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MICHAŁ RÖMER

Po konflikcie o Wilno tuż po I wojnie, kiedy miastu groziły rządy bolszewickie, a głów-
nie – po zajęciu miasta przez polskie wojsko 9 października 1920, dla Polaków i Litwi-
nów Wileńszczyzna stała się w istocie terenem sporu wojennego. Zerwane stosunki 
dyplomatyczne między obydwoma państwami (do 1938 roku) wróżyły tym relacjom 
jak najgorzej, choć okres międzywojenny kończył się względnie pokojowo. Inicjujący  
II wojnę światową zmasowany atak Niemców i Sowietów na Polskę i jej całkowita klęska 
– odwróciły sytuację. Litwa na kilka miesięcy zyskała głos w krytycznej dla obu stron 
sprawie Wilna.

W „Karcie” 74 przedstawiliśmy litewski punkt widzenia na wzajemne stosunki lat 1920– 
–38. Teraz uzupełniamy ten obraz fragmentami dziennika Michała Römera – pisanego 
z perspektywy Kowna, lecz po polsku – o pierwszych miesiącach II wojny. To ta wojna, 
a nie relacje między Polakami a Litwinami, zdecydowała o powojennej przynależności 
Wilna. (Red.)

Wilno, październik 1939.  
Żołnierz litewski. Fot. archiwum 
Ministerstwa Obrony Narodowej Litwy
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	 Kowno,	17	września	1939,	niedziela
Nowina wielka, która niezwykle komplikuje wojnę, a też stawia Litwę wobec zagad-

nienia olbrzymiej wagi. [...] Tą ciężką nowiną jest wkroczenie Sowietów na terytorium 
polskie od wschodu. [...]

Że mobilizacja zarządzona – to fakt. Ale czy wojna, czy pochód litewski na Wilno – 
to jeszcze kwestia. Staje przed Litwą trudny i odpowiedzialny problemat decyzji. Niem-
cy i Sowiety mogą ją kusić, mogą nawet na nią wywierać presję, aby uczyniła to samo, 
co Sowiety, to znaczy zajęła Wilno, nie wypowiadając formalnie wojny Polsce i ogłasza-
jąc zachowanie „neutralności” w wojnie polsko-niemieckiej. Ale ulegnięcie takiej pokusie 
jest niebezpieczne podwójnie. Raz – że mogą uczynić po tym tak, jak z Polską po zezwo-
leniu jej na zajęcie Zaolzia, a po wtóre – że jeszcze ostateczny wynik wojny niewiadomy  
i że niebezpiecznie jest Litwie stanąć po stronie niemieckiej. Gdybyż to sama Polska za-
proponowała Litwie zajęcie Wilna! Ale czy zgodziłyby się wtedy na to Niemcy? [...]

	 18	września,	poniedziałek
Plotki służących, ich strach, który ma wielkie oczy, usposobienie paniczne ludzi 

ciemnych i małych, którzy wobec wielkich wypadków są jak tabaka w rogu i których byle 
co przeraża, trochę mnie zdenerwowało wczoraj wieczorem – wobec braku wszelkich in-
formacji ścisłych (ani radia, ani gazet, ani informacji ustnych od ludzi światłych i po-
informowanych). Największym rozsadnikiem pogłosek, plotek i paniki są małe sklepiki 
spożywcze, w których rano zbierają się służące i do których zresztą w ciągu dnia także 
zaglądają; są to rodzaje klubów plotki i sensacji, gdzie każda pogłoska olbrzymieje i ob-
rasta komentarzami. [...]

Najciekawsze zagadnienie to stanowisko Litwy. Problemat Wilna, [...] do którego 
Litwa z takim uporem całą swą tęsknotę i swoje prawa kierowała. Okazja może jedyna. 
Kiedyż się trafi druga taka?! Ale co robić? „Zdobywać” Wilno na ginącej Polsce – to łą-
czyć się z Niemcami i Sowietami, kiedy wojna ogólna niezakończona i kiedy niepodob-
na jeszcze przewidzieć, kto ostatecznie będzie zwycięzcą. Brać Wilno w porozumieniu 
z Polakami, uprzedzając zbliżające się od wschodu do Wilna Sowiety – to narażać się 
na zatarg z Sowietami, co w tej chwili mogłoby być dla Litwy katastrofą. Dylemat bar-
dzo trudny. Opinia litewska jest wszakże cała poruszona, uwaga skierowana na Wilno.

We wczorajszej odezwie premiera litewskiego, generała [Jonasa] Černiusa zazna-
czona jest kategorycznie bezwzględna neutralność Litwy w obliczu wszystkich stron 
walczących, a w szczególności trzech wielkich wciągniętych w wojnę sąsiadów (Niem-
cy, Sowiety, Polska). To znaczy – Litwa rezygnuje z pochodu na Wilno, bądź w kontak-
cie z Sowietami i Niemcami, bądź przeciwko nim. Jest wszakże w tej odezwie wspomin-
ka o pewnych nierozstrzygniętych kwestiach spornych (czytaj: kwestia wileńska) z tymi 
sąsiadami (czytaj: z Polską), ale, jak dodaje odezwa, Litwa jest zdecydowana te kwestie 
rozstrzygać li tylko na drodze pokojowej, nie zaś faktami dokonanymi z orężem w ręku. 
To jeszcze bardziej podkreśla decyzję, by nie maszerować na Wilno. [...]

Z kół polskich na Wileńszczyźnie Litwa była proszona zająć spiesznie Wilno, uprze-
dzając najazd bolszewicki. Oczywiście ludność Wileńszczyzny, nie wyłączając Polaków, 
woli zajęcie Wilna przez Litwę od okupacji sowieckiej czy niemieckiej. [...]

	 19	września,	wtorek
Dramat wileński dokonany. Wilno już zajęły wojska sowieckie. Litwa nie miała dużo 

czasu do namysłu. Gdyby stan oczekiwania trwał dłużej, to może by się Litwa energicz-
niej kusiła o zajęcie Wilna, bo opinia publiczna litewskich kół inteligenckich była bar-
dzo poruszona i skłonna kłaść nacisk na rząd, aby szukał sposobów do korzystania z oka-
zji. Rząd utrzymał linię bezwzględnej rezerwy. 
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Na początku wojny Niemcy proponowali Litwinom zająć Wilno, ale Litwini odmówili, 
bo musieliby to robić przeciwko Polsce jako sojusznicy i wspólnicy Niemców i przez samo 
to zerwaliby z neutralnością i uwiązali się w wojnę. Teraz, wobec inwazji bolszewic-
kiej ze wschodu i groźby zajęcia Wilna przez Sowiety, sami Polacy, nie mając już żadnej 
nadziei stawienia czoła, gotowi byli angażować Litwę do uprzedzenia zbliżających się  
ze wschodu Sowietów. [...] W Wilnie w niedzielę było zwołane zebranie [polskich spo-
łecznych] organizacji, na którym jednak nie dogadano się, bo choć wszystkie organi-
zacje pragnęły przyjścia Litwinów, to jedne chciały zabiegać o to niezwłocznie, a inne 
żądały porozumienia się uprzedniego z rządem polskim i otrzymania od niego instruk-
cji oraz aprobaty tego kroku. Widocznie uważały, że jednak kwestia zaproszenia Litwi-
nów jest aktem, który może zaciążyć na przyszłości, gdyby Niemcy zostały kiedyś przez 
państwa zachodnie zwyciężone i doszłoby do rekonstrukcji Polski, a wtedy wyproszenie 
z Wilna zaproszonych doń Litwinów mogłoby być trudne. 

Władze litewskie nie zdecydowały się iść do Wilna bez uzgodnienia z Sowietami i po-
leciły posłowi litewskiemu w Moskwie Natkiewiczowi [Ladasowi Natkevičiusowi] porozu-
mieć się z nimi. Widocznie jednak Sowiety domyślają się intencji Litwy i z tym się nie 
kwapią, bo Natkiewicz nie zdołał uzyskać niezwłocznej audiencji u komisarza spraw za-
granicznych [Wiaczesława] Mołotowa. Audiencję wyznaczono mu za kilka dni, kiedy już 
będzie za późno na uprzedzenie wkroczenia Sowietów do Wilna. [...]

Wilno przeżyło wczoraj dramatyczny dzień. Były podobno ciężkie sceny, poruszenie 
i szalona panika, nieopisana desperacja. Wielkie masy zbiegów dążą ku litewskiej linii 
demarkacyjnej i gromadzą się, usiłując się przedostać na stronę litewską. Oddziały woj-
skowe są rozbrajane przez litewskie wojsko i kierowane do obozów koncentracyjnych. 
Osoby cywilne w zasadzie nie są wpuszczane, ale już dziś podobno pozwolono wkroczyć 
do Litwy tym, którzy mają tutaj krewnych. 

Ja miałem wczoraj i dziś wiele próśb i błagań, zgłoszonych bądź bezpośrednio do 
mnie telegraficznie, bądź za pośrednictwem innych osób – o interwencję na rzecz uzy-
skania pozwolenia na wjazd do Litwy. [...] Interweniowałem u ministra wojny. [...]

	 20	września,	środa
Cały dzień upłynął pod znakiem uchodźców z Wileńszczyzny. Rano miałem jeszcze de-

peszę z Oran od Szymona Meysztowicza z prośbą o interwencję na rzecz wpuszczenia go do 
Litwy. Depeszę oddałem do urzędu ministra wojny. Rano ujrzałem pierwszego uchodźcę, 
mojego przyjaciela, dr Adolfa Narkiewicza z Wilna, który doczekał się w Wilnie wkroczenia 
oddziałów sowieckich (tanków) w poniedziałek wieczorem. Żonę wysłał poprzednio z syn-
kiem na Zawiasy* do litewskiej linii administracyjnej, a sam dopiero nazajutrz wyszedł po 
cywilnemu na miasto, pokręcił się i poszedł pieszo do Zawiasów, gdzie bez żadnej prze-
szkody przekroczył linię demarkacyjną – za okazaniem wizy od konsula generalnego litew-
skiego w Wilnie – i przyjechał najspokojniej pociągiem do Kowna, zanocował w hotelu 
i rano przyszedł do mnie. Myślał, że tu zastanie już żonę, ale nie ma dotąd jej śladu. [...] 

W Koszedarach uchodźcy [...] są zatrzymywani i rejestrowani. Zebrało się ich tam kil-
ka setek. Rozmieścili się, jak mogli: śpią na podłodze po jakichś mieszkaniach i izbach, 
gdzie kto zdołał się umieścić. W Zawiasach ludzie się męczyli przez parę dni. Zbierały 
się tam od niedzieli coraz większe masy zbiegów z Wilna oraz bliższych i dalszych oko-
lic. Cały ten tłum, przerażony, usiłował dostać się na terytorium Litwy Niepodległej. Li-
twini na razie nikogo nie wpuszczali, ewentualnie wyjątkowo bardzo nielicznych. [...]

