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Rozmowa przeprowadzona przez
Leszka Zasztowta z profesorem Alfredasem Bumblauskasem:

WieLkie księstWo LiteWskie jAko pAństWo
WieLu nARodóW – o LiteWskości, Ruskości, poLskości

i pAmięci histoRycZnej 

Alfredas Bumblauskas jest litewskim historykiem i profesorem w instytucie
historii uniwersytetu Wileńskiego. specjalizuje się dziejach Litwy i Wielkiego
księstwa Litewskiego okresu nowożytnego. jest autorem wielu monografii i opraco-
wań m.in. Senosios Lietuvos istorija 1009–1795 (Historia starej Litwy 1009–1795)
(Vilnius 2005), a także redaktorem prac zbiorowych m.in.: Lietu vos Didžiosios
Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai (Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego
i narratywy narodowe) (Vilnius 2009). prezentuje oryginalne stanowisko w odniesieniu
do interpretacji dziejów Wielkiego księstwa Litewskiego, które jest charakterystyczne
dla części środowiska historyków litewskich. Wywiad przeprowadzony został na zle-
cenie miesięcznika ,,uwa żam Rze – historia” i w skróconej wersji opublikowany
w numerze marcowym (3) 12 z 2013 roku w tekście zatytułowanym: Ponad trumną
Smetony, s. 14–16. Ze względu na wyjątkową nośność tekstu, w którym zaprezento-
wane jest stanowisko liberalnej części współczesnej historiografii litewskiej, za zgodą
redakcji ,,uważam Rze” postanowiliśmy opublikować tekst wywiadu w całości.
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Leszek Zasztowt (dalej: LZ): uchodzi pan za jednego z nie tak licznych historyków
litewskich, którzy są otwarci na kontakty z sąsiadami: z Białorusinami, ukraińcami,
Rosjanami, a nawet z polakami. uosabia więc pan niejako „dobrego ducha” dawne-
go Wielkiego księstwa Litewskiego, które przecież było państwem wieloetnicznym
i kolebką co najmniej trzech współczesnych narodów: Litwinów, Białorusinów
i ukraińców, a w gruncie rzeczy być może nawet i większej ich liczby jeśliby uwzględ-
nić wkład Litwy w odrodzenie narodowe polaków i Żydów. który lub które z tych
narodów w ich fazie protonarodowej – przed nowoczesnej – odegrały w pana opinii
szczególnie ważną rolę w dziejach Wielkiego księstwa?

Alfredas Bumblauskas (dalej AB): kwestia to skomplikowana. Zależy, jaki as pekt jest
dla nas ważny, gdy patrzymy na tę sprawę. na przykład ród Giedy minowiczów, czyli
elita wczesnej monarchii litewskiej to Litwini. jakimi oni byli Litwinami to inna kwe-
stia. czy byli bardziej podobni do „dzisiejszych” Litwinów, czy też do „dzisiejszych”
Białorusinów. Wiadomo, że językiem kancelarii był język staro ruski, on też był języ-
kiem powszechnie używanym na obszarach zamieszkałych przez ludność ruską
Wielkiego księstwa. kiedyś na uniwersytecie Wileńskim zacytował pan wiersz napi-
sany na marginesie statutu Litewskiego z początku XVi w.:

Polsza kwitniet łatinoju,
Litwa kwitniet rusczynoju.
Bez toj w Polsze nie prebudziesz,
Bez siej w Litwie błazen budziesz.

nie wszyscy współcześni Litwini są świadomi tej roli ruszczyzny w dawnej Litwie.
Z drugiej strony wiadomo, że Giedyminowicze posługiwali się też językiem litewskim,
zwłaszcza w kontaktach osobistych.

W historiografii polskiej, ale też w litewskiej, czy białoruskiej nie ma całościowe-
go studium omawiającego kwestię prawosławnego Wilna. tymczasem lewa strona od
ulicy Grodzkiej w Wilnie biegnącej w kierunku ostrej Bramy była przecież dzielnicą,
w której znajdowało się miasto ruskie. W tym mieście usytuowana była również sie-
dziba ówczesnego metropolity prawosławnego, a później grecko-katolickiego. są to
fakty, które radykalnie zmieniają spojrzenie na dzieje Wielkiego księstwa Litewskiego
i Litwy.

inną sprawą jest polskość. sto pięćdziesiąt lat po chrzcie Litwy pojawiają się
pierwsze zapisy w języku polskim. Warto zaakcentować moment bitwy pod orszą
(1514), w której wojska litewsko-polskie kierowane były przez konstan tego
ostrogskiego, jako ten moment w którym można dostrzec, w jaki sposób pojawia się
język polski w elitach litewskich. Zwycięski ostrogski otrzymał wówczas od
Zygmunta starego przywilej, na mocy którego mógł zasiadać bliżej króla niż ówcze-
sny wojewoda wileński Gasztołd. ostrogski, jako książę i ruski możnowładca, mógł
rozmawiać z Zygmuntem starym w języku polskim, ale też w ówczesnym języku uk -
raiń skim. Bowiem więcej słów było wspólnych w językach polskim i ruskim, niż
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w językach polskim i litewskim. myślę więc, że jest to taka symboliczna data.
modlitwa Gasztołda w języku polskim jest zanotowana w źródłach bardzo wcześnie
– już w 1522 roku. tak wkraczała polskość do Wielkiego księstwa.

