
MARIAN ZACZYŃSKI, BEATA KALĘBA

WPŁYW WYDARZEŃ Z LAT 1904-1908 
NA STOSUNKI POLSKO-LITEWSKIE

I

N ie m a zapew ne nikogo z czytelników naszych, obeznanego jakkolw iek  z przeszło
ścią, a  nade wszystko z literaturą w łasną nowszych zw łaszcza czasów, który by mógł 
i  chciał się  oprzeć gorącem u, rom antyczno-tęsknem u współczuciu d la żyw iołu litewskie
go, d la owych m ieszkańców  „św iętej Ż m udzi” , ja k  ją  W incenty Pol w swej Pieśni o  ziem i 
naszej nazywa. W spom nienia M indowów i Kiejstutów, bohaterów Litwy, urocze postacie 
B iruty czy Aldony zespoliły się  tak dalece, zw iązały tak nierozerw alnie z  własnymi na
szymi wspom nieniam i, że  się składają dla nas na nie m niej narodowy od postaci Piastów 
czy W andy m ateriał dziejow ej legendy .

—  tak pisano w 1883 roku w „Dzienniku Poznańskim”, jednym z niewielu pol
skich opiniotwórczych tytułów prasowych, które zareagowały na pojawienie się 
pierwszego numeru litewskiego pisma „Auszra” (1883-1886), będącego jawną 
manifestacją narodowych aspiracji litewskich. Była to reakcja niewątpliwie tyleż 
jawnie paternalistyczna, a zarazem sentymentalna, co świadcząca o ignorancji 
i małoduszności. Tezy artykułu brzmiały: Litwini to Polacy mówiący innym języ
kiem, przypominający Bretonów czy Basków w stosunku do Francuzów; Litwini 
pielęgnować winni w domowym obyczaju i domowym języku swą litewską tożsa
mość, pozostając politycznie i narodowo Polakami). Nic dziwnego, że odpowiedź 
przedstawicieli litewskiego odrodzenia narodowego na tego rodzaju wyrazy (za
prawione, dodać trzeba, podejrzeniem, że za powstaniem „Auszry” w Ragnecie 
w Prusach Wschodnich stoi intryga pruska czy rosyjska) była „mało powścią
gliwa” . Jonas Basanavicius, jeden z ojców odrodzenia litewskiego, nie kryjąc

1 O bjaw  litewski, „D ziennik Poznański” 1883, nr 231; cyt. za  W  kręgu sporów polsko- 
-Utewskich na  przełom ie X IX  і  X X  wieku. W ybór m ateriałów , t. 1, w yb. i oprać. M. Zaczyński
i  B . Kalęba, Kraków 2004, s. 7.



irytacji, jeszcze w tym samym roku na łamach „Auszry” z żalem wypominał Po
lakom lekceważenie Litwinów, z natury „dobrych” i „łatwowiernych”, przez wieki 
więcej dających niż czerpiących ze związku z Polakami. Bo przecież, stwierdzał 
to Litwinami, nie Polakami, są: Mickiewicz, Syrokomla, Kraszewski, Lenarto
wicz, Chodźko, Odyniec, Asnyk, Syrewicz, Matejko (!), Siemiradzki, WelońskŁ 
Moniuszko, Naruszewicz, Lelewel itp., itp. (a nawet... Kopernik)2.

Ten sam „Dziennik Poznański” usiłował kontynuować rozmowę z ruchem 
narodowym litewskim, publikował wystąpienia Jonasa Sliüpasa3; polska opinis, 
publiczna w coraz większym stopniu zapoznawana była z aspiracjami narodu li
tewskiego, manifestowanymi przez rodzącą się inteligencję litewską (kształconą, 
podkreślano nie bez jednoznacznych intencji, w Moskwie, Petersburgu, Królew
cu). Do porozumienia polsko-litewskiego nie mogło jednak dojść. Z polskiej stro
ny brak było elementarnego zrozumienia dla dążeń litewskich, budzącej się do sa
moświadomości tożsamości litewskiej, młoda zaś inteligencja litewska (np. Petras 
Vileisis na łamach „Varpasa”4) z dużą lekkomyślnością i ignorancją komuniko
wała Polakom, że Litwa Polsce „nic nie zawdzięcza”, bo przecież: nie za sprawą 
Polaków wiara katolicka zadomowiła się na Litwie, bo to Litwa uratowała Polskę 
pod Grunwaldem, bo Polacy wcale nie przynieśli na Litwę kultury materialnej 
(ona już tam wszak była), nie dali Litwie piśmiennictwa (bo czyż przed Jagiełłą 
posiadali takowe?); że swoistą fatalnością litewską historię naznaczyło to, że Ja
giełło wyjechał do Krakowa, zamiast zaprosić Jadwigę do Wilna; wreszcie —  że 
przed unią Litwa była potężniejsza niż Polska, i to ona właśnie wzmocniła Pol
skę gospodarczo, militarnie, politycznie, sama natomiast została zdegradowana.

