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Wstęp  
Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, 
senator Kazimierz Kleina 
 

Oddajemy do Państwa rąk książeczkę zawierającą referaty 
przedstawione na konferencji ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ KRAJE BAŁTYCKIE.  Konferencja została zorganizowana  
w Senacie 25 maja 2017 r. przez Kaszubski Zespół 
Parlamentarny i Pracownię Polsko - Bałtyckich Kontaktów 
Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, kierowaną przez dr Monikę Michaliszyn, będącą też 
autorką jednego z referatów. W przygotowanie konferencji 
zaangażowała się również parlamentarna grupa polsko-łotewska, 
której jestem wiceprzewodniczącym.  

Konferencja, którą otworzył Marszałek Senatu, Stanisław 
Karczewski, stanowiła swoistą inaugurację obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i kraje 
bałtyckie. To odzyskanie niepodległości traktujemy jako 
wieloletni proces, co udowodnić łatwo na naszym, polskim 
przykładzie. Przyjmuje się, że Polska odrodziła się 11 listopada 
1918 roku, bo wtedy właśnie Rada Regencyjna powierzyła 
Józefowi Piłsudskiemu zwierzchnictwo nad polskim wojskiem. 
Ale przecież niepodległe Państwo Polskie kształtowało się 
poprzez wojny, poprzez dyplomatyczne działania wielu 
wybitnych polityków jeszcze przez kolejne lata. Proces ten 
rozpoczął się na długo przed jesienią 1918 r. i trwał dalej, po tej 
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dacie, poprzez m.in. Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, 
wojnę polsko-sowiecką. Podobnie było w odniesieniu do Litwy, 
Łotwy i Estonii - przyjmuje się, że suwerenność została uzyskana 
w roku 1918, ale przecież niepodległość tych krajów także 
kształtowała się przez lata, nie była od pierwszej chwili pewna  
i oczywista – podobnie, jak niepodległość Rzeczpospolitej. Kraje 
bałtyckie były o tyle w gorszej sytuacji od Polski, że wcześniej  
w nowożytnym, nowoczesnym znaczeniu praktycznie nie miały 
odrębnej państwowości. A więc budowanie tych państw było  
w tamtym czasie niezwykle trudne. 

Zdobyta przez nas po I wojnie światowej niepodległość trwała 
zaledwie dwadzieścia lat. Po II wojnie światowej państwa 
bałtyckie znalazły się pod pełną okupacją sowiecką, tylko Polska 
w ramach bloku sowieckiego trwała jako odrębne, zależne 
państwo. Odzyskanie niepodległości wiązane umownie z 1989 r. 
to także był długi proces, inicjowany przez ruchy obywatelskie 
na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Polsce.  

Polska z krajami bałtyckimi była niezwykle silnie związana przez 
wieki. Nie zawsze była to łatwa wspólnota, lecz przez pokolenia 
żyliśmy razem w ramach wielonarodowej, różnorodnej i tole- 
rancyjnej, liberalnej Rzeczpospolitej. Z terenów dzisiejszej Łot-
wy, Litwy i Estonii pochodziło wielu wybitnych polskich 
twórców i polityków. Wielu polskich zasłużonych inżynierów 
wykształciło się w Rydze.  

Na Pomorzu szczególnie patrzymy na bliskie nam kraje 
bałtyckie. Jak pojedzie ktoś z Pomorza na Łotwę, do Estonii,  
na Litwę, to mówi: czuję, że jestem wśród podobnie myślących ludzi. Jest 
coś niezwykłego w tej szczególnej łączności Pomorza z krajami 
bałtyckimi i pewnie to właśnie Bałtyk tak bardzo nas łączy. 
Myślę, że warto byłoby jeszcze porozmawiać o Finlandii, która 
także po I wojnie światowej odzyskiwała niepodległość, ale nie 
da się wszystkiego zrobić na raz… 
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Publikacja, którą Państwo macie w rękach, jest kolejnym 
wydawnictwem Senatu dotyczącym krajów bałtyckich. Zachęcam 
do zapoznania się z dostępnymi na stronie internetowej Izby 
(www.senat.gov.pl) dwiema, wcześniej przez nas wydanymi 
książkami: 

- Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r. 
(publikacja wydana w związku z wystawą prezentowaną w 
Senacie w listopadzie 2010 r.)  

- Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku  
z wystawą Stosunki polsko-łotewskie w latach 1919-1991 w zasobie 
Archiwum Akt Nowych, prezentowaną w Senacie w lipcu  
2014 r., przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych).  

 

Dziękujemy przedstawicielom Państw Bałtyckich w Polsce – 
Panom Ambasadorom i Panu Radcy - za zaszczycenie swą 
obecnością uczestników konferencji i za interesujące wypo-
wiedzi. Publikujemy je w wersjach językowych otrzymanych  
z ambasad. 

… 

W ramach redakcji tekstu ujednolicono formę odesłań  
do literatury przedmiotu.  

Przypisy bez bliższego określenia pochodzą od autorów 
referatów. Nieliczne przypisy redakcyjne oznaczone są jako 
[przyp. red.].  

Dla wygody Czytelników dokonano ujednoliceń terminologii; 
określeniami: Sowieci, sowiecki zastępujemy zamiennie używane 
przez Autorów pojęcia: Związek Radziecki, ZSRR, bolszewicy. 

Cytaty złożono kursywą.  

 

http://www.senat.gov.pl/
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WYPOWIEDZI DYPLOMATÓW  
OBECNYCH NA KONFERENCJI 

 
 
 
 
 
 
Jego Ekscelencja Pan Ilgvars Klava 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny  Republiki Łotewskiej 
 

It is important to know History, and it is important to learn 
lessons from History. A nation without its history is like a person 
without their memory... – these are words said by famous historian 
Arthur Schlesinger. Therefore I would like to commend and  
to praise the organizers of today’s event here in Polish Senate.   

Ladies and Gentlemen, 
I would like to go back to year 1918 when the Independence  
of the Republic of Latvia was declared. Without Independence 
Declaration of 1918 there would not been 4th May 1990 
Declaration of Restoration of Independence of the Republic  
of Latvia. If we look back from the beginning – 18 November 
1918 and till modern times – one could characterize the way 
accomplished by my Country – as one amazing Journey in every 
sense of the word, including ups and downs, triumph and 
tragedy, but in the end – a Journey worth of admiration. 

The 100 years anniversary is approaching us very fast – year 1918 
in Poland it was restoration of statehood, in Latvia it was 
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establishing of statehood. But all in all it would be fair to say that 
to an large extent we all, so to speak, are the children  
of Versailles system and the US president Woodrow Wilson 
Declaration of Fourteen Points (Jan. 8, 1918) - outlining his 
proposals for a postwar peace settlement in Europe, including 
the creation of a Polish state, the redrawing of Europe's borders 
along ethnic lines, and the formation of a League of Nations  
to afford mutual guarantees of political independence and territorial 
integrity to great and small states alike. 

By the way The Soviet historians claimed that Versailles-
Washington System was a system of the imperialist world, 
established by the victorious governments, mainly Great Britain, 
France, the USA, and Japan, after World War I. The Versailles-
Washington system was intended to strengthen the postwar 
division of the world and was aimed not only against the 
defeated countries but also against the Soviet state and national 
liberation movements in colonies and dependent countries (that 
is precise Quotation from The Great Soviet Encyclopedia 
{1979}). 

But …..returning 100 years in the past:  
On 18th November representatives of 8 political parties – 
forming the Latvian National Council proclaim Latvia  
as an independent state. Political situation at that time was not 
simple at all – it was a rather confusing mixture of aftermath  
of the First World War (WWI) and the Russian Revolution. 
From the First day One our diplomatic representatives started 
hard work of gaining Legal recognition from Allied Powers. 

As a very interesting moment I would like to mention that  
in 2017 our Ministry of Foreign Affairs in Cooperation with 
Latvian National Archive has published one unusually interesting 
- I would rather say – a really fascinating book under the Title -
The Proceedings of the Latvian Delegation at the Paris Peace 
Conference. The Latvian Delegation, authorized by the Latvian 
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Government, worked in Paris from January 1919 till December 
1919. This published record is very important from the view  
of Latvian statehood. But one can also read it as an exciting 
thriller. It’s a 100 years history but by reading it you suddenly 
realize – how little has changed in 100 years. 

At the very beginning Latvians did not experience a great deal of 
enthusiasm on the Part of Antante towards the self-determina-
tion movements of smaller European Nations. For high ranking 
officials of British Empire, France and other big powers such 
processes (self-determination movements of smaller European 
Nations most likely signaled the beginning of the end of the 
World ruled) steered by Empires. 

 In 1919 Allied Powers British, French and Americans until the 
very last moment hope for the restoration of some sense  
of order in Russia, emergence of some kind of centralized – non-
bolshevik government in Russia that would solve all the 
problems. Such a solution most likely would exclude the 
independence for Baltic nations. Only when it becomes clear 
that there will be no democratic centralized government  
in Russia, and due to the fact that throughout the year 1919 the 
military situation on the ground in Latvia has changed in favor  
of Latvian Government, Allied powers start to accept the fact  
of independent Baltic Nations. 

I have a great admiration about the Latvian delegation in Paris 
Peace Conference in 1919. None of them were professional 
diplomats. They were rather journalists, economists, lawyers  
and they had a good academic education and their connection  
to a wider European cultural and political space. Thus they  
did quite well in Paris Peace Conference corridors and did not 
allow to fool themselves with all kinds of ersatz promises given 
by various high ranking officials. Baltic States today, after many 
sufferings in the 20th Century, are players in a different league – 
being independent states, members of EU and NATO. Does not 
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allow us to become complacent – but it’s still a different league. 
One can notice this difference when one compares the destiny of 
some of our neighboring nations located in the former soviet 
space, who 100 years ago were walking the corridors of power in 
Paris shoulder to shoulder together with Latvians, Estonians and 
Lithuanians, seeking the international recognition, and continues 
still today – 100 years later walking the corridors of power – be it 
Brussels or Washington, in search for important political 
solutions for their countries. 
 