W poniedziałek i wtorek rano nad linię demarkacyjną zaczęły napływać coraz licz-
niejsze oddziały wojska polskiego. Sceny były dramatyczne. Niektóre oddziały wojsko-

 * W Zawiasach znajdował się punkt przejścia przez linię demarkacyjną na szosie Wilno–Kowno.
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we przekraczały granicę i rozbrajały się, oficerowie klęli rząd i dowództwo. Było kilku,  
co się zastrzeliło. Niektóre całe oddziały zawracały, nie chcąc składać broni, i szły wal-
czyć, potem znów powracały... Przy każdym otwarciu szlabanu granicznego gromady 
uchodźców wdzierały się na terytorium Litwy. Wreszcie Litwini wpuścili wszystkich. 

Rozbrojone oddziały wojska polskiego skierowane zostały na Kowno do kurortów 
podmiejskich [...], cywile – do Koszedar. Z Koszedar pozwolono im jechać swobodnie, 
gdzie chcą, do Litwy, oprócz Kowna, gdzie mogą się osiedlać tylko za specjalnym po-
zwoleniem ministra spraw wewnętrznych. W liczbie uchodźców są marszałkowa Piłsud-
ska, Aleksander Prystor, kilku wojewodów, wiceminister, ogromna ilość ziemian, którzy 
uciekali na gwałt przed bolszewikami. [...]

	 23	września,	sobota
Co dalej? Sądzę, że to, co się stało, to dopiero preludium do wielkich wydarzeń, któ-

re niesie rozpoczęta wojna. Wypadki, które zaszły na gruncie Polski w ciągu pierwszych 
trzech tygodni, były tak przerażająco jaskrawe, że pozornie ma się wrażenie, iż to jest 
coś skończonego i że ta wojna trwa od niesłychanie długiego czasu. [...]

W komunikatach sowieckich było powiedziane, że „w Białej Rusi Zachodniej” (sic!) 
zajęte zostało Wilno. We wtorek Mołotow przyjął Natkiewicza. Rozmawiał z nim przyjaź-
nie, zapewniał, że Sowiety mają na względzie interesy Litwy. Ale to są ogólniki. A tym-
czasem Wilno jest w ręku Sowietów. [...]

	 25	września,	poniedziałek	
Atmosfera, wytwarzana przez uchodźców polskich w ich własnych kołach oraz w ko-

łach miejscowych Polaków, szczególnie zaś ziemian, nie jest zdrowa ani przyjemna.  
Ci ludzie, zdenerwowani i przerażeni, szerzą też przerażenie dokoła. [...]

Dla naszego ziemiaństwa obecność licznych uchodźców polskich z ziem litewsko-
-białoruskich nie jest czynnikiem społecznie dodatnim. Ponieważ wśród uchodźców jest 
ogromny odsetek ziemian, którzy są związani z naszym ziemiaństwem koligacjami i daw-
nymi stosunkami osobistymi, przyjaźni, nic dziwnego, że nasi ziemianie swoich braci 
bardzo serdecznie przyjmują i współczują. Wszak do ostatnich czasów uważali oni tych 
braci w Polsce za szczęśliwych i uprzywilejowanych, jako nietkniętych reformą agrarną 
i mających w Polsce wpływowe stanowisko. Przecież właściwie całe ziemiaństwo ziem 
litewsko-białoruskich, tak tych, które stanowią dziś Litwę Niepodległą, jak tych, które 
były w posiadaniu Polski, stanowiło jedną społeczność stanową, bardzo zwartą, ściśle 
spojoną koligacjami, posiadającą wspólne tradycje dziejowe. 

Na terytorium wschodnim, które po Wielkiej Wojnie odeszło do Sowietów, społeczeń-
stwo to zostało zniszczone. Ewentualne zaś jego ostatki uciekły i rozpierzchły się po Pol-
sce, ale na terenie państwowym polskim i litewskim tych ziem zachowało ono prawie 
w całości swoją dawną spoistość. Podział państwowy tej spoistości nie rozbił. Ta część 
ziemiaństwa, która pozostała na terenie Litwy, została osłabiona, to jednak, a może wła-
śnie dlatego, ciążyła nadal do swojego pnia w Polsce i nie wrosła – z bardzo małymi wy-
jątkami – w społeczność litewską, nie tylko narodową, ale i państwową. Dziś katastrofa 
państwowa Polski i jednocześnie katastrofa ziemiaństwa litewsko-białoruskiego na Wi-
leńszczyźnie i polskich „Kresach Wschodnich” jest zarazem katastrofą naszego ziemiań-
stwa, wykolejającą całą jego orientację i boleśnie raniącą serca. [...] 

Dwory polskie na Litwie zapełniły się tymi nieszczęśliwymi rozbitkami. Ale okoliczność 
ta jest dla naszych dworów ziemiańskich społecznie niewątpliwie zła, nawet gdyby Sowiety 
nigdy tu nie przyszły. W oczach litewskiej ludności wiejskiej, wśród której te dwory zawsze 
były i są oazami obcego obyczaju i obcych dążeń, ta izolacja i obcość dworów, naszpiko-
wanych elementem „pańskim” przybyszów, jeszcze bardziej się uwydatni i ujaskrawi. [...]
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	 2	października,	poniedziałek
[...] Obozy internowanych oficerów i żołnierzy polskich są w Kułautuwie, Olicie, 

Birsztanach, Połądze i Rakiszkach. [...] Wśród żołnierzy szerzą się niesubordynacja 
i anarchia. Żołnierze nie chcą salutować swoich oficerów i grubianią im. Słyszałem o ta-
kich wypadkach z Birsztan. Dla utrzymania dyscypliny litewskie władze wojskowe zarzą-
dziły hierarchiczną organizację internowanych. W ogóle internowani z wielkim uzna-
niem mówią tak o ludności, jak o władzach litewskich. 

	 3	października,	wtorek
[...] Dziś rano nasz minister spraw zagranicznych [Juozas] Urbšys, w towarzystwie 

posła litewskiego w Moskwie dr Natkiewicza i zastępcy posła sowieckiego w Kownie [Ni-
kołaja] Pozdniakowa, wyleciał samolotem do Moskwy dla układów z Sowietami. [...] 

Litwę Wilno nęci, bo wszak to jest ten ideał i tęsknota, które świeciły Litwie przez 
cały czas od odzyskania Niepodległości. Ale odzywają się dziś głosy wśród Litwinów wy-
rażające rezerwę co do pożyteczności odzyskania Wilna z rąk sowieckich, bo Wilno jest 
mało zrośnięte psychicznie z Litwą, a zaczyn komunistyczny w nim już fermentuje. [...]

Powiadają, że w Wilnie wszyscy są przekonani, że rychło przyjdą tam Litwini, których 
znakomita większość ludności, zwłaszcza chrześcijańskiej, gorąco czeka. [...]

	 10	października,	wtorek
Coraz bardziej potwierdza się wiadomość o oddaniu Litwie przez Sowiety Wilna z po-

łacią kraju Wileńskiego*. Zdaje się to już być pewnikiem. Z najpewniejszych ust słychać 
o tym. Doniesienia urzędowego o układzie z Sowietami jeszcze nie ma. Cała opinia li-
tewska naelektryzowana. Na razie odzyskanie Wilna zasłania bolesne i niepokojące usta-
nowienie załóg sowieckich na Litwie i w ogóle – głęboką zależność polityczną od Sowie-
tów, w którą popada nie tylko Litwa, ale co najmniej blok małych republik bałtyckich, 
a właściwie i cała Europa Wschodnia. [...]

	 11	października,	środa
Wilno oddane. Radio rano doniosło o podpisaniu w Moskwie umowy. Sądzono, że będą 

dwie umowy odrębne: jedna o tzw. pakcie wzajemnej pomocy (ta pomoc „wzajemna” przy-
pomina raczej okupację jednostronną albo przynajmniej podporządkowanie wasala, za-
bezpieczone załogami) i druga – o odstąpieniu Litwie Wilna z pewnym terytorium. Okazało 
się wszakże, że umowa jest jedna, zawiera obie rzeczy. Opinii litewskiej to się oczywiście 
nie podoba: odzyskanie Wilna, udekorowane przez załogi sowieckie, daje pewien niesmak 
aktowi. Lepiej, gdyby to było odseparowane. Rozczarowanie wywołują też wieści o grani-
cach ustępowanego terytorium Wileńszczyzny. Terytorium to ma być niewielkie i nieobej-
mujące nawet całego zaludnienia językowo rdzennie litewskiego. [...]

Pod tym względem Litwa ma wielki zawód. Na razie jaskrawość odzyskania Wilna natu-
ralnie zasłania poniekąd te poważne braki granicy. Jaskrawość tego faktu dominuje, przy-
najmniej w opinii tych, co dziś demonstrowali radość i triumf Wilna, i w urzędowym trakto-
waniu dnia. Od rana miasto [Kowno] się ustroiło w chorągwie narodowe. Zainscenizowane 
zostały uroczystości: obchód odzyskania Wilna w ogródku Muzeum Wojennego ze sztandara-
mi organizacji i mowami generała [Vladasa] Nagiewicza-Nagiusa i dr [Antanasa] Juški, po-
chód ze sztandarami do pałacu prezydenta, mowa naczelnika Związku Strzelców [Pranasa] 
Saladžiusa i mowa prezydenta [Antanasa] Smetony z balkonu Prezydentury**... Były po tym 
pochody uliczne, śpiewy. Mówiono wciąż o Wilnie. Był przykry zgrzyt kopnięcia nogą powa-

 * Tzn. Wileńszczyzny; kalka z języka litewskiego.
 ** Budynku Urzędu Prezydenckiego.
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lonych Polaków w mowie Nagiewicza, czym się wszyscy oburzali – przynajmniej w starszym 
pokoleniu. Niestety – na czoło wysuwają się demagogicznie dawne czynniki Związku Wy-
zwolenia Wilna z dr. Jušką na czele. Zły to omen, który może dużo bruździć w Wilnie i szko-
dzić zrastaniu się Wilna z Litwą przez jątrzenie i obrażanie uczuć polskich, które na razie, 
w tych osobliwych warunkach, gotowe są do szczerej radości i do pojednawczego powitania 
Litwinów. Należy się obawiać błędów i nietaktów, mogących psuć i szkodzić. Ale gorliwcy 
usiłują się pchać na czoło i dać wyraz namiętnościom albo robić karierę na „patriotyzmie”. 

Kowno, 11 października 1939. Manifestacja w ogrodzie Muzeum Wojennego  
po ogłoszeniu przejęcia Wilna przez Litwę. Fot. Litewskie Muzeum Narodowe (LMN)

Dziś w entuzjazmie Wilna litewskie Kowno ludowe było jak pijane. Ale ta radość wy-
buchowa nie sięga głęboko i zapewne się zachłyśnie w trzeźwej ocenie całokształtu 
umowy, likwidującego właściwie Niepodległość prostą i kategoryczną. Za parawanem 
odzyskanego Wilna stoją obce załogi w różnych punktach kraju, placówki ewentualnej 
wojny Sowietów z Niemcami albo też, co nie daj Boże, placówki pochłonięcia sowiec-
kiego Litwy. Szczerej i powszechnej radości ani też głębokiego uczucia zadowolenia bez 
troski przygnębiającej – nie ma. Śmiejemy się przez łzy. Jakże męczeńska jest droga Li-
twy do Wilna. Prawdziwa Golgota. [...]

