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Historia czasopisma „Nasze Życie”
i jego rola w zachowaniu i kształtowaniu
języka polskiego Polaków mieszkających
w dwudziestoleciu międzywojennym na Łotwie
Historia czasopiśmiennictwa polskiego w byłych Inﬂantach Polskich (obecnej
Łotwie) nie dość, że nie ma swej ciągłości, to jeszcze badanie tej niewielkiej ilościowo oferty czasopiśmienniczej jest utrudnione brakiem poszczególnych tytułów i numerów w bibliotekach polskich1, a nawet łotewskich2. Dotyczy to zwłaszcza pism z dwudziestolecia międzywojennego. W Bibliotece Publicznej Miasta
Stołecznego Warszawy znajdują się dwa lub trzy czasopisma – Marta Parnowska,
autorka informatora3, podaje różne liczby. Biblioteka Narodowa w Warszawie
dysponuje trzema tytułami czasopism: „Głosem Polskim, „Naszym Życiem”, „Naszym Głosem”4. Pojedyncze egzemplarze „Promienia” i „Naszego Głosu” znajdują się w Bibliotece Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, roczniki „Tygodnika
Polskiego” i jeden rocznik „Dzwonu” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego,
pojedynczy egzemplarz „Naszego Głosu” posiada Biblioteka Uniwersytetu Miko1

Po przeprowadzonej przez autorkę kwerendzie w bibliotekach polskich w całym kraju,
z uwzględnieniem również powstałych w ostatnich latach informatorów o zasobach zbiorów bibliotecznych, udało się ustalić, iż wbrew oczekiwaniom tylko biblioteki warszawskie dysponują niewielką liczbą czasopism polskich wydawanych na Łotwie. Największym zaskoczeniem dla piszącej
te słowa był kompletny brak choćby jednego egzemplarza czasopisma w Bibliotece Jagiellońskiej.
Zob. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Jagiellońskiej oraz wybranych bibliotek instytutowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informator, Warszawa 1997. W BJ znajdują się tylko druki zwarte wydawane na Łotwie. Zob. także: K. Tatarowicz, Katalog Poloników periodycznych wydanych
za granicą do roku 1939, Kraków 1961.
2 Dane szczegółowe dotyczące roczników i numerów czasopism znajdujących się w bibliotece w Rydze i bibliotekach polskich przedstawiono w innych opracowaniach.
3 Polonica zagraniczne i inne zbiory Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy,
Warszawa 1987, s. 52–53.
4 Zbiory i prace polonijne Biblioteki Narodowej. Informator, Warszawa 1982, s. 32.
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łaja Kopernika w Toruniu, a jeden egzemplarz „Dzwonu” znajduje się w zasobach
Biblioteki Sejmowej w Zbiorach Historii Społecznej w Warszawie. Trudno się
nie dziwić tak niewielu wzmiankom dotyczącym tego zagadnienia. Największe
biblioteki naukowe w Polsce nie dysponują także najnowszymi numerami czasopism polskich wychodzących na Łotwie. Prawdopodobnie ich brak może wynikać z nieprzesłania z Rygi czy też Dyneburga egzemplarzy sygnalnych. Nie daje
to szansy Polakowi zamieszkałemu w Polsce na zapoznanie się z wysiłkami społeczności polskiej na Łotwie, które koncentrują się na wydawaniu i utrzymaniu
gazety czysto polskiej, redagowanej tylko przez Polaków.
O historii czasopiśmiennictwa w XX wieku w byłych Inﬂantach Polskich
oraz ośrodkach polskich w Rosji i później na Łotwie, możemy mówić dopiero
od momentu, kiedy powstało państwo łotewskie, tj. od 1918 r. Pomimo licznych
prób założenia i wydawania gazety polskiej czynionych przed pierwszą wojną
światową nie udało się tego zamierzenia zrealizować5. O czasopismach wychodzących na Łotwie powinno się mówić „polska prasa mniejszościowa”, jako
że Polacy mieszkający w obszarze dzisiejszej Łotwy są ludnością osiadłą tam
od wieków, więc autochtoniczną. Dlatego nie jest to prasa polonijna.
Rozważania nad wydawaniem periodyku w języku polskim podjęto na nowo
tuż po utworzeniu organizacji polskiej, tj. Związku Polaków Łotwy. Polska ludność autochtoniczna mieszkająca na Łotwie musiała pokonać przeszkody, które
stawiały najczęściej władze administracyjne, nieraz wbrew obowiązującemu
prawu, ograniczające działalność organizacyjną i kulturalną. Prawdopodobnie
z powodów właśnie czysto formalnych czy proceduralnych nie udało się tego
zamysłu zrealizować w Dyneburgu, w którym mieszkała dość znaczna grupa Polaków. Według Eryka Jekabsona, przeszkodą była bliskość Daugavpilsu od granicy polskiej6. Ostatecznie, po rozważeniu propozycji drukowania w Rzeżycy7,
zadecydowano, iż pierwsze polskie pismo będzie wychodziło w Rydze.
Z oceny Mamerta Miż-Miszyna8 wynika, iż najpotężniejszymi prasowymi
ośrodkami polskimi za granicą były w dwudziestoleciu międzywojennym Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Brazylia, Francja, Niemcy, Czechosłowacja, najsłabszymi zaś Łotwa, Rumunia i Kanada. Opinię swoją udokumentował
faktem powołania pierwszego czasopisma na Łotwie „Głos Polski” dopiero
w 1922 r. i to na krótki czas (zaledwie jednego roku), gdyż w kwietniu 1923 r.
przestało ono wychodzić. „W parę miesięcy potem odbyło się w Rydze zebranie
przedstawicieli polskich instytucji społecznych i oświatowych na Łotwie, celem
obmyślenia sposobów wznowienia pisma, które nie było zupełnie zamknięte,
lecz tylko zawieszone. Wszyscy uczestnicy zebrania uznawali konieczną potrze5
6
7
8

Podobnie nie udało się wydawanie periodyku w języku narodowym Estończykom.
„Polak na Łotwie” 1991, nr 5, s. 21.
„Tygodnik Polski Ilustrowany” 1927, nr 100, s. 2.
„Polacy za Granicą” 1932, nr 10, s. 14–18.
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bę istnienia pisma polskiego w naszym kraju. Wyłoniono więc komitet z szefem
polskiego urzędu oświatowego p. A. Tałat Kiełpszem na czele, który miał się
zająć skonkretyzowaniem i wcieleniem w czyn wydawnictwa. O pracy jednak
tego komitetu nic nie było słychać. Przypuszczać można, że nie znajdując żadnych podstaw realnych, nie mógł się wywiązać ze swego trudnego zadania”9.
Drugie czasopismo, powstałe dopiero w 1925 r., stanowiło jakby kontynuację
pierwszego. Tylko dwa periodyki funkcjonowały obok siebie w krótkim okresie – „Dzwon” i „Tygodnik Polski”. Ukazywały się wspólnie między 8 maja
a 30 czerwca 1928 r.
O niepełnej wiedzy na temat wydawanych czasopism10 na Łotwie świadczy
zestawienie zrobione przez Andrzeja Paczkowskiego, który stwierdza: „Niewielka grupa polska na Łotwie nabrała pewnego znaczenia od lat trzydziestych, gdy
wydatnie wzrosła emigracja sezonowa (robotnicy rolni) z Polski do tego kraju.
Podstawowym organem prasowym Polonii łotewskiej było czasopismo »Dzwon«
wydawane od 1928 r. i ukazujące się początkowo 3 razy w tygodniu; w 1931 r.
przekształcono je na tygodnik i zmieniono nazwę na »Nasz Głos«. Po krótkiej przerwie w 1934 r. pismo wznowiono pt. »Nasze Życie«. Nakład oscylował w granicach 1000 egz., a konsulat polski w Dyneburgu (Daugavpils) ﬁnansował w całości
wydawnictwo. Ksiądz Józef Buturowicz11 wydawał też, jako przedstawiciel Polsko-Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, miesięcznik »Promień« o nakładzie
nie przekraczającym kilkuset egzemplarzy”12. Pominięte zostały więc w opracowaniu Paczkowskiego dwa tytuły, szalenie zresztą ważne dla Polaków tam
mieszkających. Zastanawiające również jest zestawienie czasopism drukowanych
w roku 1935 w krajach, w których żyli Polacy. Andrzej Paczkowski podaje cyfrę
trzech tytułów13, co sugerowałoby istnienie i wydawanie jednocześnie kilku czasopism. Polacy borykali się wtedy z dużymi problemami ﬁnansowymi i politycznymi, toteż utrzymanie jednego tytułu, a w tym czasie drukowane było „Nasze
Życie”, stanowiło duży wysiłek, zwłaszcza że, wbrew sądom badacza, robotnicy
sezonowi nie byli wcale tak mocno zainteresowani kupowaniem polskiego czasopisma. Nieco odmienne dane odnajdujemy w pracy Andrzeja Paczkowskiego
wydanej w 1977 r., tj. trzy lata wcześniej od wspomnianej wyżej, w której zostały uwzględnione dwa pierwsze tytuły, tzn. „Głos Polski” i „Tygodnik Polski”.
Ze względu na to, że Andrzej Paczkowski przeczy sobie co do dystrybucji prasy wśród polskich robotników sezonowych, warto przytoczyć także fragment
9

