (Šaltinėlis, Aušrinė, 
Viltis), pisał poezję. 

W 1915 roku wyjechał do Szwecji, do Sztokholmu, nauczył się języka szwedzkiego. 
Dużo publikował w szwedzkiej prasie. Ożenił się ze Szwedką  Gertrud Sydoff. W tym samym
roku zaczął publikować po szwedzku swoją twórczość (prozę, poezję). 

Najbardziej ceniony za wczesną twórczość (1910–1914): powieści „Vasaros vaišės”, 
„Bangos siaučia” (1914), „Mėnesiena” (1915). W literaturze litewskiej zaistniał przede 
wszystkim jako autor powieści „Kuprelis”. Powieść została wydana dwa razy. Po raz 
pierwszy ukazała się w 1913 roku w Stanach Zjednoczonych. Na Litwie wtedy mało kto ją 
czytał. W 1932 roku powieść ukazała się po raz drugi, tym razem po zmianach autora, który 
wtedy był już doświadczonym pisarzem. 

Można powiedzieć, że „Kuprelis” to pierwsza litewska powieść o miłości. Taka 
kompozycja jak w tej powieści dotąd była niespotykana w literaturze litewskiej. Czas akcji – 
teraźniejszość i przeszłość.
Powieści „Vasaros vaišės”, „Bangos siaučia“, „Mėnesiena” przyniosły mu sławę 
impresjonisty. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę pracował w przedstawicielstwie 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy w Sztokholmie. Potem mieszkał w Danii i w 
Finlandii. 

W 1930 roku wrócił na Litwę, zamieszkał w Kownie. Tu zajmuje się działalnością 
literacką, zostaje pierwszym przewodniczącym Związku pisarzy litewskich. Od 1935 roku 
mieszka w Kłajpedzie, gdzie aktywnie tworzy. 

Napisał m.in. powieści „Siegfried Immerselbe atsijaunina“ (1934), dramę 
„Diplomatai“ (1938), po szwedzku opowiadanie „Raudonasis tvanas“, powieść „Stebuklo 
belaukiant“, zostały one przetłumaczone na j. fiński i duński. 

O swojej książce „Raudonasis tvanas“ (Czerwony potop) pisał, że minister 
informacji Finlandii oświadczył, że ta książka zastępuję całą armię w walce z komunizmem. 
Sam król Szwecji nie spał trzy noce, dopóki nie przeczytał tej książki.

Uzyskał obywatelstwo szwedzkie, po wojnie mieszkał z żoną w Szwecji. Był znanym 
pisarzem w Skandynawii, włączył się w walkę o niepodległość Litwy, uczestniczył w życiu 
emigrantó1) litewskich. Zmarł nagle 15 stycznia 1959 roku.

Źródło:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1396  

Zdjęcie: wikimedia.org
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Vincas Mykolaitis-Putinas

6 stycznia 1893 roku w Pilotiszkach urodził się Vincas Mykolaitis-Putinas – jeden z 
najbardziej znanych pisarzy litewskich: poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk, historyk i 
teoretyk literacki. Najbardziej znany ze swoich wierszy symbolicznych i noweli „W cieniu 
ołtarzy" (lt. „Altorių šešėly“). W latach 1915-1935 był księdzem, później zrezygnował z 
bycia osobą duchowną.

Twórczość

Uczył się w gimnazjum mariampolskim, gdzie zainteresował się literaturą, 
zafascynowała go poezja patriotyczna Maironisa. Debiutował w prasie w 1911 roku. Jego 
wczesne utwory charakteryzuje wpływ Maironisa: znajdujemy w nich motywy wolności 
duchowej, dążenia do ideału, miłości do ojczyzny, piękna przyrody.

Skłaniał się również do dramy, bliskie mu były motywy historii Litwy. Poezję 
litewską skierował od motywów społecznych do refleksji filozoficznej i bytowej człowieka.
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„W cieniu ołtarzy" - to historia duszy człowieka: dojrzewanie, poznanie siebie i 
świata, kształtowanie się światopoglądu i własnej osobowości.