	 16	października,	poniedziałek
[...] Polacy litewscy, choć może na razie trudno będzie im to przyjąć, bo dotąd byli 

uprzywilejowani, będą musieli zrozumieć, że ich sytuacja i znaczenie w państwie litewskim, 
zwłaszcza w obecnych granicach, ulega zasadniczej zmianie. Są w państwie litewskim ma-
łym odłamem mniejszościowym na skrawkach kresowych terytorium państwowego, a Wilno, 
które jest ich największym skupiskiem, nie jest tylko zaanektowanym miastem polskim, jak 
jakaś Łomża, włączona do Białej Rusi Zachodniej, ale jest stolicą Litwy. Psychice Polaków 
wileńskich trudno może będzie przez czas dłuższy do tego się zastosować. [...] 
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	 18	października,	środa
Wciąż przybywają w pojedynkę uchodźcy z terenów zajętych przez Sowiety. Prze-

dzierają się przez granicę do Litwy. Formalnie Litwini ich nie wpuszczają, ale faktycz-
nie patrzą przez palce i starają się nie robić utrudnień. Skądinąd i na wyjazd uchodź-
ców, a nawet internowanych do Francji Litwa patrzy przez palce i stara się nie widzieć, 
że właściwie odbywa się na wielką skalę odpływ nie tylko starszych i bogatszych ludzi, 
ale nawet młodzieży uchodźczej i wojennej [młodych żołnierzy] do Francji, gdzie będzie 
ona rekrutowana do Legionów i do restaurowanych tam polskich sił zbrojnych.

Z obozów internowanych wciąż bardzo licznie zbiegają ludzie, a władze litewskie nie 
przeszkadzają im w tym zbyt skwapliwie i nie troszczą się o nich. Ci zbiegowie zapełnia-
ją Kowno i włóczą się bez żadnych dokumentów, nocują w Dobroczynności Polskiej przy 
ulicy Kiejstuta albo w gimnazjum polskim pokotem, tam też są żywieni albo otrzymu-
ją kartki obiadowe do jadłodajni, w ciągu dni zalegają konsulaty. Po wyrobieniu sobie 
w poselstwie polskim, a obecnie, po wyjeździe tegoż z Kowna, angielskim – polskiego 
paszportu, przechodzą ze stopy internowanych na stopę uchodźców tranzytowych, wy-
rabiają sobie bez przeszkody litewskie wizy wyjazdowe, następnie wizę wjazdową fran-
cuską i wszystkie wizy tranzytowe i czmychają. [...]

Usposobienie uchodźców i internowanych wobec Litwy i władz litewskich jest jak 
najlepsze. Rzeczywiście, są tu traktowani bardzo liberalnie. Nikt ich nie zaczepia,  
nie sprawdza, nie czyni trudności. Trzeba też przyznać, że i oni zachowują się karnie.

Przed paroma dniami wpadł do Litwy z powiatu augustowskiego spod Grodna nasz 
kuzyn Tadeusz Tukałło, syn Walerego. Zgłosił się do mnie, dziś był u mnie na herba-
cie. Człowiek młody, udaje się naturalnie do Francji do wojska polskiego. Spędził kil-
ka tygodni pod bolszewikami. Powiada, że cała ludność wiejska w Augustowskiem, 
także ludność w Grodnie jest usposobiona antysowiecko. [...] 

	 19	października,	czwartek
[...] Pozawczoraj przez zieloną granicę przybył do Kowna pan Minejko z Wilna. [...] 

Powiada, że produktów spożywczych w Wilnie jest w bród, na razie nawet obficiej i ta-
niej, niż było przed wkroczeniem Sowietów. Wszystkie restauracje w Wilnie funkcjonu-
ją i obiady w nich są tanie. Tłumaczy się to tym, że włościanie zamożniejsi, nastraszeni 
tym, że pod rządami sowieckimi wolno będzie mieć tylko po jednej krowie, spieszą wy-
przedawać swój żywy inwentarz. [...]

Okoliczność ta może mieć ujemne skutki dla Litwy, gdy ta wkroczy do Wilna. Wtedy 
zamknie się podaż od wschodu i chociaż Litwa produktów spożywczych dowiezie dosyć, 
to jednak ich ceny sprzedaży będą oparte na cenach produkcji i na kalkulacjach gospo-
darczych producentów. [...] Szerokie masy będą wiedziały z doświadczenia tylko jedno, 
co dla nich będzie prawdą empiryczną: za Polaków było tanio, za bolszewików – najta-
niej, za Litwinów – najdrożej. [...]

	 20	października,	piątek
Z dnia na dzień czekamy na otwarcie drogi do Wilna. [...] Podług otrzymanych wia-

domości, przygotowano już w Wilnie na spotkanie wkraczających Litwinów zieleń, kwia-
ty, chorągwie, transparenty... Niestety – we środę doczekano się ogłoszenia przez radio, 
że wpierw winno nastąpić podpisanie w Moskwie protokołu, zawierającego szczegóło-
we opisanie granic. [...] 

	 21	października,	sobota
Wciąż to samo: „Towariszcz Mołotow izwiniajetsia – oczeń zaniat, nie możet was priniat’” 

[Towarzysz Mołotow przeprasza – jest bardzo zajęty, nie może pana przyjąć]. Jest to jedyna, 



61

Witaj, Wilno!

zdaje się, odpowiedź, którą Natkiewicz w Moskwie słyszy od kilku dni na swoje zabiegi o pod-
pisanie protokołu opisania granic i ustalenia wkroczenia wojsk i władz litewskich do Wilna 
i Wileńszczyzny. I oto my dzień po dniu czekamy, słysząc wciąż zapewnienia, że właściwie 
żadnych istotnych przeszkód nie ma i nie przewiduje się, i że lada dzień nastąpi wreszcie wy-
jaśnienie, podpisanie protokołu.... Czeka też Wilno, któremu czekać jest ciężej niż nam tutaj. 

Tymczasem bolszewicy wywożą z Wilna i okolic, co się da. [...]

	 23	października,	poniedziałek
Rano zostałem wezwany przez Mašalaitisa do Rady Ministrów na posiedzenie, w któ-

rym wzięli udział: wicepremier minister Bizowski, Mašalaitis, minister sprawiedliwości 
[Antanas] Tamošaitis, Merkys, Tadeusz Pietkiewicz i ja.* Chodziło o omówienie projek-
tu ustawy wstępnej o zasadach zarządu Wilna i kraju Wileńskiego. 

Projekty były dwa. Jeden rządowy, ułożony przez Mašalaitisa i Pietkiewicza, przej-
rzany przez Radę Stanu, po tym znacznie skrócony i przerobiony, mniej więcej zaak-
ceptowany przez rząd. I drugi – kontrprojekt Merkysa, zaangażowanego na stanowisko 
pełnomocnika rządu w Wilnie. Oba projekty były zatytułowane jako ustawa o wcieleniu 
Wilna i kraju Wileńskiego do Litwy. Oba powołują się na wstępie na odzyskanie tego 
kraju z mocy traktatu z Sowietami z 10 października 1939 i oba mówią o rozciągnięciu 
działania konstytucji państwowej na ten kraj. [...]

	 24	października,	wtorek
Coś się znowu przewleka. Litwini ani rusz do Wilna wkroczyć nie mogą. Bolszewicy 

ustąpili z miasta z cząstką terytorium, ale faktycznie dotąd nie wpuszczają. Dlaczego – 
trudno pojąć. Skrajni pesymiści skłonni są już twierdzić, że oddanie Wilna było tylko ge-
stem, ale w istocie Sowiety faktycznie go w ogóle nie oddadzą. [...] 

Tak czy inaczej – zwłoka ta jest zła. Zła kilkakrotnie. Po pierwsze dlatego, że dzia-
ła denerwująco i niepokojąco na opinię publiczną, co zawsze jest dla wszelkiego ładu 
społecznego i państwowego ujemne. Po wtóre – że im dłużej Wilno pozostaje w bezkró-
lewiu, tym bardziej się w nim komplikują zagadnienia, narastają różne nastroje i może 
nawet spiski, gromadzą się w Wilnie zbiegowie, których ilość tam podobno szalenie 
wzrosła, a to wszystko utrudni zarząd miasta. Po trzecie – że kompromituje państwo-
wość litewską i czyni wrażenie, że Litwa jest wyłącznie na łasce Sowietów. [...]

	 27	października,	piątek
Rano, między godziną dziewiątą a dziesiątą wojska litewskie pod dowództwem gene-

rała Witkowskiego** przekroczyły linię demarkacyjną, to znaczy linię, którą Polska uważa-
ła za granicę polsko-litewską, i wkroczyły na Wileńszczyznę. Z Szyrwint mieliśmy radiową 
translację ceremonii przekroczenia linii. Odczytano rozkazy, spalono wiechy słomiane, 
które przez 19 lat oddzielały Wileńszczyznę od Litwy i przeczyły dziejom... Kilka krótkich 
przemówień, wiwaty „valio!” [hurra!] i wojsko ruszyło przez bramę triumfalną... 

I ja tu, przy biurku, miałem łzy w oczach. Spełnia się prawda dziejowa, nawiązują się 
rozerwane nici dziejów i dotyczy to mojej Ojczyzny. Wiązanie nieskończone, to praw-
da – za granicą pozostaną jeszcze nasze niektóre ziemie; w każdym razie – wraca przy-
najmniej ośrodek wileński. Daj Boże, aby na zawsze. Życzę gorąco, aby się Polska pod-
niosła ze swego upadku i odrodziła, a mam nadzieję, że gdyby nawet wróciła na ziemie 
katolicko-białoruskie i miała od wschodu graniczyć z Litwą, zrozumie ona, czym jest 

 * Właśc. Kazys Bizauskas. Vincas Mašalaitis – sekretarz Rady Ministrów. Antanas Merkys – były 
premier litewski, pełnomocnik rządu w Wilnie. Właśc. Tadas Petkevičius – radca prawny.

 ** Właśc. Vincas Vitkauskas.
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dla Litwy Wilno i swój stosunek z Litwą zechce oprzeć na innych, niż opierała w latach 
1920–39, zasadach. Nie na czynie [Lucjana] Żeligowskiego z 9 października 1920, ale 
na całkowitym uszanowaniu niepodległej i całej Litwy, zaprzyjaźnionej z Polską i nie-
bojącej się ciosu z rąk polskich. 

Merkys jest już mianowany pełnomocnikiem rządu na Wilno i kraj Wileński. Dosko-
nała jest też nominacja [Peliksasa] Bugailiškisa na prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie. 
Natomiast nie jest dobrze, że w zakresie sądownictwa na Wileńszczyźnie nie uczyniono 
żadnego wyjątku ustawowego na rzecz równoległości języka polskiego, nawet w prze-

mówieniach adwokatów. Co prawda, będzie to zależało od widzimisię sędziów i nie jest 
wykluczona dopuszczalność wystąpień adwokatów po polsku, ale ustawowo ani tego, 
ani niczego innego na rzecz prawnych zastrzeżeń dla języka polskiego nie uczyniono. 
Daj Boże, aby Litwini nie uczynili w Wilnie większych błędów w traktowaniu języka pol-
skiego i nie odstręczyli tych, których odstręczenie nie leży bynajmniej w interesie Litwy. 