„Tygodnik Polski Ilustrowany” 1927, nr 100, s. 3.
Np. w pracy B. Wierzbiańskiego nie ma nawet wzmianki na temat czasopism polskich wychodzących na Łotwie. Zob. Polonia zagraniczna. Polska i Świat Zachodni, Londyn 1947.
11 S. Zieliński w swojej pracy zatytułowanej Bibliograﬁa czasopism polskich za granicą
1830–1934, wydanej w Warszawie w 1935 roku, podaje nazwisko – Baturewicz.
12 A. Paczkowski, Prasa polska 1918–1939, cz. 3, s. 379, [w:] Historia prasy polskiej, red.
J. Łojek, Warszawa 1980.
13 Ibidem, s. 366.
10
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pochodzący z książki tego autora: „Nieliczna autochtoniczna Polonia łotewska
dysponowała własnym organem prasowym, który powstał w Rydze. Był to tygodnik „Głos Polski”, wydawany przez Józefa Mierzwińskiego i ukazujący się
(po zmianie tytułu na „Tygodnik Polski”) do 1928 r. W owym roku pismo przeniesiono do Dyneburga, zmieniając tytuł na „Dzwon” i zwiększając częstotliwość
(na krótko zresztą) do trzech razy w tygodniu. Pod dwoma jeszcze innymi tytułami („Nasz Głos”, „Nasze Życie”) pismo to, o nakładzie rzędu 1 tys. egz.,
przetrwało do 1939 r., m.in. dzięki stałej subwencji udzielanej przez konsulat RP
w Dyneburgu. Ukazywało się też na Łotwie kilka pism efemerycznych, m.in. wydawany w celach propagandowych miesięcznik prowadzony całkowicie przez kler
łotewski „Polak Katolik” (od 1934). Jak wynika z niewielkich nakładów, pisma
polskie na Łotwie nie docierały do przebywających tu dość licznie sezonowych
robotników rolnych z Polski”14. Nie ma więc tu żadnej informacji stwierdzającej,
że na Łotwie jednocześnie wychodziły trzy pisma polskie. Przez krótki czas obok
siebie istniały tylko „Polak-Katolik” wraz z „Naszym Życiem”. Błędnie została
podana data zakończenia drukowania „Naszego Życia”. Nie był to bowiem rok
1939, a 1940. Błąd mógł wyniknąć z faktu, iż trwała wówczas II wojna światowa
(do Warszawy redakcja nie przesyłała już numerów pisma), która jednak ziemie
łotewskie dotknęła w 1940 r. nie tyle ze strony Niemców, ile Rosjan. Dopiero wydany tom Prasy polskiej za lata 1939–194515 uwzględnił kontynuację tygodnika
polskiego „Nasze Życie” po włączeniu Łotwy do ZSRR.
Podobnie lapidarne wiadomości i nieobejmujące całości tytułów prasy polskiej na Łotwie znajdują się w wydanych Dziejach prasy polskiej16, gdzie autorzy wymienili trzy periodyki: „Dzwon”, jako podstawowy organ Polaków, następnie „Nasz Głos”, a później „Nasze Życie”. We wznowionej edycji z 1988 r.
pojawia się jeszcze informacja o miejscu wydania, które błędnie określono dla
„Naszego Życia” jako Dyneburg (powinno być – Ryga). W bibliograﬁi sporządzonej przez J. Kowalika, obejmującej lata 1939–1974, odnajdujemy „Nasze
Życie”. W krótkiej informacji czytamy: „»Nasze Życie«. Polski tygodnik ilustrowany. (Wydawca i redaktor: Jarosław Wilpiszewski). Riga, Latvia. 1935–1941.
Weekly”17. Autor bibliograﬁi odnalazł egzemplarze gazety w bibliotece w Polish
Roman-Catholic Union Museum and Archives, Chicago, III .
O słabej wiedzy na temat polskich czasopism wychodzących na Łotwie
świadczy również brak artykułów czy jakichkolwiek badań nad tymi periodyka14

A. Paczkowski, Prasa polonijna w latach 1870–1939. Zarys problematyki, Warszawa 1977,

s. 133.
15 J. Jarowiecki, J. Myśliński, A. Notkowski, Prasa Polska w latach 1939–1945, Warszawa
1980, s. 145.
16 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 131.
17 J. Kowalik, Bibliograﬁa czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od września
1939 roku, t. 4, Lublin 1976, s. 150.
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mi, które współtworzyły polskie życie kulturalne na ziemiach inﬂanckich. Właśnie one są najlepszym nośnikiem informacji na temat życia kulturalnego i literackiego polskiej mniejszości narodowej. Każde z tych czasopism odegrało ważną
rolę w utrzymaniu polskości, języka, tradycji.
Wprowadzenie na Łotwie na początku lat trzydziestych stanu wyjątkowego
i dyktatury Ulmanisa uniemożliwiło wydawanie gazety polskiej na Łotwie. Pod
koniec roku 1934 poseł na sejm II i III kadencji Jarosław Wilpiszewski przygotował w Rydze wydanie nowego tygodnika. Został także jego wydawcą. Tygodnikowi nadano tytuł „Nasze Życie”, a jego pierwszy numer wyszedł jeszcze przed
nowym rokiem – 24 grudnia. Redakcja gazety znajdowała się przy ul. Dzirnavu 57. Wydawca „Naszego Życia” zdawał sobie sprawę, iż tylko dzięki utrzymaniu prorządowego charakteru pisma tygodnik będzie miał szansę funkcjonowania na rynku wydawniczym. I jak historia pokazała, do sierpnia 1940 roku, była
to najdłużej ukazująca się gazeta polska na Łotwie. W czasie tych sześciu lat,
kiedy zachwiane zostały demokratyczne zasady młodego państwa łotewskiego,
„Nasze Życie” zajmowało szczególna pozycję, gdyż nadal było jedynym pismem
polskim, które zmuszone do pisania o harmonijnym współżyciu z innymi narodami oraz o wspaniałej polityce dyktatora Karla Ulmanisa, nie zapominało jednak
o sprawach polskich i Polakach, mieszkańcach Łotwy. Trzeba jednak przyznać,
że ilość materiałów dotyczących losów mniejszości polskiej znacznie się zmniejszyła w stosunku do poprzednich tytułów.
Wszyscy czytający „Nasze Życie” Polacy doceniali wysoki poziom redakcyjny, ciekawe artykuły, wszechstronność, bogatą stronę ilustracyjną – czasami
nawet kolorową – oraz interesujące zdjęcia. Redaktorami gazety byli kolejno:
Mamert Miż-Miszyn, Edward Skangiel, Albin Salcewicz, Włodzimierz Ihnatowicz. Pismo wychodziło jeszcze po inwazji sowieckiej na Łotwę w lecie 1940 r.
Ostatni numer (293) tygodnika „Nasze Życie” ukazał się 4 sierpnia 1940 r.
Tygodnik polski w Rydze, którego 1. numer ukazał się w Boże Narodzenie, stał
się dla Polaków prezentem gwiazdkowym. Pełny tytuł brzmiał „Nasze Życie. Polski
Tygodnik Ilustrowany”. Kosztował 20 santimów. Napis winiety był kolorowy, najczęściej zielony, niebieski i czerwony. Początkowe numery (1–3) liczyły po 16 stron,
natomiast od numeru 4. – 20 stron. W trudnym okresie, chodzi tu zwłaszcza o kłopoty ﬁnansowe, znowu powrócono do 16 stron, by od numeru 44 ponownie drukować
w jednym numerze 20 stron. Format gazety był zbliżony do A3, stronę podzielono
na trzy kolumny. Niektóre rubryki i tytuły (działy) nawiązywały do tradycji „Naszego Głosu”. I tak czytelnicy z Łotwy, Polski i Estonii, bo właśnie do tych państw wysyłano prenumeratę, mogli przeczytać artykuły pogrupowane pod tytułami działów:
Tydzień w Łotwie, Kącik Pani Domu, Dział religijny, Z praktyki starego rolnika,
Rozrywki umysłowe, Program radiowy, Awangarda, Harcerstwo, Z dziedziny nauki i sztuki, Kierunki hodowlane, Sprawy gospodarcze, Na szerokim świecie, Kącik
prawny, Humor i satyra – Duby smalone.
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Aktem podporządkowania się polityce Karla Ulmanisa18 było wydrukowanie
obok winiety w pierwszym numerze hasła: „Miast wzajemnego zwalczania się –
jedność myśli”, oraz wzmianek o historii Łotwy do roku 1934, którą potraktowano
jako okres mało demokratyczny: „Bo istotnie, skończył się w Łotwie okres rozpanoszonej do niemożliwości pseudodemokracji, demagogii, korupcji i wybujałego
niezmiernie partyjniactwa. Nie we wzajemnym zwalczaniu się – ale w twórczej,
pozytywnej i zgodnej pracy leży przyszłość Państwa Łotewskiego, którego jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami, bo przecież od wieków tutaj zamieszkali
– kochamy tą ziemię całym sercem, dbając o jej pomyślny rozkwit”19. Na stronie
tytułowej pojawił się artykuł zatytułowany Nasze Zadania, w którym redakcja
podjęła wyzwanie „uosabiając najgorętsze pragnienia społeczeństwa polskiego
w Łotwie [...] wydawnictwo nowego pisma polskiego, tygodnika „Nasze Życie”. Zdajemy sobie sprawę z tych trudności, jakie piętrzyć się będą na drodze.
[...] uczynimy wszystko, ażeby tą, tak niezmiernie ważną w naszym życiu placówkę zachować i rozwinąć”20. Zapewniono także, iż „wchodząc pod strzechę
polską z drukowanym słowem polskim, odzwierciedlimy nasze życie społeczne, kulturalne i gospodarcze i postaramy się o to, by »Nasze Życie« zewnętrznie
i w treści swej stało się dla Polaka miłym i korzystnym”21. Dużą nowością było
zrealizowanie pomysłu na przywiązanie do gazety polskiej wszystkich pokoleń
społeczeństwa polskiego – od pierwszego numeru tygodnika ukazywał się dodatek dla dzieci (do każdego numeru) zatytułowany „Krasnoludki”, co zostało przez
redakcję tak skomentowane: „Po raz pierwszy od chwili powstania w Łotwie
drukowanego słowa polskiego zostaną należycie uwzględnione w naszym piśmie
potrzeby duchowe dziecka polskiego od lat najmłodszych”22. Podobnie uczyniono z młodzieżą, tyle że przeznaczono dla niej stronę zatytułowaną Awangard
– Kolumna Młodych. Wszyscy młodzi Polacy mogli pisać tam o swoich sprawach. W pierwszym numerze wypowiedziała się Wanda Ihnatowiczówna. Jako
przedstawicielka młodzieży polskiej na Łotwie wyraziła swą olbrzymią radość:
„Swoje pismo. Swój organ prasowy, w którym można tak głośno i tak radośnie
mówić, mówić. Mówić, że się cieszymy. Na razie tylko tyle. A przecież to bardzo dużo. W takiej radości jest wszystko. Nasze pismo. Odbitka mikroskopijna
naszego życia codziennego, naszych wspólnych trosk i dążeń. I znowu wiedzieć
będziemy o sobie. [...] Znowu będziemy czuli, że nie jesteśmy samotni, że ważne
zdarzenia naszego życia zbiorowego nie będą sensacją jednego dnia [...] A ileż no18