It is thanks to the achievements of our Politicians and diplomats, 
and military forces during the years 1918 and 1921, and till year 
1940 and based on that – thanks to the support of our allies and 
their non-recognition policy as far as the Soviet occupation  
of Baltic States was concerned, that on May 4th, 1990 there was  
a solid ground for declaring the restoration of Independence  
of Latvia.  

Through the achievements of First Republic we had a solid 
ground and many references to go back to. 
The most important ones, however, were the following two: 

- We had a Constitution from the year 1922, and with some 
minor adjustments and to almost everyone’s surprise –  
it appeared to be a rather modern and functioning 
Constitution of a democratic European country – providing  
a solid legal basis (unlike it was in other countries in post-
Soviet space) for restoring Latvia in 1990. The Latvian 
Constitution from the year 1922 to a large extent is based  
on a Weimar Constitution (Weimarer Verfassung). Our 
founding fathers borrowed it from Germany – with some 
modifications of course. 

- We had a continuous non-recognition policy on the part of 
leading Western Powers as far as the Soviet Occupation  
of Baltic States was concerned. This non-recognition policy 
was based on de-iure recognition by Allied Powers achieved 
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by Latvia on 26 January 1921. Again - unlike it was in some 
other countries in post-Soviet space. 

These two elements – the existing established legal framework, 
legal system of Latvian state in the interwar period and de-iure 
recognition helped us to defend against the Russian imperialism 
and Soviet occupation throughout the whole 20th century and 
continue to serve the purpose even today. In fact, these two 
essential elements functioned against the soviet occupation like  
a knife through butter.  

During the occupation period Soviets tried to promote the view 
that the independence of Latvia – it was some kind of an 
accident, historical paradox, or that it was a capitalist plot to 
make a sanitary cordon around the Soviet Union. And that only 
Lenin granted Independence and Self-determination to the 
nations of former Tsarist Empire. 

In fact – Lenin’s offer must be considered only as tactical retreat, 
made under pressure. What happened next – e.i. the real face of 
soviet imperialism and expansionism  – we could see that in the 
fate of Ukrainian state and that of Georgia in the years of 1920 
and 1921. You can call it by different names – Tsarist Russia, 
Soviet Union, but in the essence it was the same thing - Soviet 
Russia under Lenin and Stalin desperately tried to recover lands 
formerly conquered by Tsarist Russia. And it is the same story of 
Russian Imperialism when today somebody refers to the territory 
of Ukraine and calls it New Russia  (Novorossija). 
 
Concluding. Therefore it is important constantly to remind 
ourselves, to remind the general public the History of our 
Statehood, the History of Our Nation.  
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Jego Ekscelencja  

dr Šarūnas Adomavičius 

Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce 

 
 
Szanowny Panie Marszałku, 
Szanowny Panie Przewodniczący Kaszubskiego Zespołu 
Parlamentarnego, 
Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie, 
Koledzy ambasadorowie,  
Profesorowie i studenci bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi, wszystkim 
inicjatorom i organizatorom za zaproszenie do udziału  
w konferencji, której tematem jest droga państw bałtyckich  
do wolności. W przyszłym roku Litwa będzie obchodzić 100 
rocznicę Niepodległości. Chciałbym przypomnieć, że 16 lutego 
1918 roku w Wilnie Litewska Rada ogłosiła odbudowę państwa. 
Przedstawiciele narodu spełnili wielowiekowe dążenia Litwinów. 
Wśród dwudziestu sygnatariuszy Aktu byli tacy wybitni mężowie 
stanu, jak patriarcha odrodzenia litewskiego Jonas Basanavičius, 
późniejszy prezydent Litwy Antanas Smetona, przyszły poseł 
Litwy w Polsce Jurgis Šaulys oraz Stanisław Narutowicz - brat 
Gabriela Narutowicza, prezydenta Polski. 
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Szanowni Państwo,  
Po odzyskaniu niepodległości w stosunkowo krótkim czasie 
Litwa stała się państwem samodzielnie kształtującym politykę 
zagraniczną, stworzyła własne wojsko, gospodarkę, wprowadziła 
walutę narodową, pomyślnie rozwiązywała problemy społeczne  
i edukacyjne. Lata międzywojenne na Litwie były okresem 
dynamicznego rozwoju, który został przerwany na skutek 
zbrodniczego paktu Ribbentrop – Mołotow. 

15 czerwca 1940 r.  rozpoczęła  się sowiecka okupacja Litwy,  
a po roku – 14 czerwca 1941 r. – masowa deportacja ludności 
litewskiej w głąb Związku Sowieckiego oraz do stalinowskich 
łagrów GULAG’u. Sowiecka polityka wyniszczania narodu 
litewskiego była kontynuowana po zakończeniu II wojny świato- 
wej. Liczba ofiar sowieckich represji jest przerażająca: szacun-
kowo ok. 300 tys. deportowanych, ponad 50 tys. zginęło  
na zesłaniu i w łagrach. Piętnasty czerwca na Litwie jest Dniem 
Okupacji i Genocydu, a czternasty czerwca – Dniem Żałoby  
i Nadziei. Oddajemy hołd wszystkim, którzy polegli za ojczyznę, 
którzy zachowali wiarę i nadzieję, którzy przez prawie pół wieku 
kontynuowali opór przeciwko totalitarnemu reżimowi sowiec-
kiemu. Pamiętamy o heroicznej walce partyzantów litewskich 
przeciwko sowieckim strukturom okupacyjnym. Prawie dziesięć 
lat trwała wojna po wojnie, w której życie oddało ok. 20 tys. 
litewskich partyzantów, leśnych braci. 

Wyjątkową rolę w walce o niepodległość odegrał Kościół 
Katolicki. O sowieckich prześladowaniach i faktach łamania 
praw człowieka w kraju świat demokratyczny dowiadywał się  
z Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie, wydawanej w podziemiu 
przez prawie dwa dziesięciolecia. Powrót Litwy i innych krajów 
bałtyckich do europejskiej rodziny był niezmiernie trudny, 
wymagał niezwykłej determinacji, ofiar i wyrzeczeń. Wyjątkowe 
znaczenie miała pozycja niektórych krajów Zachodu, które nigdy 
nie uznały aneksji krajów bałtyckich. To oznaczało uznanie 
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ciągłości państwa litewskiego sprzed 1940 roku jako podmiotu 
prawa międzynarodowego.   

Szanowni Państwo, 
kluczową rolę w odrodzeniu Litwy odegrał ruch Sąjūdis, który 
doprowadził naród ku Niepodległości. Ważne znaczenie miała 
jego współpraca z polską Solidarnością. Dobrze to pamiętamy  
i jesteśmy wdzięczni polskim przyjaciołom, którzy wspierali nas 
w najtrudniejszych chwilach walki o wolność. 

Wymownym wyrazem determinacji krajów bałtyckich w walce  
o niepodległość stał się tzw. Szlak Bałtycki, o którym usłyszał 
cały świat. W pięćdziesiątą rocznicę podpisania paktu Ribbentrop 
– Mołotow około 2 milionów osób utworzyło żywy łańcuch  
o długości ponad 600 km, od archikatedry w Wilnie przez Rygę 
do Starówki Tallina. Ruch odrodzenia w krajach bałtyckich 
wszedł do historii jako rewolucja śpiewająca.  

Szanowni Państwo,  
chciałbym zaznaczyć, że Litwa odczuwała stałe poparcie  
dla swoich dążeń ze strony polskich przyjaciół. Wkrótce  
po ogłoszeniu przez Radę Najwyższą - Sejm Restytucyjny Litwy 
11 marca 1990 r. Aktu odbudowy Niepodległego Państwa Litewskiego 
do Wilna przybyła delegacja Klubu Parlamentarnego polskiego 
Sejmu pod przewodnictwem prof. Bronisława Geremka. 
Spotkanie z posłami Sąjūdisu zakończyło się podpisaniem dekla-
racji o współpracy. Należy podkreślić, że w tym trudnym okresie 
Sejm i Rząd Litwy usilnie szukały sposobów na reprezentowanie 
państwa za granicą. W wielu krajach Zachodu powstawały 
Centra Informacyjne Litwy, które później przekształciły się  
w przedstawicielstwa dyplomatyczne.  

W obliczu zagrożenia zbrojną agresją sowiecką 13 stycznia  
1991 r. Rada Najwyższa przyjęła ustawę o powołaniu rządu 
litewskiego na emigracji. Jego szefem został minister spraw 
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zagranicznych Algirdas Saudargas1, który przybył do Warszawy. 
Chciałbym podkreślić, że Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
jak również różne inne polskie instytucje spontanicznie 
pomagały przedstawicielom Litwy w Warszawie. Polskie 
społeczeństwo z dużą wrażliwością zareagowało na wydarzenia 
w Wilnie 13 stycznia 1991 roku, kiedy od kul i pod gąsienicami 
czołgów sowieckich zginęło 14 osób broniących wieży 
telewizyjnej, a kilkaset zostało rannych. 
 Z upoważnienia przewodniczącego Rady Najwyższej Republiki 
Litewskiej prof. Vytautasa Landsbergisa2 przebywający w tym 
czasie w Warszawie poseł Czesław Okińczyc3 zabiegał o po- 
lityczne wsparcie Polski w tym dramatycznym dla Litwy momen-
cie. W dniu 26 sierpnia 1991 roku Polska uznała niepodległość 
Litwy, a 5 września  zostały wznowione stosunki dyplomatyczne. 
Rozpoczął się nowy etap relacji między naszymi państwami. 