Niepokoi mnie trochę to, że pewne czynniki byłego Związku Wyzwolenia Wilna, 
z dr. Jušką na czele, bardzo się pchają do Wilna i że skądinąd niecierpliwości nacjo-
nalistyczne to tu, to ówdzie się ujawniają, choć na ogół silny jest prąd umiarkowania 
i sprawiedliwości.

	 28	października,	sobota
Wkroczenie wojsk litewskich do Wilna. Przez większą część dnia miałem nastawione 

radio. Niestety, radiodyfuzję* uroczystości słychać było niezbyt wyraźnie. Między go-

 * Transmisję radiową.

27 października 1939. Wojska litewskie przez symboliczną bramę przekraczają  
dawną linię demarkacyjną w marszu do Wilna. Fot. Julius Miežlaiškis / LMN
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dziną 10.00 a 11.00 doniesiono, że wojska litewskie ukazały się na wyżynach dominu-
jących nad Śnipiszkami (góry Szeszkinie); mnóstwo ludności wybiegło im na spotkanie. 
Dla wilnian musiał to być widok ciekawy – nie oglądali wojska litewskiego, nie widzieli 
go nigdy. Starsi wilnianie mogli pamiętać wkroczenie do Wilna w roku 1920, ale były to 
dopiero mizerne zawiązki armii. Dziś wkracza wojsko dobrze wyekwipowane, ładnie się 
prezentujące, uroczyste. Nie jest nasza armia liczna, ale bardzo porządna, dobrze za-
opatrzona, zdyscyplinowana, dzielna. Jest zwarta i ma wielkie poczucie honoru, żołnierz 
jest patriotyczny, oficerowie i dowództwo – o wysokim poziomie moralnym. 

Oczywiście, na wkroczenie do Wilna Litwini wysilili się na najliczniejszą i najlep-
szą reprezentację sił narodowych. Wilno, stęsknione do oswobodzenia od bolszewików, 
wita Litwinów jak zbawców. Instynkt prawdy historycznej, wiążący stolicę Giedymino-
wą* z Litwą, nie wygasł w sumieniu wilnian. Czują, nawet spolonizowani, że przychodzi 
nie obcy, lecz swój, krew z krwi i kość z kości.

W południe zaczęła się transmisja uroczystości. Gdzie, w którym punkcie miasta to się 
odbywało – nie wiem. Były przemówienia powitalne – Litwinów wileńskich po litewsku, Bia-
łorusinów – po białorusku, Polaków – po polsku, Rosjan – po rosyjsku, Żydów (stary [Jakub] 
Wygodzki) – w żargonie, Tatarów litewskich – po polsku, odpowiedź generała Witkowskiego 
– po litewsku; hymn narodowy, defilada, okrzyki „valio!”, radość tłumu, kwiaty... 

Uczucie ściskało mi gardło, łzy mi płynęły, płakałem ze wzruszenia. Mój Boże! Speł-
nia się to, o czym marzyłem w roku 1914–15, gdym chodził jeszcze po Wilnie, zdecydo-

 * Według historiografii litewskiej, Wilno założone zostało w 1323 roku przez wielkiego księcia 
litewskiego Giedymina.

Wilno, 28 października 1939. Mieszkańcy miasta czekają na Moście Zielonym na pojawienie się wojsk litewskich. 
Napis na transparencie: „Witajcie, wkraczacie do stolicy Litwy!”. Fot. Julius Miežlaiškis / LMN
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wany jechać do Legionów Polskich. Marzyłem o tym, żeby kiedyś rozlegała się w Wilnie 
litewska pieśń żołnierska, która zastąpi pieśni żołnierzy rosyjskich. Tęskniłem do Litwy 
w Wilnie, wierzyłem, że polska wojna o Niepodległość, którą spełniały Legiony Piłsud-
skiego, jest drogą, która otwiera też wolność Litwy. Nie rozdzielałem Niepodległości 
Polski od Niepodległości Litwy jako dwóch rzeczy wrogich. Wierzyłem w solidaryzm wol-
ności, wierzyłem, że Niepodległość Litwy wyrośnie obok Niepodległości Polski. Nie są-
dziłem, że nastąpi to, co niestety nastąpiło potem – że Niepodległość Polski będzie usi-
łowała pochłonąć Niepodległość Litwy, że Polska będzie czynnikiem burzącym wolność 
Litwy i rozdzierającym jej całość. 

W kurzawie bolesnej wojny załamało się dwudziestolecie wielkiego nieporozumie-
nia, które oderwało Wilno od Litwy. Daj Boże, aby odrodzona z upadku Polska nie się-
gała znowu po Wilno i zechciała oraz zdołała uszanować wielką tradycję Litwy w Wilnie, 
uświęcając zgodę i solidaryzm między obu narodami. Daj Boże! 

Wilno, 28 października 1939. Defilada wojsk litewskich na placu Katedralnym. Napis na transparencie:  
„Mieszkańcy Wilna witają Armię Litewską”. Fot. Vytautas Augustinas / LMN

Nie ma po co się rozwodzić. Uczucie mi rozszerza pierś. Tęsknię do zgody, do miłości, 
do prawdy dziejowej, którą ludzie nieopatrznie targają i budzą w sercach złość. Stop-
niowo się namiętności ułożą, prawda zwycięży bez zemsty i bez rewanżu. Chwila jest 
dobra. Polacy w Wilnie witają Litwinów jak przyjaciół. To już dużo. Sprawiły to okolicz-
ności. Polska właściwa na emigracji, choć oddania Wilna Litwie nie uznała, nawet opo-
nowała formalnie, jednak w sercu dziś gniewu nie ma i w istocie, choć nie w formie, Li-
twę rozumie. To już wiele. 

Emigranci polscy, ci, co przez Litwę przeszli, wynieśli z niej na emigrację uczucie do-
bra i wdzięczności dla niej. Skądinąd wszystkie czynniki poważniejsze w Litwie są zde-
cydowane wyrzucić z serca wszelkie uczucia zemsty i traktować element polski w Wilnie 
życzliwie. Chwila jest dobra. Witaj, Wilno! [...]
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	 29	października,	niedziela
Dziś znowu translowane były przez radio z Wilna uroczystości nabożeństwa w Ostrej 

Bramie i wywieszania chorągwi narodowej litewskiej na Górze Zamkowej jako Górze Gie-
dymina, ukochanej i utęsknionej przez Litwinów.

Ludzie już przyjeżdżają stamtąd i stąd jeżdżą – naturalnie, jeszcze za pozwolenia-
mi. W Wilnie braki wszystkiego wielkie. Ciężki to orzech do zgryzienia dla Litwy i cięż-
ki los mnóstwa wilnian, wśród których są liczne rzesze uchodźców – najnieszczęśliwsze. 
Na złote drożyzna okropna, a ludzie w Wilnie mają prawie wyłącznie złote, o ile w ogó-
le coś mają. Zresztą, wszelkich towarów w ogóle brak. [...]

Drożyzna ta i braki utrudnią Litwinom dostęp do serc wileńskich, choć skądinąd tylko 
od Litwinów mogą wilnianie coś otrzymać. Nie ma w Wilnie wielkiego przemysłu, a posad-
ki, które Litwini mogą wilnianom ofiarować na miejscu, są nieliczne. W stosunku do szczu-

Wilno, 29 października 1939. Nabożeństwo litewskie w Ostrej Bramie. Fot. LMN

płego terytorium odzyskanego, wielkie miasto, przeszło 200-tysięczne, w którym nadto jest 
ogromna ilość ludzi napływowych bez obywatelstwa litewskiego, jest olbrzymim balastem.

Można kochać Wilno, ale trzeba poza tym je wyżywić, utrzymać. [...]

	 30	października,	poniedziałek
Zaczynają przyjeżdżać ludzie z Wilna. Na razie pojedynczo, indywidualnie, na ra-

zie tylko tacy, co są wilnianami najrdzenniejszymi, ewentualnie tacy uchodźcy,  
co przybyli z Polski do Wilna, ale są obywatelami litewskimi i mają paszport litewski.  
Ci trudności w przejeździe nie mają. Przyjeżdżają też kupcy, właściciele firm po za-
kup towarów, których w Wilnie nie ma, bo bolszewicy dosyć radykalnie oczyścili mia-
sto z wszystkiego. [...]
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Element napływowy – uchodźców i takich quasi-wilnian nowych, którzy wprawdzie 
osiedli w Wilnie za czasów polskich, ale poczucia krajowego w kontakcie z Litwą nie 
mają i nie mieli nigdy – stanowi nie tylko ciężar i balast do utrzymania, ale też ewen-
tualny punkt krystalizowania się sprzeciwu psychologicznego rządom litewskim i zra-
staniu się kraju z Litwą. Dla nich Wilno jest integralną częścią Polski, pojmowaną przez 
nich przez pryzmat sentymentu nie krajowego, lecz państwowego polskiego. Są podobno 
pewne grupki młodzieży, usiłujące już teraz tę krystalizację sprzeciwu wytwarzać i de-
monstrować przy okazji, a może nawet prowokować. [...]

	 20	listopada,	poniedziałek	
[...] Sprawy wileńskie zajmują wciąż centralne miejsce w opinii i w pracach rządu. 

Zasłaniają one bolesne wrażenie wkraczania załóg sowieckich do Litwy. Kompleks spraw 
wileńskich jest trudny. Czynniki polskie w Wilnie konsolidują się. Narasta w nich bierny 
opór, który twardnieje i staje się coraz złośliwszy. 

Skądinąd w społeczeństwie litewskim, tak w starej Litwie, jak wśród Litwinów Wi-
leńszczyzny, narasta impet zdobywczy i niecierpliwa agresja, niechcąca się liczyć z prze-
słankami psychicznymi Polaków wileńskich i żądająca kategorycznie natychmiastowego, 
stuprocentowego nagięcia się ich do wszystkich konsekwencji państwowości litewskiej, 
którą oni mogą przetrawić jeno stopniowo. Ta niecierpliwość i radykalizm może pchnąć 
pewne elementy umiarkowańsze w objęcia nieprzejednanych i złośliwych wrogów Litwy, 
których nie brak i którzy zastawili swe sidła. Sprawa jest trudna. Litwinów zresztą słusz-
nie drażni nieraz wyniosłość Polaków w Wilnie – tak lokalnych, jak uchodźców – ich po-
głoski złośliwe, uszczypliwość i hardość. [...]

	 24	listopada,	piątek
Znowu rano mieliśmy posiedzenie komisji do spraw likwidacji majątku państwowego 

Polski w Wilnie. Obecni byli Mašalaitis, [pracownik sekretariatu rządu Jonas] Starkus, 
Tadeusz Pietkiewicz, Kriwicki* i ja. Mało się zresztą na tych rzeczach znam, bo choć je-
stem prawnikiem, to jednak potrzebna jest do tego biegłość w kwestiach finansowych 
i handlowo-przemysłowych. Są to różne monopole, banki, spółki akcyjne z udziałem ka-
pitałów państwowych... W takiej komisji nie czuję się zbyt mocny.