W 1697 roku sejm Wielkiego księstwa Litewskiego przyjął, że polski będzie ofi-
cjalnym językiem państwowym. trzeba jednak pamiętać, że wówczas nie zrezygno-
wano z języka litewskiego, który nie był powszechnie używany, natomiast odrzucono
język ruski, będący wcześniej językiem administracji w państwie.

przyszła mi do głowy ciekawa myśl. mamy więc rok 1697. sto lat później rodzi się
Adam mickiewicz, który napisze w Panu Tadeuszu ,,Litwo ojczyzno moja ty jesteś jak
zdrowie”, zaś sto lat po Adamie mickiewiczu pojawi się w 1901 roku gramatyka języ-
ka litewskiego jonasa jablonskisa. A jeszcze przed tym w 1595 roku mikołaj dauksza,
który przetłumaczył na język litewski Postyllę księdza jakuba Wujka, usilnie namawiał
do poszanowania języka litewskiego. owe namowy napisał był już wówczas w języku
polskim. jeszcze sto lat wcześniej jedna z pierwszych ksiąg Wielkiego księstwa dru-
kowana była w Gdańsku w języku łacińskim. dokumenty z kancelarii wielkiego księcia
Witolda pisane były w języku ruskim. mamy więc do czynienia ze szczególnym feno-
menem swego rodzaju przepływu języków, które niosły za sobą istotne wartości kul-
turowe przenikające przez obszar Wielkiego księstwa.

LZ: czy we współczesnym społeczeństwie litewskim istnieje jakaś zbiorowa pamięć
czy też wyobrażenie dawnego Wielkiego księstwa, jako państwa potężnego, sięga-
jącego od morza do morza? czy też litewska pamięć historyczna zdominowana jest
przez XiX i XX wieczną narrację narodową, odwołującą się przede wszystkim do
Litwy w jej granicach etnicznych, zbliżonych do granic współczesnych oraz do nowo-
czesnego pojęcia narodu?

AB: paradoksalnie mamy dwie formuły, które w swoisty sposób łączą te zjawiska. Z jed-
nej strony Litwa rodzi się w czasach jonasa Basanavičiusa i Vincasa kudirki, autora
naszego hymnu. ten pojawia się równocześnie z gramatyką litewską jablonskisa.
potem następuje złoty wiek w okresie międzywojennej Republiki Litewskiej ze stolicą
w kownie. Ale trzeba pamiętać, że niespełnionym marzeniem tej Republiki była właś -
nie tęsknota za państwem od morza do morza. kiedy te dwie formuły zostają
połączone tworzy się paradoksalna wizja. pojawiają się wówczas dość często zabaw-
ne kwestie i śmieszne pytania – na przykład: czy Barbara Radziwiłłówna mówiła
w języku litewskim? Gdy usłyszymy odpowiedź, że nie mówiła – jest to dla ludzi szo-
kujące. jak to możliwe? słowem w litewskiej podświadomości historycznej istnieje
archetyp, że państwo było ogromne – stanowiło imperium od morza do morza, i było
to imperium litewskie zdominowane przez litewskość zbliżoną do dzisiejszej. 

jednocześnie litewska pamięć zbiorowa najczęściej odwołuje się do okresu walk
z krzyżakami i czasów, gdy Wielkie księstwo posiadało najrozleglejsze granice i sta-
nowiło poważny i znaczący organizm państwowy, dostrzegalny zwłaszcza na daw-
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nych mapach – dominujący i imponujący swymi rozmiarami w naszej części europy
pod względem kartograficznym. A więc do czasów przed unią lubelską 1569 roku.