Karlis Ulmanis od 1918 pierwszy premier rządu na Łotwie, w 1934 r. dokonał zamachu
stanu i do 1940 r. sprawował rządy autorytarne (1936–1940 jako prezydent), po okupacji Łotwy
przez wojska sowieckie w 1940 r. został wywieziony w głąb ZSRR.
19 „Nasze Życie” 1934, nr 1, s. 1.
20 Ibidem.
21 Ibidem, s. 2.
22 Ibidem.
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wych wrażeń dostarczy to pismo! Swoje – takie najswojsze [...]. Ile przyjemnych
chwil obiecywać nam będzie każda niedziela, z której zrobimy podwójne święto!
I my młodzi będziemy brali w tym święcie udział. Będziemy czytali i wiedzieli
o sobie!”23.
Nieco inne reakcje z powodu ukazania się polskiej gazety pojawiły się na łamach ryskiego dziennika o nastawieniu antypolskim „Pedeja Bridi”: „Na święta
Bożego Narodzenia zaczęła wychodzić w Rydze nowa polska tygodniowa gazeta
»Nasze Życie« pod redakcją byłego posła na sejm Jarosława Wilpiszewskiego
w miejsce zamkniętego dawniej dyneburskiego „Naszego Głosu” i „Dzwonu”.
[...] We wstępie „Nasze Życie” poinformowało: „że poza granicami Polski zamieszkuje obecnie około 8 milionów Polaków... Obowiązkiem Polaków poza
Polską jest kontynuować język polski, religijne i narodowe tradycje, jak również
podtrzymywać związek z ojczyzną narodu polskiego. [...] Zwrócono uwagę również na pracę polskich mężów stanu oraz umieszczono obszerny przegląd historii
i pracy warszawskiego ogólnopolskiego Związku, w którym przez swych delegatów, są zjednoczone mniejszości polskie z całego szeregu państw. [...] Że tacy
emigranci utrzymują kontakt kulturalny z Ojczyzną jest zupełnie zrozumiałe. Jednak inna sprawa jest z łotewskimi tak zwanymi „Polakami”: ci z Polski nie przybyli, lecz są spolonizowanymi z czasów byłych rządów polskich Latgalczykami.
Oni nie mają żadnych podstaw w Polsce, nie mają też żadnej racji do utrzymywania jakichkolwiek związków z zagraniczną Ojczyzną...”24. Słowa te zostały
przedrukowane w „Sprawach Narodowościowych” wydawanych w Polsce, które
wielokrotnie informowały o tym, co się dzieje na Łotwie i w jakiej sytuacji znajdują się Polacy tam mieszkający.
Dzięki dbałości o język polski redaktorzy unikali przy wydawaniu pisma
wielu błędów stylistycznych i ortograﬁcznych, które zdarzały się przy redakcji
poprzednich pism wydawanych w języku polskim na Łotwie. Zresztą wielokrotnie pojawiały się artykuły dotyczące polskiego języka literackiego, jego kształtowania, czystości i poprawności, oraz gwar, będących odmianami polszczyzny.
Sprawa była na tyle ważna dla wydawcy pisma, iż tego typu rozważania drukowano na stronie tytułowej25. Nieprzypadkowo wybierano do druku również
polską literaturę piękną. I tak np. w roku 1935 drukowano w odcinkach powieść
Jerzego Żuławskiego Na srebrnym globie oraz opowiadanie Jalu Kurka Woda
wyżej.
Od numeru czternastego nastąpiła zmiana winiety. Napis „Nasze Życie” dotąd pisany w jednej linijce został rozdzielony. Pierwsze słowo tytułu drukowano od tego czasu zawsze na czarno i jakby po łuku, a drugi człon, kolorowy,
23

Ibidem.
„Sprawy Narodowościowe” 1935, nr 1–2, s. 119.
25 Zob. „Nasze Życie” 1935, nr 12, s. 1; „Nasze Życie” 1936, nr 18, s. 1; „Nasze Życie” 1936,
nr 5, s. 1; „Nasze Życie” 1936, nr 27, s. 1.
24
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ze zwiększającymi się literkami, prosto. Obok winiety tradycyjnie pojawiała się
myśl – sentencja autorstwa Piotra Skargi26, Juliusza Słowackiego27, Adama Mickiewicza28, Józefa Piłsudskiego29, Bolesława Prusa30. Czasami cytowano także
fragmenty przemówień lub wystąpień Józefa Piłsudskiego31.
W roku 1936 wydrukowano utwory Kornela Makuszyńskiego, Piotra Choynowskiego, Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej32, Michała Rusinka33, Zoﬁi Kossak-Szczuckiej34, Melchiora Wańkowicza35, Ewy Szelburg-Zarębiny, a także wiersze: Jana Kochanowskiego, Wincentego Pola, Jana Kasprowicza, Edwarda
Słońskiego, Bolesława Leśmiana, Olgi Daukszty. Wynika z tego, że nadal interesowano się literaturą polską wysoką, a także poezją twórców związanych rodzinnie z byłymi Inﬂantami Polskimi.
Drugi rok istnienia pisma „Nasze Życie”, co skrupulatnie redakcja podkreśliła, przyniósł rozszerzenie grona prenumeratorów i stałych czytelników. Polski
organ prasowy „informuje o życiu naszego Państwa i o szerokim świecie, pomaga rozwiązywać praktyczne zagadnienia, podjąć porady i wskazówki w różnych sprawach, wreszcie uczy oraz przynosi godziwą rozrywkę”36, a jednocześnie miał za zadanie dawać mniejszości polskiej poczucie jedności. Nadal jednak
problemy w nieregularnym płaceniu za prenumeratę i jeszcze zbyt małej ilości
odbiorców, którzy przeglądali i czytali „Nasze Życie” u sąsiadów lub znajomych,
powodowały, iż redakcja nie mogła realizować wszystkich swoich pomysłów, aby
wzbogacać tygodnik. Wzywano wówczas do kupowania na własność każdego
numeru, zwłaszcza że polska gazeta nie była bardzo droga: „Oglądać, to nie znaczy czytać. »Nasze Życie« jest gazetą tygodniową tak obszerną, że przeczytanie jej wymaga skupienia, uwagi i dłuższego czasu. Dlatego pożyczanie gazety
nie załatwia sprawy”37. W związku z tym, wzorem swoich poprzedników, innych
polskich czasopism na Łotwie, również w »Naszym Życiu« pojawiały się apele
następującej treści: „POLAKU! Czytaj pismo polskie! [...]. Nie tylko sam musisz
je zaprenumerować, ale także nakłonić do tego swoich sąsiadów i znajomych!”38
Kolejną sprawą mocno akcentowaną w piśmie polskim było zaangażowanie w życie społeczne Polaków na Łotwie. W artykule Nakaz służby społecznej wzywano
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