Sprawa uniwersytetu w Wilnie staje się jedną z trudnych. Prof. Končius mianowany 
został kuratorem Uniwersytetu Stefana Batorego i rektor Ehrenkreutz** oddał mu w ręce 
władzę nad uczelnią. Končius oświadczył jej personelowi profesorskiemu, żeby kontynu-
ował pracę do 15 grudnia, po czym los uniwersytetu zostanie rozstrzygnięty. W profesu-
rze i wśród młodzieży akademickiej wywołało to ogromne poruszenie. Wszyscy zrozumieli 
to jako likwidację. Młodzież akademicka w Wilnie się burzy, narasta w niej usposobienie 
sprzeciwu, znajdują się już ulotki nawołujące do stawiania oporu, mówi się o zabaryka-
dowaniu się młodzieży na uczelni itd. Może dojść do ciężkich zajść.

Niestety – rzeczy te robią się bez żadnego planu i poniekąd omackiem. Żadne akty 
ustawodawcze, żadne przepisy przechodnie nie zostały ogłoszone. 

[...] Uniwersytet obsługiwał wielkie obszary na wschód i południe od Wilna, któ-
re były „hinterlandem” (zapleczem) Wilna. Dziś zapleczem Wilna jest Litwa narodowa 
w państwie litewskim. Miejsca dla uniwersytetu polskiego w Wilnie nie ma – to fakt.  
Ale nikt tego wyraźnie nie postawił, natomiast wzgląd formalny na to, że na Wilno roz-

 * Właśc. Domas Krivickas – prawnik.
 ** Ignas Končius (1886–1975) – fizyk, etnograf, litewski działacz społeczny i kulturalny. Stefan 

Ehrenkreutz (1880–1945) – polski historyk prawa, działacz PPS, senator, ostatni rektor USB 
w Wilnie.
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ciągnięte są litewskie ustawy państwowe, które takiego Uniwersytetu Stefana Batorego 
nie przewidują – nie wystarcza. [...]

	 26	listopada,	niedziela
[...] Na godzinę czwartą po obiedzie byłem wezwany do Ministerium Oświaty przez 

wiceministra [Kazimierasa] Masiliunasa. Okazało się, że jest to komisja – w osobach: 
Masiliunasa, dziekana Wydziału Prawniczego prof. [Augustinasa] Janulaitisa i mnie  
– której minister oświaty, dr [Kazimieras] Jokantas, polecił ułożyć projekt ustawy o za-
mknięciu polskiego Uniwersytetu Stefana Batorego i powołaniu do życia Uniwersytetu 
Wileńskiego (Vilniaus Universitetas). [...]

Przede wszystkim Janulaitis zaoponował bardzo kategorycznie przeciwko zamyka-
niu ustawowemu Uniwersytetu Stefana Batorego jako nieistniejącego w obliczu prawa 
litewskiego, obowiązującego obecnie w Wilnie. Ja osobiście tego nie podzielam. Moim 
zdaniem, czynnikiem prawa są nie tylko ustawy, ale także instytucje, które się faktycz-
nie utworzyły i które mają skutki prawne oraz są czynne. Trudno negować cechy praw-
ne instytucji, które zastaliśmy i z konsekwencjami prawnymi działania których sami się 
zresztą liczymy, na przykład uwzględniając dyplomy tego uniwersytetu. Ale w obec-
nym usposobieniu czynników litewskich panuje dążenie do kategorycznego negowania 
wszystkiego, co pozostało z czasów polskich w Wilnie. Jest to dogmat tabulae rasae. [...]

Postanowiono zaprojektować ustawę o powołaniu do życia Uniwersytetu Wileńskie-
go. Ma on być skonstruowany jako zupełny, ze wszystkimi wydziałami. Zlecono Radzie 
Ministrów ustalić datę, od której zaczną funkcjonować poszczególne wydziały. Faktycz-
nie będą otwarte na Uniwersytecie Wileńskim tylko te wydziały, które zostaną zawieszo-
ne na Uniwersytecie Witolda Wielkiego [w Kownie]. Będą więc dwa niepełne uniwersyte-
ty bez powtarzających się na obu uniwersytetach wydziałów, formalnie zaś w konstrukcji 
prawnej będą potencjalnie dwa całkowite uniwersytety. [...]

	 28	listopada,	wtorek
Znowu posiedzenie naszej komisji w kwestii losu majątku rządu polskiego na Wi-

leńszczyźnie. [...] Zasady projektu: wszelkie instytucje i przedsiębiorstwa, które były za-
łożone przez władze polskie na Wileńszczyźnie i posiadały osobowość prawną, tak samo 
spółki i towarzystwa akcyjne z udziałem kapitału polskiego skarbu państwa, ulegają li-
kwidacji. Minister finansów mianuje likwidatora, który ustala majątek odnośnej instytu-
cji, ściąga i spłaca należności, spełnia inne czynności likwidacyjne. Pozostałe zaś czyste 
aktywa w gotówce, jeżeli to była instytucja założona wyłącznie przez państwo, deponuje 
na imię likwidowanej instytucji. Jeżeli to była spółka czy towarzystwo, wypłaca udzia-
łowcom i akcjonariuszom obywatelom litewskim, względnie – o ile aktywów wystarcza  
– mieszkańcom Wilna i nawet uchodźcom w Wilnie w pełnej sumie to, do czego mają 
prawo, albo proporcjonalnie, jeżeli aktywów nie wystarcza. [...]

Natomiast Rada Ministrów może poszczególne instytucje i rządowe przedsiębiorstwa 
polskie, mające cechy osoby prawnej, wyłączyć z tej likwidacji. Wtedy takie instytucje 
są przejmowane przez państwo. [...]

	 3	grudnia,	niedziela
Z Wilna są niedobre wieści z zakresu szkolnictwa. [...] W gimnazjach, bez względu na 

język wykładowy innych przedmiotów, została zarządzona obowiązkowa nauka języka li-
tewskiego oraz historii i geografii (nie wiem, czy tylko litewskiej, czy ogólnej) po litew-
sku. Jest to to samo, co miało miejsce w gimnazjach mniejszościowych za rządów polskich 
(z tą różnicą, że tam dominował polski) i co ma miejsce w szkołach mniejszościowych 
u nas (w Litwie Zachodniej). Po takim zreformowaniu istniejących gimnazjów publicznych 



68

LITWA 1939/40

w Wilnie mianowano w nich personel pedagogiczny. Stanowiska dyrektorów zajęli Litwi-
ni, część nauczycieli też wyznaczono nowych spośród Litwinów, część pozostawiono daw-
nych. Nowy tryb zastosowano zaraz i nauka miała się w tych dniach rozpocząć w nowym 
trybie. Zresztą, przerwy w funkcjonowaniu gimnazjów nie było. Uczniowie i uczennice po-
zostali automatycznie ci sami. Nie trzeba było składać na nowo podań o przyjęcie. 

I oto – jak słyszałem dziś u starych państwa Mašiotasów [...] – pierwszego dnia  
po wprowadzeniu w gimnazjach wileńskich nowego trybu uczniowie urządzili demonstra-
cję sabotażu. Zebrali się, odśpiewali Boże, coś Polskę i rozeszli się; lekcje się nie odby-
ły. [...] Stosunki w Wilnie zaostrzają się. Wchodzi to na złą drogę. [...]

	 4	grudnia,	poniedziałek
Nasza komisja w Ministerium Oświaty w sprawie projektu ustawy uniwersyteckiej dziś 

się zebrała i zakończyła swoją pracę. [...] Wszystkie wydziały, które zostaną teraz otwar-
te na Uniwersytecie Wileńskim, zostaną tu, na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie, 
zawieszone, personel nauczający będzie zaś in corpore przeniesiony z Kowna do Wilna.

Co do naszej profesury – przynajmniej profesury Wydziału Prawniczego – to prawie 
wszyscy, nie wyłączając nawet części asystentów, zamierzają nadal mieszkać w Kownie 
i tylko dojeżdżać do Wilna na wykłady. Większość ma tutaj kamienice lub domki albo 
przynajmniej mieszkania własne w domach spółdzielczych. Niektórzy zaś, którzy tego 
nie mają, po prostu boją się stąd ruszać, bo Wilna się lękają, żeby ich tam coś nie za-
skoczyło. Nie bardzo się do tego przyznają, ale tak jest. Na języku mają frazes o osta-
tecznym przesądzeniu losów państwowych Wilna i gotowi są najzacieklej tę państwo-
wość stwierdzać w najjaskrawszej i najbezwzględniejszej litwinizacji Wilna, ale w sercu 
tchórzą i są niepewni. W Kownie czują się na razie bezpieczniejsi. 

Zdaje się, że ja będę jednym z nielicznych, którzy są gotowi od razu, całkowicie i bez 
zastrzeżeń, przenieść się do Wilna. Sądzę jednak, że taki stan rzeczy długo nie będzie 
mógł potrwać i że czynniki państwowe zwrócą na to uwagę i zażądają, aby profesorowie 
Uniwersytetu Wileńskiego zamieszkali w Wilnie. Inaczej byłoby to kompromitujące – ja-
kiś gastrolujący* uniwersytet. [...]

W Wilnie dywersanci polscy, rekrutujący się głównie z młodzieży, chociaż nie wyłącz-
nie z niej, usiłują rozniecać i utrzymywać strajk szkolny w gimnazjach polskich i nawet 
w szkołach początkowych. Czynniki litewskie przeciwdziałają temu. Były zwołane komi-
tety rodzicielskie, które wypowiedziały się za kontynuowaniem nauki. 

Wytropiono jakieś nielegalne zebranie dywersantów omawiających organizację straj-
ku szkolnego, aresztowano kilku osobników, którzy usiłowali na ulicy zatrzymywać dzie-
ci idące do szkół i gimnazjów. Jest nadzieja, że szkoły będą funkcjonować normalnie. 
W przeciwnym razie skutek byłby taki, że zlikwidowano by część albo wszystkie rządo-
we gimnazja polskie. 

Agitacją na rzecz strajku szkolnego trudnią się też kapelani szkolni, mianowani 
przez endeka arcybiskupa [Romualda] Jałbrzykowskiego, i niektórzy nauczyciele, a na-
wet gdzieniegdzie księża z ambon. [...]

	 6	grudnia,	środa
A dziś – o mojej małej [córeczce] Kutii. „Kutia”, „Kudia” – tak siebie nazywa nasza 

mała Kotuńka, która w ten sposób wymawia swoje trudne dla niej do wymówienia dłu-
gie imię: Ko-tu-nia. Kutia! Panienka liczy już pełny roczek życia z górą. 

Nie chcemy jej bałamucić i obydwu języków – litewskiego i polskiego – uczyć naraz. 
Po polsku nauczy się później. Chcę, żeby te oba języki znała dobrze. Może będzie dwoistą  

 * Przymiotnik od słowa gastrole – (z ros.) występy gościnne. 
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– Polono-Litwinką, jak ja, może tylko Litwinką. Sama się określi; zapewne jako Litwinka – 
będzie to naturalne i właściwe. Ale chciałbym, żeby miała też sympatię do Polski. Żeby była 
Polką o nastawieniu antylitewskim – tego w żadnym razie nie chcę i tego nie będzie. W szko-
łach będzie litewskich i Ojczyzną jej będzie Litwa. A Polskę niech kocha, owszem. [...]

