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Litewski historyk prof. dr hab. Alvydas
Nikžentaitis, fot. wilnoteka.lt

Zwalczanie stereotypów negatywnie rzutujących
na przebieg stosunków międzypaństwowych -
taki cel postawili sobie historycy z Litwy, Polski i
Ukrainy, którzy na Uniwersytecie Wileńskim
zainaugurowali wczoraj cykl dyskusji "Dialog
pamięci kulturowych w przestrzeni ULB (Ukraina,
Litwa, Białoruś)". Cykl zakłada dwanaście
wykładów i dyskusji, które odbędą się na
przemian na uniwersytecie w Wilnie i w
Warszawie.

Według litewskiego historyka prof. dr. hab.
Alvydasa Nikžentaitisa, jednego z inicjatorów

cyklu spotkań naukowych, pomysł zorganizowania tegoż podyktowało samo życie. "Pogarszające
się z dnia na dzień stosunki litewsko-polskie sprawiają, że my, naukowcy, nie możemy pozostać na
uboczu wydarzeń. Co więcej, to właśnie my powinniśmy spróbować nawiązać dialog w kwestiach,
które okazały się częstokroć nie do podniesienia przez polityków reprezentujących nasze kraje" -
powiedział "Wilnotece" litewski historyk.

Wczorajsze, pierwsze spotkanie z zaplanowanego cyklu nieprzypadkowo zostało poświęcone
koncepcji polityki zagranicznej postkomunistycznej Polski, opartej na poglądach wybitnych
przedstawicieli polskiej myśli emigracyjnej - Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.
Zdaniem organizatorów spotkania, mimo upływu czasu, koncepcja ULB, zakładająca
przedefiniowanie polskiej polityki wschodniej wobec sąsiadów, jakimi są Ukraina, Litwa i Białoruś,
jest ciągle aktualna.

"Wydaje mi się, że Giedroyć, który jest wynoszony pod niebiosa przez intelektualistów europejskich
i na którego bardzo często powołują się historycy z Europy Środkowo-Wschodniej, jest tak
naprawdę mało znany. Cieszę się, że dzisiaj do niego powróciliśmy. Powróciliśmy, by w drodze
dyskusji akademickich, w drodze kłótni, dojść do zbliżenia pomiędzy historykami i wypracowania w
ten sposób wspólnego mianownika, który, mam nadzieję, ułatwi poprawę naszych stosunków" -
powiedział po spotkaniu dr hab. Michał Kopczyński z Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Warszawskiego.

Oprócz dr hab. M. Kopczyńskiego w pierwszej dyskusji z cyklu "Dialog pamięci kulturowych w
przestrzeni ULB (Ukraina, Litwa Białoruś)", udział wzięli historycy: Jan Malicki z Warszawy, Andriy
Portnov z Kijowa, Vladas Sirutavičius i Alfredas Bumblauskas z Wilna.

Spotkania cykliczne w ramach projektu dialogu kulturowego potrwają do czerwca 2012 roku.

Na podstawie: Inf.wł. 
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