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które odbędzie się 

  
w dniu 17 stycznia 2023 roku (wtorek) 
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https://zoom.us/j/95142607929  

 
Dr Małgorzata Kasner 

przedstawi referat pt. 

Transmisja pamięci o Litwie, Wilnie i byłych Kresach Wschodnich na przykładzie 
obchodów Roku Józefa Mackiewicza (2022) na Litwie. 

W 120-tą rocznicę urodzin Józefa Mackiewicza (1902-1985) Sejm RP „uznając wielkość jego 
dorobku wytrwale wspierającego idee: niepodległości Polski, wolności i przyjaznego 
współistnienia narodów Europy Środkowo-Wschodniej i niezłomnego oporu przeciwko 
komunizmowi, oraz uniwersalne wartości jego prozy literackiej – ustanawia rok 2022 Rokiem 
Józefa Mackiewicza”. 21 stycznia 2022 r. Rok Józefa Mackiewicza zainaugurowano także w 
Wilnie; w Domu Kultury Polskiej zorganizowano dyskusję polskich i litewskich historyków pt. 
Józef Mackiewicz z perspektywy XXI wieku. Jeden z jej uczestników prof. Andrzej Pukszto 
(Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) powiedział: „Na Litwie Józef Mackiewicz wśród 
Litwinów, ale też wśród mieszkających tu Polaków nie jest zbyt dobrze znany, jest tu dopiero 
odkrywany”. Dodatkowo ten przekaz jest niejednoznaczny i wielowątkowy, co oczywiście z 
perspektywy badawczej jest wartością naddaną, z drugiej zaś strony utrudnia identyfikację ze 
spuścizną tak złożonej osobowości.  Czesław Miłosz w eseju „Koniec Wielkiego Xięstwa (O 
Józefie Mackiewiczu” (1989) napisał: „Nie umiałbym go sobie wyobrazić jako literata 
Warszawy czy Krakowa. Mieszkał w mieście, które było dla niego nadal stolicą Wielkiego 
Xięstwa Litewskiego i był tego kraju patriotą. Myślę, że już dzisiaj trudno jest młodszym 
pokoleniom przedstawić sobie, o jaki splot lojalności tutaj chodziło i dlaczego tacy jak on z 
równą niechęcią odnosili się do patriotów polskich, jak do patriotów litewskich czy 
białoruskich. (…) Miałem dla niego szacunek jako dla pisarza, a też człowieka dobrej woli, 
który robi co może, i tego szacunku nigdy się nie pozbyłem. Co nie przeszkadzało mi 
zastanawiać się nad jego pokrętnymi losami. Pośród szlachty Wielkiego Xięstwa niemało było 
krwistych awanturników, do których zaliczyłbym jego brata Stanisława, ale znany też był typ 
awanturnika cichego a zaciekłego, co to nie popuści. Tak właśnie przedstawiam sobie Józefa”.  

W swoim wystąpieniu chciałabym się skoncentrować na zagadnieniu transmisji pamięci o 
Litwie, Wilnie i dawnych Kresach Wschodnich na przykładzie postaci Józefa Mackiewicza, a 
dokładnie jej rocznicowych prezentacjach. Transmisję pamięci rozumiem jako zachodzące w 
„społecznych ramach pamięci” (danym środowisku społeczno-kulturowym) procesy 
komunikacji jednostki z innymi ludźmi (Głowacka-Grajper 2016; Welzer 2009). Interesuje 
mnie treść przekazu (co jest transmitowane? np. w artykułach prasowych, reportażach, 
wystawach, konferencjach, publikacjach rocznicowych),  jego formy i strategie, a także 
dynamika w kontekście aktywnie realizowanej polityki historycznej, czyli Roku J. 
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Mackiewicza. Dodatkowo postaram się odpowiedzieć na pytanie o kierunki transmisji „pamięci 
Józefa Mackiewicza”.  W tym celu wykorzystam koncepcję społecznego podziału pracy 
mnemonicznej (Margalit 2004; Kansteiner 2014), która pozwoli mi na wstępne 
scharakteryzowanie „producentów, konsumentów” oraz „sprzedawców” pamięci (Kapralski 
2010).  

 

Propozycje lektur: 

Bolecki, W. (2007; 2022). Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu.  

Miłosz Czesław - Koniec Wielkiego Xięstwa (O Józefie Mackiewiczu) - Józef Mackiewicz 
(jozefmackiewicz.com) 

Jedynie prawda jest ciekawa  (portal internetowy polskiej młodej inteligencji, absolwentów 

polskich uczelni pochodzących z Wilna)  

Inauguracja Roku Józefa Mackiewicza w Wilnie – Kurier Wileński (kurierwilenski.lt) 

"Na zawsze razem" - reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej o Józefie Mackiewiczu - 
Bing video 

Pisarz dla wtajemniczonych. Kończy się Rok Józefa Mackiewicza | Gazeta Pomorska 

“Podkreślał wielonarodowość i tolerancję Wilna”. W stolicy Litwy inaugurowano Rok Józefa 
Mackiewicza - Belsat TV 

 

https://jozefmackiewicz.com/milosz-czeslaw-koniec-wielkiego-xiestwa-o-jozefie-mackiewiczu/
https://jozefmackiewicz.com/milosz-czeslaw-koniec-wielkiego-xiestwa-o-jozefie-mackiewiczu/
https://jedynieprawda.org/
https://kurierwilenski.lt/2022/01/25/inauguracja-roku-jozefa-mackiewicza-w-wilnie/
https://www.bing.com/videos/search?&q=Rok+J%c3%b3zefa+Mackiewicza&docid=608008494504083581&mid=6010ECBBD2F8E54894CC6010ECBBD2F8E54894CC&view=detail&FORM=VIRE&rvsmid=3640D5B687B3A8D49A0B3640D5B687B3A8D49A0B&form=VDQVAP&ajaxhist=0
https://www.bing.com/videos/search?&q=Rok+J%c3%b3zefa+Mackiewicza&docid=608008494504083581&mid=6010ECBBD2F8E54894CC6010ECBBD2F8E54894CC&view=detail&FORM=VIRE&rvsmid=3640D5B687B3A8D49A0B3640D5B687B3A8D49A0B&form=VDQVAP&ajaxhist=0
https://pomorska.pl/pisarz-dla-wtajemniczonych-konczy-sie-rok-jozefa-mackiewicza/ar/c15-16979883
https://belsat.eu/pl/news/21-01-2022-podkreslal-wielonarodowosc-i-tolerancje-wilna-w-stolicy-litwy-inaugurowano-rok-jozefa-mackiewicza/
https://belsat.eu/pl/news/21-01-2022-podkreslal-wielonarodowosc-i-tolerancje-wilna-w-stolicy-litwy-inaugurowano-rok-jozefa-mackiewicza/