Do ukazania się noweli „W cieniu ołtarzy" litewska nowele była drugorzędnym 
gatunkiem literackim. On to zmienił raz na zawsze. Jego dzieło biło rekordy popularności. To 
pierwszy litewski bestseller.

Ważne są również jego wiersze z okresu wojny. Po wojnie był pilnie obserwowany 
przez reżym radziecki, zmuszany do pisania ideologicznych utworów. Zajął się 
tłumaczeniem, przetłumaczył Konrada Wallenroda A. Mickiewicza, Sonety krymskie, Pana 
Tadeusza (niedokończona praca), tłumaczył wiersze Puszkina, Lermontowa itd.

Zmarł 7 kwietnia 1967 roku w Kaczerginiach.

Źródło:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1336 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Pisarz z obozu Stutthof

2 lutego 1896 roku urodził się Balys Sruoga, litewski poeta, prozaik, dramaturg i 
teatrolog, profesor Uniwersytetu Litewskiego w Kownie. Był człowiekiem 
wykształconym, o nietuzinkowym talencie literackim, znał kilka języków obcych.

W 1943 roku został aresztowany i przewieziony do obozu koncentracyjnego w 
Sztutowie (Stutthof). Początkowo pracował w komandzie leśnym, potem trafił do pracy w 
obozowej kancelarii, ponieważ znał języki obce. Miał dostęp do dokumentów obozowych, 
więc wykorzystywał to by pomóc więźniom. Uczestniczył w tzw. marszu śmierci. Został 
wyzwolony przez armię rosyjską w 1945 roku.
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Po drugiej wojnie światowej działał i pracował w Wilnie. Represje, jakich doznał w 
Stutthofie, odcisnęły piętno zarówno na jego zdrowiu psychicznym i fizycznym. Zmarł 16 
października 1947 roku w Wilnie. Pochowany na Cmentarzu na Rossie. 

Swoje przeżycia w obozie koncentracyjnym opisał w książce „Dievų miškas“ („Las 
bogów“). Z dużą dozą ironii i czarnego humoru opowiadał nie tylko o sobie, lecz o całym 
życiu w obozie. Znajdziemy w niej nie tylko szczegółowe opisy szpitala, korupcji, stosunków 
między więźniami, ale także portrety oprawców, z którymi – z racji pełnionej funkcji – 
Sruoga często miał do czynienia, to pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć świat, z którym 
zetknął się Sruoga. Autor ciepło wyraża się o solidarności i wzajemnej pomocy więźniów. 

Książkę napisał w ciągu kilku miesięcy, była to pierwsza taka książka na świecie, lecz
władze ówczesnego ZSRR sprzeciwiły się wydaniu książki. Podczas zjazdu pisarzy 
litewskich w 1946 roku ówczesny sekretarz partyjny stwierdził, że Sroga w swojej książce kpi
z więźniów. Już było wiadomo, że o publikacji można zapomnieć. Książkę wydano dopiero w
1957 roku.

Nakładem Muzeum Stutthof, po 48 latach od pierwszego wydania, wznowiono 
wydanie książki "Las bogów". Wspomnienia wzbogacono o posłowie Andrzeja Kasperka pt. 
"Więzień honorowy nr 21319 – Balys Sruoga" oraz ilustracje, których autorką jest Agnieszka 
Wróbel, studentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Książkę można nabyć w księgarni internetowej Muzeum Stutthof.

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1381  
http://antologija.lt/author/balys-sruoga  
http://stutthof.org/node/650  

Zdjęcie: wikimedia.org

Www.tlumacz-litewskiego.pl

file:///C:/Users/Hp/Desktop/http:%2F%2Fwww.%C5%A1altiniai.info%2Findex%2Fdetails%2F1381
http://stutthof.org/node/650
http://antologija.lt/author/balys-sruoga


Pisarka ziemi kłajpedzkiej

23 stycznia 1897 roku we wsi Vanagai urodziła się pisarka ziemi kłajpedzkiej, autorka
powieści autobiograficznych Ieva Simonaitytė. 