Generalnie można stwierdzić, że przez długie lata ruch odrodzeniowy sku
piony był na swoistej pracy organicznej wśród ludu litewskiego, umacnianiu jego 
afirmacji litewskości (w ogromnym stopniu fundowanej na antypolonizmie), że 
heroicznie walczył z biurokratyczną rosyjską opresją. Cezurę w stosunkach pol- 
sko-litewskich stanowiło wydanie w języku polskim w roku 1902 programowego 
manifestu pt. Głos Litwinów do młodej generacji magnatów, obywateli i szlach
ty na Litwie autorstwa księdza Aleksandra Dąbrowskiego (Adomasa Jakstasa)5. 
Przedstawiając id e a ł  ruchu litewskiego —  Litwa dla Litwinów , Jakśtas zastrze
gał się: „ [...] mówiąc o Litwie, mamy wszędzie na myśli Litwę w granicach et

2 BirStonas [J. Basanavicius], „Auszra" ir  „D ziennik P oznański's”, „Auśra” 1883, nr 7; cyL 
za: W  kręgu sporów ..., s. 9 -15 .

3 W  spraw ie litewskiej (1), „D ziennik Poznański” 1884, nr 53 i W  sprawie litewskiej (2), 
„D ziennik Poznański” 1884, nr 54; cyt. za: W  kręgu sporów ..., s. 17-33.

4 [Petras Vileiäis], Uz ką  m es lenkam s turim e b u ti dekingi arba nedekingi, „Varpas” 1892 
n r 1, 2, 3; przedruk: Tylża 1892. Cyt. za: W  kręgu sp o ró w ..., s. 35-44 .

5 [Adomas Jakstas-D am brauskas], G łos L itw inów  magnatów, obyw ateli i  szlachty na Litw ieT 
w yd. 2  pow iększ., Kowno 1906. Cyt. za: W  kręgu sp o ró w ..., s. 45-62 .



nograficznych, a więc głównie gubernie kowieńską oraz odnośne części guberni 
suwalskiej, wileńskiej, grodzieńskiej i kurlandzkiej” 6. Jednoznacznie dystansując 
się od dążeń do wskrzeszenia dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, przy
wołując święte zasady chrześcijańskiej etyki (każdy ma prawo do życia w kraju 
urodzenia, do pielęgnowania własnej mowy, kultury) —  bardzo kategorycznie 
stwierdzał: naród litewski chce żyć i rozwijać się, myśleć i mówić po  sw o jem u ; 
„nie chce umierać, nie chce wyzionąć ducha ani pod wrogą presją biurokracji ro
syjskiej, ani w uściskach niby przyjacielskich Polski” 7. Przedstawiając program 
ruchu litewskiego, kładł nacisk na d z ia ła n ie ,  pracę wśród ludu, z ludem, dla lu
du (określenie lud nie jest tu wyłącznie kategorią społeczną, klasową), budowanie 
poczucia mocy, podmiotowości i dumy Litwinów. Ci wszyscy, do których Głos 
był skierowany, muszą, zdaniem litewskiego duchownego, d o k o n a ć  w y b o ru  —  
albo będą Litwinami (i odejdą od polskiego języka i ducha), albo uznani zostaną 
za obcokrajowców.