LZ: Wśród polskich historyków są popularne dwa poglądy. pierwszy, iż gdyby nie zwią -
zek z polską i przyjęcie chrześcijaństwa obrządku łacińskiego przez Litwę, państwo to
zostałoby prędzej czy później wchłonięte przez wschodnią słowiańszczyznę i stało się
integralną częścią Rusi moskiewskiej, zatracając tym samym nie tylko swą odrębność
i unikalność, ale także uległoby przyspieszonej moskiewskiej rusyfikacji językowej
i kulturowej – mimo że w Wielkim księstwie kultura ruska i język ruski (staro ruski)
pełniły tak ważną i istotną rolę, o czym już pan wspomniał. czy taki pogląd jest
w pana opinii uzasadniony, czy da się obronić?

drugi pogląd to przekonanie, iż gdyby nie unia personalna z polską, to prawdo-
podobnie Litwa mogłaby ulec Zakonowi krzyżackiemu i starożytni Litwini podzieli-
liby smutny los sąsiednich prusów, którzy zniknęli z mapy narodów bałtyckich i roz-
płynęli się w morzu niemiecko-słowiańskim. czy tego rodzaju pytania pojawiają się
w historiografii litewskiej?

AB: te kwestie są – można powiedzieć – bardzo konceptualno-historiozoficzne. takich
pytań pozytywistyczna historiografia nie kocha. natomiast i ja, i mój profesor oraz
mistrz edvardas Gudavičius, zawsze mówiliśmy w naszej publicystyce telewizyjnej
o takich kwestiach. jednak te audycje skończyły się już dziesięć lat temu1.
odpowiadając zaś na pana pytanie można stwierdzić, że drugi wariant w tej alterna-
tywie wydaje się być bardzo realny. otóż gdyby nie bitwa pod Grunwaldem – ja lubię
czasami rozważania na temat historii alternatywnej – na pewno Żmudź dostałaby się
pod władzę krzyżacką i prawdopodobnie Żmudzini mówiliby niebawem po niemiec-
ku. ten wariant był moim zdaniem bardzo realny i historycznie całkiem możliwy. co
do pierwszego wariantu: wchłonięcia Litwy przez moskwę i wschodnią słowiań -
szczyznę, to kiedyś tak do tego odniósł się tomas Venclova. powiedział, że gdyby
olgierd zajął moskwę – jak wiadomo były trzy takie próby i pochody w latach 1368,
1370, 1372 – to Gorbaczow siedziałby dzisiaj w baszcie Giedymina.

LZ: A propos Żmudzi. często odwołuje się pan do swoich żmudzkich korzeni. Z jakiej
części Żmudzi wywodzi się pana rodzina? 

AB: nie jest to żadną tajemnicą, że pochodzę z historycznej Żmudzi – z telsz. 

LZ: jaką rolę odegrała Żmudź w historii Litwy? czy ten region Litwy jest mitologi-
zowany, jako serce kraju i państwa oraz ostoja, matecznik prawdziwej litewskości?
czy dawne przeświadczenie o szczególnym miejscu Żmudzi w dziejach Litwy jest
obecne we współczesnej pamięci historycznej Litwinów?

AB: można powiedzieć, że jestem nie tylko Litwinem pochodzącym ze Żmudzi histo-
rycznej: z kiejdanami, z suwalszczyzną, z rejonem szetejń (miejsca urodzenia
czesława miłosza), czyli obszaru dawnego biskupstwa żmudzkiego. jestem również
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z obszaru tzw. żmudzi gwarowej. W mojej rodzinie łączą się dwie gałęzie. po matce,
czy też po kądzieli, jest to gałąź kurońska (z obszaru dawnej kurlandii), zaś po ojcu
– po mieczu – ta część Żmudzi, w której mieszkali dawni Żmudzini w okolicach kroż. 

telsze są – co warto przypomnieć – częścią obszaru Żmudzi gwarowej. Bardzo
często są te dwie sprawy pomieszane – kwestia Żmudzi historycznej i Żmudzi gwa-
rowej. Zwłaszcza teraz, gdy pojawiły się pewne tendencji separatystyczne wśród nie-
których Żmudzinów, którzy chcą udowodnić, że Żmudzini nie są Litwinami. Brałem
udział w zawziętej dyskusji na ten temat, która odbyła się w telszach i trwała półtorej
godziny. padały tak nawet ekstremalne tezy, jakoby faszystowskie państwo litewskie
zniszczyło narodowość żmudzką w 1926 roku. 

ja natomiast zawsze starałem się bronić następującej tezy, że istnieje Żmudź gwa-
rowa, która niewiele ma wspólnego ze Żmudzią historyczną oprócz terytorium.
Bowiem w XV i XVi wieku na obszarze skąd pochodzę ja oraz wielu innych Żmudzi-
nów, których jestem krajanem, mówiących podobną gwarą, na tych terenach w tych
dość odległych czasach nie było jeszcze Żmudzi. dopiero przy chodkiewiczach wraz
z przyłączeniem kretingi pojawia się integracja tej części Żmudzi w obrębie księstwa
Żmudzkiego. 