Uważana za najznakomitszą pisarkę przedstawiającą losy tego kraju, życie jego 
mieszkańców. Zmarła 27 sierpnia 1978 roku w Wilnie.

Życie i twórczość

Wychowywała się bez ojca. W dzieciństwie poważnie chorowała, miała problemy z 
chodzeniem. Nie chodziła do szkoły, pomagała w gospodarstwie. Czytać nauczyła ją matka. 
Po powrocie z Prus, gdzie się leczyła, podjęła współpracę w prasie w Małej Litwie (Prusy).

Pisać zaczęła pod wpływem wrażeń i przeżyć I wojny światowej.  Ukończyła kursy 
maszynopisania i stenografii, pracowała w redakcjach kilku gazet, później jako tłumacz w 
Sejmiku. Nieduże utwory publikowała w prasie, lecz do 1935 roku jej twórczość była 
praktycznie nie znana. W tym roku za nowelę „Aukštujų Šimonių likimas" została 
uhonorowana Państwową nagrodą literatury litewskiej.

Od 1936 roku poświęciła się wyłącznie pracy twórczej. Spod jej pióra wyszły takie 
dzieła jak „Pavasarių audroj“ 1938 r., „Vilius Karalius“ 1939 r., „Be tėvo“ 1941 r., 
„Pikčiurnienė“ 1953 r., trylogia autobiograficzna „O buvo taip“ 1960 r., „Ne ta pastogė“ 1962
r., „Nebaigta knyga“ 1965 r. 

W swoich nowelach przedstawia swoistość ziemi kłajpedzkiej, dokumentuje życie,
pracę, zwyczaje ludzi tego regionu. W noweli „Aukštujų Šimonių likimas" łączy przeszłość 
i teraźniejszość. Opisuje historię rodziny szlacheckiej, jej transformację z szanowanych i 
honorowych ludzi na prostych, pozbawionych moralnych wartości chłopów. Jako dokładny 
kronikarz skrupulatnie odnotowuje urodziny i zgony rodzinne. Widzimy zmiany jakie zaszły 
na przestrzeni dwustu lat. 

Źródła:
http://antologija.lt/author/ieva-simonaityte 
http://www.almalittera.lt/knyga/aukstuju-simoniu-likimas.html 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Poeta z łagru

11 lutego 1905 roku urodził się litewski poeta neoromantyk Antanas Miškinis. Jego
przyjacielem z lat szkolnych był inny litewski poeta Jonas Aistis. A. Miškinis od dziecka znał 
twórczość ludową, motywy tej twórczości spotykamy również w jego poezji. Kochał ojczyznę
i poezję, nie widział jednej bez drugiej.

Za pomoc ruchowi oporu został skazany przez władze sowieckie i zesłany do łagrów 
w głąb Rosji. Tam na skrawkach od worków cementu, na korze brzozowej napisał Psalmy – 
wizje człowieka walczącego z powszechną utratą człowieczeństwa, opisywał okrutną 
rzeczywistość życia w barakach, prosił Boga o pomoc, przelał tęsknotę za ojczyzną. 
Więźniowie uczyli się Psalmów na pamięć, śpiewali je na tajnych spotkaniach również poza 
murami wiezienia.

Po powrocie z łagru pisał w miarę „poprawnie politycznie“, był to warunek powrotu z 
marginesu literackiego w objęcia Związku pisarzy litewskich. A może jego duch został 
złamany. W latach siedemdziesiątych poeta przemówił serdecznym głosem, powrócił do 
neoromantycznej stylistyki z lat młodości. Zmarł 16 grudnia 1983 roku. 

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1339  
www.xn--altiniai-4wb.info 
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Bernardas Brazdžionis 

2 lutego 1907 roku urodził się klasyk literatury litewskiej, poeta, dramaturg, 
krytyk literacki, pisarz literatury dziecięcej (pseudonim Vytė Nemunėlis) Bernardas 
Brazdžionis. To nie tylko pisarz, on stał się postacią historyczną symbolizującą niezłomność 
ducha litewskiej kultury w czasach niedoli.