	 8	grudnia,	piątek	
[...] Decyduję się wynieść do Wilna już przed nowym rokiem. Otwiera to znowu nową 

fazę w moim życiu. [...] Ja z [żoną] Jadzią, z dziećmi, z meblami – wyjeżdżamy. Co ma 
być – to będzie. [...]

	 22	grudnia,	piątek
Ruch między Kownem a Wilnem jest teraz ogromny. Zwłaszcza odkąd skasowane zo-

stały (dla obywateli litewskich, ale nie dla uchodźców lub nieposiadających obywatel-
stwa wilnian) przepustki na przekroczenie byłej linii administracyjnej. Pociągi w jedną 
i drugą stronę są przepełnione. Najwięcej jeżdżą kownianie. [...]

	 23	grudnia,	sobota
Przejęcie majątku uniwersyteckiego w Wilnie przez nasze czynniki uniwersyteckie 

z rąk czynników byłego Uniwersytetu Stefana Batorego, rozpoczęte 15 grudnia, zosta-
ło ukończone bez incydentów. W ogóle ani przy przejmowaniu majątku, ani przy za-
mknięciu Uniwersytetu Stefana Batorego 15 grudnia żadnych ekscesów, które zapowia-
dano, nie było. 

Na ostatnich wykładach profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego poświęcili 
przemówienia dziejom tej uczelni, po zakończeniu zaś odbyło się nabożeństwo akade-
mickie, po czym profesura i młodzież zebrali się w podwórku uniwersyteckim, gdzie prze-
mówili były rektor Ehrenkreutz i przedstawiciel młodzieży oraz odśpiewane zostały pol-
skie pieśni patriotyczne. [...]

	 25	grudnia,	poniedziałek
Pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Święta nie są dla nas wesołe. Nic właściwie szcze-

gólnie smutnego nie ma, ale... nudzimy się z Jadzią. Chodzić razem nigdzie nie możemy, 
bo Jadzia jest już bardzo zaawansowana w ciąży, a zresztą i porusza się ciężko, mnie znów 
samego nigdzie nie ciągnie, a dziś nawet kawiarnie zamknięte. Poza tym, już się tylko jed-
ną nogą czuję w Kownie, drugą nogą – w Wilnie. Pozajutro zaczynamy się pakować. [...]

	 Wilno,	3	stycznia	1940,	środa
Mieszkanie nasze w Wilnie – coraz przyjemniejsze. Na ogół, z wyjątkiem przedpoko-

ju i kuchni, jest ciepłe; piece doskonale się napalają i wnętrze pokojów dobrze utrzy-
muje ciepło. [...]

	 13	stycznia,	sobota	
Zaiste – jeszcze się ten nie urodził, który by wszystkim dogodził. Zwłaszcza w Wil-

nie w stosunkach polsko-litewskich. W sprawie wysiedlenia byłych akademików polskich 
Uniwersytetu Stefana Batorego z bursy studenckiej w domu akademickim jestem Bogu 
ducha winien. Ani ja ich wysiedlałem, ani o tym decydowałem. Co najwyżej – wiedzia-
łem, że ma ich stamtąd zabrać Czerwony Krzyż, że władze, regulujące sprawę uchodźców 
w Wilnie, mają wyznaczyć dla nich lokal w Żagorach*. A ponieważ rzecz ta się przewle-
ka, więc na naradzie, w której brałem udział, na razie powzięto decyzję kompromisową, 

 * Miasteczko tuż przy granicy z Łotwą.
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żeby dać im tymczasem do dyspozycji lokale burs studenckich przy zaułku Augustiańskim 
i na Bakszcie – z tym, aby się tam przenieśli do poniedziałku włącznie.

Zdawało się, że jest to załatwienie kompromisowe i ludzkie, dające możność unik-
nięcia niebezpiecznego spotkania i współżycia czasowego w domu akademickim dwóch 
środowisk wzajemnie podrażnionych – byłych studentów polskich i studentów Litwinów. 
[...] Tymczasem panowie delegaci Komitetu Polskiego, którzy się do mnie w tej kwe-
stii wczoraj wieczorem zgłosili, [Bronisław] Krzyżanowski, [Witold] Staniewicz i [Jerzy] 
Dobrzański, [...] są na mnie rozżaleni, nawet zgorszeni, że ja tę rzecz traktuję spokoj-
nie. Ano, nie wiem, co bym miał robić, czy ręce łamać, czy rozpaczać. Powiedziałem im, 
co słyszałem, a co i jak, i dlaczego, tego sam nie wiem. [...] Zdawało mi się, że rzecz 
jest załatwiona nie najgorzej, że dano tej młodzieży do dyspozycji lokale odpowiednie 
i że nie wyrzucono jej przecie na bruk, choć zapewne będzie tam mniej dogodnie niż 
w domu akademickim. Jeżeli tu ktoś winien, to chyba tylko tak, że za prędko zainsta-
lowano nasz uniwersytet tutaj, że za mało jest czasu na przejście od Uniwersytetu Ste-
fana Batorego do naszego litewskiego Uniwersytetu Wileńskiego i że wszystko robi się 
na poczekaniu i pospiesznie. 

Och, dużo jest i będzie nieporozumień w Wilnie, dopóki się jakoś nowy status quo 
ułoży. Z jednej strony – Litwini są niecierpliwi i gorączkują z wprowadzeniem swojego 
trybu. Z drugiej – Polacy nie mogą się oswoić, że oni, którzy się tu czuli panami, ustąpić 
muszą miejsca innym, a tymi innymi są Litwini, których oni lekceważyli. Przejść z psy-
chologii panów na psychologię tolerowanych lokatorów – niełatwo. [...]

	 16	stycznia,	wtorek
W tych dniach wyszedł w Wilnie nowy dziennik, wydawany po polsku pod nazwą 

„Nowe Słowo”. Angażowano na współpracowników do tego pisma wiele osób – bądź Li-
twinów dobrze piszących po polsku i mających wyrobione imię w polskim świecie dzien-
nikarskim i naukowym, bądź krajowców, jak zacny ksiądz [Władysław] Tołłoczko, przy-
jaciel i admirator śp. Ludwika Abramowicza*, czy były współpracownik jego „Przeglądu 
Wileńskiego” [Franciszek Ancewicz], który sam nie wie, czy jest Polakiem czy Białorusi-
nem, ale kocha nade wszystko kraj i wszystkie jego ludy. 

Ani Tołłoczko, ani Ancewicz nie zdecydowali się jednak obiecać udziału w piśmie, 
uważając, że przedsięwzięcie takie będzie chybione, bo jako korzystające z subwencji 
rządowej będzie uważane przez Polaków za organ sztucznego oddziaływania na nich. 
Może łatwo zyskać przydomek pisma gadzinowego i być bojkotowane. Toteż taka współ-
praca może kompromitować współpracowników. [...]

Z numeru tego pisma, który dziś miałem w ręku, złego wrażenia nie odniosłem.  
Nie znalazłem w nim przejaskrawień antypolskich. Przeciwnie – jest w stosunku do Pol-
ski i Polaków pewna kurtuazja, wycieczek niesmacznych i obraźliwych nie dostrzegłem, 
a że pismo jest wyraźnie litewskie, niemaskujące się, nieudające polskiego, jeno się ję-
zykiem polskim posługujące – to ujmy pismu nie czyni. [...]

	 4	lutego,	niedziela
[...] Atmosfera społeczna w Wilnie jest jednak paskudna. Zabagniona strasznie. Li-

twini przez swój radykalizm językowo-litwinizacyjny czynią Polakom miejscowym atmos-
ferę nieznośną i właściwie degradują ich na poziom analfabetów. Nieludzkie jest też za-
łatwianie sprawy obywatelstwa. Najrdzenniejsi wilnianie obywatelstwa nie otrzymują. 
Wytwarza się sytuacja paradoksalna. Komisje, zamiast traktować przepisy o obywatel-

 * Ludwik Abramowicz (1879–1939) – polsko-litewski aktywista, krajowiec, redaktor, popierał 
przekazanie Litwie Wilna i Wileńszczyzny.
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stwie liberalnie i szeroko, czepiają się drobiazgów, wymagają niesłychanych udowodnień 
i właściwie szykanują ludność. W rezultacie kompromituje się tym tylko Litwa, bo okazu-
je się, że ludności państwowo-litewskiej w Wilnie właściwie nie ma, jest tylko mała tej 
ludności kolonia, która nie usprawiedliwiałaby wcielenia Wilna do Litwy. 

Skądinąd Polacy wileńscy rozumują i czują jednostronnie. Utyskując na zarządzenia 
litewskie, zapominają zgoła o tym, co ich w tym stosunku w najbliższej przeszłości ob-
ciąża. [...]

	 15	lutego,	czwartek
W przeddzień rocznicy Niepodległości, którą w tym roku Litwa obchodzić może nie 

tylko w Kownie, ale także po raz pierwszy w swej stolicy historycznej, tak ukochanej  
– w Wilnie, odbyła się u przedstawiciela rządu na Wilno, wicepremiera Bizowskiego, 
w pałacu reprezentacyjnym na placu Napoleona wielka herbatka proszona. Herbatka 
była wyznaczona na godzinę 17.00 do 19.00. Poszedłem na nią z Jadzią. Lokal piękny, 
umeblowanie eleganckie. Mieszały się stany i narodowości. Byli Litwini, wyżsi urzędni-
cy, wojskowi, sporo też było Polaków, byli i Żydzi, i inni. [...]

Polacy wciąż robią ten sam zasadniczy błąd. Siedzą na dwóch stołkach, nawet ci, 
którzy wciąż wołają o swojej miłości dla Litwy i podają się za „krajowców”. Są niby go-
towi do akceptowania państwowości Litwy, ale wciąż oglądają się na państwo polskie 
i rezerwują sobie Polskę. Rezerwują ewentualny powrót do Polski, a już co najmniej 
uzależnienie swego postępowania od kontaktu z państwowymi czynnikami polskimi, 
od ich dyrektyw, względnie od uzgodnienia z nimi taktyki wobec Litwy. Nie jest to 
więc litewskie stanowisko państwowe i wobec tego wszelkie ich deklaracje o ich rze-
komym „krajowym” stanowisku litewskim brzmią nieszczerze i w praktyce nie są real-
ne. Pod tym względem są mniej logiczni od endeków i kategorycznych państwowców 
polskich. Cóż dziwnego, że Litwini im nie ufają i że w nich węszą wrogów? Nie otrzę-
śli się oni z polityki wschodniej Piłsudskiego i z metod Żeligowskiego. Powtórzyliby 
dziś to samo. 