W kontekście polsko-litewskim jest bardzo interesująca sprawa związana ze Żmu-
dzią. poczynając od wczesnych prac profesora juliusza Bardacha, który wydając
konstytucję 3 maja, przypomniał również Zaręczenie Wzajemne obojga narodów
uchwalone 20 października 1791 roku, pojawiła się teza i koncepcja Rzeczpospolitej
Wielu narodów. Wśród dawnych narodów Rzeczypospolitej pojawiają się zapomnia-
ni Wołosi, mołdawianie i wiele innych narodowości. nie negując całkowicie tej kon-
cepcji, nie zgadzam się z nią do końca i żartując zwykłem mówić, że należy przede
wszystkim przypomnieć Żmudź, o której sto lat temu oskar halecki napisał tekst
Litwa, Ruś i Żmudź jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1916).
mówiono więc o trzech podmiotach historycznych właściwych dla Wielkiego
księstwa. słowem trzeba mówić i pamiętać o Żmudzi.

LZ: pozostając przy kwestii Żmudzi. ksiądz Bronisław Żongołłowicz w swych
Dziennikach z okresu międzywojennego żartobliwie napisał kiedyś, iż Litwini po
nabożeństwie schodzą do piwnicy i modlą się do węży. Węże odgrywały istotną rolę
w okresie pogańskim. starożytna Litwa pełna była mitów, obrzędów i obyczajów
etnicznych, które wskrzeszone dla potrzeb politycznych odegrały znaczącą rolę
w odrodzeniu narodowym w końcu XiX i w XX wieku. na ile ta tradycja – odwołu-
jąca się do czasów pogańskich – jest obecna we współczesnym życiu kulturalnym,
artystycznym i intelektualnym Litwy? 

AB. trzeba zacząć od tego, że Żmudź była ostatnim regionem w skali europejskiej,
który został schrystianizowany i który przyjął nie tylko chrzest łaciński, ale w ogóle
chrześcijaństwo w europie. słowem można żartując stwierdzić, że na Żmudzi kończy
się formowanie chrześcijańskiej europy. ta myśl jest obecna w różnych pracach, iż
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chrystianizacja europy zakończyła się w XiV wieku. niebawem ukończona będzie
praca na temat postępów chrystianizacji Litwy w XV–XVi wieku. można zauważyć,
że sieć parafii i struktury kościoła łacińskiego formują się Litwie aż do końca wieku
XVii. to stanowi także niewątpliwie najpóźniejszą konwersję w skali europejskiej.
W mojej opinii dopiero biskup maciej Wołonczewski (motiejus Valančius) w połowie
XiX wieku do prowadził te procesy do końca i przypieczętował niejako katolickość
Żmudzi. 

ponieważ cała moja rodzina jest ze żmudzkiej kalwarii, jest mi więc owa ducho-
wość żmudzka dobrze znana. mogę stwierdzić z całym przekonaniem, że jest to
duchowość bardzo archaiczna. natomiast łączenie elementów głębokiej religijności
katolickiej z elementami pogańskimi, tak jak to jest opisane na przykład u czesława
miłosza, to trzeba stwierdzić, iż obecnie takiego pomieszania materii u współcze-
snych Żmudzinów nie ma i nie spotyka się. Ale – tak jak wspomniałem o odradza-
jącym się żmudzkim separatyzmie – wydaje się, że odradza się również pewnego
rodzaju „pogańskie” oczarowanie i zachwycenie starożytnymi cechami i odrębno-
ściami tego regionu. ma ono jednak – jak sądzę – niewiele wspólnego z dawną trady-
cją „pogańską”.

LZ: jak ocenia pan rolę szlachty i ziemiaństwa litewskiego od strony ich wkładu
– z jednej strony – w utrzymanie i obronę odrębności Wielkiego księstwa od korony
aż do końca wieku XViii, z drugiej – kwestię polonizacji tych elit i – w końcowym roz-
rachunku – wybór swoistej „polskiej opcji” w wieku XiX i XX? słowem czy litew-
sko-ruska szlachta Wielkiego księstwa zasługuje na dobrą pamięć z dzisiejszego,
litewskiego punktu widzenia?

Z drugiej strony funkcjonuje utrwalona opinia, iż u podstaw litewskiego odrodze-
nia narodowego legła praca młodych elit ukształtowanych przede wszystkim przez
wieś i środowisko chłopskie. słowem, że stworzenie nowoczesnego narodu litewskie-
go było zasługą młodej inteligencji o chłopskim rodowodzie. obecnie wiemy jednak,
że w tym kręgu była całkiem znaczna grupa wywodząca się z kręgu szlachty dawnego
Wielkiego księstwa, a zwłaszcza ze środowisk drobnej szlachty szczególnie tępionej
przez carat w XiX stuleciu. czy teza o wyłącznie chłopskim rodowodzie litewskiego
odrodzenia narodowego jest obecnie weryfikowana i podważana, czy też nadal domi-
nuje w piśmiennictwie litewskim?