  
Szanowni Państwo,  
współpraca naszych krajów, oparta na ideałach niepodległości  
i wolności dziś nabiera szczególnej wagi ze względu na za-
grożenia dla bezpieczeństwa w regionie. Litwa, Łotwa, Estonia  
i Polska zrealizowały wiele wspólnych celów na szczeblu 
dwustronnym i międzynarodowym, działamy wspólnie w ramach 
Unii Europejskiej i NATO. Wzmocnienie wschodniej flanki 
NATO stało się rzeczywistością. W Polsce powitano żołnierzy  
z USA, a na Litwie działa wielonarodowy kontyngent sił NATO 
pod przewodnictwem Republiki Federalnej Niemiec. Polscy 
piloci już po raz siódmy pełnią misję Baltic Air Policing chroniąc 
przestrzeń powietrzną  krajów bałtyckich. Doceniamy ten wielki 
wysiłek i zaangażowanie, jesteśmy wdzięczni Polsce za wkład  
 w umacnianie bezpieczeństwa naszego kraju i całego regionu. 

                                                           
1
 Algirdas Saudargas – ur. 1948, litewski dyplomata i polityk [przyp. 

red.] 
2
 prof. Vytautas Landsbergis – ur. 1932 r. – litewski muzykolog, polityk, 

Głowa Państwa w latach 1990 – 92 [przyp. red.] 
3 Czesław Okińczyc - ur. 1955 r. – prawnik, polityk, działacz polskiej 
mniejszości na Litwie [przyp. red.] 
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Bez wątpienia bezpieczeństwo jest obszarem, w którym 
współpracujemy najefektywniej.  Zarówno w NATO, jak  też  
w ramach Unii Europejskiej.  
Dla Litwy i innych krajów bałtyckich znaczącym elementem 
bezpieczeństwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 
Chciałbym podkreślić, że uruchomienie litewsko-polskiego 
mostu energetycznego LitPolLink i litewsko-szwedzkiego 
podmorskiego kabla Nordbalt, a także budowa terminalu LNG 
w Kłajpedzie stały się ważnymi krokami w tym kierunku.  
Kolejne ważne realizowane projekty to połączenie gazowe obu 
krajów, synchronizacja systemów energetycznych oraz arterie 
transportowe Rail Baltica i Via Baltica.  

Szczególnym wyzwaniem dla Litwy, ale też dla całego regionu, 
jest budowana zaledwie w czterdzieści kilometrów od naszej 
stolicy, Wilna, elektrownia jądrowa w Ostrowcu na Białorusi. 
Projekt ten jest realizowany z naruszeniem międzynarodowych 
standardów bezpieczeństwa jądrowego. Niestety, jak dotychczas, 
Białoruś odmawia konstruktywnej współpracy. Doceniamy sta-
nowisko Polski, która zapowiedziała, że nie będzie sprowadzać 
energii z elektrowni atomowej w Ostrowcu. Również ze strony 
innych krajów unijnych w kwestii białoruskiej elektrowni ato-
mowej oczekujemy solidarności.  

Cieszymy się z dynamicznie rozwijającej się polsko-litewskiej 
współpracy gospodarczej. Polska jest drugim handlowym 
partnerem Litwy. Jednak jest jeszcze sporo niewykorzystanych 
możliwości współpracy, między innymi w zakresie inno-
wacyjnych technologii, produkcji, rozwoju inwestycji oraz badań 
naukowych. Mamy nadzieję, ze przy wsparciu polskiego rządu  
w przyszłym roku będziemy mogli zorganizować w Wilnie 
Litewsko-Polskie Forum Biznesu.  

W pogłębieniu stosunków litewsko-polskich szczególne zna-
czenie ma dyplomacja parlamentarna, współpraca parlamentów 
Litwy i Polski. Cieszymy się również z owocnej współpracy w 
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ramach Trójstronnego Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu  
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej  
i Rady Najwyższej Ukrainy.  

Szanowni Państwo,  
cieszy nas, że historia sukcesu krajów bałtyckich i Polski inspiruje 
inne kraje, które chcą podążać naszą drogą. Należy zauważyć,  
że pod koniec zeszłego roku wspólna polsko-litewsko-ukraińska 
brygada LITPOLUKRBRIG osiągnęła operacyjną gotowość. 
Nie mam wątpliwości, że pewnego dnia Ukraina jeszcze bardziej 
się zbliży do Unii Europejskiej i NATO. Litwa, Łotwa, Estonia  
i Polska dużo osiągnęły, niemniej należy podjąć jeszcze sporo 
wysiłku. Przed nami wiele wspólnych wyzwań ważnych  
dla przyszłości Europy. W oparciu o wspólne wartości 
demokratyczne jesteśmy silni i zdolni razem z naszymi 
partnerami w UE i NATO podjąć niełatwe wyzwania i zapobiec 
zagrożeniom.  

Szanowni Państwo, 
kończąc chciałbym raz jeszcze serdecznie podziękować Panu 
Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, Kaszub-
skiemu Zespołowi Parlamentarnemu oraz Pracowni Polsko – 
Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego za zorganizowanie dzisiejszej 
konferencji.  
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Radca Ambasady Estonii Pan Sven Mäses 
 

Gaining re-independence of the Baltic States 
 
 
Estonia, Latvia and Lithuania shared a similar fate during the 
Cold War. Today we share common values and common 
challenges. We always need to remember one lesson: the loss of 
our independence to the Soviet Union was a tough experience. 
We have learned the lesson. Now we know that you have to fight 
for your independence and protect it. Therefore, Estonia’s 
defence expenditure today is more than 2% of GDP and we are 
co-operating closely with our NATO allies in order to protect 
our country.   
 
Today Baltic countries are members of NATO and the 
European Union, as well as part of the Euro and the Schengen 
area. This goes to show how far we have come in such a short 
time. We would not be where we are today without our good 
friends and partners, Poland among them.  
For the European Union it is a challenging time:  never in its 
history has the EU had to deal with so many complicated issues 
such as unstable security situation, migration crisis, international 
terrorism and Brexit. 
 
Estonia got a historical chance to influence the EU policy. 
Estonian EU presidency priorities - open and innovative 
economy, safe and secure Europe, digital Europe and the free 
flow of data, inclusive and sustainable Europe are all related to 
EU unity. Europe's unity is the best response to the future 
challenges. 
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dr Piotr Benedykt Zientarski, senator RP 
 

 

Konstytucja Republiki Łotewskiej  
a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
18 października 1918 roku, dzień uchwalenia Deklaracji 
Niepodległości przez Radę Ludową złożoną z przedstawicieli 
większości stronnictw politycznych Łotwy uznaje się za początek 
państwowości łotewskiej. W deklaracji Łotwa określona została 
jako niezależna i demokratyczna republika o granicach 
etnicznych. Przyszły ustrój państwowy miał być określony przez 
Konstytuantę. Od maja 1920 roku Zgromadzenie Konstytucyjne 
rozpoczęło pracę nad łotewską konstytucją. Zakończono pracę 
jej uchwaleniem w dniu 15 lutego 1922 roku. Konstytucja 
Republiki Łotewskiej weszła w życie 7 października 1922 roku. 
W pełni nowa konstytucja zaczęła obowiązywać od maja 1924 
roku, po zakończeniu stanu nadzwyczajnego. 

Konstytucja składała się z 88 artykułów podzielonych na  
7 rozdziałów: rozdział I Postanowienia ogólne, rozdział II Sejm, 
rozdział III Prezydent Państwa, rozdział IV Rada Ministrów, 
rozdział V Ustawodawstwo, rozdział VI Sądy oraz rozdział VII 
Kontrola państwowa. Budowa i treść konstytucji są typowe dla 
aktów tworzonych w tym okresie. Posiadała ona bardzo krótkie, 
skoncentrowane przepisy, które z istoty rzeczy wymagały 
wykładni. Taka lakoniczność unormowań była charakterystyczna 
dla ówcześnie powstałych ustaw zasadniczych. Konstytucja  
nie zawierała uregulowań dotyczących praw i wolności. Z zasad 
konstytucyjnych i praw podstawowych zawierała zasadę demo-
kratyzmu i zasadę suwerenności narodu. Konstytucja ta two- 
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rzyła klasyczny model parlamentarno-gabinetowy. Władzę usta-
wodawczą sprawował jednoizbowy, złożony ze 100 posłów sejm 
wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, 
proporcjonalnych i w głosowaniu tajnym raz na 3 lata. 

Jednoizbowość (unikameralizm) to cecha systemu politycznego 
polegająca na istnieniu jednej izby w parlamencie danego pań-
stwa. Taki system władzy ustawodawczej jest charakterystyczny 
dla niewielkich, jednolitych państw, z reguły bez tradycji parla-
mentarnych. Uznawano w tych państwach, że istnienie drugiej 
izby parlamentu nie jest konieczne. Takie podejście do kon-
strukcji parlamentu jest stosunkowo nowe, bo pierwsze takie 
rozwiązania w Europie pojawiły się dopiero w połowie XX 
wieku. Przykładem zastosowania jednoizbowości w systemie 
politycznym są państwa bałtyckie. W Polsce Senat jako druga 
izba parlamentu ma wielowiekową tradycję4 jeszcze z okresu  
I Rzeczypospolitej. W II Rzeczpospolitej dwuizbowość została 
przyjęta zarówno w konstytucji marcowej z 1921 roku, jak  
i w konstytucji kwietniowej z 1935 roku5. Konstytucja marcowa 

                                                           
4 Zob. P.B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium 
prawnoustrojowe, Kancelaria Senatu, Warszawa 2011, s. 19. Zob. także 
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, 
Warszawa 1994, s. 104 oraz J. Bardach, Początki sejmu, [w:] Historia Sejmu 
polskiego, J. Michalski (red.), Warszawa 1984, t. 1, s. 10. O kształtowaniu 
się w Polsce parlamentu dwuizbowego zob. m. in. J. Bardach, Sejm 
dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje Sejmu polskiego, Warszawa 1993, s. 23  
i nast., tamże, s. 53;  B. Winarski , Ustrój polityczny ziem polskich w XIX w., 
Poznań 1923, s. 128 i 130 oraz H. Kieniewicz, Historia Polski 1795-1918, 
Warszawa 1997, s. 67. 
5 Zob. A. Ajnenkiel, Historia Sejmu polskiego, Warszawa 1989, t. II, s. 8. 
W sprawie organizacji sejmu i senatu zob. S. Krukowski, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 roku, [w:] Konstytucje polskie. Studia 
monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, M. Kallas (red.), 
Warszawa 1990, s. 93. Zob. też szerzej J. Czajowski, Senat w Konstytucji  
z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd Sejmowy” z 2005 r., Nr 2, s. 65-76 
oraz W.T. Kulesza, Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 roku, 
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określiła, że organami władzy ustawodawczej są Sejm i Senat, 
natomiast konstytucja kwietniowa, odrzucając trójpodział 
władzy, sytuowała Sejm i Senat jako organy państwa pozostające 
pod zwierzchnictwem prezydenta. Restytucja Senatu w 1998 
roku nastąpiła w wyniku ustaleń okrągłego stołu6. Utworzenie 
Senatu uznano za wzmocnienie władzy ustawodawczej7.  