Głos Litwinów  zainicjował bardzo dramatyczną rozmowę w kręgu „polsko
języcznej” szlachty litewskiej, rychło jednak zaangażował także polską opinię 
z dawnej Korony. Okazało się, że polsko-litewska (a i litewsko-litewska) roz
mowa jest niemożliwa —  nie udało się znaleźć wspólnego języka, „młodolitwi- 
ni” domagali się zasadniczego zredefiniowania podstawowych kategorii narodo
wościowych, kulturalnych, politycznych, zrewidowania kilkusetletniej wspólnej 
przeszłości. Zaistniały spór miał charakter tyleż swoistej „waśni domowej” , co 
bezwzględnej walki narodowościowej. Wystąpienia szlachty z Kowieńszczyzny 
(Szymona Meysztowicza, Józefa Kordzikowskiego) były zarówno kategoryczne 
w odrzuceniu „oferty” „bądźcie Litwinami, odrzućcie tradycje polskiej kultury 
—  albo nie ma dla was miejsca na Litwie”, jak i nacechowane bezradnością; 
autorom Głosu nie chodziło bowiem o merytoryczną rozmowę, szukanie kom
promisu, warunków modus vivendi; ich projekt miał być bezwzględnie wcielony 
w życie.

Bezowocne były też głosy Konstancji Skirmunttówny czy Romana Skirmunt- 
ta8 —  odpowiedź Dąbrowskiego-Jakśtasa była jednoznaczna: jedność  (zgodna 
z „młodolitewską” propozycją) albo separatyzm  (czyli wypędzenie?)9.

Głos Litwinów  wywarł ogromne wrażenie w dawnej Koronie. W krakowskim 
„Czasie” już na początku 1903 roku ukazał się artykuł jednego z mieszkańców

6 Ibid., s. 47.
7 Ibid., s. 52.
8 Futurus [K onstancja Skirm untt], O praw dę i zgodę. Z  pow odu „ Głosu L itw inów  do m łodej 

generacji magnatów, obywateli i  szlachty na L itw ie", Kraków 1903; Romunt [Roman Skirmuntt], 
Nowe hasła spraw ie odrodzenia narodowości litewskiej, Lwów 1904.

9 [A domas Jakśtas-D am brauskas], Jedność czy separatyzm ? O dpow iedź krytykom  „Głosu  
Litw inów ", S. Petersburg 1903.



Kowieńszczyzny, ukazujący dramatyzm sytuacji10. W  charakterystyczny sposób 
zareagowali na to przedstawiciele środowisk intelektualnych Krakowa, skupieni 
wokół Klubu Słowiańskiego (byli wśród nich pochodzący z Litwy profesorowie 
UJ, dziennikarze, artyści). Wychodząc z oczywistego założenia: najpierw trzeba 
skoncentrować się na poznawczym aspekcie rzeczywistości —  podjęli próbę rze
telnego rozważenia aktualnego stanu polsko-litewskich stosunków i narodowych 
litewskich aspiracji11. Na posiedzeniach Klubu wielokrotnie prezentowano pro
blematykę litewską (w różnych jej aspektach), z niekłamaną sympatią traktowano 
przedsięwzięcia licznej kolonii litewskiej organizującej się w Krakowie (np. po
wstanie i działalność litewskiego towarzystwa kulturalnego Ruta). Rzecz jasna — 
ekskluzywizm zawarty w żądaniach „młodolitewskich” nie mógł w tym środo
wisku zyskać aprobaty; przeciwnie —  budził zasadniczy opór, jako że uniemoż
liwiał zbudowanie języka dialogu i porozumienia (mamy tu na myśli publiczne 
wystąpienia Jana Łosia, Mariana Zdziechowskiego, Jana Rozwadowskiego, Jó
zefa Albina Herbaczewskiego, Jana Baudouina de Courtenay czy na zebraniach 
Klubu Słowiańskiego i Ruty).