AB. udział szlachty w litewskim odrodzeniu narodowym jest znany. natomiast nie jest
to teza szczególnie akcentowana, nie tylko w dzisiejszej historiografii, ale także przez
samych głównych działaczy litewskiego odrodzenia w okresie, gdy ono następowało.
choć trzeba przypomnieć, że na przykład pierwszy prezydent niepodległej polski
Gabriel narutowicz pochodził ze Żmudzi, z okolic telsz. urodził się bowiem
w Brewikach. jego brat stanisław narutowicz to sygnatariusz aktu niepodległości
Litwy w dniu 16 lutego 1918 roku. Wystarczy przykład stanisława narutowicza, aby
poprzeć pańską tezę. natomiast patrząc historycznie można zauważyć uogólniając,
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że walczą dwie narracje. Z jednej strony owa spolonizowana szlachta, na której spo-
czywa swoisty grzech amnezji litewskości i upadek Litwy. początki tych zjawisk
dostrzec można już w okresie rządów Witolda i w okresie powitoldowym. Z drugiej
strony mamy też obecne badania dotyczące szerszej roli szlachty litewsko-ruskiej, od
której wywodzi się właśnie natio Lituana. jeśli chodzi o świadomość zbiorową tej
szlachty, to zamykała się ona – jak kiedyś sądzono – w formule gente Lituanus natio-
ne Polonus. pisał kiedyś o tym henryk Wisner. Ale były też i inne formuły: gente
Ruthenus natione Ruthenus oraz gente Lituanus natione Lituanus. na przykład
konstancja skirmuntt tak powiedziała kiedyś o swojej tożsamości. sądzę więc, że
tego rodzaju przypadków było dużo i bez nich trudno jest zrozumieć owo dopełnie-
nie konstytucji 3 maja, jakim było wspomniane Wzajemne Zaręczenie obojga
narodów z 20 października 1791 roku, broniące de facto odrębności Wielkiego
księstwa.

LZ: chciałbym teraz zapytać o bolesne kwestie polsko-litewskie. kiedy i w jaki sposób
pana zdaniem rozeszły się drogi polski i Litwy? czy da się taki moment wyznaczyć
w procesie dziejowym?

AB: chyba w 1920 roku. jest świetna książka na ten temat autorstwa krzysztofa
Buchowskiego Litwomani i polonizatorzy (2006), która teraz jest tłumaczona na język
litewski. można powiedzieć, że jeszcze w końcu XiX wieku sytuacja wcale nie była
jasna, co do tego co będzie. Zwołany został w Wilnie Litewski sejm Wielki w 1905
roku, ale obok odbył się jeszcze drugi sejm, na którym zebrały się narody Litwy.
świadczy to moim zdaniem o tym, że była wówczas alternatywa – jeszcze przez
i wojną światową w Wilnie. Wszyscy działacze i litewscy, i polscy – zwłaszcza krajow-
cy, ale także Białorusini i Żydzi, byli powiązani, miedzy innymi poprzez istniejącą
w Wilnie masonerię. stanowili więc jakąś wspólnotę. świadczy to o tym, że nie było
wówczas jeszcze takich radykalnych różnic. A potem nastąpiła „sprawa”, czyli
tzw. bunt generała Lucjana Żeligowskiego, i to już wykopało przepaść pomię dzy poli-
tykami reprezentującymi różne narodowości. 

LZ: patrząc ze strony litewskiej to kto był promotorem owego „rozwodu” polsko-
litewskiego? czy byli to chłopi? czy też była to młoda inteligencja, skądinąd o chłop-
skim rodowodzie? jaką rolę odgrywała tu resentymentalna „niechęć do panów”, tak
promowana i eksponowana w okresie realnego socjalizmu i czasów, gdy główny
nacisk kładziono na „walkę klas” – czyli konflikt pomiędzy litewskim chłopem, a pol-
skim, czy też spolonizowanym szlachcicem?

AB: uważam, że jest to bardzo ważna sprawa. niedawno napisałem artykuł
o tzw. ,,gdybaniu” przypominając, że istniał również drugi, odrzucony projekt
huymansa z jesieni 1921 roku. dodajmy, że pierwszy projekt huymansa z czerwca
proponował utworzenie Litwy kantonalnej według modelu józefa piłsudskiego.
W drugim projekcie propozycja była całkowicie inna. Była to Litwa od kłajpedy do
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mińska ze stolicą w Wilnie i z zachowaną tylko autonomią kraju Wileńskiego oraz
dwoma językami państwowymi: polskim i litewskim. to był niewątpliwie interesujący,
wspaniały projekt, który jednak nie podobał się ani polskiej endecji, ani litewskiej.
Zawsze myślę, że główna przeszkodą była polityka nacjonalistyczna po obu stronach.
jeśli chodzi o korzenie tego nacjonalizmu, to ze strony litewskiej, ale też każdej innej,
łatwa do zrozumienia jest formuła nacjonalizacji wielkiej własności ziemskiej, zwłasz-
cza, jeśli ziemie te znajdują się w rękach wroga, w rękach cudzoziemskich. tłuma -
czenie, że szlachta to polacy, było wygodne i stosowane bez ograniczeń, a do tego
zrozumiałe i akceptowane społecznie. chłopi zaś – trzeba pamiętać – byli główną siłą
formującą armię litewską w 1920 roku. 