„Nasze Życie” 1935, nr 12, s. 1.
„Nasze Życie” 1935, nr 46, s. 1.
„Nasze Życie” 1936, nr 5, s. 1.
„Nasze Życie” 1936, nr 20, s. 1; „Nasze Życie” 1939, nr 51, s. 1.
„Nasze Życie” 1939, nr 51, s. 1.
„Nasze Życie” 1936, nr 20, s. 1.
Np. Janek, Pies z cyklu Uśmiech dzieciństwa – wspomnienia.
Człowiek z bramy.
Żniwiarze hetmańscy z powieści Złota wolność.
Wspomnienia o M/s Batory.
„Nasze Życie” 1936, nr 11, s. 1.
Ibidem.
„Nasze Życie” 1935, nr 2, s. 3.
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do przynależności do którejś z polskich organizacji społecznych, a także do czynnego ustosunkowania się do jej wymagań oraz przyczyniania się do jej rozwoju39.
Apel ten miał swoje głębokie uzasadnienie, jako że wiele tysięcy Polaków w ogóle nie interesowało się działalnością organizacji polskich istniejących w latach
trzydziestych na Łotwie40. W drugim roku wydawania tygodnika pojawiało się
w dziale Kronika życia bieżącego sporo informacji o życiu ośrodków mniejszościowych, o spotkaniach, wieczorkach, herbatkach, koncertach, rocznicach. Choć
notki były bardzo krótkie, a nawet czasami lakoniczne, dawały dowód o niezaprzestaniu czynnego życia Polaków na Łotwie, którzy wszelkimi sposobami kultywowali tradycję polską na obszarze dawnych Inﬂant41.
Druga rocznica wydawania „Naszego Życia” wypadła w 1936 r. Wyszedł
wówczas 106. numer tygodnika42, gazety, która przez prawie dwa lata znacząco
się zmieniła. Wygląd poszczególnych stron został dopracowany, porządek edytorsko-typograﬁczny całego „Naszego Życia” ściśle określony, stałe rubryki dostosowane do potrzeb i oczekiwań czytelników. Widać to było już na początku
1937 roku, kiedy to życie zweryﬁkowało nawet rozmiar rubryki dotyczącej pracy
sezonowej Polaków. W związku bowiem ze zwiększającą się na Łotwie liczbą
robotników sezonowych z Polski, redakcja poświęcała problemom tychże ludzi,
których w roku 1936 było 20 tysięcy, a w 1937 już 22 tysiące43, jedną lub dwie
strony w Kąciku robotnika polskiego. Do redakcji napływały listy z podziękowaniami. Jeden z robotników napisał: „Gazeta »Nasze Życie« jest nam, robotnikom
wprost skarbem nieocenionym. Mając wielkie przywiązanie do »Naszego Życia«,
ułożyłem wierszyk na cześć gazety. [...] – RODAKU!
Gdy ci jest smutno i tęskno
W obcej krainie –
Czytaj „Nasze Życie”,
A czas wesoło upłynie
Tak dużo wiadomości
W nim się znajduje
Że gdy czytasz „Nasze Życie” –
Serce się raduje.
39

„Nasze Życie” 1936, nr 4, s. 1.
Zob. także: „Nasze Życie” 1936, nr 49, s. 102.
41 Warte podkreślenia jest zaistnienie w Rydze „żywej gazetki”, o której możemy się dowiedzieć z „Naszego Życia”: „Żywa gazetka przeszła w tradycję sekcji (kulturalnej – przyp. autorki),
która postawiła sobie za zadanie informowanie młodzieży o wszystkich wydarzeniach, jakie zdarzyły się w przeciągu miesiąca wśród Poloni ryskiej. Nie są to suche sprawozdania [...]. By zapobiec
nudom [...] członkowie jej ile możności wysilają swój zasób dowcipu i tworzą na tle codziennych
wydarzeń humorystycznie ujęte fragmenty z życia. [...] W ubiegły piątek odbyło się odczytanie piątej z kolei gazetki. [...] Dużym powodzeniem cieszyły się felietony, pisane żargonem miejscowym”.
Zob. „Nasze Życie” 1935, nr 16, s. 11.
42 „Nasze Życie” 1936, nr 106, s. 2.
43 Pisał o tym L. Landau, Wychodźstwo sezonowe na Łotwę i do Niemiec w 1937 roku, Warszawa 1966, s. 15–18 oraz B. Kopeć, Wychodźstwo sezonowe, Wilno 1938, s. 129–137.
40
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Pisze o całym świecie
I o twej krainie
Co się dzieje w twym powiecie
I w twej chałupinie
Niedużo to kosztuje
Bo santymów dwadzieścia
Na pewno więcej się marnuje
Jak na te powieści
Więc koledzy drodzy, kto żyje w Łotwie
I tu pracuje –
Niech każdy Polak
prenumeruje44.

Z działem tym współpracował także Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
w Rydze. Konsul ufundował nagrody książkowe ludziom, którzy przyczynili się
do rozpowszechniania „Naszego Życia” na Łotwie45. Na łamach gazety46 ogłosił
także konkurs, specjalnie rozpisany dla polskich robotników rolnych. Nagrodami
miały być książeczki oszczędnościowe z wkładami pieniężnymi47.
Od numeru 11048, czyli pierwszego numeru wydanego w 1937 r., „Nasze
Życie” zwiększyło objętość do 20 stron. Taki stan utrzymał się do numeru 148,
potem zmniejszono liczbę stron do 16. Konsekwencją tego był artykuł Bijemy
na alarm49: „Zmniejszenie naszego jedynego pisma polskiego o 4 strony przeszło [...] prawie bez wrażenia. Żadnego znaku znikąd, żadnej rady czy słowa
otuchy [...] Głuche milczenia. [...] Obojętność społeczeństwa na sprawy, które
go powinny jak najbardziej obchodzić, jest pierwszym krokiem ku zanikowi tego
społeczeństwa, wskaźnikiem, że może ono lada rok rozpłynąć się bezboleśnie
w morzu otaczających go innych społeczeństw, przestać istnieć”50. Wytknięto
również prezesom wszystkich organizacji polskich, że prenumerują po jednym
egzemplarzu pisma i usprawiedliwiają wśród swoich członków nieczytanie „Naszego Życia”.
Dzięki staraniom wydawcy tygodnika wprowadzono nowe rubryki, takie jak
Z życia Polaków na obczyźnie, Rzeczy ciekawe, Wieści z Polski. Zyskały one także atrakcyjną szatę graﬁczną, gdyż opatrzono je rysunkami. Kontynuowano drukowanie utworów literackich i poetyckich, m.in. Adolfa Dygasińskiego i Adama
Ostoi, a także doceniono twórczość Olgi Daukszty. Pojawiały się też artykuły
o twórczości Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Adama Asnyka,
44

„Nasze Życie” 1937, nr 110, s. 18.
Kilka książek religijno-historycznych oraz dwa kalendarze książkowe otrzymały dwie osoby: Janina Miśkiewiczówna i Jan Agrejcowicz. Zob. „Nasze Życie” 1938, nr 174, s. 12.
46 „Nasze Życie” 1938, nr 173, s. 12.
47 „Nasze Życie” 1938, nr 174, s. 12.
48 „Nasze Życie” zachowywało numerację ciągłą, na stronie pierwszej odnotowywano numer
w roczniku i numer ciągły, natomiast strony kolejne numeru miały oznaczenie z numeracji ciągłej.
49 „Nasze Życie” 1937, nr 153, s. 1.
50 Ibidem.
45

Kształcenie Językowe 8 (18), 2010
© for this edition by CNS

ksztalcenie_8-18-III-kor.indb 44

2010-06-18 12:49:16

Historia czasopisma „Nasze Życie”