II

Nie dziwi więc, że kiedy w Rosji zbliżało się przesilenie spowodowane klę
ską wojenną oraz nadciągającą rewolucją (z wszystkimi jej konsekwencjami), 
stanowiska Litwinów i Polaków pozostały antagonistyczne. Związanym z wyda
rzeniami międzynarodowymi i sytuacją wewnętrzną w Rosji początkiem „nowych 
czasów” było dla Litwinów zniesienie zakazu druków litewskich alfabetem łaciń
skim: w maju 1904 r., po czterdziestu latach od jego wprowadzenia generał-gu- 
bernator wileński Światopełk-Mirski przekonał Petersburg o jego „dysfunkcjo- 
nalności”. Fakt ten został przywitany przez Polaków (!) z prawdziwą radością 
—  Baudouin de Courtenay wygłosił na ten temat odczyt w Klubie Słowiań
skim i opublikował obszerną broszurę, w której ukazywał historyczne konteksty 
zakazu i heroizm walczących z nim Litwinów, z powodzeniem organizujących

10 X.Y.Z. [Sz. M eysztow icz?], G łos L itw inów , „Czas” 1903, n r 21; cyt. za W  kręgu sporów ..., 
s . 59-62 .

11 W  „Św iecie Słow iańskim ” , organie Klubu złożyli jednoznaczną deklarację: „D la nas, Pola
ków, należy do św iata słow iańskiego także Litwa, zrośnięta z  nami historycznie, otoczona potrójnie 
słow iańskim  żyw iołem: polskim , ruskim  i rosyjskim , a pod etnograficznym  w zględem  Słow ia
nom  najbliższa. [ . . . ]  Litw a ja k  zawsze m iała tak  też na przyszłość m ieć będzie najżyczliwsze
go sojusznika w  Polsce. Bolesne objaw y niechęci ku Polsce, przewijające się  wśród litewskiej 
propagandy, są tedy w alką z w iatrakam i, z  istnym  urojeniem , b o  n ie  m a  w c a le  P o la k ó w  
n ie c h ę tn y c h  n a r o d o w e m u  ru c h o w i  l i te w s k ie m u ;  o b ja w y  te  t łu m a c z y ć  w y p a d a  
ty lk o  n i e z n a jo m o ś c i ą  s to s u n k ó w  i h i s to r i i ,  a  c z a s e m  w p ły w o m  p o s t r o n n y m ” (K lub  
Słowiański. Sprawozdanie z  trzechlecia, „Św iat Słow iański” 1905, nr 1, s. 16).



ośrodki druku w Prusach, w Rosji i licznie zaangażowanych w kontrabandę. Nie 
trzeba dodawać, jak wielkie znaczenie dla ruchu litewskiego miało zniesienie 
zakazu, jakie możliwości przed nim otwierało; wystarczy zauważyć, że jeszcze 
przed końcem 1904 roku zaczęto wydawać dwa czasopisma litewskie w Rosji 
—  miesięcznik „Lietuviu laikraśtis” w Petersburgu i dziennik „Vilniaus żinos” 
w Wilnie.

Dla Polaków analogicznym, symbolicznym wydarzeniem była „propozycja” 
tegoż Świętopełka-Mirskiego odsłonięcia w Wilnie pomnika Katarzyny II we 
wrześniu 1904 roku; iluzoryczną obietnicą koncesji wymusił Mirski liczny udział 
polskiej szlachty w tej uroczystości. Nie ulega wątpliwości —  zgoda szlachty 
na kompromitujące zachowanie, w porządku symbolicznym noszącym wszelkie 
znamiona apostazji narodowej (choć motywowane „realizmem”, usprawiedliwia
ne jako gest „poświęcenia honoru”, wyboru „mniejszego zła” dla uniknięcia zła 
większego), było tyleż świadectwem naiwności, co strachu przed coraz bardziej 
ekspansywnym ruchem litewskim i licznymi przypadkami „flirtu” młodolitwinów 
z rosyjskim czynownictwem. Zachowanie sześćdziesięciu przedstawicieli szlach
ty (zwano ich „kataryniarzami”) spotkało się z jednoznacznym potępieniem pol
skiej opinii — jako przejaw małoduszności i politycznej nieodpowiedzialności12.