LZ: Było to więc rozgrywane politycznie. A jaka siła polityczna była głównym nośni-
kiem idei „rozwodu”? tautinincy (Tautininkai) smetony? A może chadecja i kler
litewski – osławieni księża funkcjonujący jak lokalni królowie oraz lekarze i przewod-
nicy litewskich dusz?

AB: może tak i było. jednak w tej kwestii nie jestem fachowcem i boję się wypowiadać
kategoryczne opinie. jednak często odwołuję się do powiedzenia, że ,,polacy są boga-
ci na trumnach”. to jest myśl i powiedzenie jerzego Giedroy cia, iż nadal nad polską
panują trumny dmowskiego i piłsudskiego. odpo wiadam na to zawsze, że na Litwie
jest tylko jedna trumna i jest to trumna Antanasa smetony. chrześcijańska demokra-
cja została zdelegalizowana w 1926 roku. mało tego oprócz niej zdelegalizowano
także ludową demokrację mykolasa sleževičiusa. obie więc partie zostały zmargina-
lizowane. dlatego gdy wszyscy mówią, że odejście Litwy od polski stanowiło polity-
kę całej Republiki Litewskiej oraz, że tautininicy nie byli u władzy do 1926 roku, to nic
nie da taka koncepcja. ta ,,trumna” smetony była trochę podobna i w 1920 roku, gdy
odczytywano projekt huymansa. drugi projekt miał zwolenników wśród dyplomatów
litewskich. ernestas Galvanauskas był za tym projektem i popierał go. potem nato-
miast, już od 1926 roku polityka antypolskości była oficjalnie głoszona i prezentowa-
na przez tautininków. Z punktu widzenia ówczesnej litewskiej endecji lepszy był polak
w Warszawie niż miejscowi krajowcy w Wilnie.

LZ: Wróćmy teraz do sytuacji jeszcze przed uzyskaniem niepodległości przez Litwę.
czy po stronie litewskiej w momencie odrodzenia narodowego była jakaś realna alter-
natywa wobec programu antypolskiego? A drugie pytanie: czy lud litewski był rzeczy-
wiście tak antypolski? czy antypolskość została najpierw sztucznie stworzona przez
młodą inteligencję, a następnie spopularyzowana i wpojona ludowi w momencie two-
rzenia nowoczesnego narodu litewskiego. czy uważa pan, że tak było, czy też wręcz
przeciwnie? przez wieki narosła naturalna niechęć do owej spolonizowanej szlachty
i co za tym idzie do polaków en bloc?
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AB: Bardzo trudno jest odpowiedzieć na te kwestie. potrzebne byłyby badania porów-
nawcze na przykład zestawienie z sytuacją w Finlandii (relacje fińsko-szwedzkie) lub
z sytuacją w danii lub norwegii. niestety takich badań nie ma. kiedy polskość była
wspólnym dialektem – koinè – Wielkiego księstwa Litewskiego, jak dzieła Adama
mickiewicza czy juliusza słowackiego, czy też inne reprezentujące romantyzm wileń -
ski, to owa antypolskość brzmi w kontekście tych arcydzieł bardzo nieprawdopodob-
nie. otóż Antoni Baranowski biskup w sejnach w drugiej połowie XiX stulecia, który
zajmuje bardzo poważne miejsce w historii litewskiej literatury, był przyjacielem pol-
skości. inna postać to Antanas Viskantas, który mówił w latach 1930. że nie ma przy-
szłości Litwy bez pokoju pomiędzy młodo i starolitwinami. chcę więc powiedzieć
i podkreślić, że zawsze istniały takie środowiska, czy też osoby reprezentujące pogląd,
że konflikt litewsko-polski jest szkodliwy dla obu stron.

LZ: W polsce istnieje przekonanie, że administracja carska – w okresie kiedy Litwa była
częścią cesarstwa Rosyjskiego przed i wojną światową – rozgrywała konflikt polsko-
litewski wspierając ruch młodolitewski. czy tak było, czy tak nie było? A trzeba też
dodać, że sami Rosjanie byli zaskoczeni rozłamem w tym dosyć dotąd jednolitym do
połowy XiX wieku politycznym ruchu – rozłamie we względnie solidarnej dotąd
w oporze wobec moskali społeczności Wielkiego księstwa? Logika podpowiada, że
powinni byli jakoś wspierać Litwinów przeciw polakom?