Urodził się w północno-wschodniej Litwie. Jego rodzice w 1908 roku na krótko 
wyemigrowali do Stanów. Po powrocie w 1914 roku i mobilizacji ojca, zamieszkał z matką 
na środkowej Litwie. Tu nauczył się czytać z modlitewnika, potem chodził do szkoły. Naukę 
kontynuował w gimnazjum w Birżach (lt. Biržai). Tu wciąż pamiętano byłych uczniów, 
którzy potem stali się znanymi pisarzami: Julius Janonis, Kazys Binkis. W gimnazjum 
panowała żywa atmosfera literacka, więc Brazdžionis rozpoczął swoją twórczość. Od 1924 
roku swoje wiersze publikował w prasie młodzieżowej. 

W latach 1929-1934 Brazdžionis studiował literaturę litewską oraz pedagogikę na 
Uniwersytecie kowieńskim. Tu miał jeszcze większe możliwości do pracy twórczej. Po 
ukończeniu studiów pracował w szkołach, wydawnictwach. Już w 1936 roku zbiór jego 
wierszy „Ženklai ir stebuklai“ (Znaki i cuda) zdobył nagrodę wydawnictwa „Sakalas“. W tym
czasie pod pseudonimem pisał też dla dzieci.
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Jako przedstawiciel neokatolickiego społeczeństwa i literatury, bardzo wcześnie 
zaistniał w literaturze okresu międzywojennego i powojennej. Jego liryka przepełniona 
tragizmu i wizji, motywy biblijne współgrają z modernizmem. 

Pod koniec okresu międzywojennego Brazdžionis był jednym z najbardziej 
wpływowych poetów litewskich. W 1940 roku przyznano mu Nagrodę państwową literatury 
litewskiej. 

W 1941 roku zbiór wierszy Šaukiu aš tautą (Wzywam naród) stał się symbolem 
do walki i klasyką literatury litewskiej.

W 1944 roku było wiadomo, że za swoją działalność może zostać zniszczony przez 
reżym sowiecki, wiec Brazdžionis wyjechał na Zachód. Najpierw mieszkał w Niemczech, 
gdzie włączył się w działalność litewską, potem przeniósł się do Stanów.

Jego twórczość pełniła również funkcję społeczną, broniąc na uchodźstwie tożsamości
litewskiej i egzystencji całego narodu. Wiersze Brazdžionisa stały się klasyką literatury 
litewskiej.

Zmarł 11 lipca 2002 roku w USA.

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/files/literatura/LH00/Tomas_Venclova._Bernardas_Brazd
%C5%BEionis.LH5100A.pdf 
http://antologija.lt/author/bernardas-brazdzionis 

Zdjęcie: wikimedia.org
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Kazys Bradūnas 

11 lutego 1917 roku urodził się litewski poeta Kazys Bradūnas. We wczesnym 
okresie twórczości pozostaje pod wpływem poetów B. Brazdžionisa i J. Aistisa, lecz jego 
wiersze nie są pozbawione oryginalności. 

Pierwszy zbiór jego wierszy Vilniaus varpai (Dzwony wileńskie, 1943) – to swoisty 
zbiór kartek z podróży, opisujący drogie sercu każdego Litwina, lecz jakby odkrywane na 
nowo „miasto obiecane“.

W 1944 roku wyjechał z kraju. Najpierw pracował i tworzył razem z innymi 
emigrantami jeszcze w obozach przejściowych w Europie, potem zamieszkał w Stanach. Po 
odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1990 roku zdecydował się na powrót do ojczyzny.
Jego poezja wywarłą wpływ na takich poetów jak Vytautas Bložė, Justinas Marcinkevičius, 
Marcelijuis Martinaitis, Sigitas Geda.