Inne mniejszości – Żydzi, Białorusini, Rosjanie, różne drobne grupki egzotyczne, 
jak Tatarzy, Karaimi – palą za sobą mosty i stają na litewskim gruncie państwowym. 
Polacy, nawet najbardziej „litewscy” – nigdy. Biorą oni asumpt z tego, że Litwini za-
początkowali zbyt radykalną i forsowną litwinizację, że się z nimi nie liczą, że dzieje 
się im krzywda i dlatego, na przykład, raczej pod tym pretekstem – uchylają się for-
malnie od udziału w obchodzie Niepodległości. I w tym akcie państwowym Litwy – 
akcie najbardziej krajowym, który sam przez się jest niezależny od tej lub innej poli-
tyki rządzących i który stanowi rzecz trwałą świętą osobowości kraju – są nieobecni. 
W istocie rezerwują przez to sobie drogi powrotu do państwowości polskiej i ze sta-
nowiska polskiego zachowują czystość nieskazitelną, niesplamioną kontaktem z pań-
stwowością litewską. Ale przez to pogłębiają rów między społeczeństwem polskim a li-
tewskim i pracują na rzecz podziału kraju. Izolują się przez to jaskrawie i – czy mogą 
wtedy żądać od Litwinów względów dla siebie?!

	 16	lutego,	piątek
Pierwszy urzędowy obchód Niepodległości w odzyskanej stolicy. [...] Siedziałem 

w domu. Przeczytałem sobie głośno oba moje odczyty – litewski i polski – które miałem 
wygłosić w Sali Miejskiej dla „społeczeństwa”. To zebranie „społeczeństwa” wyznaczo-
ne było na godzinę 14.30. Wyszedłem z domu po pierwszej. 

Zasiadłem się wpierw posilić w kawiarni i przejrzałem dzienniki. We wszystkich por-
tret prezydenta Smetony – to nakazane. W „Gazecie Codziennej” artykuł okolicznościo-
wy redaktora Józefa Mackiewicza. Artykuł gorący na rzecz Litwy, aczkolwiek z zastrze-
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żeniami dla Litwinów, że jeszcze z wami, panowie, mamy dużo do pogadania. To znaczy 
dużo jeszcze na przodzie tarć, zanim się w swojej Litwie ułożymy i ją skonstruujemy tak, 
jak być powinno „dla was” i „dla nas”. 

A więc dwie strony – polska i litewska. Litwa – nasza, obydwu stron, tylko że opar-
ta na porozumieniu. Nie najgorsze. Wobec dominujących usposobień polskich w Wilnie 
mogłoby nawet uchodzić za „radykalne” i bardzo „krajowe”. Bowiem nie ma oglądania 
się na „tatę” z Warszawy albo na rząd polski na emigracji w Angers – co powie i jakie  
da zlecenia, ani też uzależnienia się od losów wojny. 

W „Kurierze Wileńskim” inaczej. Tam stwierdzona, co prawda, wartość bezwzględna 
i pozytywna Litwy Niepodległej, jako czynnika poważnego w konstrukcji Europy Wschod-
niej – i pod tym względem zastrzeżeń nie ma. Ale uzgodnienie strony litewskiej i strony 
polskiej, w które „Kurier Wileński” się włącza, jest stosunkiem dwóch narodów-państw: 
a więc nie Polacy i Litwini w Litwie, ale Litwa i Polska. Litwa – całość bez Polaków wi-
leńskich i Polska – druga całość, jako państwo ogarniające właściwie w tym rozumie-
niu i Polaków miejscowych, a może i Wilno. Słowem – ustosunkowanie w perspektywie 
dwóch państw. Stanowisko nie „krajowe”, lecz wręcz państwowo-polskie i wileńsko- 
-kresowe. [...]

	 28	lutego,	środa
Moja dwoistość litewsko-polska nigdzie się tak nie wyraża, jak w Wilnie. W Kownie 

strona polska zupełnie we mnie zanikała. Stawałem się Litwinem niemal stuprocento-
wym. Nie traciłem sympatii do dalekiej Polski i polskości, nigdy – bez względu na krzyw-
dy, czynione przez Polskę Litwie – nienawiść do polskości nie znalazła do mnie dostę-

Wilno, 16 lutego 1940. Litewski premier Antanas Merkys w drodze na uroczystości  
obchodów Dnia Niepodległości. Fot. Litewskie Centralne Archiwum Państwowe
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pu. Byłem dla Polski sprawiedliwy, bolałem nad nieporozumieniem litewsko-polskim, 
miałem żal do Polski. Ale polskość tam była dla mnie czymś zewnętrznym, co dla mnie 
nie wchodziło w problem Pogoni. Tym bardziej że Polacy litewscy w Litwie zachodniej, 
tej, która niepodległość zrealizowała, sami psychiką swoją wykraczali ze szranków Po-
goni i stawali w szranki Orła. 

Tu, w Wilnie, czuję się inaczej. Moja dwoistość odzywa się znowu. Czuję w polsko-
ści jeden z czynników lokalnych, wewnętrznych. Zarzucam mu, że i tu izoluje się on i – 
nawet w tych elementach, które się podają za krajowe – nie umie stanąć wyraźnie pod 
sztandarem i hasłem Pogoni, niewyłączającym bynajmniej krytyki i opozycji wobec za-
rządzeń litewskich w Wilnie i metod politycznych rozbudowy państwowej. Zarzucam to 
i dałem już temu wyraz w artykule w „Gazecie Codziennej”, usiłując jednocześnie precy-
zować stanowisko „krajowe” do użytku Polaków.

Skądinąd widzę tutaj błędy polityki litewskiej i nie tylko polityki, ale także psychi-
ki litewskiej w stosunku do Wilna. Ogromny ogół opinii litewskiej, która przez 20 lat 
w przedmiocie państwowości skrystalizowała się w Litwie Zachodniej, narodowo jednoli-
tej, nie orientuje się w problemie demograficznym Litwy Wschodniej, której tymczasem 
tylko mały skrawek w państwowości swej zrealizowała. Zdaje się jej, że tu wszystkie za-
gadnienia idą pod ten sam strychulec szablonów z Litwy Zachodniej i że jeżeli uwydat-
niają się tu jakieś pierwiastki polskie, to są one li tylko produktem ostatniego 20-lecia 
państwowości polskiej, czymś więc sztucznym, naleciałością i czadem, który przy odpo-
wiedniej wentylacji litewskiej ulotni się bez śladu. 

Dlatego wszelkie radykalne zarządzenia litwinizacyjne wydają się Litwinom z Kowna 
li tylko wentylacją, natomiast od Polaków żąda się wdzięczności za to jedno, że się ich 
toleruje. Izolowanie się zaś Litwinów tutaj, w swoim własnym środowisku, brak zupełny 
kontaktów społecznych – utrudnia im zorientowanie się; z natury zaś umysł litewski nie 
jest giętki. Ten brak giętkości jest poniekąd siłą Litwinów, ale też bywa źródłem błędów 
politycznych. Zaś zamykanie się Polaków miejscowych w dumnym non possumus w sto-
sunku do samej państwowości utrudnia Litwinom zmianę ustosunkowania się do nich. 
I rów się pogłębia z dnia na dzień. Właściwie Polacy wileńscy cierpią na ten sam brak 
giętkości, który właściwy jest Litwinom. Te same wady i zalety psychiczne mają obie 
strony, bo obie w istocie są płodami tej samej ziemi.

	 29	lutego,	czwartek
[...] Litwinom zarzucam tu, że się w Wilnie ohydnie izolują, że nie tylko nie orien-

tują się w zawiłym zagadnieniu współżycia wileńskiego, ale nawet nie usiłują się orien-
tować, upraszczając wszelkie koncepcje – jak gdyby Wilno nie było niczym innym, jak 
jakieś Rakiszki, gdzie przyjezdni urzędnicy stwarzają życie w próżni lokalnej. Przyjeżdża-
ją z Kowna jak na gastrole i – bawiąc w Wilnie – żyją we własnym środowisku, między 
sobą, jak żeby poza nimi świata nie było i poza murami wileńskimi, które widzą. Cho-
dząc po mieście, Wilna nie widzą.

	 30	marca,	sobota
[...] Gdy się pobyło czas dłuższy w Wilnie, a potem przejechało się stamtąd do Li-

twy Zachodniej czy Litwy starej – nie wiem, jak ją nazwać (ewentualnie „Litwy Kowień-
skiej”, która to nazwa jest u Litwinów bardzo niepopularna); do tej, która już przeży-
ła 20-lecie Niepodległości – to się widzi od razu ogromną, wprost rzucającą się w oczy 
różnicę, zachodzącą między tymi dwoma częściami jednego dziś państwowo kraju. Inny 
jest i strój, i wygląd, i zachowanie się ludzi tu i tam. 

W Litwie Zachodniej ludzie są ubrani lepiej, zasobniej, są też tężsi, bardziej rumia-
ni, tryskający pewnym dobrobytem i umiarem statecznym, zrównoważeni, solidni. Każdy 
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włościanin ubrany z miejska, gospodarze są już pankami. Ruchy ludzi są spokojniejsze, 
bardziej zrównoważone, pewne siebie. Jest się w kraju dostatnim i spokojnym, w spo-
łeczeństwie statecznym. 

Na Wileńszczyźnie natomiast ludzie marnie ubrani, wynędzniali, włościanie ubodzy, 
ludzie jacyś drobniejsi, przybici, niespokojni, wykolejeni. Twarze bledsze, ubiory liche, 
czapki dziwaczne, atmosfera ubóstwa i dezorientacji. Różnica jest po prostu rażąca.  
Ma się wrażenie, jakby to były dwa różne kraje. Dużo jeszcze wody upłynie i dużo trze-
ba będzie wysiłków, nim się dokona ta penetracja wzajemna, która te dwie części Litwy 
przetopi w jednolitą całość. [...]

	 26	kwietnia,	piątek
[...] Czynniki młode i w ogóle nacjonalistyczne litewskie zasmakowały w bezkarnym 

rozporządzaniu się na własną rękę i wyciągają stąd wnioski na rzecz panowania ulicy. [...] 
Wczoraj wieczorem w teatrze „Lutnia” gromada Litwinów [...] zajęła miejsca w teatrze 
przed rozpoczęciem operetki i gdy się przedstawienie rozpoczęło, muzyką kocią, hałasem 
i krzykami zerwała przedstawienie. Była zarządzona przerwa, po czym próbowano przed-
stawienie wznowić, ale rozwydrzona garstka Litwinów znów je zerwała. Przedstawienie nie 
doszło do skutku. Były podobno jakieś reagowania i ze strony publiczności polskiej, skąd 
pluwano z galerii na obstrukcjonistów litewskich, po czym jeszcze była burda. 

Oto są owoce. Nacjonaliści i młodzież litewska chcą metodą action directe udarem-
nić widowisko polskie. Władze na to nie reagują, policja, niemająca instrukcji, zacho-
wuje się biernie, spośród społeczeństwa litewskiego nikt się publicznie nie przeciwsta-
wia, prasa milczy, bo litewskiej, która by kategorycznie takie metody i cele potępiła, nie 
ma, zaś polskiej cenzura nie pozwala się skarżyć ani nawet podawać relacji o zajściach. 
I oto czynniki i metody chuligańskie, ośmielone bezkarnością i ubierające się w szatę 
patriotyzmu, rozwielmożniają się i stają coraz agresywniejsze. [...]

