100-lecie odrodzonej Wszechnicy
Wileńskiej
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Romuald Mieczkowski (Wilno)
Rok 2019 bogaty jest w rocznice, wspomnę tylko o tych ogólnopaństwowych –
historycznych i kulturalnych. Jak ogłosił Sejm Litewski, będzie to m.in. Rok
Juozasa Naujalisa – z okazji 150-lecia urodzin kompozytora, pisarza Juozasa
Tumasa-Vaižgantasa (też 150-lecie), Rok Misji Jezuitów na Litwie – mija 450.
rocznica, dzięki czemu pozyskaliśmy Akademię Wileńską, związana z Polską;
Rokiem Żmudzi i nawet Rokiem Lokalnych Nazw – jakiż do wdzięczny temat do
twórczych obchodów!
Do tych dat dodam jeszcze jedną, może skromną, lecz – chciałbym mieć taką
nadzieję – ważną dla naszego środowiska: w tym roku mija 30 lat od ukazania się
numeru 1 dwutygodnika, a potem kwartalnika „Znad Wili”, czasopisma
postrzeganego też jako pewnego rodzaju zjawisko interdyscyplinarne,
pomysłodawcy wielu inicjatyw, w tym spotkań poetyckich „Maj nad Wilią”.

W Polsce jest to m.in. Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (100-lecie
urodzin), Stanisława Moniuszki (200-lecie urodzin), Unii Lubelskiej (450 lat), a
także pianistki Marii Szymanowskiej oraz kompozytorki i skrzypaczki Grażyny
Bacewicz. Niektóre wydarzenia na szerszą skalę, w wymiarze polsko-litewskim,
jak uczczenie „okrągłej” rocznicy urodzin Moniuszki, już są obchodzone bądź
hucznie zapowiadane – głównie z inicjatywy strony polskiej odbędą się koncerty,
wystawy, konferencje i sympozja, odpowiednio swoje nagłośnienie ma rocznica
unii w Lublinie, władze którego chcą współpracować ściślej ze stroną litewską.
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Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” ma tę osobliwość, że
staramy się brać na wokandę tematy, będące trochę na uboczu, nieobchodzone
nagminnie, preferując ich charakter nie tyle lokalny, co dotykający naszej Ziemi.
To nie oznacza, że nie nawiązujemy do innych dat i wydarzeń. Wiele ich w tym
roku nawiązuje wciąż do 100-lecia odzyskania niepodległości w naszych krajach i
tutaj zdziwiło mnie to, że milczeniem pominięta została setna rocznica odrodzenia
Wszechnicy Wileńskiej (a ta data koresponduje z 440-rocznicą jej założenia), z
imieniem Stefana Batorego, zasłużonego monarchy dla Wilna i jego akademii
jezuickiej.

Jest to materia dość delikatna, zważywszy, że sto lat temu, w kwietniu 1919 roku
okupowane przez bolszewików Wilno przeszło w polskie ręce. Nie wdając się w
dyskusje historyczne, a tylko nazywając fakty po imieniu, nie można tak ważnej
daty odrodzenia Alma Mater Vilnensis pominąć milczeniem, jeśli chodzi o okres
międzywojenny. USB ma ogromne zasługi nie tylko dla miasta Wilna, dla Polski i
Litwy, ale też dla regionu. To nie tylko bardzo aktywna placówka naukowa, ale i
kulturalna. Tu pod kierunkiem prof. Ferdynanda Ruszczyca wykształciła się cała
plejada wybitnych artystów malarzy, tu działała mocna kuźnia talentów literackich
– nie da się wyobrazić sobie bez uniwersytetu „Żagarów” i Śród Literackich,
soczystej publicystyki w prasie wileńskiej tamtego okresu. Nie sposób przy tej
okazji nie wspomnieć Czesława Miłosza, wspaniałych polonistów i filologów
Stanisława Pigonia, Stefana Srebrnego. W murach uczelni kształcił się
przyszły największy historyk i specjalista prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego –
prof. Juliusz Bardach.
Była to placówka, w której kształcili się Litwini, zaś fakt ten pozostaje mało znany.
Tutaj dyplomy zdobywali absolwenci pochodzenia żydowskiego, mocne korporacje
mieli Białorusini oraz przedstawiciele innych narodowości.
I o tym chcielibyśmy mówić podczas konferencji na Uniwersytecie Wileńskim, w
innych miejscach. Mam nadzieję, uda się nawiązać kontakt z Uniwersytetem
Mikołaja Kopernika w Toruniu, który w dużym stopniu powstał na bazie
Uniwersytetu im. Stefana Batorego. Z dalekiej Australii przybędzie poetka i
publicystka Bogumiła Żongołłowicz, która będzie mówiła o swym wileńskim
krewnym, ks. Bronisławie Żongołłowiczu, urodzonym w Datnowie, od 1919
roku profesorze prawa kanonicznego Uniwersytetu im. Stefana Batorego, a w
latach 1930-1936 wiceministrze wyznań religijnych i oświecenia publicznego,
pośle na Sejm RP. Zainteresowaniem zapewne będzie się cieszyć wykład
Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie o
przedwojennej poligrafii wileńskiej (najlepiej razem z wystawą Wilno w papier
zaklęte. Poezja i typografia nad Wilią).
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Podczas festiwalu odbędzie się promocja wielu ciekawych książek, w tym albumu:

Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej. Kroże ‒ Krzemieniec ‒ Podoliniec.
Tradycja szkół jezuickich w dawnej Rzeczypospolitej sięga XVI stulecia – i
nawiążemy do jej 450-lecia. Wśród takich placówek w wielu miejscowościach
Wielkiego Ksiestwa Litewskiego wyróżnia się też Kolegium w Krożach, którego
kadra wywodziła się w znacznej mierze z uczeni wileńskiej. Prezentacji albumu
dokona autor opracowania, dr Jan Skłodowski, który napisał:
Kroże na Żmudzi, Krzemieniec na Wołyniu i Podoliniec na Spiszu ‒ to trzy
odległe od siebie miasta, położone dziś w granicach różnych państw ‒ Litwy,
Ukrainy i Słowacji. Niegdyś odegrały ważną rolę nie tylko w dziejach
Rzeczypospolitej, lecz także całej Europy, jako ważne ośrodki edukacyjne i
kulturotwórcze, do których zjeżdżali zarówno uczniowie chętni do zdobycia
dobrego wykształcenia, jak i wykładowcy z różnych krajów europejskich. Dzięki
temu tak miasta, jak i ich szkoły porównywane były do kolebki oświaty ‒ Aten
lub do szacownych uczelni o wielowiekowej tradycji, stąd też przyjęło się
nazywać Kroże – Atenami Żmudzkimi, Krzemieniec – Atenami Wołyńskimi, a
Podoliniec – Spiskim Oksfordem.
Publikacja wykorzystuje bogaty materiał archiwalny, udostępniony m.in. przez
biblioteki – Uniwersytetu Wileńskiego, Litewskiej Akademii Nauk im.
Wróblewskich oraz Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie (na
prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie).
Przygotowywany program wygląda imponująco i zawiera nowe pozycje, w tym
planowane jest odwiedzenie Państwowego Archiwum w Wilnie, placówki unikalnej
i wciąż kryjącej w sobie wiele tajemnic. W dniu objazdowym planujemy odwiedzić
miejscowości podwileńskie, m.in. Borejkowszyznę, gdzie Władysław Syrokomla
podejmował Stanisława Moniuszkę, tzw. Republikę Pawłowską.
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Spodziewam się, że „geografia” krajów i miast, skąd przybędą nasi goście, będzie
i tym razem szeroka, obejmie m.in. Australię, USA, Szwecję, Niemcy.
Zapowiedział swój przyjazd Gregory (Grzegorz) Wróblewski, który po raz
pierwszy na język szwedzki przetłumaczył Stepy Akermańskie Adama
Mickiewicza. Jak i w poprzednich latach, odbędzie się kolejna edycja festiwalu
filmowego EMiGRA, którą poprowadzi Agata Lewandowski. Przybędzie wielu
twórców z innych krajów, nie zabraknie artystów sceny i estrady – rozmowy i
przygotowania są w toku, jeden potwierdzony – z recitalem Zegarmistrz Świata
Purpurowy wystąpi Tadeusz Woźniak. Potwierdził swój udział znany poeta i
prozaik Tomasz Jastrun.
XXVI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” odbędzie się w
dniach 26-30 maja. Program zostanie ogłoszony na naszych stronach,
mam nadzieję, upowszechniony zostanie w mediach polskich na Litwie (i

nie tylko). Zapraszam serdecznie do udziału.