AB: Gdy rozpoczyna się walka caratu ze znamionami polskości na Litwie, to w kręgu
tych działań jest także stworzenie nowej guberni kowieńskiej, która swymi granicami
objęła obszar, na którym dominował język litewski. potem suwalszczyzną, która była
odrębną gubernią w królestwie polskim, a wcześ niej znajdowała się w obrębie
księstwa Warszawskiego, to właśnie z tego obszaru ufundowanych było dziesięć sty-
pendiów na uniwersytecie moskiew skim. Wystarczy świadomość tych faktów, aby
zacząć coś podejrzewać w poli tyce carskiej. 

LZ: jeszcze jedno pytanie w sprawie konfliktu z polakami. czy była jakaś siła, która
w taki czy inny sposób stawiała na wyodrębnienie Litwy, ale bez apriorycznego wcho-
dzenia w konflikt z polakami? czy ktoś po stronie litewskiej poważnie odnosił się
np. do programu „Żubrów”– arystokracji litewskiej na czele z Radziwiłłami?

AB: W momencie gdy odrodzenie narodowe zainicjowane w kręgach chłopskich przez
młodą inteligencję litewską zaczyna się krystalizować, wówczas relacje z arystokracją
i szlachtą na Litwie przestają odgrywać istotną rolę. W związku z tym również coraz
mniej aktualna staje się sprawa polskości. natomiast na Żmudzi, gdzie szlachta
mówiła po litewsku, takiego konfliktu nie było. ona miała inna specyfikę – chyba tak
można to powiedzieć. doty czyło to oczywiście tej szlachty, która była po stronie
Litwy kowieńskiej. W związku z tym odpowiadając na pana pytanie wątpię, aby szu-
kano u ,,Żubrów” jakiś kontaktów i starano się tworzyć jakieś związki. tu jednak
powinno się zapytać inne osoby zajmujące się tym okresem. ja natomiast myślę, że
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właśnie wówczas pojawiło się hasło, czy też postulat, w którym proponowano szlach-
cie starolitewskiej przyjmowanie języka litewskiego. ogół szlachty odpowiadał na to
– „przenigdy”. od tego „przenigdy” nie szukano już dalej jakichkolwiek związków i nie
próbowano nawiązywać relacji ze szlachtą pochodzącą z Wielkiego księstwa
Litewskiego. chyba tak to było, ale proszę nie uważać mojej odpowiedzi za całkowi-
cie wyczerpującą problem. Lepiej odpowiedziałby na to pytanie Rimantas miknys.

LZ: teraz pytania o Wilno, które jest najważniejsze. Wiadomo powszechnie, że Wilno
to główna przyczyna konfliktu. Litwini mają za złe polakom zabranie ich stolicy
w 1920 roku. na ile ta pamięć o zabraniu Wilna jest wciąż obecna w litewskiej pamię -
ci historycznej dzisiaj. na ile obawa przed polakami czyhającymi na Wilno jeszcze
funkcjonuje? Zadając to pytanie z Warszawy można stwierdzić, że żadnych takich
zakusów z tego miejsca nie widać. natomiast na ile te obawy się pielęgnuje, czy one
istnieją niejako samoistnie w społeczeń stwie litewskim?

AB: Zawsze byłem zaszokowany żywotnością stereotypów, z którymi stykałem się wie-
lokrotnie, między innymi prowadząc wspomniane programy telewizyjne. otóż zarzu-
cano mnie na przykład argumentami, że jagiełło był zdrajcą. od dwudziestu lat nie
ma takich opinii publikowanych ani w podręcznikach, ani w programach i koncep-
cjach litewskiej historii, ani w szkołach podstawowych, ani na uniwersytetach. Ale
często bywa tak, że strona narracyjna tych wielkich narracji – funkcjonująca jak arche-
typy carla junga – żyje własnym życiem. czym więc jest owa kolektywna podświa-
domość wielkich narracji, które się odradzają w niespodziewanej formie, w najmniej
oczekiwanym miejscu, w niespodziewanym czasie itd. i w tym kontekście powinno się
patrzeć na sprawę Wilna. jest ona potrzebna politykom i rozpracowywana w ich
rękach, i pojawia się również we współczesnych wypowiedziach. 

LZ: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. jednak mam jeszcze kilka pytań. pierwsze
z nich to pytanie czy społeczeństwo litewskie przełomu XiX i XX wieku można uznać
za monolit? i od razu odniesienie do współczesnej sytuacji społeczeństwa litewskiego
na początku XXi wieku: czy jest ono monolitem?