W  artykule Litwa się budzi („Świat Słowiański” 1906, nr 19) Walery Gostom- 
ski, nawiązując do sprawy „kataryniarzy”, zastanawiał się nad duchową kondycją 
mieszkańców Litwy. Plony rządów biurokratycznych są straszne —  twierdził —  
świadectwem tego mogą być zmiany w topografii Wilna (pomniki Murawjowa, 
Katarzyny II, Puszkina), odbijające stan mentalności starych i nowych mieszkań
ców miasta. Jak powinno się zachować polskie społeczeństwo w chwili zelżenia 
ucisku? Warstwa polskiej inteligencji jest słaba, część elit społecznych skompro
mitowała się; jak więc ma ona reagować na drażliwe problemy relacji polsko-li
tewskich (wykształciła się już przecież warstwa litewskiej inteligencji)? Gostom- 
ski stawiał wiele ważnych (i drażliwych) pytań; zamiast odpowiedzi stwierdzał: 
„kultura przywileju”, na której opierał się do niedawna stan polskiego posiada
nia, odchodzi do lamusa; potrzebną jest nowa kultura: kultura pracy, oparta na 
szerokiej demokratycznej podstawie.

Działania Litwinów w latach 1905-1907 można by uznać za realizację te
goż zawołania —  były zdecydowane i jednoznaczne. „Rozwód Jadwigi z Ja
giełłą” miał być przeprowadzony do końca. Oto, wykorzystując sytuację (pogrą
żona w chwilowym chaosie wewnętrznym Rosja), w październiku 1905 roku

12 Zob. w  zw iązku z  tym  M . Zdziechowski, P rzed  pom nikiem  Katarzyny , „G łos Narodu” 1904, 
nr 283, 284; [A. M eysztow icz], List O tw arty Obywatela z L itw y do profesora Zdziechowskiego  
w  spraw ie obecności szlachty litew skiej p o d  pom nikiem  imperatorowej Katarzyny, Kraków 1905; 
G łosy prasy po lskiej o udziale sześćdziesięciu szlachciców  litewskich w  uroczystości odsłonięcia  
pom nika  Katarzyny w  Wilnie, Lwów 1905.



na łamach pierwszego dziennika „Vilniaus żinios” Jonas Basanavicius wystąp* 
z memorandum-deklaracją historycznych praw Litwinów do wewnętrznej (w ob
rębie Rosji) autonomii, z carem jako wielkim księciem litewskim; w grudniu 
tego roku zwołano do Wilna, z udziałem 2 tysięcy delegatów, „Sejm” (nazyws- 
ny Wielkim Sejmem Wileńskim) i odniesiono wielkie zwycięstwo —  gubernator 
Freze wyraził zgodę na wprowadzenie języka litewskiego do szkół początkowyds 
i do samorządu gminnego. Od roku 1905 nastąpił szybki rozwój czasopiśmien
nictwa w języku litewskim (demokratyczne „Vilniaus żinios”, narodowe „Viltis- - 
socjalistyczne „Żarija” , „Lietuvos żinios” i in.). W roku 1907 powstało Litew
skie Towarzystwo Naukowe w Wilnie (wyprzedzając o kilka miesięcy powstanie 
polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk) i Towarzystwo Sztuki Litewskiej. Za
kładano litewskie towarzystwa oświatowe i kulturalne. Nie da się ukryć, iż Li
twini odnosili autentyczne sukcesy w stwarzaniu faktów dokonanych, w budowa
niu instytucjonalnej infrastruktury narodu aspirującego do samodzielnego bytu b .

Jakimi treściami wypełnione były stosunki polsko-litewskie w tym czasie? 
Drastycznym (trochę karykaturalnym, wyrastającym z emocji) tego przykładem 
może być tekst Hymnu litewskiego z roku 1907 autorstwa Ottona Zawiszy:

H et! Z a N iem en, het! Z a  Niem en,
Uciekaj paniczu!
N ie m a tobie co  tu robić,
N ad W ilią  i Ptyczą.

Kto się  swojej mowy wstydzi,
Tylko polską włada,
Kto w  sw ym  sercu z swoich szydzi,
Ten w  sw ym  kraju —  zwada.

Pożreć siebie m y nie damy 
Choćby d la przyjaźni,
N ie dość nadal być narodem  
Tylko w  wyobraźni.

[ - ]

G órą nasza tu kultura!
N asz Adam! Kościuszko!
N asza gleba ich wydała,
P ieszcząc nasze uszko.

[...]