Łotewski Sejm (Saeima) jest parlamentem posiadającym wysoką 
pozycję w systemie ustrojowym Republiki Łotewskiej. Pozycja ta 
wynika z historycznego ukształtowania sejmu łotewskiego 
 w 1922 roku. Naród łotewski w sposób szczególny dba  
o podkreślenie historycznej kontynuacji międzywojennej pań-
stwowości łotewskiej. Dowodem na to jest m. in. numeracja 

                                                                                                                
„Przegląd Sejmowy” z 2005 r., Nr 2, s. 40-47 i P. Sarnecki, Senat RP  
i jego relacje z Sejmem, Warszawa 1995, s. 7. 
6 Zob. Porozumienia okrągłego stołu 6 luty – 5 kwietnia 1989, Warszawa 
1989, s. 5-6, J. Hirsz, Między II a III Rzeczpospolitą 1944-1989, Białystok 
1993, s. 270, P. Raina, Droga do „Okrągłego Stołu”, Zakulisowe rozmowy 
przygotowawcze, Warszawa 1999, s. 221 oraz P. Andrzejewski, P. 
Deszczyński, K. Gołata, Systemy polityczne wybranych państw, Poznań 1993, 
s. 144-145. Por. L. Wałęsa, Droga do wolności, Warszawa 1991, s. 116. 
Zob. Polskie prawo konstytucyjne, (red.) W. Skrzydło, Lublin 2008, s. 70-
73. R. Chruściak, Zmiany konstytucyjno-prawne w Polsce w 1989 roku, 
„Społeczeństwo Otwarte” 1990, Nr 1, s. 35. 
7 W. Orłowski, Problem dwuizbowej struktury parlamentu w latach 1989-1997, 
[w:] Polska lat dziewięćdziesiątych. Przemiany państwa i prawa. Lublin 1997, t. 
3, s. 66-67. M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu, [w:] Zasady 
ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) D. Dudek, Warszawa 2009, s. 
230. Zob. również W. Orłowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1989-1991. Geneza instytucji, Warszawa 2009, s. 11 i nast., Z. Jarosz: Głos 
w dyskusji, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego. Materiał z XLVIII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Serock 1-3 
czerwca 2006, (red.) M. Granat, Warszawa 2007, s. 200-201 oraz M. 
Granat, Przeciwko samorządowemu charakterowi drugiej izby parlamentu, 
„Państwo i Prawo” z 1991 r., z. 10, s. 87-90. A. Bisztyga, P. B. 
Zientarski (red.), Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2014. 
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kadencji Sejmu. Pierwszy Sejm został wybrany 7-8 października 
1922 roku, druga kadencja rozpoczęła się po wyborach  
3 i 4 października 1925 roku, trzeci Sejm wybrany został  
6-7 października 1928 roku, a wybory do czwartego Sejmu 
odbyły się 3-4 października 1931 roku. Sejm ten funkcjonował 
do 1934 roku. Podkreślenia wymaga fakt, że określenie piątego 
Sejmu przyjęto dla parlamentu wybranego w odrodzonej Łotwie  
w dniach 5-6 czerwca 1993 roku i kolejna numeracja jest 
kontynuowana do dzisiaj. Pierwsze konstytucje państw bał-
tyckich tworzone na początku lat dwudziestych XX wieku były 
opracowywane na podstawie koncepcji silnego parlamentu. Sejm 
więc i konstytucja w praktyce funkcjonowały do maja 1934 roku, 
kiedy to Karlis Ulmanis8, dokonując faktycznego zamachu stanu, 
wprowadził dyktaturę. Trwała ona do 1940 roku, kiedy  
to Związek Radziecki dokonał pełzającej aneksji Łotwy.  

Konstytucja łotewska z 1922 roku, ustanawiając instytucję 
Prezydenta, nadała mu istotną rolę ustrojową. Prezydent był 
reprezentantem, głową państwa, symbolizował jedność państwa, 
a także wypełniał rolę arbitra w przypadku sporów między 
rozproszoną większością parlamentarną a rządem. Określa się, że 
w latach 1922-1940 Prezydent spełniał rolę stabilizatora rządów9. 
Należy przypomnieć, że na Łotwie w latach 20. i 30. istniało 
wyjątkowe rozbicie polityczne, np. w wyborach parlamentarnych 
w latach 1922, 1925, 1928 i 1931 w podziale mandatów 
uczestniczyło od 16 do 28 ugrupowań politycznych. 
Konsekwencją takiego rozproszenia politycznego reprezentacji 
parlamentarnej była koalicyjność i szczególnie krótkie okresy 
trwania gabinetów. Na Łotwie w latach 1918-1934 

                                                           
8 Karlis Ulmanis – 1877 – 1942 – łotewski polityk, prezydent, premier, 
pierwsza łotewska głowa państwa [przyp.red.] 
9 M. Grzybowski, Prezydent jako stabilizator systemu rządów w Estonii i na 
Łotwie w latach 1918-1940, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli, 
Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 214-224.  
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funkcjonowało 18 gabinetów (to statystycznie daje ok. 10 
miesięcy na jeden gabinet).  

Łotewska droga do uzyskania niepodległości spod 
zwierzchnictwa Związku Sowieckiego nie była prosta. Z punktu 
widzenia refleksji o systemie konstytucyjnym należy przytoczyć 
kilka najważniejszych momentów. Proces ten rozpoczął się od 
uznania ustawą z 5 maja 1989 roku języka łotewskiego za język 
urzędowy Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. 
Następnym istotnym etapem było uchwalenie w dniu 4 maja 
1990 roku deklaracji o przywróceniu niepodległości, która jednak 
uznawała, że dopiero następuje stan przejściowy, którego 
ostatecznym finałem ma być pełne odzyskanie niepodległości.  

Analogicznie jak inne państwa Europy Środkowej po rozpadzie 
obozu socjalistycznego, niepodległa Łotwa stanęła przed zada-
niem odbudowy demokratyczno-liberalnego porządku ustrojo-
wego. Na Łotwie jednak, odmiennie niż w innych państwach 
regionu, nie zdecydowano się na uchwalenie nowej konstytucji  
w pełni uwzględniającej rozwój światowego konstytucjonalizmu 
w ostatnich dziesięcioleciach, a przywrócono przedwojenną 
konstytucję z 1922 roku, wprowadzając do niej później wiele 
zmian.  

Proces odzyskiwania suwerenności zakończył się 21 sierpnia 
1991 roku ogłoszeniem deklaracji o całkowitej i natychmiastowej 
niepodległości, zgodnie z którą odrodzona Łotwa miała być 
kontynuatorką państwa przyłączonego do ZSRR w 1940 roku. 
Konstytucja Republiki Łotewskiej zaczęła w pełni ponownie 
obowiązywać dopiero od 27 stycznia 1994 roku i od razu w tym 
dniu wprowadzono jej nowelizację polegającą na obniżeniu 
cenzusu wieku w prawie wyborczym z 21 lat do 18, idąc  
za wzorem ogólnoświatowych tendencji do obniżania wieku 
wyborczego. 
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Kolejna nowelizacja Konstytucji z czerwca 1996 roku włączyła  
o niej nową instytucję, jaką był Sąd Konstytucyjny.  
Do kompetencji tego organu, poza podstawową rolą kontroli 
zgodności aktów niższego rzędu z aktami wyższego rzędu, należy 
wyrażanie opinii o naruszeniu obowiązków przez prezydenta 
państwa, naruszeniu konstytucji przez posłów, czy możliwości 
sprawowania funkcji przez prezydenta państwa, a także 
orzekanie o ważności wyborów. Spełnia on zatem funkcje podo-
bne do funkcji Trybunału Stanu w konstytucji RP i także 
częściowo Sądu Najwyższego. Konstytucja łotewska uczyniła 
łotewski sąd konstytucyjny silnym i niezależnym organem. 
Analogicznie jak w konstytucji RP sędziów chroni nieusuwalność 
oraz immunitet. Regulacja w konstytucji łotewskiej, że prze-
wodniczący sądu konstytucyjnego wybierany jest jedynie przez 
członków tego organu, wpływa na ugruntowanie – jeszcze silniej 
niż w Polsce – niezależności zarówno Trybunału, jak i jego prze-
wodniczącego od władzy wykonawczej. Na Łotwie istnieje 
gwarancja konstytucyjna, że wymiar sprawiedliwości będzie 
sprawowany przez sądy wymienione w konstytucji (sąd rejonowe 
– miejskie – sądy okręgowe i Sąd Najwyższy). Nasza konstytucja  
nie przewiduje takiego rozwiązania, co stwarza Ministrowi 
Sprawiedliwości RP możliwość konstruowania organizacji 
sądownictwa, co może prowadzić do obejścia zasady 
niezależności sędziów. 

