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Jos ekscelencijai
Lietuvos Respublikos Prezidentei
Daliai Grybauskaitei

tarpininkaujant

Lietuvos Respublikos ambasadai Lenkijoje
Al. Ujazdowskie 14
00-478 Varšuva

ATVIRAS LAIŠKAS

Didžiai Gerbiama Prezidente,

išreiškiame  nuoširdų  susirūpinimą  dėl  pastarųjų  dienų  Lenkijos  ir  Lietuvos  santykių 
pablogėjimo. Mūsų draugijos nariais yra  Lenkijos bajorų  ir Lietuvos didikų palikuonys,  
kurie  bendromis  pastangomis  kūrė  Abiejų  Tautų  Žečpospolitą,  todėl  visa  širdimi 
nerimaujame dėl Lenkijos ir Lietuvos nesutarimų.

Tarpvalstybiniai  Lenkijos  ir  Lietuvos  santykiai  priklauso  didžia  dalimi  nuo  to,  kokių 
žingsnių Lietuvos valdžia imasi  lenkų tautinės mažumos Lietuvoje atžvilgiu.  Pastarųjų 
mėnesių įvykiai rodo, kad šiuomet šiuo aspektu reikalai klostosi ne per geriausiai. Daug 
kalbama  apie  švietimo  įstatymo  pataisas,  kurių  pasekoje  sumažės  lenkiškų  mokyklų 
Lietuvoje,  o  tose,  kurios  nebus  uždarytos,  lenkų  kalbos  svarba  silpnės.  Vis  dar  lieka 
neišspręstas lenkiškų pavardžių Lietuvoje rašymo klausimas. 

Anaiptol  nekeliame  sau  tikslo  kištis  į  Lietuvos  politikos  vidaus  reikalus,  tuo  labiau 
nesiūlome  konkrečių  teisinių  sprendimų  aukščiau  iškeltiems  klausimams.  Norime  tik 
atkreipti  dėmesį  į  platesnį  reiškinį,  kurio  požymiais  yra  išvardintos  problemos.  Šis 
reiškinys  pasireiškia  tuo,  kad  bandoma  išstumti  iš  viešosios  ir  oficialiosios  erdvės 
Lietuvoje bendros Lenkijos ir Lietuvos praeities likučius.

Mums, Abiejų Tautų Respublikos palikuonims, tokia tendencija yra visai nesuprantama. 
Kyla  įspūdis,  kad Lietuvos  valdžiai  bendra Lenkijos  ir  Lietuvos  praeitis  bei  iki  šiol  likę 
aiškūs istoriniai pėdsakai, tarp kitko lenkų tautinė mažuma, yra balastas, kurio bandoma 
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atsikratyti,  nes tai tarsi praeities liekana ir akivaizdūs ženklai įrodantys, jog neapibrėžti 
priešiški lenkų veiksmai ilgus šimtmečius buvo neva nukreipti valdyti Lietuvą ir lietuvius. 

Nesutinkame su tokia bendros Lenkijos ir Lietuvos praeities interpretacija. Pabrėžiame, 
kad mūsų požiūris į  Lietuvos ir Lenkijos santykių istoriją apima neabejotinai ir Lietuvos 
kontekstą. Nes Lenkijos bajorų draugijos nariais yra Lietuvos garsių giminių palikuonys, 
kurie nuo pradžios aktyviai dalyvavo stiprinandami Lenkijos-Lietuvos sąjungą ir kurdami 
Abiejų  Tautų  Žečpospolitą.  Mūsų  manymu,  reikėtų,  atsižvelgus  į  šį  platesnį  istorijos 
kontekstą,  pabrėžti,  kad netinkama yra  vaizduoti  Lietuvos  ir  Lenkijos  istorinę  sąjungą 
kaip lenkiškojo dominavimo ir bandymų valdyti Lietuvą laikotarpį. Manome, kad būtent 
kokia mūsų bendros istorijos interpretacija leidžia paaiškinti šiuometinių Lietuvos vadovų 
sprendimus, akivaizdžiai skriaudžiančius lenkų tautinę mažumą. 