45

Adama Mickiewicza, Marii Rodziewiczówny. Nowością były również felietony
Witolda Massana51. Szata graﬁczna „Naszego Życia” z każdym numerem była
ciekawsza, coraz lepsza. W numerze 42. z 1937 r. na stronie tytułowej wydrukowano Stary zamek autorstwa K. Wróblewskiego52. Zajął całą wolną część pod
winietą, przy tym zrezygnowano z jakiegokolwiek komentarza.
Wraz z nadejściem kolejnego roku 1938 redakcja wydała pierwszy noworoczny numer, który liczył 20 stron. Niestety, kolejne nadal miały tylko po 16 stron.
Zauważono jednakże, iż liczba prenumeratorów w stosunku do poprzedniego pisma wzrosła dziesięciokrotnie53. Ciągle jednak nie rozwiązano problemu, z jakim
borykało się każde pismo polskie na Łotwie. Wielu Polaków nie chciało go kupować, choćby ze względu na niechęć osobistą do piszących, redaktora, do tematyki artykułów, postawy religijnej itp. Pisał o tym, również na stronie tytułowej,
Maciej Łapinko w jednym z numerów. Wyraził tam też swój pogląd: „chce się
wierzyć, że z rozwojem kulturalnym Polaków w Łotwie silniej zaznaczy się jedność płomienna, a potrzeba gazety polskiej będzie tak nieodzowna, że stan obecny
będzie uważany za okres niedbalstwa, okres indeferentyzmu narodowego, okres
rozkładu i upadku zdrowego samopoczucia narodowego, smutna pozostałość
z okresu niewoli”54. Stwierdzenie to jest bardzo dosadne, toteż poruszyło wielu Polaków, którzy w Wolnej trybunie (rubryka udostępniona czytelnikom) pisali
o swoich odczuciach po przeczytaniu artykułów dotyczących poczytności polskiej
gazety.
Nieco łagodniejsze stanowisko zajęła osoba (nazwiska nie udało się ustalić),
która napisała w numerze 167: „że pismo „Nasze Życie” istnieje dlatego, byśmy
mogli, prócz czerpania wiadomości polityczno-kulturalno-oświatowych, dzielić
się tym, cośmy osiągnęli i zrobili, byśmy mogli – wreszcie – wyświetlić na jego
szpaltach nasze niedociągnięcia i braki, które musimy swą pracą uzupełnić”55.
Autorka artykułu Smutne, ale rzeczywiste podkreśliła przede wszystkim fakt istnienia przeszkody tkwiącej w ludziach. Polacy byli dla siebie nieprzyjaźni, dzielili się na towarzystwa odpowiednie i nieodpowiednie, inteligencję i chłopów,
wykształconych i prostaków. Wielokrotnie brak zrozumienia i wywyższania się
powodował, iż wspólna sprawa nie mogła się powieść. Ludzka zawiść i przerost
51

Zob. np. „Nasze Życie” 1937, nr 132, s. 17.
„Nasze Życie” 1937, nr 42, s. 1.
53 „Nasze Życie” 1938, nr 5, s. 1.
54 „Nasze Życie” 1938, nr 9, s. 1. Zob. także M. Łapinko, Kopciuszek, [w:] „Nasze Życie”
1938, nr 12, s. 1. Czytamy tam: „Dlaczego my nie kochamy naszej gazety? [...] Dlaczego przecinamy własnymi rękami nerw, którym przychodzą do nas bodźce narodowe? [...] Dlatego, że »Nasze
Życie« jest kopciuszkiem! Nam się wydaje, że widzimy w nim samych siebie, mniemając, że narodowość nasza jest główną przeszkodą na drodze do foteli ministerialnych lub krzeseł senatorskich.
[...] Zanim nie powróci świadomość, że nie jesteśmy kopciuszkiem wśród narodów. I że »Nasze
Życie«, bynajmniej nie jest kopciuszkiem wśród innych gazet, a szaty jego, jego wartości, jego treść
zależą od nas samych”.
55 „Nasze Życie” 1938, nr 167, s. 12.
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ambicji często doprowadzał do niepowodzeń Polaków na szerszym forum56. Maciej Łapinko w kolejnym artykule dotyczącym „Naszego Życia” nazwał pismo
polskie kopciuszkiem, niechcianym, a jedynie może akceptowanym dzieckiem.
Zwrócił uwagę na zaślepienie Polaków pozorną potęgą innych i rezygnowanie
z własnej narodowości na rzecz innej. Błądzenie wśród obcych nie było przyjemne, a odzyskanie własnej wartości wcale nie takie proste i oczywiste57. Dlatego
niedocenianie pisma polskiego, jedynego źródła pokrzepienia i jedynej zapory
przed wynarodowieniem, było dla piszącego w „Naszym Życiu” niezrozumiałe.
Do tej dyskusji dołączył się również Mamert Miż Miszyn, który zauważył
nieco wcześniej brak u Polaków mieszkających na Łotwie potrzeby czytania pisma polskiego. Badania nad historią prasy polskiej na Łotwie dowiodły, iż czyniono wiele, aby pozyskać czytelników. „Czytelnik nie zwracał uwagi na swoje
pismo, skarżąc się lub utyskując, najczęściej jednak przechodził obojętnie”58 –
twierdził autor artykułu napisanego w 1937 r. Zauważył jednak, iż „Nasze Życie”
pozyskało najwięcej odbiorców ze wszystkich dotychczasowych pism, ale mimo
że było najlepiej redagowane (i według oceny specjalistów było najpiękniejszym
tygodnikiem polskim wydawanym wówczas na całym świecie) i rozpropagowane, to i tak większość społeczeństwa polskiego pozostała wobec niego obojętna.
Celem nadrzędnym redaktorów oraz ludzi piszących było nadal skupienie i zespolenie Polaków wokół jedynej gazety polskiej o tak szerokim kręgu tematycznym. Mamert Miż Miszyn wyraził życzenie, aby „Nasze Życie” było: „nie tylko
przybytkiem i skarbnicą naszego słowa ojczystego, ale też ożywczym słońcem
opromieniającym naszą wspólną, zgodną silną jednością Rodzinę Polską”59. Do
jej kształtowania potrzebna była jednak aktywna postawa ludzi z każdego zakątka kraju, redaktorzy bowiem nie byli w stania dotrzeć do każdej miejscowości.
O wielu sprawach nie pisali, bo ich po prostu nie znali, stąd też mniejszość polska
z wielu maleńkich wiosek niekoniecznie chciała czytać gazetę, w której nie było
nic na jej temat. Na ten aspekt sprawy zwrócił uwagę jeden z czytelników – Władysław Hoffe, który stwierdził, iż trzeba stworzyć grono współpracowników,
w odpowiedniej liczbie do czytelników i prenumeratorów, co odpowiadać może
„różnorodnym duchowym skłonnościom, przyzwyczajeniom, czy też przekonaniom czytelników”60.
56

Pisał o tym Wacław Pynkan w „Naszym Życiu” z 1938 r. (nr 168, s. 1): „Pamiętamy o tym,
co nas dzieli, zapominamy o tym, co nas łączy! Wciąż jeszcze dzielimy się na magiczne koła i kółeczka. Każde z nich nie jest ogniwem jednego łańcucha, lecz stanowi zamkniętą odrębność. W kołach tych siedzimy jak ślimaki w swoich skorupach, pozwalając biernie na to, że małe kółeczka wobec tego pękają i giną. Tyle mamy jeszcze inteligencji, ale ta zamknęła się w gablotkach muzealnych
i śni sen o minionej wielkości, zamiast promieniować na zewnątrz”.
57 „Nasze Życie” 1938, nr 170, s. 1.
58 „Nasze Życie” 1937, nr 138, s. 1.
59 Ibidem.
60 „Nasze Życie” 1938, nr 166, s. 1 (autorzy artykułów często nie ujawniali się czytelnikom).
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Na łamach tygodnika polskiego, i to na pierwszej stronie, wydrukowano także bardzo pochlebny list nadany z Algieru. Pochodził od Polaka, który napisał, że
„Nasze Życie” – „to mój przyjaciel, z którym mogę rozmawiać w języku ojczystym. Niejednokrotnie podziwiam zapał i wytrwałość potrzebną w tak trudnych
warunkach, w jakich powstaje pismo. Gdy czytam wezwania do rodaków o prenumerowanie tej gazety, naprawdę jest mi przykro, że zachodzi potrzeba tego
rodzaju apelów. Ja uważam, że w każdym domu polskim powinno się znaleźć pismo polskie. Jestem pełen uznania dla tak poczytnego i pożytecznego tygodnika,
jakim jest »Nasze Życie«61. Ten list, nadany z Afryki, był formą najlepszej reklamy dla pisma, mógł zawstydzić tych, którzy będąc na miejscu, blisko, nie chcieli
go kupować.
Rok 1938 przyniósł wiele ciekawych wydarzeń nie tylko z zakresu polityki, historii, życia kulturalnego, ale także literatury. Wielkim wydarzeniem było
np. przetłumaczenie poezji polskiej od Jana Kochanowskiego przez Piotra Skargę,
Konstancję Benisławską (stolnikową inﬂancką), Ignacego Krasickiego po Adama
Mickiewicza i wydanie jej w postaci antologii, którą w języku łotewskim przygotował Karlis Kruza. Według oceny profesora Stanisława Kolbuszewskiego człowiek ten „złożył narodowi łotewskiemu dar nie byle jaki – bo o to czarodziejstwem
swej poezji powołał do życia na łotewskiej niwie arcydzieła liryki polskiej . Niemal nieznana była dotąd na Łotwie poezja polska; gdzieś tam po czasopismach
z przed lat plątał się tu i ówdzie jakiś jeden wiersz, i to nie zawsze najlepszy. [...]
nie wszystkie te tłumaczenia były dobre, nie wszystkie oddawały ducha utworu
tłumaczonego, jego rytmikę i charakter rymu”62. Polacy mogli więc poczuć się
dumni z faktu zainteresowania Łotyszy poezją polską. „Nasze Życie” także drukowało liczne utwory polskich twórców, takich jak np.: Anny Zahorskiej, Adama
Asnyka, Magdaleny Samozwaniec, opowiadania i nowele Zygmunta Bara, Zoﬁi
Kossak-Szczuckiej.
Jednocześnie dużo miejsca poświęcano sprawom organizacji polskich funkcjonujących na Łotwie, jak również próbie scentralizowania działań, do których nawoływał zwłaszcza Bolesław Gołubiec w majowym numerze tygodnika.
Między innymi czytamy tam: „Dotychczas odczuwaliśmy potrzebę zjednoczenia zbiorowych działań i poczynań, lecz brakowało nam siły woli na wcielenie
tego życie. Otóż nadszedł moment, kiedy musimy to urzeczywistnić za wszelką
cenę, musimy wytężyć wszystkie swe siły, by ideowo i organizacyjnie powiązać się w jedno nierozerwalne ogniwo”63. Było to oczywiście wezwanie Polaków
do połączenia różnych programowo i ideowo organizacji. Towarzystwo Oświata, Stowarzyszenie Harfa i Związek Polskiej Młodzieży Katolickiej na Łotwie
utworzyły jeden Związek Polaków na Łotwie, przez co nawiązały do tradycji
61
62
63