Wołyń, Poleś i Podole,
Ż m udź i Ruś też B iała,

13 N a ten tem at zob. E . A leksandravicius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. L itw a w  X IX  
wieku , przeł. B . Kalęba, Kraków 2003, s. 104-115, 167-175 i 308-358.



Jest to w ianek naszej Litwy 
Jak opoka s ta ła 14.

Warto przy tym pamiętać, że Zawisza nie pisał po litewsku, cytowany zaś 
Hymn miał w ciągu trzech lat kilka wydań, z których każde było obszerniejsze, 
tak że ostatecznie tekst rozrósł się do ponad dwustu strof.

Wszystkie niemal orientacje litewskie (narodowe, demokratyczne, klerykalne) 
zdominowane były wówczas przez tak czy inaczej definiowany antypolonizm (ile 
było w takim stanowisku kontekstu ekonomicznego —  to inna sprawa). Budziło to 
opór nie tylko po polskiej stronie. Zdecydowanie protestował przeciwko brnięciu 
ruchu litewskiego w ślepy zaułek nienawiści do Polski Józef Albin Herbaczew- 
ski. Już w Krakowie (w Klubie Słowiańskim, w towarzystwie Ruta) prezentował 
się jako rzecznik porozumienia polsko-litewskiego, poszukiwał nowych sposo
bów wypracowania sensownego kształtu polsko-litewskiego współżycia. Widząc 
dominację nacjonalizmu i antypolonizmu w ruchu młodolitewskim, dramatycz
nie stwierdzał (w artykule Tragizm odrodzenia narodowego Litwy): „Od r. 1905 
Litwa przeżywa swoją narodową, p ra w d z iw ie  li te w s k ą  reakcję i to w kierun
ku fanatycznego nacjonalizmu —  w kierunku [...] w y z w a la n ia  in s ty n k tó w  
n a ro d o w o śc io w y c h  kosztem obniżenia wartości duchowych” 15. Dalej pisał, 
że w ruchu litewskim panuje fanatyzm objawiający się w irracjonalnych spazmach 
społeczno-politycznych; zaognianie sporu polsko-litewskiego (głównego aksjoma
tu obecnej „neopolityki litewskiej”) najmniej służy Litwinom, wpadają bowiem 
w pułapkę „dyplomatycznie szachującego rusofilizmu” (Herbaczewski przywo
łuje szereg przypadków, dawniejszych i aktualnych, szukania w Rosji „arbitra” 
w sporach z Polakami); polityka litewska w coraz większym stopniu jest uzależ
niona od warcholstwa, nieodpowiedzialności, awanturniczości; idea narodowo- 
-litewska staje się stopniowo „prywatnym przedsiębiorstwem” bloku partyjnego 
wiodącego naród ku bezwiednej rusyfikacji duchowej i bizantynizacji. Słowem 
—  Litwie zaczyna zagrażać nihilizm. Nie ma bowiem Litwa przeszłości (zniko
ma jest znajomość historii Litwy; zastąpiła ją  mitologia, mistyfikacja historii), 
nie ma też przyszłości, skoro w sporze dwu paradygmatów kulturalno-cywiliza- 
cyjnych: zachodniego i wschodniego —  skłania się ku Rosji (czy przynajmniej: 
coraz wyraźniej się w tej mierze „rozdwaja”). Ratunkiem dla Litwy może być 
wyłącznie współpraca kulturalna z Polską. Należy wyciągnąć wnioski z prze
szłości, przemyśleć wspólne błędy. „Litewski i polski naród łączy wspólna kara, 
wspólne cierpienie i wspólne... wyzwolenie” 16 —  kończył dramatyczne wynu

14 O. Zaw isza, H ym n litewski. D odatek w: Litw in i w  L itw ie, W ilno 1907.
15 J. A. H erbaczew ski, Tragizm odrodzenia narodowego L itwy, „Św iat Słow iański” 1909, 

nr 51, s. 147.
16 Ibid., s. 161.



rzenia Herbaczewski (po latach określił siebie tak: „Jestem Ci ja  i będę Litwinesz 
zrodzonym na miarę improwizacji Adama Mickiewicza” 17).