	 28	kwietnia,	niedziela
[...] Choć przykre i gorszące nieraz są akty zbiorowe agresji ze strony nacjonalistów 

litewskich, które się rozpoczęły w ostatnich czasach w Wilnie, to jednak bezstronność 
każe stwierdzić, że historycznie początek takim metodom działania dali sami Polacy  
i że w stosunku do nich da się powiedzieć: jaką bronią wojujesz – od takiej zginiesz, 
albo: kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. 

Nie kto inny, jak tłum polski bił Litwinów w kościele św. Jana w Wilnie (około 1912 
roku), gdy władze kościelne na usilne żądanie Litwinów wyznaczyły tam dodatkowe na-
bożeństwo litewskie i Litwini chcieli z tego skorzystać. Cała prasa polska i cała opinia 
polska wówczas stanęła po stronie tych, którzy bili. Były to głośne zajścia, w których 
wtedy zabrałem (bodaj jedyny) głos po polsku w obronie Litwinów, potępiając katego-
rycznie bijących. I wypadków takich w kościołach Wileńszczyzny było bardzo dużo. Mie-
wały one miejsce jeszcze przed Wielką Wojną za czasów rosyjskich, a za czasów polskich 
Litwini byli stale w kościołach Wileńszczyzny krzywdzeni. A pogrom gimnazjalistów li-
tewskich około roku 1921–22? Wyrzucano gimnazjum litewskie z lokalu przy placu Łu-
kiskim i, nie mówiąc o gwałtach i brutalności, z jaką dokonywano tego w samym gma-
chu, wyrzuconych gimnazjalistów litewskich bili na ulicy zgromadzeni skauci polscy. 

Dziś, dotąd przynajmniej, w ekscesach ze strony litewskiej bicia jednak nie było. 
A co mówić o metodach, jakimi młodzież polska w Wilnie maltretowała Żydów, których 
ciągle bito, urządzano pogromy, wybijano im szkła w oknach i witrynach, deptano i ter-
roryzowano, czyniąc z Żydów pariasów? Wyrzucano Żydów z lokali publicznych, na uni-
wersytecie wyznaczano im miejsca osobne, aby nie plugawili chrześcijan siedzeniem 
obok. Te metody się mszczą. 
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	 29	kwietnia,	poniedziałek	
[...] Dla mnie osobiście ten ciężki zatarg litewsko-polski, pełny nienawiści i zaczep-

ny, był zawsze przykry. Przykry podwójnie. Po pierwsze dlatego, że jestem w ogóle po-
zbawiony wszelkiego nacjonalizmu i nie jestem w stanie ustosunkować się stuprocento-
wo do jednego narodu, odwróciwszy się od wszystkich innych. Po wtóre – że choć bardzo 
się w Litwie zlitwinizowałem, to jednak nie przezwyciężyłem w sobie i przezwyciężać na-
wet nie usiłowałem sympatii elementarnej do kultury polskiej. Toteż dla mnie polskość 
nigdy nienawistna nie była i być nie mogła; była mi ona zawsze bliska. 

Rozumiałem, że największą winę za straszne zabagnienie stosunków litewsko-pol-
skich ponoszą, wbrew wszelkim pozorom, Polacy, którzy zawsze czynili wstręty li-
tewskiemu odrodzeniu narodowemu, szkalowali ruch litewski, usiłowali go ośmieszać 
i dyskredytować, kiedy jeszcze mowy o państwowości litewskiej czy polskiej nie było. 
Potem bez ceremonii traktowali Litwę, gdy usiłowała stworzyć swoją Niepodległość, 
przeszkadzali jej w tym na każdym kroku, spory swoje z nią załatwiali jednostronny-
mi faktami przemocy. Odebrali jej Wilno, w ogóle traktowali ją z góry, pogardliwie 
albo brutalnie, a potem Litwinów w Wilnie gnębili i robili wszystko, aby młody, odra-
dzający się i ambitny naród litewski upokorzyć i odstręczyć. Wszystko, co Litwa osią-
gnęła, osiągnęła wbrew Polsce, która na ustach miała frazes braterstwa, zaś działa-
ła jak najgorszy wróg. 

Rozumiejąc to wszystko i mając żal do Polski i Polaków, nie mogłem jednak i nie 
umiałem nienawidzić Polski. Miałem żal do niej, ale ją przecież kochałem. Litwę kocha-
łem bardziej, ale kochałem i Polskę. Kochałem tę Polskę, którą miałem w sercu i w mo-
jej psychice utrwaloną – i bolało mnie to, że czyny polskie nie odpowiadają temu wzoro-
wi, przechowanemu w mojej psychice. Nagonki polskie na Litwinów w Wilnie, ultimatum 
i hece marcowe 1938 roku, Bociański – to były rzeczy, które mnie bolały.* 

Nie chciałem jechać do Wilna za czasów polskich, bo miałem wstręt do tej atmosfe-
ry zatrutej, która w Wilnie panowała. Aż oto Wilno wróciło do Litwy i ja się w nim zna-
lazłem. I siłą rzeczy trafiłem w sam ośrodek stosunków litewsko-polskich. Wciągnęły 
mnie one bardziej niż cokolwiek innego. Wciągnęły właśnie mnie, który tego unikałem 
do roku 1939. A toczą się one dalej po złej linii. I na długo jeszcze bodaj starczy tego 
zła, jeżeli w ogóle się ono kiedyś wyczerpie i jeżeli nie stało się jeszcze fatalizmem,  
na który już nikt i nic nie zaradzi. 

	 14	maja,	wtorek
Paskudny dzień w rozwoju wypadków w Wilnie. Action directe młodzieży i mas pół-

inteligenckich litewskich szerzy się jak liszaj na znękanym ciele stosunków wileńskich. 
Jest to żniwo bolesne tego, co Polacy zasiali w duszy litewskiej, którą poniewierali bru-
talnymi faktami dokonanymi całego dwudziestolecia i zapieczętowali upokorzeniem ul-
timatum z 1938 roku. Wstyd poniewierki i upokorzeń Litwini zamknęli głęboko w ser-
cu, a dziś ten zmagazynowany kapitał wstydu wylewa się szeroką falą reakcji gniewu, 
zemsty i nienawiści. Koła szczytowe inteligencji umieją opanować te uczucia i nastro-
je humanizmem i refleksją, ale opanowują je tylko w sobie. Opanować zaś je w masach 

 * 11 marca 1938 na granicy polsko-litewskiej miał miejsce incydent zbrojny, w wyniku którego 
rząd polski wystąpił z ultimatum do rządu litewskiego z żądaniem natychmiastowego zawiązania 
stosunków dyplomatycznych bez żadnych warunków wstępnych, grożąc, że w razie odmowy „rząd 
polski własnymi środkami zabezpieczy słuszne interesy swego państwa“. Sposób wymuszenia 
na Litwie nawiązania stosunków był przez Litwinów przyjmowany jako upokorzenie. Ludwik 
Bociański – wojewoda wileński w latach 1935–38, nieprzychylny Litwinom; w 1935 roku 
zainicjował restrykcyjną politykę wobec Litwinów na Wileńszczyźnie, ograniczającą działalność 
litewskich organizacji społecznych i kulturalnych, a także prasy.



76

LITWA 1939/40

nie są w stanie, młodzież zaś, nawet akademicka, i półinteligencja, jako czynniki bez-
pośrednie i symplicystyczne [upraszczające], pędzą po linii wyładowania tych skapita-
lizowanych uczuć i nastrojów. Jak zawsze w takich razach, doczepiają się do tego róż-
ne elementy niewyraźne, hultajskie [...].

Przed paroma dniami znaleziono trupa policjanta litewskiego. Naturalnie – w sferach 
litewskich [...] urodziło się od razu i zapłonęło jak pewnik dogmatyczny posądzenie,  
że policjanta zamordowali skrytobójczo... Polacy! Jacy Polacy, kto – mniejsza z tym: Po-
lacy! A więc winna jest cała ludność wileńska polska lub mówiąca po polsku. [...] 

Dziś odbył się manifestacyjny pogrzeb zamordowanego policjanta. Pochód tonął 
w wieńcach. Towarzyszył mu olbrzymi tłum litewski, zorganizowany i niezorganizowa-
ny. Płynęło to przez miasto jak wezbrana fala gniewu zdobywców, agresywna, grożąca 
lada chwila zalewem wszystkiego dokoła. Trudno się też dziwić, że w tym usposobie-
niu „żałobnego” tłumu, tchnącego właściwie nie tyle żałobą i smutkiem, ile wściekło-
ścią, dochodziło do zajść, z których wiele było okrutnych i krwawych. Za zorganizowa-
nym orszakiem ciągnęły jakieś gromady ludzi, pełniących czynności sui generis [swego 
rodzaju] policji ochotniczej [...]. Raz po raz od masy kroczących w pochodzie odrywa-
ły się garstki tych sui generis „milicjantów” i rzucały się na kogoś w tłumie gapiów, 
biły, katowały pod pretekstem, że bądź nie zdjął kapelusza, bądź się uśmiecha, bądź 
wreszcie niewłaściwie stoi. W wielu miejscach doszło do gorszących pogromów epizo-
dycznych i lokalnych. 

Ale to było jeszcze nic w porównaniu z tym, co nastąpiło wieczorem, gdy uczestnicy 
pogrzebu wracali i wrócili z cmentarza do miasta. Szli gromadami, krzycząc, miejscami 
rzucali się z krzykiem do ataku, jak na placu Katedralnym na redakcję „Kuriera Wileńskie-
go”, którą policja jednak obroniła. Potem tłum rzucił się gromadnie i grupami na rzesze 
ludzi, zebrane na skwerze Orzeszkowej i słuchające radia z głośników. Do północy trwały 
agresje napastników, którzy się rozproszyli i grupkami grasowali swobodnie po mieście. 

Miesiąc później, 15 czerwca 1940, Sowieci rozpoczynają okupację Litwy, po kilku 
tygodniach przekształcają ją w republikę sowiecką w składzie ZSRR.

Opracował Jan Sienkiewicz (Wilno)

Michał	Römer	 (1880–1945) – jeden z najwybitniejszych 
specjalistów prawa międzywojennej Litwy. Urodził się 
w Bohdaniszkach, w spolonizowanej rodzinie Niemców bał-
tyckich. Sam uważał się i za Polaka, i za Litwina. W 1914 
roku przyłączył się do Legionów Piłsudskiego, w 1917 został 
sędzią w Kolnie pod Łomżą. Jesienią 1920 odmówił przy-
jęcia urzędu premiera Litwy Środkowej i osiadł w Kownie. 
W latach 1921–28 zasiadał w litewskim Sądzie Najwyższym, 
od 1922 roku wykładowca Uniwersytetu Litewskiego Witol-
da Wielkiego, dziekan Wydziału Prawa, a w latach 1927– 
–39 rektor tej uczelni. Rękopisy jego pisanych po polsku 
dzienników (w sumie 40 tomów, ponad 10 tysięcy stron) 
są przechowywane w Bibliotece im. Wróblewskich w Wilnie 
(z lat 1911–33) oraz w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego 
(1933–45).

Michał Römer, lata 30. Fot. Uniwersytet  
Michała Römera w Wilnie