„Nasze Życie” 1938, nr 168, s. 1.
Ibidem, s. 7.
„Nasze Życie” 1938, nr 180, s. 1.
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organizacji z lat dwudziestych, związek rozpoczął oﬁcjalną działalność w 1939 r.,
po zarejestrowaniu statutu. Wezwania do zjednoczenia pojawiły się jeszcze kilkakrotnie64. Pewnymi odwołaniami do przeszłości było także drukowanie w piśmie polskim wierszy pochodzących z dziennika polskiego „Dzwon” z roku 1929.
Redaktorzy „Naszego Życia” przypomnieli czytelnikom wiersze Olgi Daukszty,
Juliusza Grota, Zoﬁi Rujkówny, Kazimiery Iłłakowiczówny65, opisujące piękny
krajobraz Łatgalii. Uzupełnieniem poezji były również opisy i wrażenia z podróży, np. Władysławy Monkiewiczówny (ujęte w formie reportażu) po byłych Inflantach Polskich, opisane w jednym z numerów66. Od 1 listopada 1938 r. nastąpiła
podwyżka ceny jednego numeru „Naszego Życia” z 20 na 25 santimów. Wzorem
poprzedniego roku wydano także, w formie odrębnych tomików, kilka powieści
drukowanych w piśmie polskim. Były to Głos krwi i ziemi Jana Wszebora i Biały
kapitan Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego. Oprócz nich sytuację ﬁnansową pisma miała poprawić także sprzedaż pięknego kalendarza „Naszego Życia”
na rok 1939, bo w taki sposób reklamowano go na 12 stronie w numerze 210
z grudnia 1938 r.67
Niewątpliwie dużym walorem tygodnika była spora ilość informacji dotyczących życia kulturalnego, wśród zapowiedzi wielu ciekawych imprez, jak np. zabawa w klubie Reduta, choinka w Domu Polskim, bale dobroczynne, herbatki,
wieczory w szkołach, występy chóru, koncerty, spektakle teatralne, a także relacje z tychże spotkań. W „Naszym Życiu” pojawiła się specjalna rubryczka Dokąd pójść, która spełniała rolę informatora kulturalnego dla społeczności polskiej
na Łotwie68.
Rok 1939 znów przyniósł pewne zmiany w tygodniku. Dotychczasowy dział
religijny, pojawiający się nieregularnie, został przeniesiony na stronę drugą.
Wprowadzono rubrykę Sport i kultura ﬁzyczna oraz Świat na migawkę, natomiast
z ostatniej strony zniknęła wprawdzie rubryka Humor, ale same humory pozostały. Od numeru 248 każdy egzemplarz tygodnika liczył jedynie 12 stron, natomiast
numer 262/263, jako numer połączony, miał 24 strony. Zmiana pod względem
liczby stron nie była przypadkowa. W związku z atakiem Niemców na Polskę
automatycznie odpadła część odbiorców czasopisma polskiego, gdyż wielu Polaków w Polsce i z Łotwy, przebywających czasowo w Polsce, prenumerowała
„Nasze Życie”. Informacje dotyczące ataku na Polskę pojawiły się z pewnym
opóźnieniem, bo dopiero 10 września. Wydrukowano również artykuł Sercem
i umysłem z wami, w którym deklarowano poparcie dla wszystkich Polaków walczących z Niemcami.
Nadal drukowano nowelki, np. Rewię Wacława Berenta oraz Wróbelka Pawła Makutra, a także Ewy Szelburg-Zarębiny, z utworów większych np. Powieść
64
65
66
67
68

„Nasze Życie” 1938, nr 181, s. 1.
Ibidem, s. 7; „Nasze Życie” 1938, nr 185, s. 7.
„Nasze Życie” 1938, nr 193, s. 6.
„Nasze Życie” 1938, nr 210, s. 12.
Zob. ibidem.
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o Biskupinie Zoﬁi Kossak-Szczuckiej, Jutro na Madagaskarze Arkadego Fiedlera, a także wiersze Polaków z Łotwy oraz poetów z Polski69. Jednak wojna prowadzona na wschód od Łotwy zdominowała tematykę „Naszego Życia”. Dzięki
korespondencjom, zwłaszcza współpracownika znajdującego się w Gdyni, czytelnicy tygodnika mogli w numerach listopadowych i grudniowych przeczytać
przeżycia wojenne zatytułowane W ogniu wojny.
Dominantą w czasopiśmie nadal były sprawy dotyczące przynależności
do organizacji społecznych, politycznych i kulturalnych. Wiele miejsca poświęcano pobudzeniu ludzi do jakiegokolwiek działania na rzecz innych i konsolidacji
wysiłków70. Nasilenie współpracy nastąpiło przed utworzeniem w miarę scentralizowanej organizacji Związek Polaków w Łotwie, organizacji, której brakowało
Polakom przez kilka lat. „Kilkuletni okres »bezpańskości« [...] raz jeszcze przekonał wszystkich, że wspólne działania można osiągnąć tylko wspólnymi siłami”
– pisał Bolesław Gołubiec na pierwszej stronie polskiego pisma71. Majowy numer
otwierał artykuł prezesa Związku – Jarosława Wilpiszewskiego, wydawcy tygodnika, który wyraził swoją radość z odrodzenia organizacji polskiej i wyraził życzenie, aby każdy Polak na Łotwie wstąpił do organizacji polskiej72. Przy okazji
Zjazdu Delegatów Związku Polaków w Łotwie Włodzimierz Ihnatowicz73 napisał znamienne słowa o Łotwie: „Nie przyszliśmy tu po cudzy chleb, lecz lepszy
los. Z tej ziemi wyrośliśmy, nie tylko my, lecz ojce nasze i dziady. Należy się nam
tu miejsce. Mamy prawo do tego, by my i dzieci nasze zostali Polakami”74.
Jednocześnie nie zaprzestano pisać o walorach jedynego tygodnika polskiego i o uświadamianiu, iż „»Nasze Życie« nie jest tylko pismem wydawanym dla
nas, lecz naszym pismem, nie jest pismem tego lub innego ugrupowania, tej lub
innej paczki, jak to tam czasem się mówi po cichu, jeno jest pismem Polaków
w Łotwie”75. Mimo trudności ﬁnansowych nadal szata graﬁczna była dopracowana. Pojawiało się bardzo dużo zdjęć krajobrazów, osób, zabytków, a także
ryciny obrazków i rysunków. Nie zmieniano rubryk stałych, nadal utrzymywano
kronikę wydarzeń, które się odbyły i które się odbędą. Zmieniono jedynie hasło
propagujące tygodnik na: „Każda rodzina polska – prenumeratorem »Naszego
Życia«”. Przekonywano tym samym, że dzięki stałym czytelnikom może funkcjonować gazeta dająca świadectwo istnienia polskości na Łotwie76. Szczególną
radość redaktorzy pisma okazali przy okazji numeru 262/263, jako że upłynęło
wówczas 5 lat od wydania pierwszego numeru „Naszego Życia”, które, jak się
69