Kolejna nowelizacja łotewskiej ustawy zasadniczej z 16 paź-
dziernika 1998 roku dodała rozdział VIII Podstawowe prawa 
człowieka, który spełnia całkowicie współczesne standardy.  
W 2007 roku uchylono art. 81 konstytucji, pozbawiając tym 
samym Gabinet Ministrów prawa do wydawania rozporządzeń  
z mocą ustawy. Należy też podkreślić przepisy w konstytucji 
dotyczące europeizacji Republiki Łotewskiej. Zauważa się,  
że łotewskie przepisy dot. członkostwa w Unii Europejskiej 
wyróżniają się szczególną dokładnością. W Polsce w VI kadencji 
Sejmu powołano komisję konstytucyjną pod przewodnictwem J. 
Gowina, która pracowała nad tą materią. Do zmiany konstytucji 
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jednak nie doszło. Podobnie jak w Polsce, posłów łotewskich 
chroni immunitet materialny, jak i formalny. Posła nie można 
pociągnąć do odpowiedzialności sądowej, administracyjnej i dys-
cyplinarnej za głosowanie lub poglądy wyrażone podczas 
pełnienia funkcji (immunitet materialny). Jednakże zgodnie  
z konstytucją, inaczej jak w Polsce, posła można pociągnąć do 
odpowiedzialności sądowej – nawet podczas pełnienia funkcji – 
jeżeli rozpowszechnia informacje zniesławiające, wiedząc o ich 
fałszywości lub informacje zniesławiające o życiu prywatnym lub 
rodzinnym.  

Łotewska konstytucja – w odróżnieniu od naszej – bezwzględnie 
przestrzega rozdziału władz i nie dopuszcza do łączenia funkcji 
premiera, wicepremiera, ministra, czy ministra państwowego10 
(kieruje samodzielnie częścią resortu) z funkcją parlamentarzysty. 
Przewiduje instytucję zawieszenia mandatu, jeżeli poseł zostanie 
powołany na jedną ze wspomnianych funkcji rządowych  
na okres sprawowania funkcji. Mandat poselski członka rządu 
obejmuje kolejny kandydat z listy. Jeżeli w ciągu tygodnia  
po zakończeniu pełnienia funkcji były członek rządu wyrazi wolę 
pełnienia mandatu parlamentarzysty, jego zastępca mandat traci,  
a czasowo utracony mandat poselski zostaje odnowiony. 

                                                           
10 Łotewskie prawo konstytucyjne, oprócz ministrów resortowych, 
przewiduje specyficzną instytucję ministrów państwowych, którzy 
podlegają odpowiedzialności politycznej przed sejmem (art. 2 i 7 ustawy 
o Gabinecie Ministrów i art. 29 regulaminu Sejmu). Minister 
państwowy przejmuje kierownictwo części resortu. W swych 
działaniach jest samodzielny, ale musi się konsultować z ministrem 
resortowym. W spotkaniach rządu uczestniczy co do zasady, jako 
doradca, prawo głosu ma wyłącznie w sprawach dotyczących jego 
części resortu. Na marginesie można nadmienić, że podstawowymi 
aktami prawnymi dot. rządu łotewskiego (Gabinetu Ministrów)  
i administracji rządowej są: ustawa o ustroju Gabinetu Ministrów (15 
lipca 1993 r. uchwalono przywrócenie mocy przedwojennej regulacji)  
i ustawa o organizacji administracji państwowej (uchwalona 6 czerwca 
2002 r.) 
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Do zmiany konstytucji Republiki Łotwy wymagane jest kworum 
2/3 członków i większość kwalifikowana 2/3 w głosowaniu.  
O uwzględnieniu głosu suwerena świadczy to, że zmiana 
szczególnie istotnych artykułów konstytucji wymaga za-
twierdzenia w drodze referendum. Referendum konstytucyjne 
jest wymagane także w sytuacji, gdy złożona została inicjatywa 
ludowa dotycząca zmiany konstytucji, a Sejm uchwalił zgłoszony 
projekt z istotnymi zmianami. Tryb ustawodawczy w zasadzie jest 
podobny do występującego w Sejmie polskim. Inicjatywę 
ustawodawczą na Łotwie posiadają: prezydent (wybierany przez 
Sejm na okres kadencji Sejmu – w Polsce kadencja prezydenta 
jest dłuższa o rok od kadencji Sejmu), rząd, komisje sejmowe, nie 
mniej niż pięciu deputowanych oraz 1/10 część wyborców.  
 

Podsumowanie 
 

Konstytucja Republiki Łotewskiej z 15 lutego 1922 roku jest 
aktem niezwykłym wśród konstytucji europejskich. Jest to jedna 
z najstarszych konstytucji europejskich i zarazem jedyna, która 
została przywrócona, mimo utraty przez państwo, w którym 
obowiązywała, niepodległości, i to na ponad 50 lat. Nadto okres 
jej faktycznego obowiązywania przed przywróceniem jej mocy 
obowiązującej w 1991 roku był krótki, co uzasadnia wniosek,  
że nie można mówić o długoletniej tradycji konstytucyjnej  
na Łotwie. Wszystko to sprawia, że obserwujemy narodziny 
łotewskiej nauki i kultury konstytucyjnej oraz budowania 
konstytucjonalizmu poprzez przystosowanie konstytucyjnego 
aktu z okresu międzywojennego do współczesnych osiągnięć 
doktryny. Taka sytuacja spowodowała, że dzisiaj ustawa 
zasadnicza Łotwy łączy w sobie materię regulowaną lakonicznie, 
zgodnie z doktryną okresu międzywojennego, oraz szczegółowe 
regulacje sporządzone zgodnie z dzisiejszymi standardami. 
Konkluzja porównawcza konstytucji RP oraz Łotwy jest 
jednoznaczna: obie konstytucje oparte na trójpodziale władz 
spełniają wymogi demokratycznego państwa prawnego.  
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Wypróbowana przyjaźń. Udział Polaków  
w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości. 

 
 
 

Wspólna historia Polaków i Łotyszy ma już ponad 450 lat. Sięga 
ona początków wojny liwońskiej (1585), kiedy wojska Iwana 
Groźnego wtargnęły na teren Liwonii. W obliczu zagrożenia 
władze państwa liwońskiego zwróciły się o pomoc do państwa 
polsko-litewskiego, które zatrzymało pochód rosyjskich wojsk. 
W 1561 r. ostatni inflancki mistrz krajowy Zakonu Krzyżackiego 
Gothard Kettler i Arcybiskup Rygi wraz z rycerstwem liwońskim 
złożyli przysięgę na wierność polskiemu królowi Zygmuntowi 
Augustowi. Jednocześnie większość terytorium Liwonii stała się 
częścią państwa polsko - litewskiego lub pozostawała w 
zależności wasalnej od niego.11 

Koegzystencja obu narodów przez wieki układała się różnie. 
Polacy, zwłaszcza w Inflantach Polskich, do początków 
dwudziestego wieku byli warstwą dominującą. Łotysze, jako 
podbita jeszcze w trzynastym wieku ludność autochtoniczna, 
stanowili warstwę chłopów. Taka sytuacja nierzadko rodziła 
napięcia i krzywdy społeczne. Jednak w kilkusetletniej, wspólnej 
historii nie brak przykładów działań Polaków na rzecz 

                                                           
11 D. Bleiere, I. Butulis, I. Feldmanis, A. Stranga, A. Zunda, Latvijas 
vēsture: XX. gadsimts, Rīga 2005, ss. 20-21. 
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poprawienia bytu gospodarzy ziem łotewskich, a wraz  
z emancypacją narodu łotewskiego – przykładów wspólnej walki 
o jego wolność.  

Pierwsze działania na rzecz poprawienia bytu ludu łotewskiego 
podejmował już król Stefan Batory. Choć działania 
kontrreformacyjne podejmowane przez polskiego króla rzuciły 
cień na ocenę okresu polskiego panowania, zwłaszcza w Rydze, 
Batory wykazywał troskę nie tylko o przynoszącą 
Rzeczypospolitej korzyści materialne Rygę (której w 1581 r.  
w dokumencie Privilegium Stephaneum12 oraz  przywilejach 
nadanych podczas pobytu Batorego w Rydze w 1582 r. 
zagwarantował wiele praw, którymi mogło się cieszyć niewiele 
miast Rzeczypospolitej)13, ale także o gospodarzy kraju, chłopów 
– Łotyszy. Monarcha ten dążył na Łotwie, podobnie jak  
w Polsce, do złamania potęgi możnowładztwa. Najlepsze 
świadectwo pod tym względem wydaje jego rządom bezstronny  
i uczciwy Niemiec, ryżanin Garlieb Merkel14, w dziele pt. Die 
Letten (Łotysze) wydanym pod koniec panowania Katarzyny II. 
Merkel, który w porywie szlachetnego zapału nie znajduje dość 
słów oburzenia dla wszystkich gnębicieli narodu łotewskiego, 
pisząc o rządach polskich otwarcie oświadcza: Jest godnem uwagi,  
że każdy wielki mąż, który rządził na Łotwie, usiłował podźwignąć 
Łotyszów. Bohaterski i mądry Stefan Batory pierwszy przyłożył rękę  
do ważnego dzieła, do dziś jeszcze nie ukończonego. Jego pełnomocnik 
Bogisławski (ma to być Pekosłwaski - przyp. J.C.15) powiedział zgro-
madzonej szlachcie komplement, a mianowicie, że stosuje ona względem 

                                                           
12 Dokument zawierający przywileje nadane obywatelom Rygi przez 
króla Stefana Batorego znajduje się w Państwowym Archiwum 
Historycznym Łotwy. Za: J. Sozański, Dokumenty historyczne z wystawy  

„Łotwa – Polska 1447–1940”, w: Kultura Polska na Łotwie, red. J. 
Sozański, R. Szklennik, Ryga 1994, s.79 
13O tym szerzej zob.: A. Ziemlewska, Ryga w Rzeczypospolitej Polsko- 
Litewskiej, (1581- 1621), Toruń 2008.  
14

 Garlieb Merkel – 1769 – 1850 [przyp. red.] 
15

 J. C. – Jan Cynarski – autor cytowanej tu książki [przyp. red.] 
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swych włościan środki, o których na całym świecie nawet wśród pogan  
i barbarzyńców nie słychać. Wyszedł więc królewski rozkaz, aby względem 
Łotyszów nie były stosowane kary cielesne, lecz tylko pieniężne. (…) zaczął 
też zakładać dla Łotyszów szkoły, gdy śmierć stanęłana przeszkodzie jego 
szlachetnym zamiarom.16 Działania w celu polepszenia życia 
włościaństwa (Łotyszy), podjęte przez szwedzkiego króla Gusta-
wa Adolfa po przejęciu przez Szwedów panowania nad ziemiami 
łotewskimi (prócz Inflant Polskich), ten sam Merkel będzie 
uważał za kontynuację słusznych poczynań Batorego17.  

