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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego oraz do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Z wielkim niepokojem przyjêliœmy informacjê o planie litewskiego ministra oœwiaty i nauki w sprawie
likwidacji Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk oraz o przeniesieniu jej zbiorów do innych bibliotek. Ju¿
w sierpniu tego roku pracownicy Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk podejmowali próby ratowania
biblioteki przed likwidacj¹ i przeniesieniem jej zbiorów do innych bibliotek. W tym celu by³y zbierane
podpisy, pracownicy biblioteki wystosowali równie¿ protest do litewskiego ministra oœwiaty i nauki, aby
zapobiec likwidacji biblioteki.

Biblioteka Akademii Nauk stanowi ogromny dorobek kulturalno-historyczny, maj¹cy ogromne zna-
czenie równie¿ dla kultury polskiej. Biblioteka zosta³a ufundowana w 1912 r. przez Tadeusza Wróblew-
skiego, wileñskiego adwokata, kolekcjonera i bibliofila, który w swoim testamencie zapisa³ j¹ w depozyt
pañstwu, pod warunkiem ¿e biblioteka pozostanie w Wilnie i nie bêdzie przekazana Uniwersytetowi Wi-
leñskiemu. Tymczasem okazuje siê, ¿e w planach litewskiego ministra oœwiaty jest przekazanie czêœci
zbiorów w³aœnie bibliotece uniwersyteckiej. Testamentowi Wróblewskiego nie przeciwstawia³a siê ani
w³adza przedwojennej Polski, ani Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, przestrzega³a go ró-
wnie¿ dotychczasowa w³adza odrodzonej Republiki Litewskiej.

W Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk s¹ przechowywane unikalne rêkopisy oraz druki, które sta-
nowi¹ wielkie bogactwo kultury narodowej i œwiatowej. Biblioteka w swoich zasobach posiada unikato-
we zbiory z dawnej Rzeczypospolitej. Gromadzi cztery miliony pozycji, s¹ tam miêdzy innymi zbiory
Bieliñskich, Ciechanowskich, Fedorowiczów i Gru¿ewskich. Najstarszy wolumin zgromadzony w biblio-
tece pochodzi z XII w. Ze zbiorów biblioteki korzystaj¹ naukowcy z ca³ego œwiata. Ksiêgozbiór biblioteki
jest znany na ca³ym œwiecie. Co roku odwiedza bibliotekê blisko dwustu naukowców z zagranicy, g³ó-
wnie z Polski, Niemiec, Bia³orusi, Ukrainy. Nie mo¿emy dopuœciæ do likwidacji tak wielkiego dorobku
kulturowego, jakim jest Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk, biblioteka kojarzona z Wilnem, z polsko-
œci¹. Jej likwidacja doprowadzi do rozproszenia zbiorów, zniszczenia starych woluminów, maj¹cych
nieocenion¹ wartoœæ. Bêdzie to ogromna strata dla polskiej spo³ecznoœci, kultury polskiej oraz strata
dla œwiata nauki i naukowców.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ do Panów Ministrów o podjêcie w³aœciwych kro-
ków, zmierzaj¹cych do uratowania Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk przed likwidacj¹ i przeniesie-
niem jej zbiorów do innych bibliotek, by uczyniæ zadoœæ woli Tadeusza Wróblewskiego. Nie mo¿na
naraziæ wszystkich zgromadzonych w bibliotece zbiorów na rozproszenie w ró¿ne miejsca. Takim dzia³a-
niom nale¿y siê przeciwstawiæ. Szczególnie my, Polacy powinniœmy czuæ siê odpowiedzialni za polsk¹
kulturê pozostawion¹ na WileñszczyŸnie. Podzielamy pogl¹d pracowników Biblioteki Litewskiej Akade-
mii Nauk, litewskich œrodowisk kulturalnych, naukowych oraz spo³ecznoœci miêdzynarodowych, ¿e lik-
widacja dorobku kulturowego, jakim jest biblioteka, jest nie do przyjêcia, jest barbarzyñstwem.
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