Wojciecha Bąka, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława Broniewskiego, Józefa
Baranowskiego.
70 Zob. „Nasze Życie” 1939, nr 214, 215, 216, 218.
71 „Nasze Życie” 1939, nr 222, s. 1.
72 „Nasze Życie” 1939, nr 229, s. 1.
73 Wygłosił na Zjeździe przemówienie, które zatytułował Polskość dla nas jest jak powietrze.
74 „Nasze Życie” 1939, nr 224, s. 1.
75 „Nasze Życie” 1939, nr 229, s. 10.
76 „Nasze Życie” 1939, nr 252, s. 9.
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okazało, wychodziło najdłużej spośród innych, i miało najlepszą opinię wśród
czytelników77.
Z powodu działań wojennych w Europie pogarszała się sytuacja Polaków
na Łotwie. Brakowało pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy. Zmniejszyła się
też radykalnie liczba prenumeratorów polskiego pisma, jako że większość robotników rolnych wróciła do kraju78, toteż wydawca tygodnika zmuszony był
wprowadzić numery dwunastostronicowe. Zmiana ta nastąpiła w styczniu 1940 r.,
jednak już od numeru 268 wrócono do 16 stron. Załamanie kolejne nastąpiło
przy numerze 282, kiedy to tygodnik zawierał zaledwie 4 strony79, natomiast
od numeru 283 miał 12 stron. Aż do zamknięcia „Naszego Życia” udało się tę objętość utrzymać. Pojawiały się bardziej rozbudowane rubryki Z Litwy i Estonii,
Wiadomości z ZSRS oraz nowa rubryka zatytułowana Nowoczesne Metody Walki.
W kolejnych numerach tygodnika z 1940 r., opublikowano kolejne utwory Olgi
Daukszty, poetki z Inﬂant. Był to cały cykl prozatorski, zatytułowany Wiatry, którego części zatytułowane były np. Tajfun i drakon, Powiew nordwestu, Sirocco
i Albatros80. Godne odnotowania są również informacje związane z działalnością kulturalną oraz artykuły profesora Stanisława Kolbuszewskiego, który pisał
m.in. o poecie łotewskim – Edwardzie Virzy81. Dzięki zespołowi redakcyjnemu
„Naszego Życia” pojawiły się u progu 1940 r. dwie publikacje. Jedną z nich był
kalendarz kartkowy, o którym wiadomo jedynie z informacji w samym tygodniku
i przekazów ustnych ludzi mieszkających na Łotwie, a drugim statut Związku
Polaków w Łotwie. Była to działalność non proﬁt. Po kolejnym zjeździe delegatów Związku w Daugawpilsie, który odbył się w styczniu 1940 r., znów niezbyt
pochlebnie oceniono postawę Polaków. Redaktorzy dziwili się, że tak niewielu
przedstawicielom polskiej mniejszości narodowej zależy na cotygodniowym słowie pisanym82.
Wydarzenia z lat 1939–1940 wpłynęły na tematykę artykułów, a także na zabarwienie polityczne, zwłaszcza w lipcu 1940 r., kiedy to Łotwa stała się republiką sowiecką. W numerze z 13 lipca pojawiła się przestroga: „Powstrzymanie
się od głosowania będzie uważane za zbrodnię przeciw interesom ludu”83. Na77

„Nasze Życie” 1939, nr 262/263, s. 20.
„Tygodnik dotąd w szerokim zakresie służył jako informator i doradca dla polskiego robotnika rolnego , przebywającego na sezonowej emigracji zarobkowej na terenie Łotwy. Robotnik ten,
stanowiący gros prenumeratorów był też jego główna podporą materialna. W momencie obecnym
sytuacja zmienia się dość radykalnie w związku z wycofaniem się tego elementu z granic Łotwy.
Pismo zmuszone jest do tym silniejszego oparcia się o inną stałą grupę prenumeratorów”. Zob.
„Nasze Życie” 1940, nr 268, s. 1.
79 19 maja, zgodnie z zapowiedzią redakcji w numerze 281, miało nie być tygodnika, ale wydarzenia wojenne w Europie Zachodniej były tak znamienne i niezwykłe, że redakcja postanowiła
wydać pospiesznie zredagowany czterostronicowy numer. Zob. „Nasze Życie” 1940, nr 282, s. 2.
80 Zob. „Nasze Życie” 1940, nr 277, 278, 279, 280, 281, 285.
81 „Nasze Życie” 1940, nr 273, s. 6.
82 „Nasze Życie” 1940, nr 268, s. 1.
83 „Nasze Życie” 1940, nr 290, s. 1.
78
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tomiast w numerze 292 z 28 lipca obok winiety pojawiły się dwa hasła: „Niech
żyje Łotwa Sowiecka!”, „Niech żyje wielki ZSRS!”. Tym razem na pierwszej
stronie znalazły się deklaracje sejmu łotewskiego, w skład którego „wchodził
żywioł robotniczy i chłopski”84. W ostatnich numerach krytykowano poprzedni ustrój państwowy i porządki starego państwa. Jednak już w czerwcu dało się
zauważyć pewną nerwowość w kręgach politycznych Łotwy. 23 czerwca prezydent Łotwy wygłosił orędzie do narodu, w którym nakazał zachować spokój oraz
przyjąć z radością wkroczenie wojsk rosyjskich na teren państwa łotewskiego.
To przemówienie znalazło się na pierwszej stronie pisma polskiego. Polacy w tej
sytuacji, nie godząc się z polityką, a jednocześnie szykanami nowych władz, zaprzestali wydawania tygodnika „Nasze Życie” dnia 4 sierpnia. Wyszedł wtedy
ostatni, 29385 numer pisma86, które towarzyszyło Polakom na Łotwie przez sześć
długich lat.
Dodatek dla dzieci „Krasnoludki” wychodził systematycznie od 1935
do 1938 r. W 1939 r. wydrukowano tylko 20 numerów tego dodatku87, gdyż redakcja była zmuszona zawiesić jego wydawanie w połowie września88. Początkowo nie bardzo wiedziano, jak zatytułować ten dodatek dla dzieci, ale pomysł
podsunął utwór Marii Konopnickiej O sierotce Marysi i krasnoludkach, o czym
napisano w pierwszym numerze „Krasnoludków” w liście do dzieci. Poinformowano również najmłodszych czytelników, iż „ co tydzień będziemy się spotykać.
Będziemy sobie opowiadać bajki – wierszyki. Co tydzień chcemy się z Wami razem śmiać i cieszyć, czytając »Krasnoludki« od pierwszej aż do ostatniej literki...
Przy waszej pomocy chcemy rozwiązywać rebusy, redagować zagadki. [...] Pamiętajcie, że »Krasnoludki« to Wasza gazetka – pisana tylko dla Was. Z czasem,
jak się bliżej poznamy, [...] będziemy wspólnie pisać tę naszą gazetkę [...] Tylko
przedtem Wy musicie pokochać te „Krasnoludki”, tak jak one Was kochają”89.
W „Krasnoludkach” na ośmiu stronach pojawiły się ciekawe rubryki: Nasze
listy, Rebusy, Kto odgadnie, Humor, Czy wiecie że..., Rozrywki umysłowe, Nasze wierszyki, Wiadomości pożyteczne. Dużo miejsca zajmowały ilustrowane bajeczki dla najmłodszych, a także wiedza historyczna o wydarzeniach i ludziach
związanych z Polską. Początkowe numery były przeznaczone raczej dla małych
dzieci. Z każdym rokiem „Krasnoludki” doroślały, podobnie jak czytelnicy. W poszczególnych numerach drukowano wiersze nie tylko znanych poetów piszących
dla dzieci, ale również nadesłane przez dzieci. W rubryce Nasze listy pojawiały się
84