Również wielowiekowa działalność sprowadzonego na ziemie 
łotewskie przez Batorego zakonu jezuitów służyć będzie roz-
wojowi i poprawie bytu Łotyszy. Jezuici jako pierwsi zakładali 
szkoły dla dzieci łotewskich chłopów. Obowiązująca w statutach 
zakonu zasada porozumiewania się językiem ludu skutkowała 
pracami nad pierwszymi słownikami łotewskimi, jak również 
przekładami tekstów biblijnych, liturgicznych i kościelnych  
na język łotewski.18 Katolickie zakony, zwłaszcza jezuicki, przy-
czyniały się do stworzenia łatgalskiej tradycji piśmienniczej. 
Ludową kulturę łatgalską badali i popularyzowali polscy 
Inflantczycy, przedstawiciele zamożnych rodów zamieszkujący 
tereny dzisiejszej Łatgalii. Pierwszymi kolekcjonerami łatgalskich 
pieśni ludowych byli Celina Plater i Gustaw Manteuffel19. Polscy 
arystokraci, jak na przykład Kazimierz Bujnicki20, podejmowali 

                                                           
16 J. Cynarski, Łotwa współczesna, Warszawa 1925, ss. 42-43. 
17 Tamże, 44. 
18Najstarszą zachowaną książką w j. łotewskim jest Catehismus 
Catholicorum Piotra Kanizjusza w tłumaczeniu jezuity Erdmanna 
Tolgsdorfa, wydany w Wilnie w 1985 r.. 
19

 Gustaw Manteuffel – 1832 – 1916 – polski prawnik, historyk, 
etnolog, krajoznawca [przyp. red.] 
20

 Kazimierz Bujnicki – 1788 – 1878 – polski pisarz [przyp. red.] 
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inicjatywy na rzecz reformy uwłaszczeniowej, mającej przynieść 
poprawę losu łatgalskiej ludności.21  

Przebudzenie narodu łotewskiego w XIX wieku dało dodatkowy 
impuls dla poszerzenia wzajemnych kontaktów między Polakami 
a Łotyszami. Prowadzona coraz intensywniej rusyfikacja ziem 
łotewskich, szczególnie dotkliwa była w Łatgalii, gdzie na skutek 
powstania wprowadzono także zakaz druku czcionką łacińską  
(1871). Tak Łotysze z Łatgalii, jak i miejscowi Polacy mieli zakaz 
nabywania nieruchomości bez zezwolenia gubernatora. Ostrze 
represji skierowano także przeciwko Kościołowi katolickiemu, 
który stanowił główny ośrodek oporu przeciw rusyfikacji. 
Działania caratu przyniosły skutki zupełnie nieoczekiwane. 
Polskość stawała się coraz bardziej popularna. Zakaz stawiania 
krzyży  katolickich na drogach a także ich odnawiania sprawił,  
że chłopi łotewscy stawiali krzyże i remontowali dachy kościelne  
w nocy. 22  

Antycarskie działania wspierali także Polacy zamieszkujący 
ziemie łotewskie na przełomie wieków. Znaczna ich część 
stanowiła populację największych miast Łotwy (Rygi, Lipawy 
oraz Dyneburga), które ogarnął zryw rewolucyjny 1905 r. 
Pracujący w fabrykach, nierzadko będący członkami istniejących 
ugrupowań politycznych (głównie socjaldemokratycznych), ło-
tewscy Polacy aktywnie włączyli się w działania rewolucyjne, 
nierzadko ponosząc surowe kary (15 lat katorgi) lub poświęcając 
życie. Rewolucjonistom pomagali także polscy arystokraci 
zamieszkujący Rygę (m.in. Józef Manteuffel - Schoege oraz 

                                                           
21 Por.: P. Zeile, Kazimierz Bujnicki i Gustaw Manteuffel. Miejsce  
i znaczenie w kulturze łotewskiej, [w:] Kultura polska na Łotwie, Ryga 1994, 
s. 150-160. 
22 Zob. także: R. Greitane, Wokół kształtowania się narodu łotewskiego. 
Narodowe odrodzenie w Latgalii w XIX i XX wieku, [w:] Europa NIE-
prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej (Białoruś, 
Litwa, Łotwa, Ukraina i wsch. pogranicze III Rzeczpospolitej) w latach 1772–
1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa 1999, s. 261-270.  
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Władysław Sołtan). Ostrożny, ze względu na należące do niej 
majątki, ale jednocześnie życzliwy ze względu na naro-
dowościowy charakter zrywu Łotyszy był stosunek do niego 
polskiej arystokracji zamieszkującej Łatgalię. Swoistej pomocy 
walczącym udzielali także duchowni Kościoła katolickiego, 
polskiego i litewskiego pochodzenia, którzy prowadzili wielo-
godzinne, bezpłatne lekcje czytania i pisania dla robotników 
ryskich. 23 

Uzyskanie niepodległości przez Łotwę i odzyskanie wolności 
przez Polskę w 1918 roku otwiera nowy okres w stosunkach 
polsko-łotewskich. Duże znaczenie zarówno dla kształtu 
stosunków miedzy krajami w okresie międzywojnia, jak i jakości 
życia łotewskich Polaków w tym okresie, miała zwycięska 
polsko-łotewska kampania łatgalska przeciwko Sowietom.  
3 stycznia 1920 roku 30 000 żołnierzy polskich pod 
dowództwem Edwarda Rydza Śmigłego wraz z 10 000  żołnierzy 
łotewskich rozpoczęło atak w Łatgalii południowej, wynikiem 
którego było wyparcie wojsk sowieckich z ziem łotewskich oraz 
zdobycie największego miasta Dyneburga, co skutkowało 
usunięciem z terytorium Łatgalii sowieckich sił zbrojnych, a co 
za tym idzie zakończeniem walk o wyzwolenie ziem łotewskich. 

Podczas walk z Sowietami o wolność naszą i waszą zginęło na ziemi 
łotewskiej ponad 200 polskich żołnierzy, z których część 
pochowano w Dyneburgu, Krasławiu, Wyszkach, Józefowie, Wa-
ranowiczach oraz innych miejscach na Łotwie. Za bohaterską 
postawę w bitwach na terenie Łatgalii łącznie zostało odzna-
czonych 63 polskich żołnierzy24. O wyzwolenie Łotwy walczyli 
także łotewscy Polacy, którzy niejednokrotnie uprzedzali Łotyszy 
w zaciąganiu się w szeregi łotewskiej armii. Co najmniej siedmiu 

                                                           
23 Ē. Jēkabsons, Lietuvieši un Poļi 1905. gada revolūcijā Latvijā,[w:] 1905. 
gads Latvijā, Rīga 2006, 251-253. 
24 Tenże, Piesardzīgā draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919. un 1920. 
gadā,  Rīga 2007, ss. 91-92. 
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miejscowych Polaków odznaczono Orderem Lāčplēsisa25 za bo-
haterski udział w walkach wyzwoleńczych. Miejscowi Polacy 
służyli przez dwudziestoletni okres wolności w łotewskiej armii, 
także jako oficerowie i urzędnicy wojskowi.26  

W Łotwie międzywojennej Polacy brali aktywny udział  
w budowaniu wolnego państwa. Stanowiąc około 3 % miesz-
kańców Łotwy, jako mniejszość narodowa mieli swoje szkol-
nictwo (podstawowe i średnie), stowarzyszenia akademickie oraz 
organizacje, z których najważniejszą był Związek Polaków na 
Łotwie (od 1932 Polskie Zjednoczenie Narodowe, od 1938 
Związek Polaków w Łotwie). Polacy brali udział w życiu po-
litycznym i społecznym Łotwy, mając swoich przedstawicieli  
w organach państwa - parlamencie (Jan Wierzbicki27, Jarosław 
Wilpszewski28), rządzie (Jan Wierzbicki) oraz samorządach Rygi, 
Dyneburga, Lipawy29. Nie można także nie docenić wkładu 
polskich robotników rolnych migrujących na Łotwę w rozwój 
ekonomiczny tego kraju, zwłaszcza w drugim dziesięcioleciu 
międzywojnia.  Ich liczba przed wybuchem II wojny – według 
różnych badaczy – wahała się od 26 do 35 tysięcy30.  

Sytuację diametralnie zmieniła II wojna światowa niosąca za sobą 
śmierć i wywózkę łotewskich Polaków, a także emigrację wielu  
z nich w obliczu kolejnych trzech okupacji (sowieckiej, 
niemieckiej, sowieckiej). Niedługo po wkroczeniu wojsk 

                                                           
25

 Order wojenny Pogromcy Niedźwiedzia ustanowiony przez 
naczelnego wodza armii łotewskiej w 1919 r. [przyp. red.]  
26 Ē. Jēkabsons, Polacy - kawalerowie orderu Lāčplēsis [w:] Polak na Łotwie, 
1992, nr 2, 19-21, nr 3, 18-19, nr 4, 16-17, nr 4, nr 5 17-18.   
27 Jan Wierzbicki – 1888 – 1946 – polski prawnik i polityk na Łotwie 
[przyp. red.] 
28 Jarosław Wilpszewski – 1881 – po 1940 - polski prawnik i polityk  
na Łotwie [przyp. red.] 
29 Szerzej zob. monografię: J. Albin, Polski ruch narodowy na Łotwie 
w latach 1919-1940, Wrocław 1993 
30 por. np. P. Łossowski, Łotwa nasz sąsiad, Warszawa 1990, s. 54,  
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sowieckich na Łotwę, 17 czerwca 1940 roku czołowi działacze  
ZPwŁ oraz aktywni działacze środowiska polskiego, m.in. W. 
Ichnatowicz, N. Liberys, B. Golubec, R. Hryniewicz, A. 
Matulonis, A. Tałat- Kiełpsz, O. Tałat - Kiełpsz zostali 
aresztowani i zesłani wgłąb Rosji31. Łotewscy Polacy czynnie 
zaangażowali się w aktywność podziemną na terenie Łotwy. 
Jeszcze  w 1940 roku rozpoczęła w Dyneburgu działalność tajna 
antysowiecka organizacja Wyzwolenie Polski pod dowództwem 
Franciszka Czechowicza32. 