Galbūt pirmame bendrų santykių etape ir buvo lenkiškos pusės kultūrinė ir civilizacinės 
persvara. Tačiau negalima nepastebėti, kad toliau istorinis balansas yra palankus Lietuvai.  
Būtent Lietuvai esame dėkingi už Jogailaičių giminę - vieną didžiausių karališkųjų giminių 
Europoje.  Tai  iš  Lietuvos  Didžiosios  Kunigaikštystės  žemių  yra  kilusios  magnatų  ir 
aristokratų giminės, kurių atstovams teko  reikšmingas vaidmuo Žečpospolitos istorijoje, 
o laikui bėgant jų palikuonis tapo Lenkijos elitu.  Iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
bajorų yra kilęs  ir  Adomas Mickevičius  – puikus romantizmo poetas  ir  bendras lenkų-
lietuvių  tautinis  lobis,  jo  lenkų  kalba  rašyti  kūriniai  amžiams tapo  Lenkijos  literatūros  
pasididžiavimu.  Galiausiai  negalima  nepastebėti  ir  to,  kad  daugelis  šių  dienų  Lenkijos 
mokslo, kultūros ir politikos elito turi lietuviškų šaknų. Ir tokių pavyzdžių galima pateikti 
daug daugiau. Ar iš tikrųjų situacijoje,  kai  lietuviškas elitas vyrauja Lenkijos politikos ir  
socialiniame gyvenime, galima kalbėti apie Lenkijos dominavimą Lietuvos atžvilgiu?

Akivaizdu,  kad  šiandien  galime  skirtingai  vertinti  atskirus  mūsų  protėvių  politinius 
veiksmus. Tačiau jie visada buvo grindžiami jų politine išmintimi ir teisingu pasirinkimu 
neretai  laviruojant tarp prieštaringų interesų, bet jokiu būdu  ne bandymais vienos pusės 
dominuoti  kitos  atžvilgiu.  Būtent  tokiais  būdais  mūsų  protėviai  sukūrė  Abiejų  Tautų 
Žečpospolitą – laisvės ir demokratijos pavyzdį nedemokratinėje anų laikų Europoje. Tai 
yra mūsų bendras ir didis turtas, kuri turime puoselėti ir perduoti kitoms kartoms. 

Lenkijos pėdsakai Lietuvoje turi lietuviams kelti pasididžiavimą dėl bendrų pasiekimų, o 
ne  susierzinimą  dėl  ženklų  neva  rodančių  Lenkijos  dominavimą  Žečpospolitos  laikais 
(deja, būtent tai pastaruoju metu kartais galima įžvelgti Lietuvos vadovų sprendimuose). 

Todėl būdami nuoširdžiai  susirūpinę įtemptais  Lietuvos ir  Lenkijos santykiais,  tiesiogiai  
kreipiamės į Jus, Jūsų Ekselencija, prašydami gerbti ir ypatingai saugoti lenkų mažumos 
teises Lietuvoje bei ypatingai rūpintis bendros Lenkijos ir Lietuvos praeities pėdsakais.  
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Tikimės, kad Jūsų padėdami, Gerbiama Prezidente, būsime išgirsti ir kitų Lietuvos vadovų. 
Puoselėkime ir skleiskime mūsų bendrą  Lenkijos ir  Lietuvos istorinį  turtą bei bendros 
praeities  vaisius,  nes  tai  yra  tie  reiškiniai,  kuriais  ir  lenkai,  ir  lietuviai  gali  ir  privalo  
didžiuotis. 

Lenkijos bajorų draugija yra pasiruošusi paremti bet kokią Jūsų Ekselencijos,   Lietuvos 
vyriausybės  bei  Lenkijos  valdžios  iniciatyvą,  kuria  būtų  siekiama  stiprinti  kaimyninius 
santykius  ir  palaikyti  lenkų  tautinę  mažumą  Lietuvoje  bei  lietuvių  Lenkijoje,  kad  jos 
išsaugotų savo kalbą, kultūrą ir tradicijas, o svarbiausia, kad toliau būtų gyvu turtingos ir  
įvairialypės bendros istorijos liudijimu.

Pagarbiai,

(-) Henryk Grocholski
Lenkijos bajorų draugijos Valdybos pirmininkas

(-) Zenon Ilcewicz
Lenkijos bajorų draugijos Valdybos sekretorius

(-) Michał Niemirowicz-Szczytt
Lenkijos bajorų draugijos narys

(-) Henryk Wąsowski
Lenkijos bajorų draugijos narys

Žiniai:

1) Lenkijos Respublikos Prezidento.

2) Lenkijos Respublikos Parlamento Pirmininko.

3) Lenkijos Respublikos Senato Pirmininko.

4) Parlamentinės užsienio reikalų komisijos.

5) Parlamentinės komisijos ryšiams su lenkais užsienyje.

6) Senato užsienio reikalų komisijos.

7) Senato emigracijos ir susiekimo su lenkais užsienyje komisijos.
8) Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministro
9) žiniasklaidos
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