AB: od okresu przełomu XiX i XX wieku jest cała kohorta badaczy i boję się, że to nie
moja specjalność, że to „nie mój chleb”. mogę natomiast spróbować odpowiedzieć
na pytanie odnoszące się do obecnej sytuacji. społeczeństwo dzisiejsze wychowane
jest w duchu wielkiej narracji historycznej w cieniu idei Antanasa smetony i formu-
jących się różnych bogatych możliwości wyboru. są różne interesujące możliwości
polityczne poczynając od chrześcijańskiej demokracji poprzez alternatywę liberalną,
podobnie w życiu intelektualnym mamy tomasa Venclovę i edvardasa Gudavičiusa,
który jest wielką postacią w naszej historiografii. słowem istnieją różne alternatywy,
różne możliwości wyboru, które – z jednej strony – dają niebywałe szanse młodej
generacji, z drugiej świadczą o tym, że nie ma żadnego monolitu. społeczeństwo
litewskie jest zróżnicowane i chwała Bogu za to.
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LZ: Wracając do historii i badań historycznych. jakie są – w pana opinii – perspekty-
wy stworzenia wspólnej lub chociażby zbieżnej w niektórych punktach narracji histo-
rycznej dla interpretacji dziejów Rzeczypospolitej obojga narodów po stronie pol-
skiej i litewskiej? Z drugiej strony: jakie są główne przeszkody w polskiej narracji
historycznej, które nie pozwalają na znalezienie jakiegoś modus vivendi?

AB: kiedy podpisaliśmy w 1997 roku w Wigrach pod suwałkami deklarację o przy -
jaznej współpracy litewsko-polskiej, w którym to porozumieniu centralnymi postacia-
mi byli czesław miłosz i tomas Venclova. uczestniczyli w nim także między innymi
Leon Brodowski z kwartalnika „Lithuania” i moja skromna osoba. Wtedy żartowa-
łem i nawet powiedziałem to panu czesławowi miłoszowi: po co ta deklaracja?
chyba tylko po to, aby historycy mogli potem ją cytować. Wówczas stwierdzono, że
debata z polakami jest bardzo ciekawa i nie stanowi żadnego problemu. Z takimi oso-
bami jak juliusz Bardach, czy henryk samsonowicz, czy odwołując się do młodych
dariusza szpopera, czy krzysztofa Buchowskiego, nie ma w ogóle żadnych trudno-
ści w porozumieniu i współpracy, być może z wyjątkiem tych, które można by zdefi-
niować jako wyłącznie naukowe różnice zdań. nie ma więc różnic ideologicznych, ani
narracyjnych. 

trzeba po prostu pamiętać, że zarówno po litewskiej stronie, jak i po polskiej jest
owa wielka narracja, która opiera się na pewnych przesłankach ideologicznych (vide
dmowski lub piłsudski po polskiej stronie), czy też charakterystycznych przesłankach
badawczych, właściwych dla tradycji historycznej każdego z krajów, na przykład tra-
dycji ukształtowanej w zakresie kartografii historycznej, czy innych subdziedzin histo-
rii. należy te odmienne tradycje uszanować i nie dążyć do unifikacji.

LZ: mam ostatnie pytanie: co pan sadzi o nowych inicjatywach związanych z kolejny-
mi napięciami w stosunkach polsko-litewskich, zwłaszcza dotyczącymi polskiej mniej-
szości na Litwie po wprowadzeniu nowej ustawy oświatowej w Republice Litewskiej.
jak wiadomo, aby poprawić sytuację powstały po obu stronach centra dialogu
i współpracy, skupiające wielu wybitnych intelektualistów. czy są szanse na poprawę
obecnego stanu rzeczy i poprawę relacji w za kresie stosunków międzyludzkich?

AB: odpowiedź jest bardzo krótka. Gdyby oddać władzę, powiedzmy polityczno-kul-
turalną, w ręce obu tych forum obywatelskich, to zmieniłoby to kardynalnie wszystko.
Z litewskiej strony są to ludzie których bardzo szanuję i podobnie z polskiej strony.
W tym środowisku nie widzę problemów we wzajemnym porozumieniu. Wszyscy się
zgadzają, że polskość w XV wieku jest najbliżej Litwy w Alma Mater krakowskiej, czyli
w Akademii (późniejszym uniwersytecie jagiellońskim) w krakowie. tak i dzisiaj
jedyną szosą do War sza wy jest droga przez mariampol. i to wszystko. 

LZ: dziękuje bardzo za rozmowę.
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przypis

1 mowa o serii audycji telewizji litewskiej na temat historii Litwy prowadzonych
przez profesorów Bumblauskasa i Gudavičiusa, a zatytułowanych: ,,Būtovės slėpiniai”. 
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