Wyparcie wojsk sowieckich przez armię niemiecką nie zmieniło 
trudnej sytuacji. Polacy stali się jedną z najbardziej prze-
śladowanych przez Niemców grup narodowych.  Władze 
niemieckie nie pozwoliły na wznowienie działalności polskich 
organizacji. Zezwoliły na założenie jednej szkoły polskiej, jednak 
wkrótce potem szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane.  
Od początku okupacji niemieckiej łotewscy Polacy czynnie 
angażowali się w działalność podziemną na terenie Łotwy. 
Jesienią 1941 roku powstają w Łatgalii pierwsze komórki 
wywiadowcze Związku Walki Zbrojnej (od 1942 r. Armia 
Krajowa), jednak  działalność ta  została  dosć szybko wykryta  
i w dniach 4 - 6 grudnia 1941 r. aresztowano 17 czlonków tej 
organizacji.  Aresztowani zostali także członkowie uznanej  
za wrogą wobec III Rzeszy organizacji Wyzwolenie Polski, zostali 
jednak zwolnieni z więzienia dzięki przekonaniu śledczych,  
że działalność grupy miała charater antysowiecki i zakończyła się 
wraz z wejsciem armii niemieckiej. 

W 1941 r. współpracę z ZWZ rozpoczęli także  Polacy w Rydze 
(istotną rolę odegrał w tworzeniu ruchu wykładowca UŁ  

                                                           
31 Ē. Jēkabsons, Polacy na Łotwie podczas okupacji sowieckiej 1940 – 1941,  
Polak na Łotwie, 2008, nr 2, ss. 14-19.  
32 Ē. Jēkabsons, Początki polskiego ruchu oporu w Dyneburgu w 1941 roku, 
[w:] Polak na Łotwie, 2007, nr 3, ss. 26 - 28. 
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z Polski, prof. Stanisław Kolbuszewski)33. Organizacja wywiadu  
na Łotwie, o kryptonimie E VII (EVII/1 obejmowała 
Dyneburg, EVII/2 obejmowała Rygę, EVII/3 Lipawę, EVII/4 
Mitawę), posiadała ekspozytury w Rydze i Dyneburgu. W ich 
skład wchodziły grupy wywiadowcze oraz wywiadowczo-
dywersyjne (tworzone taże w innych miastach Łotwy, np.  
w Lipawie, Rzeżycy, Jełgawie). Począwszy od marca 1942 r.  
w sieci dalekiego wywiadu AK zaangażowanych było ok. 150 
łotewskich Polaków. Siatka wywiadowcza została jednak przez 
Niemców rozpracowana, a pierwsze aresztowania nastąpiły już  
w lipcu 1942 r. Próba wznowienia sieci dalekiego wywiadu 
nastąpiła wiosną 1943 roku, jednak i tę działalność Niemcy dość 
szybo rozpracowali i zliwidowali aresztując i osadzając  
w więzieniach jej  uczestników.34 

Jeszcze tego samego lata na Łotwie powstała inna organizacja  
o charakterze dywersyjnym. Był to 5 obwód struktury 
dywersyjnej Wachlarz35 obejmujący tereny Łotwy oraz okręg 
wileński. Zadaniem grupy  były głównie akcje dywersyjne na linii 
kolejowej w okolicach Daugavpils (pol. Dyneburg). W czasie 
swojej kilkumiesięcznej działalności grupa przeprowadziła  
15 akcji, m.in wykolejenie niemieckiego pociągu towarowego  
w sierpnia 1942 r. na odcinku Dyneburg - Rzeżyca oraz 
wysadzenie pociągu sanitarnego w okolicach miejscowości Indra.  

Po zakończeniu działalności Wachlarza aktywa tej organizacji 
przejął Kedyw Komendy Okręgu AK Wilno. Dowódcą 

                                                           
33 Por. M. Michaliszyn, Pobyt profesora Stanisława Kolbuszewskiego  
w Rydze, Baltica Silesia, nr 1, 2011, s. 48. 
34 Szerzej: Jēkabsons, Ē. Poļu nacionālā pretošanās kustība Latvijā vācu 
okupācijas laikā (1941–1944), w: Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1959. 
gadā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 10. sēj.). – Rīga, 2004, 240.–276. 
lpp. 
35Wachlarz to kryptonim wydzielonej organizacji dywersyjnej Związku 
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, utworzonej po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej w lecie 1941 r. [przyp. red.] 



38 

 

utworzonej w lutym 1943 r. grupy dywersyjnej został Franciszek 
Czechowicz (pseudonim Stefan). Przez kolejne miesiące 1943 
roku grupa działała bardzo aktywnie. Odtworzono także siatki 
wywiadu w Rydze i Dsyneburgu.  Jednak w listopadzie 1943 roku 
Niemcom udało się rozpracować także tę strukturę, a jej 
członków - z początku członków siatki wywiadowczej -
aresztowano i osadzono w centralnym więzieniu w Rydze. Trzy 
dni później areztowano także 17 członków grupy dywersyjnej  
z jej dowódcą F. Czechowiczem i osadzono w więzieniu  
w Dyneburgu, a następnie w Rydze. Kilka miesięcy póżniej –  
w lipcu 1944 r. wszystkich siedemnastu roztrzelano. Pozostali 
członkowie organizacji konspiracyjnych zostali przewiezieni  
do obozu w Stutthofie, w którym prawie połowa z nich zmarła  
z wycieńczenia i głodu.36 Część łotewskich Polaków 
zaangażowana była także w komunistyczne podziemie oraz  
w czerwoną partyzantkę.  

Ponowne przejęcie władzy przez Sowietów nie przyniosło 
znaczących zmian w sytuacji łotewskich Polaków. Tuż  
po wkroczeniu Armii Czerwonej sowieckie władze wznowiły 
działalność szkół polskich, jednak już w latach 1947-48 zostały 
one zamknięte. Polskość na ziemi łotewskiej była sukcesywnie  
i konsekwentnie niszczona przez następne kilkadziesiąt lat. 
Terror władz komunistycznych aktywizował zbrojny opór wśród 
Polaków mieszkających na terenie Łotwy, którzy często 
przyłączali się do miejscowych grup partyzanckich. Tworzyli 
również (częściowo lub całkowicie polskie) oddziały podziemne, 
zwłaszcza w południowej Łatgalii. Do największych grup 
partyzanckich składających się głównie z Polaków należały: 
oddział dowodzony przez Bronisława Worsława, pseudonim 
Marszałek, działający zarówno w gminie Kaplava, jak  
i na terytorium białoruskiej republiki sowieckiej, oraz bardziej 
ustrukturyzowana organizacja podziemna nosząca nazwę: Siły 
                                                           
36 C. Chlebowski, Cztery z tysiąca, Warszawa 1981, ss. 218-229. Szerzej 
zob. tenże, Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii 
Krajowej. Wrzesień 1941- marzec 1943, Warszawa 1990. 
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Zbrojne Republiki Polskiej, działająca w rejonie Krasławia 
i Dyneburga. Grupa Worsława, którą władze uznawały za jedną 
z najbardziej niebezpiecznych w regionie południowo-
wschodniej Łotwy, została założona w 1944 r. Celem jej 
aktywności miało być zlikwidowanie sowieckiej władzy  
i utworzenie władzy burżuazyjnej na Łotwie. Tworzyło ją około 
30–40 osób, w większości Polaków (byli także Łotysze), w tym 
m.in. żona i brat Bronisława Worsława. Partyzanci wykonywali 
wyroki na sowieckich aktywistach, konfiskowali ich dobytek, 
niszczyli i palili sowieckie urzędy i placówki. Grupa Worsława 
została rozbita w lipcu 1945 r. Do walki z partyzantami użyto 
łotewskich i białoruskich oddziałów NKWD. Podczas starcia 
(grupa została zaskoczona we śnie) zginął dowódca i jego 
najbliżsi współpracownicy. Części osób udało się jednak zbiec. 
Ukrywały się one w lasach nawet do 1957 r. Ci, którzy dostali się 
w ręce Sowietów, skazani zostali na 10 i więcej lat w obozach 
karnych37. Najlepiej zorganizowane i najliczniejsze (około 60 
osób) Siły Zbrojne Republiki Polskiej kontynuowały działalność 
utworzonej w ramach Armii Krajowej siatki dywersyjno-
zwiadowczej na terenach Łatgalii do walki z okupantem 
niemieckim. Jednym z inicjatorów kontynuowania aktywności 
grupy, po 1944 r. skierowanej przeciwko władzy sowieckiej, był 
Adolf Klemens Miltowicz wywodzący się z inteligenckiej rodziny 
polskiej, aktywnie działającej w mniejszościowej społeczności  
w okresie niepodległej Łotwy. Członkowie grupy składali 
przysięgę, która zachowała to samo brzmienie od momentu 
utworzenia struktury partyzanckiej w ramach Armii Krajowej. 
Tradycje AK-owskie wpływały na wysoki poziom konspiracji 
grupy, której centrum znajdowało się w miejscowości Plusi, 
gdzie rezydował Waldemar Żabo, dowodzący – poprzez łącz-
ników – grupami rozlokowanymi w Dyneburgu, Krasławiu oraz 