Szczególne oburzenie Herbaczewskiego budziło używanie religii w walce 
przeciwko Polakom w celu afirmowania litewskości, wzniecanie sporów religij
nych i kościelnych; miał świadomość, że Rosja arcymistrzowsko wykorzystywali 
od lat, wszelkie konflikty religijne i kościelne w swym dziele divide et imperaIS. 
Nie do przyjęcia są, jego zdaniem, wystąpienia w rodzaju Polskiego apostol
stwa w Litwie księdza Propolanisa19, przedstawiające wizję historii Litwy od 
chrztu w obrządku zachodnim jako dzieje wyniszczającej kraj polonizacji, czy 
jego autorstwa memoriały do Stolicy Świętej (postulujące ni mniej ni więcej tylko 
„lituanizację” Kościoła na Wileńszczyźnie).

ПІ

Swoistym requiem dla prób budowania modus vivendi w przestrzeni polsko-li- 
tewskiej była demonstracyjna absencja Litwinów na krakowskich uroczystościach 
w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Zarówno Litwini z Litwy, jak Li
twini zamieszkali w Prusach zignorowali zaproszenie do udziału w obchodach 
grunwaldzkich. Marian Zdziechowski i komitet przygotowujący uroczystości do
kładali starań, by w Krakowie u stóp pomnika grunwaldzkiego (dłuta wywodzą
cego się z Litwy Wiwulskiego) spotkali się potomkowie tych wszystkich, którzy 
pod Grunwaldem zwyciężyli Krzyżaków (Polacy, Litwini, Rusini, Rosjanie)20; 
niestety, Litwini nie przyjęli zaproszenia, tłumacząc krótko: nie pozwalają na to 
„obecne bolesne relacje polsko-litewskie” („Viltis”). Szerzej o powodach nieobec
ności pisała prasa litewska —  najczęściej powtarzają się stwierdzenia, iż obchody 
grunwaldzkie są świętem czysto polskim, że nie należy brać udziału w święcie, 
na którym nie będziemy obecni „równi z równymi”, że bitwa pod Grunwal
dem była doraźnym zwycięstwem, ale w perspektywie czasu okazała się klęską, 
gdyż otworzyła epokę zgubnej współpracy i potem unii z Polakami („Lietuvos 
żinios”), wreszcie —  iż Polacy walczący pod Grunwaldem patrzyliby na swoich 
potomków ze zgrozą, a więc, inaczej mówiąc —  Polacy w 1910 roku nie mają

17 Zob. „K urier W arszawski” 1936, nr 101 —  do formuły tej naw iązuje Roman Jurkowski 
w artykule „Jestem C i j a  i  będę L itw inem  zrodzonym  na miarę im prowizacji Adam a M ickiew icza". 
Polsko-litewskie dylem aty Józefa A lb ina  Herbaczewskiego (1904-1939), [w:] Polacy i sąsiedzi — 
dystanse i  przenikanie kultur, część pierw sza, zb iór studiów pod red. R. W apińskiego, Ostaszewo 
2000.

18 J. A . H erbaczew ski, Litw a i  kwestia polska, „Św iat Słow iański” 1910, nr 66, s. 353-369.
19 Ks. K. Propolanis, Polskie apostolstwo na  L itw ie (Szkic historyczny 1387-1912), W ilno 

1913.
20 Zob. Z . Solak, O bchody grunwaldzkie w listach M ariana Zdziechowskiego, „S tudia Histo

ryczne” 1993, z. 3.



moralnego prawa do organizowania „centralnych” obchodów wiktorii sprzed 500 
lat (’’Śaltinis”). Wysłano za to do Krakowa korespondenta, przywódcę stronnictwa 
klerykalno-narodowego, księdza Juozasa Tumasa-Vaizgantasa. W opublikowanej 
w prawicowym „Viltisie” korespondencji dominuje temat niezrozumienia Litwi
nów i Litwy przez Polaków-Koroniarzy (powtarzane od lat „o Litwie mniej wiem 
niż o Chinach”) oraz podkreślanie idącego w parze z narodowym konfliktu spo
łecznego —  zdaniem Tumasa organizatorzy obchodów celowo usuwali w cień, 
tuszowali obecność chłopów.