Źródła:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1216   
www.mokslobaze.lt 
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Anzelmas Matutis (Matulevičius)

7 stycznia 1923 roku w miejscowości Zomčinė urodził się jeden z najbardziej znanych 
pisarzy literatury dziecięcej, zdobywca wielu prestiżowych nagród, poeta Anzelmas 
Matutis (Matulevičius).

Twórczość

Pierwsze wiersze publikował już w wieku 14 lat, w 1937 roku. Dwa lata później został
laureatem dwóch nagród literackich czasopisma „Žiburėlis“.

Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego pracował jako nauczyciel. Całe życie 
tworzył dla dzieci, ćwierć wieku pracy z dziećmi pozwoliło mu poznać je naprawdę dobrze.

Pisał nie tylko o dzieciach, lecz również o ptakach i zwierzętach, które w jego 
wierszach posiadają cechy dziecięce: wesołe, pewne siebie.

W pracy twórczej stosował pewną zasadę: pisać o tym czego brakuje w poezji 
dziecięcej. Chciał stworzyć miłego bohatera, posiadającego cechy i słabości ludzkie, takiego, 
jakiemu dzieci ufaliby i kochali jak przyjaciela.

Nakład jego książek - to ponad milion egzemplarzy. Jego poezja została 
przetłumaczona na kilka języków obcych.

W 1991 roku w Alytusie, w domu w którym A. Matutis mieszkał w latach 1961-1985, 
teraz znajduje się muzeum. Można w nim obejrzeć ponad 5 000 eksponatów związanych z 
jego życiem i twórczością, gabinet i bibliotekę poety, książki jego autorstwa. W muzeum 
organizowane są programy edukacyjne, konkursy dla dzieci.

Po drugiej stronie ulicy, w parku odwiedzających witają rzeźby – bohaterowie jego 
książek.

Zmarł 21 września 1985 roku w Alytusie.

Źródło:
http://www.rasyk.lt/rasytojai/anzelmas-matutis.html 
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Algirdas Jonas Budrys

9 stycznia 1931 roku w Królewcu, w rodzinie konsula generalnego Litwy urodził się 
znany pisarz fantastyki naukowej pochodzenia litewskiego Algirdas Jonas Budrys. Gdy 
miał 5 lat ojciec został wysłany do USA i tam zastała ich wojna. Po zajęciu Litwy przez 
Armię Czerwoną ojciec Budrysa odmówił powrotu do kraju i cała rodzina otrzymała azyl 
polityczny. Obywatelstwo amerykańskie Budrys otrzymał dopiero ok. 1989r. Budrys 
ukończył University of Miami oraz Uniwersytet Columbia. 

Pisał pod pseudonimami: Frank Mason, John A. Sentry, Paul Janvier, William 
Scarff, Robert Marner, David C. Hodgkins, Ivan Janvier, Alger Rome. 

Debiutował opowiadaniem The High Purpose w Astounding Science Fiction w 1952 
roku. Od tego samego roku datuje się jego praca w charakterze edytora i menadżera ds. 
wydawnictw science fiction w oficynach Gnome Press i Galaxy Science Fiction. 

Własne utwory podpisywał początkowo pseudonimem "John A. Sentry", będącym 
anagramem własnego nazwiska. Wydana w 1960 roku nowela Rogue Moon została 
nominowana do nagrody Hugo. Potem był jeszcze kilkakrotnie nominowany do Hugo i 
Nebuli, ale zdobył tylko nagrodę Nagrodę Pielgrzyma za wkład w krytykę fantastyczną 
(2007). Algis Budrys pracował także dla kontrwywiadu USA jako tłumacz z litewskiego.

Źródło:
http://lubimyczytac.pl/autor/35335/algis-budrys 
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Poeta Marcelijus Martinaitis

1 kwietnia 1936 roku urodził się jeden z najznamienitszych poetów litewskich 
Marcelijus Martinaitis. Pisał również eseje, dramaty, tłumaczył, był działączem ruchu 
narodowego Sąjūdis. Ukończył moją Alma Mater, czyli Uniwersytet Wileński. Wykładał tam 
gdy tam studiowałam. Miałam zaszczyt poznać go osobiście. Założył kółko studentów 
literatów. 