Ogłoszono wówczas cztery deklaracje: o wejściu Łotwy do ZSRS, o ogłoszeniu ziemi własnością całego ludu, o upaństwowieniu banków i wielkiego przemysłu i o władzy państwowej.
85 „Nasze Życie” 1940, nr 293, s. 1.
86 Utrzymano numerację ciągłą przez sześć lat.
87 W cyklu dwutygodniowym, ostatni numer 10 września 1939 r.
88 Za sprawą błędu drukarskiego w dodatku „Krasnoludki” z 10 września mamy datę 10 listopada. Jednak już z samej treści zawartej na pierwszej stronie wiadomo, iż chodzi o wydarzenia
wrześniowe.
89 „Krasnoludki”, dod. „Naszego Życia” 1934/1935, nr 1, s. 1.
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odpowiedzi na listy dzieci. W numerze 5 „Krasnoludków” ukazała się odpowiedź
skierowana do Reginki Wieżanowej, dzisiaj Reginy Wieżan Siemieńskiej, córki
polskiej nauczycielki i polskiego malarza z Dyneburga, z której dowiadujemy się
o podarunku przesłanym przez dziewczynkę dla dzieci na Zaolziu – była to wycinanka z papieru. Redakcja w jednym z kolejnych numerów „Krasnoludków”
zaprezentowała tę wycinankę. Dzięki takiemu działaniu redakcji dodatku dzieci
mogły się czuć bardzo docenione przez dorosłych.
Walory edukacyjne dodatku widać także przy okazji drukowania opowiadań
o funkcji dydaktycznej, np. o potrzebie mycia i czyszczenia zębów90, pisania bez
kleksów91 itp., a także artykułów popularnonaukowych: o Chopinie92, polskim
królu – Mieszku I93, Kościuszce94, Piłsudskim95. Publikowano rebusy i zagadki,
a na ostatniej stronie pojawiały się rozwiązania wszystkich zagadek, które często
odwoływały się do historii Polski i wiedzy o świecie. W ogłoszonym Wyścigu
sprytnych główek oprócz wyników podano też liczbę nagrodzonych krasnali96.
Wielokrotnie wykorzystywano rysunki jako ilustrację tekstu, zresztą nie tylko
bajkowego. Niektóre numery dodatku zawierały także zdjęcia. Z opinii dzieci
wynikało jasno, iż dodatek spełniał ich oczekiwania.
Szaty graﬁczne „Krasnoludków” i „Naszego Życia” nie odbiegały od siebie.
Kolor winiet, napisów był zawsze taki sam dla obydwu pism, choć w każdym numerze inny. Papier dodatku też był dobrej jakości. Od numeru 196 „Naszego Życia” zmieniła się winieta dodatku97. W ostatnim numerze „Krasnoludków”, wydanym już po agresji Niemców na Polskę, na pierwszej stronie pojawiła się prośba
do dzieci: „Kochani. Słyszeliście pewno wszyscy, jak ważne wypadki zaszły
na świecie w ciągu kilku ostatnich dni. Wiecie też niezawodnie, że 1-go września
wojska niemieckie przekroczyły w kilku miejscach granice Polską i po opanowaniu szeregu miast na Śląsku, Pomorzu i Mazowszu kierują się na Warszawę [...].
Pamiętajcie więc o wszystkich, którzy biorą udział w walce o wolność Polski
i zmówcie codziennie za nich paciorek. Proście też Boga gorąco, aby skończyła
się co najprędzej ta straszna wojna i wolne od wroga Państwo Polskie mogło
nadal żyć i rozwijać się”98. Ta prośba brzmiała tak, jakby nie była kierowana
tylko do małych dzieci. Zresztą charakter ostatniego numeru „Krasnoludków”
świadczy dobitnie o tym, iż redakcja zwracała się do starszych dzieci. Napisano
w nim o marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu, o samolotach i lotniskach oraz
90
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95
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„Krasnoludki” 1935, nr 10, s. 2–3.
„Krasnoludki” 1935, nr 1, s. 3.
„Krasnoludki” 1937, nr 141.
„Krasnoludki” 1937, nr 155.
„Krasnoludki” 1938, nr 171.
„Krasnoludki” 1939, nr 10, s. 2–3.
„Krasnoludki” 1939, nr 9 z 23 kwietnia.
„Krasnoludki” 1939, nr 10, s. 1.
„Krasnoludki” 1939, nr 20 z 10 września, s. 1.
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otrzęsinach na uczelniach w średniowieczu. Kilkakrotnie na łamach tygodnika
wspominano, że rodzice mogą zakupić dodatek „Krasnoludki” za cały rok 1935
czy 1936.
O słabej wiedzy na temat polskich czasopism wychodzących na Łotwie
świadczy brak artykułów czy jakichkolwiek badań nad tymi periodykami, które
współtworzyły polskie życie kulturalne na ziemiach inﬂanckich. Są one najlepszym nośnikiem informacji na temat życia kulturalnego i literackiego polskiej
mniejszości narodowej. Każde z tych czasopism odegrało ważną rolę w utrzymaniu polskości, tradycji, a przede wszystkim języka. Szczególną pozycję zajmuje
tu „Nasze Życie”, którego redaktorzy za główny cel stawiali sobie propagowanie
polskiego języka literackiego, przy całym szacunku dla odmienności i specyﬁki
polszczyzny na ziemiach inﬂanckich.
Duży wpływ na pobudzanie aktywności polskiej mniejszości na Łotwie miały organizacje polskie i ich przywódcy, którzy zdawali sobie sprawę, że najważniejsza jest ochrona języka polskiego i możliwość kształcenia dzieci w szkołach
polskich. Edukacja dziecka miała stanowić pierwszy składnik systemu oświaty,
drugim składnikiem miały być książki, a trzecim czasopisma polskie, ale nie tylko te wydawane w II Rzeczypospolitej, lecz także ukazujące się na Łotwie. Stąd
wysiłek i trud w podjęciu wydawania polskiego tygodnika. Apele redaktorów
„Naszego Życia” nie docierały do nieuświadomionych, lecz do tej części społeczności, która gazety kupowała i czuła potrzebę ich czytania i posiadania, a jednocześnie uczestniczyła w życiu organizacyjnym Polaków na Łotwie.
Mała aktywność narodowa miała swoje poważne konsekwencje w rozwoju
prasy polskiej na Łotwie. Wydawcy pism polskich mieli problemy ze sprzedaniem zaledwie 1000 egzemplarzy jednego tytułu, podczas gdy mniejszość polska na Łotwie oceniana była na 75 tysięcy. Kilka gazet, wydawanych przez całe
dwudziestolecie, z powodu braku zainteresowania czytelników przestało istnieć.
Okazało się, że łatwiej zorganizować redakcję i wydać gazetę, niż ją sprzedać
i zarobić przynajmniej na kolejny numer. Polską społeczność trzeba było uświadamiać przez całe dwudziestolecie międzywojenne o potrzebie kupowania i czytania prasy polskiej, która w owym czasie stanowiła szybki nośnik informacji
o życiu społecznym, kulturalnym, polityce, gospodarce, ale przede wszystkim
możliwość obcowania z językiem polskim. Starano się przecież prezentować
najważniejsze teksty oraz utwory wielkich poetów i pisarzy polskich, drukowano zróżnicowane pod względem poziomu wiersze, których autorami byli Polacy
mieszkający na Łotwie. Promowano w ten sposób twórców rodzimych. Teksty,
osadzone geograﬁcznie na ziemiach inﬂanckich, pozwalały czytelnikom poznawać piękno ziemi, na której żyli, i przeżywać to, co czuli autorzy piszący te utwory literackie. Redaktorzy „Naszego Życia” mieli świadomość, że muszą propagować wszelkie przejawy aktywności Polaków na Łotwie, integrować społeczność
polską wokół spraw istotnych dla podtrzymania tożsamości narodowej. Bardzo
często na łamach gazety popularyzowano także wiedzę o Polsce i jej kulturze.
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Zwracano również uwagę na pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych w II Rzeczypospolitej oﬁarowywaną Polakom mieszkającym nad Dźwiną, np. kursy, szkolenia, wymiany, obozy letnie, stypendia.
Patrząc z perspektywy XXI w. można zauważyć, że w części rodzin polskich zamieszkujących ziemie łotewskie w latach 20. i 30. ubiegłego wieku prasa
polska spełniła funkcję integracyjną. Czytanie polskiej gazety było w domach
polskich niemal obrzędem. Wynika to z wypowiedzi Polaków, którzy przekazują
swoje wspomnienia z dzieciństwa i młodości z lat 30. Ponoć często czytano prasę
polską na głos, dyskutowano o niej i o poruszanych przez nią problemach. Cieszono się słowem polskim i faktem, że redagowali tę gazetę Polacy. Doceniano
starania dla zdobycia szerokiego kręgu odbiorców: inteligencji, ale i robotników.
Obok literatury wysokiej, pojawiała się też w „ Naszym Życiu” literatura popularna, rozrywka umysłowa dla dużych i małych czytelników. Czynione starania,
o których dzisiaj powiedzieć można jak o zabiegach marketingowych, niestety
nie były do końca udane lub też nie sprawdzały się w tamtych warunkach i okolicznościach historycznych.
Polska mniejszość na Łotwie musiała walczyć w dwudziestoleciu międzywojennym o zachowanie języka ojców i dziadów, zresztą społeczność polska walczy
o to i dziś w wolnej Łotwie. Warto znać i doceniać trud świadomych swej przynależności narodowej i żyjących w diasporze Polaków, mogących przez słowo
pisane dawać wskazówki tym, którzy zapomnieli lub zaniechali języka przodków
i tradycji polskiej.
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