Osobno należy wspomnieć głos wyłamujący się z antypolskiego chóru —  
nawoływania socjalistów do solidarności robotniczej i budowania jedności polsko- 
-litewskiej pod hasłem walki z caryzmem („Visuomene”).

Osiemnastego czerwca 1910 roku odbyło się posiedzenie Klubu Słowiańskie
go z odczytem Feliksa Konecznego pt. Kwestia litewska a obchód grunwaldz
ki, mającym budować przestrzeń porozumienia polsko-litewskiego przez odwo
łanie się do wspólnego, Polaków i Litwinów, zwycięstwa. Koneczny z goryczą 
zauważył:

[ . . . ]  nowa L itw a nie rozum ie Polski w spółczesnej, gdyż nie zna dawnej; a  w ięc nie 
zna też daw nej Litwy, bo jed n o  z  drugim  łączy się nierozdzielnie. Cała ich zapalczy- 
wość nieprzyjazna w zględem  polskości w ypływa konsekw entnie z nieznajom ości własnej 
h istorii21.

Tekst Konecznego jest ważny, otwarcie bowiem wskazuje na jedną z ważniej
szych przyczyn fatalizmu wrogości, z którego „młoda, nowa Litwa” nie potrafi 
się wyzwolić. Dopóki Litwini nie wydobędą się z ignorancji historycznej, swo
istej „polonizacji” litewskiej historii (wszak do r. 1795 Litwa była podmiotem 
politycznym, polonizacja zaś wypierała z życia kulturalnego, publicznego nie 
litewszczyznę, lecz rusczyznę), dopóty ich polonofobia będzie wiodła na ma
nowce cały ruch litewski. Warto zauważyć, że polski historyk powtarzał to, co 
ruchowi młodolitewskiemu już wcześniej zarzucał Herbaczewski: mistyfikowanie 
przeszłości, fałszowanie jej dla doraźnych politycznych celów.

Swoje wystąpienie Koneczny zakończył napomnieniem skierowanym do Po
laków, by na polonofobię nie odpowiadali litwofobią:

U znając odrębność narodową Litw inów  i w szelkie wypływające z  tego konsekw encje, 
p rzy tym  się tylko upierajmy, że każdy Polak m a prawo wołać na Litwę: Litwo, ojczyzno  
m oja!. Trzeba nam  być patriotam i obojga narodów 22.

W  jakimś stopniu odpowiedź na wezwanie Konecznego dawali i Litwini (jak 
Herbaczewski), i Polacy współtworzący nurt krajowy (jak choćby Konstancja

21 F. Koneczny, Polska a  kwestia litewska, „Św iat Słow iański” 1910, nr 67, s. 16-35.
22 Ibid., s. 35.



Skirmuntt), i życzliwi tej orientacji (jak M arian Zdziechowski, a nieco późnię 
—  Józef Piłsudski czy Leon Wasilewski).

Niestety —  gwałtowne przemiany polityczne w państwie rosyjskim (efefe 
rewolucyjnych wydarzeń pierwszej dekady XX stulecia) zaowocowały eskalacją 
i radykalizacją ideologii narodowych; kształtujących style politycznego myślenia 
elit litewskich. Znamiennym tego przykładem było wystąpienie Antanasa Sme
tany (przyszłego prezydenta niepodległej Litwy), który w odpowiedzi na przy
toczony wyżej tekst Konecznego napisał: „jeśli każdy Polak będzie miał ргашэ 
mówić Litwo, ojczyzno moja , to w ten sposób Polacy będą mieli już dwie oj
czyzny, a Litwini —  ani jednej” 23. W  pozornym szaleństwie tego i podobnych 
stwierdzeń kryła się jednoznaczna technika perswazyjna, metoda, która okaza
ła się skuteczna dzięki pewności je j użytkowników i wyznawców co do swych 
racji i bezwzględności w ich egzekwowaniu. Jedności narodów Rzeczypospoli
tej nie udało się ani odbudować, ani zbudować na nowych podstawach państw 
narodowych.

23 VilniSkis [A nt. Sm etona] n a  łam ach „Viltis” 1910, nr 67. C yt. z a  K . SeSkevitis, L ie tu viy  
spauda  аріє  Źalg irio  sukaktuves, „D raugija” 1910, t. 11, n r 44 , s. 346.