Jego poezję nie tylko czytano, lecz również śpiewano. Niektóre jego wiersze stały 
się znanymi piosenkami, np. „Tu numegzk man, mama, kelią“, „Kai sirpsta vyšnios 
Suvalkijoj“, „Kukutis savo laidotuvėse“. 

W 1998 roku został laureatem Narodowej nagrody kultury i sztuki. W pierwszych 
jego wierszach, pisanych w latach 60., jeszcze znajdziemy oficjalne motywy, lecz później 
krytycznie odnosił się tego. Twierdził, że z biegiem czasu, jak sam twierdził poczuł smak 
poezji, wyczuł zapach języka, usłyszał słowa w kontekstach, w oświetlonych przestrzeniach.

W późniejszych zbiorach lirycznych głównym tematem jest wznowienie więzi z 
przyrodą, rekonstrukcja zerwanej więzi cywilizacji rolniczej. Całe stulecia naród litewski 
widział siebie jako naród rolników, związanych z ziemią, nie z morzem.
 

Martinaitis uważał, że poeta powinien opisywać nie własne przeżycia, lecz być 
swoistym kanałem przekazu, odbierającym wieści z przeszłości i posyłającym je w 
przyszłość.

Z drugiej strony, poeta podkreślił, że jego stosunek z ojczyzną i kulturą nie jest 
jednoznaczny. Sprzeczny stosunek osoby i świata widzimy w balladach „Kukučio baladės” 
(1977, 1986). 

Styl poety charakteryzuje oszczędność i przejrzystość, szczególnie w porównaniu z 
innymi poeta modernizmu.
Jego pogrzeb w kwietniu 2013 roku stał się wydarzeniem narodowym.

Źródło:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1309 
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Sigitas Geda

4 lutego 1943 roku w rejonie łoździejskim urodził się litewski poeta, eseista i 
tłumacz, jeden z inicjatiorów powstania Sąjūdisu Sigitas Geda.

Debiutował w 1966 roku tomikiem wierszy „Pėdos“ (Stopy). Rok później przystąpił 
do Związku Pisarzy Litewskiej SRR. W 1984 wydał zbiór poezji Szpak pod księżycem 
(Varnėnas po mėnuliu), za który otrzymał nagrodę państwową. Później opublikował Pieśni lat
siedmiu (Septynių vasarų giesmės, 1991) i Budowę Babilonu (Babilono atstatymas, 1994). Za
ostatnią publikację również dostał nagrodę państwową.

W 2001 roku ukazał się jego tomik poezji Sokrates rozmawia z wiatrem (Sokratas 
kalbasi su vėju) uznany przez Litewski Związek Pisarzy za najlepszą książkę roku. Zdobył 
również inne nagrody literackie.

W jego poezji wyczuwamy mistyczny związek pomiędzy przeszłością i 
teraźniejszością, przeplatają się motywy starej litewskiej mitologii oraz mity Wschodu, 
motywy średniowiecza oraz biblijne.

Od 1992 do śmierci pracował jako redaktor literacki pisma Ateny Północy (lt. 
Šiaurės Atėnai). Jego utwory były tłumaczone na języki polski, rosyjski, łotewski, norweski, 
szwedzki i niemiecki. Wybory jego wierszy ukazały się w tłumaczeniu na angielski, 
niemiecki i szwedzki.

Przekładał m.in. Omara Chajjama, Dantego, François Villona, Novalisa, Adama 
Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Charles’a Baudelaire’a, Edagara Lee Mastersa, Rainera 
Marię Rilkego, Georga Trakla. Marinę Cwietajewą, Annę Achmatową, Osipa Mandelsztama, 
Paula Celana, Czesława Miłosza, Iosifa Brodskiego, Giennadija Ajgiego, Wisławę 
Szymborską. 

Zmarł 12 grudnia 2008 roku w Wilnie.

Źródło:
http://www.šaltiniai.info/index/details/1237 
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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.

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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