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Nie jest tajemnicą, że relacje polsko-
-litewskie nie należą obecnie do naj-
lepszych w Unii Europejskiej. Nie ma-
jąc pomysłów na rozwiązanie trudnych 
spraw i problemów, wyraźnie stawia 
się na przeczekanie i unikanie dyskusji 
na ten temat. Niektórym wydaje się, że 
wraz z tą postawą strusia, czyli „głowa 
w piasek”, nie tylko odsunie się w czasie 
konieczność ich rozwiązania, ale też uda 
się w ogóle uniknąć jakichkolwiek prób 
poszukiwań rozstrzygnięć. Stąd unika 
się postaw skrajnych, czekając na „ustat-
kowanie się” obu stron. A tych trudnych 
spraw wcale nie ubywa, lecz odwrotnie, 
ujawnia się ich coraz więcej. To już nie 
tylko pisownia polskich nazwisk, pol-
skie nazwy ulic, zagwarantowanie praw 
polskiej oświacie, ale też zwrot ziemi za-
branej za czasów ZSRR. Dlatego każda 
próba, w której problemy się odsłania, 
a  nie zakrywa, musi wzbudzać zainte-
resowanie. Do takich prób należy re-
cenzowana książka Nasz patriotyzm, 
ich szowinizm?, starannie wydana przez 
Wydawnictwo Adam Marszałek. 

Jest to książka-rozmowa z Vytauta-
sem Landsbergisem, najważniejszą po-
stacią Sajudisu i współczesnej Litwy, 
symbolem litewskiej niepodległości, 
muzykologiem, profesorem i politykiem, 
w Polsce często uważanego za twardego 
nacjonalistę i nazywanego „patriarchą 
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konserwatyzmu”. Landsbergis, lider an-
tysowieckiej opozycji i dzisiejszy eurode-
putowany, przepytywany przez Mariu-
sza Maszkiewicza, byłego ambasadora 
RP w Mińsku i doskonale znającego pro-
blemy polsko-litewskie, odpowiada bez 
autocenzury nie o tym, co łączy Polskę 
i Litwę, lecz o tym, co uniemożliwia dia-
log i zrozumienie. Opowiada o tym, co 
dzieli, jak widzi to strona litewska. Nie 
jest to jednak „Alfabet Landsbergisa”, 
w którym rozmówca ujawniałby trochę 
„tajemnic władzy”. Jest to raczej rozmo-
wa o „sobie” w kontekście spraw polsko-
-litewskich. Ale nie da się mówić o tych 
sprawach, nie dotykając spraw trudnych, 
a nawet bolesnych. Jeśli ktoś chce zro-
zumieć litewskie obawy i lęki, powinien 
sięgnąć do tej książki. Po jej przeczyta-
niu ma się wrażenie, że nasze stosunki są 
nadal określone lękiem litewskim o po-
tencjalną utratę suwerenności lub tery-
torialnej całości. Landsbergis pokazuje, 
jak wiele jest między naszymi narodami 
niezamkniętych rachunków z przeszło-
ści i jak właśnie ona, przeszłość, decydu-
je o losach teraźniejszości. 

Konflikty o historię nie są oczywi-
ście wymysłem współczesności. Jednak 
w wydaniu Landsbergisa historia i tra-
dycja stają się jednym z warunków pa-
triotyzmu. Oczywiście nie ma patrioty-
zmu bez wglądu w przeszłość. Tu jednak 
jest ona tak ważna (wręcz najważniej-
sza), że grozi przeniesieniem konflik-
tów na młode pokolenie. Były Prezydent 
Litwy nie tylko pamięta, lecz czyni z tej 
pamięci warunek rozumienia współcze-
sności. Jest to zatem książka o patrioty-

zmie Landsbergisa, lecz patriotyzmie za-
mkniętym przeszłością. Świetnie oddaje 
to tytuł: Nasz patriotyzm, czyli patrio-
tyzm Landsbergisa i strony litewskiej, 
i  ich szowinizm ze znakiem zapytania, 
czyli miejscowych Polaków. Jednak ten 
pytajnik na końcu daje nadzieję, że „być 
może”, „prawdopodobnie” tak wcale nie 
jest. Lecz te niezamknięte/niespłacone 
rachunki z przeszłości stają się przyczy-
ną ostrożności i nieufności w relacjach 
współczesnych. Jakie są to rachunki wy-
stawione Polsce przez byłego Prezyden-
ta Litwy? 

Najpierw sprawa najbardziej w książ-
ce eksponowana jako bolesna, w  której 
rana dalej krwawi. Landsbergis podkre-
śla, że część Polonii przysłużyła się złej 
sławie Polaków, sympatyzując z władza-
mi sowieckimi albo demonstrując – deli-
katnie mówiąc – niechęć do niepodległej 
Litwy. Na drugim miejscu są podejmo-
wane przez Polaków na Wileńszczyźnie 
próby separatystyczne i dążenia do au-
tonomii. Dosadnie podkreśla: „Oni byli 
nastawieni przez KGB i komunistów, 
żeby być przeciwko (ogłoszeniu nie-
podległości)” (s. 40). Landsbergis widzi 
w tym „intrygę moskiewską”. Były Pre-
zydent Litwy nie zapomina też o dalszej 
przeszłości, pamięta Piłsudskiego i Wil-
no, i wie, że „zajęcie Wilna miało być 
tylko argumentem do przejęcia całej Li-
twy” (s. 99), pamięta czasy stalinowskie 
i „rusyfikację przez rzekomą poloniza-
cję” (s. 23) i wzmacnianie szkolnictwa 
polskiego przeciw szkolnictwu litew-
skiemu (tam też widzi korzenie współ-
czesnych problemów oświatowych), da 
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się odczuć też obawy, że Polska mogłaby 
domagać się zwrotu Wileńszczyzny. Ale 
pojawia się też wiele pytań, które niczym 
zadra tkwią w sercach Litwinów: Dla-
czego Polacy na Wileńszczyźnie nie chcą 
dostrzec, że grają nimi siły wrogie Pol-
sce i Litwie? Czy nie widzą, że przyjęcie 
„Karty Polaka” oznacza wyraźny sygnał, 
że „Litwa to Wschód”? („Dla Polski je-
steśmy nadal w przestrzeni postsowiec-
kiej” s. 82). To są najważniejsze przeszko-
dy dla normalizacji istniejącej sytuacji, 
które tkwią w umyśle jednego z waż-
niejszych polityków litewskich. Można 
zapytać, czy polityk tej klasy, co Lands-
bergis, wyraża te obawy i  wystawia ra-
chunki, aby jeszcze bardziej dzielić, czy 
też ma inny cel? „Musimy przezwycię-
żyć też pewne sprawy z przeszłości, gdy 
są one «odgrzewane» – mówi na koniec 
ten polityk. W tym stwierdzeniu należy 
widzieć nadzieję na normalizację mimo 
bolesnej przeszłości. 

Po tej rozmowie wiemy już, co kryje 
się w litewskich sercach, a od tego tylko 
krok, aby rozumienie przemienić w dzia-
łanie. Trzeba na to liczyć, gdyż wstydem 
dla Europy i świata jest konflikt dwu tak 
bliskich narodów, mających również do-
brą przeszłość i wiele wspólnych intere-
sów w dzisiejszej Europie. 

Marek Szulakiewicz