                                                           
37 E. Jēkabsons, Poļu piedalīšanās nacionālajā pretošanās kustībā Latvijā 
1944.–1950. Gadā, [w:] Okupācijas režīmi Baltijas valstīs 1940–1990 
(Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 25. sēj.), Rīga 2009, s. 311–317.  
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w gminach Pustiņa i Kaplava. Organizację rozbito jednak 
w 1946 r.38 

Na terenie Łotwy działały również łotewskie grupy partyzanckie, 
do których należeli Polacy łotewscy. Największa z nich była 
organizacja dowodzona przez Jana, Piotra i Władysława 
Burkasów, należąca do 9. Pułku Rzeżyckiej Organizacji 
Partyzantów Łotwy. Jej członkowie dokonywali ataków  
na sowieckie urzędy i terroryzowali sowieckich aktywistów. 
Grupę rozbito we wrześniu 1949 r. Ostatnich jej członków 
aresztowano w 1951 r. Gros członków zespołów tworzonych 
przez łotewskich Polaków aresztowano lub zabito w czasie starć 
z wojskami wroga. Ci, którzy zostali pojmani i aresztowani, 
otrzymywali wyroki średnio od 10 do 25 lat więzienia  
lub ciężkich robót na dalekich  terytoriach Sowietów. Grupy 
partyzantów tworzyli często członkowie rodzin, czego efektem 
częstokroć była całkowita eksterminacja rodów. Taki bezlitosny 
los spotkał rodzinę Lubganów, zamieszkujących gminę Kaunata. 
Czterech braci czynnie uczestniczyło w ruchu partyzanckim, przy 
czym jeden z nich, Wacław, pseudonim Poniatowski, był dowódcą 
prawie czterdziestoosobowej grupy, która w latach 1944–1949 
przeprowadziła ok. 100 akcji. Wszyscy czterej bracia zginęli pod-
czas walk z  siłami sowieckimi; ich ojciec, Aleksander Lubgan, 
został zastrzelony podczas obławy zorganizowanej przez siły 
MSW, natomiast matkę skazano na 10 lat w obozie pracy 
w obwodzie irkuckim39. 

Narodowości polskiej był także jeden z bardziej znaczących 
organizatorów ruchu partyzanckiego w Łatgalii – katolicki ksiądz 
Antoni Juchniewicz. Ks. Juchniewicz w czasie drugiej wojny 
światowej występował przeciwko zarówno niemieckiej,  
jak i sowieckiej okupacji Łotwy. Ukrywał osoby powołane 
do niemieckiego czy sowieckiego wojska. Po rozpoczęciu 

                                                           
38 Tamże, s. 317–318. 
39 Tamże, s. 319–323. 



41 

 

kolejnej sowieckiej okupacji, 28 stycznia 1945 r., z pomocą 
parafian odparł atak rosyjskiego NKWD na kościół w Wanagi, 
wezwawszy na pomoc antyrosyjskich partyzantów. 
Musiał się ukrywać i wstąpił do partyzantki pod pseudonimem  
Samotnik. 28 sierpnia 1945 r. został dowódcą Łotewskiego 
Zjednoczenia Strażników Ojczyzny (partyzantów - łot.LTS(p)A), 
dążącego do odzyskania niepodległości Łotwy. Po aresztowaniu 
przez Rosjan 33 rodzin ze wsi Varkava pod koniec 1945 r. 
i przewiezieniu ich do więzienia w Dyneburgu odszedł z grupy 
partyzanckiej i powrócił do parafii. 24 kwietnia 1946 r. został 
aresztowany przez sowieckie KGB. Po przewiezieniu 
do centralnego więzienia w Rydze został osądzony i zgładzony40. 
Tragiczne losy księdza doczekały się ekranizacji w filmie pt. 
Pseudonim „Samotnik” w reżyserii Normundsa Pucisa41.  

Ofiarami represji ze strony sowieckiego reżimu byli także inni 
kapłani polskiego pochodzenia. Dziewięciu zostało zesłanych  
do więzień i łagrów, gdzie ponieśli ofiarę dla Kościoła 
katolickiego na Łotwie. Byli wśród nich ks. Józef Gajlewicz, ks. 
Antoni Łopaciński (Łopacionek), księża Piotr, Ambroży  
i Bernard Mickiewiczowie42. Polaków nie ominęły także masowe 
deportacje ludności trzech bałtyckich republik przeprowadzone 
przez Sowietów w marcu 1949 r. W odległe regiony Związku 

                                                           
40 Juchniewicz Antoni, [w:] Biała księga. Martyrologium duchowieństwa – 
Polska. XX w. (lata 1914–1989), online: http:/ 
/www.swzygmunt.knc.pl/MARTYROLOGIUM/POLISHRELIGIO
US/vPOLISH/HTMs/POLISHRELIGIOUSmartyr3385.htm [data 
dostępu: 30.11.2016]. 
41 Film został zaprezentowany w Polsce w ramach obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2016 r.  
w Gdyńskim Centrum Filmowym z inicjatywy M. Michaliszyn oraz 
Konsula Honorowego Łotwy w Polsce K. Figla. Tłumaczenie (A. 
Kosim) i opracowanie merytoryczne polskiej wersji językowej (M. 
Michaliszyn) powstały w Pracowni Polsko-Bałtyckich Kontaktów 
Kulturowych UW.  
42 A. Hlebowicz, Kościół odrodzony, Gdańsk 1993, s. 63. 
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Sowieckiego zostało zesłanych 590 Polaków (1,4% ogólnej liczby 
– 95,4% stanowili Łotysze). W wielu przypadkach partyzantów 
zsyłano razem z członkami ich rodzin, konspiracyjnie 
wspierającymi ich działalność43. Mniejszość polska na Łotwie 
Sowieckiej, podobnie jak Łotysze, poddawana była 
konsekwentnej rusyfikacji, która szczególnie dotknęła pokolenie 
urodzone tuż po wojnie. Dla wielu łotewskich Polaków jedynym 
źródłem języka polskiego stały się książeczki do nabożeństwa,  
a Msze św. jedyną możliwością publicznego używania rodzimej 
mowy. Jednym z nielicznych miejsc nauczania języka polskiego 
było Katolickie Seminarium Duchowne w Rydze, które przez 
lata komunizmu stanowiło kuźnię katolickich kadr duchownych 
dla całego obszaru Związku Sowieckiego44. W seminarium 
wykładali kapłani o polskich korzeniach, m.in. ks. Leonard 
Kozłowski – rektor i ks. Olgierd Dalecki. Także wielu 
absolwentów uczelni było z pochodzenia Polakami – np. 
ks. Czesław Wilczyński, ks. Jan Śnieżyński, ks. Józef 
Kornaszewski45.  

Polskim akcentem w historii łotewskiej była także aktywność, 
jaką wykazywał Papież Polak Jan Paweł II w kwestii 
wzmacniania Kościoła katolickiego na Łotwie, zwłaszcza 
podczas obchodów osiemsetlecia przyjęcia chrześcijaństwa przez 
ten kraj. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Rydze, w 
Bazylice św. Piotra w Rzymie oraz w sanktuarium w Aglonie. W 
dniach 15–17 sierpnia 1986 r., podczas święta Wniebowstąpienia 
NMP, w aglońskiej bazylice modliło się około 150 tys. osób. 

                                                           
43 Aizvestie, Aizvestie 2. daļa. 1949. gada 25. marts, red. A. Āboliņa, A. 
Kalnciema, Z. Kārkliņš, D. Kļaviņa, E. Pelkaus, J. Riekstiņš, I. Šķiņķe, 
L. Strazdiņa, I. Zemļanskis. Rīga 2007, s. 188. 
44 J. Byczkowski, Polacy na Łotwie w latach 1939–1990, [w:] Polacy  
na Łotwie, red. E. Walewander, Lublin 1993, s. 244–245; Z. Szuba, 
Polska opieka duszpasterska na Łotwie po II wojnie światowej, [w:] Polacy  
na Łotwie, s. 277–302. 
45 Spis polskich kapłanów zob. Z. Szyba, Polska opieka duszpasterska  
na Łotwie po II wojnie światowej, [w:] Polacy na Łotwie, s. 292. 
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Jednym z bardziej podniosłych momentów było odczytanie 
posłania Jana Pawła II skierowanego do katolików łotewskich, w 
którym zaapelował on o zachowanie wiary przodków i 
przekazanie jej kolejnym pokoleniom pomimo trudności, jakie 
mogą się pojawić46. W 1984 roku Jan Paweł II powołał biskupa 
Julijana Vaivodsa – jako pierwszego Łotysza w historii - do 
Kolegium Kardynalskiego. Dwadzieścia lat wcześniej J. Vaivods 
został konsekrowany na biskupa w Kaplicy Matki Boskiej  
w bazylice św. Piotra. 

Przedstawiciele mniejszości polskiej angażowali się także w ruch 
dysydencki w okupowanej Łotwie, czego chlubnym przykładem 
był Jānis Jahimovičs, urodzony w rodzinie polskiej niedaleko 
Daugavpils jako Jan Jachimowicz. Po zamknięciu szkoły polskiej, 
do której uczęszczał, stwierdził on: Jeśli chcesz studiować, musisz 
zmienić narodowość, i tak też zrobił. Funkcjonował później jako 
Ivan Iakhimovich lub Jānis Jahimovičs, a rosyjski stał się jego 
pierwszym językiem. Systematycznie piął się po stopniach 
kariery, do momentu, kiedy pod wpływem wydarzeń  
w Czechosłowacji w 1968 r. publicznie skrytykował działania 
sowieckich władz. 24 marca 1969 r. Jahimovičs został aresz-
towany i poddany ekspertyzie sądowo-psychiatrycznej w Rydze  
i w Moskwie, w wyniku których otrzymał skierowanie na obo-
wiązkowe leczenie. Stał się tym samym jednym z pierwszych 
dysydentów w Związku Sowieckim, wobec których zastosowano 
taki środek obrony społeczeństwa47.  

                                                           
46 J. Kleina, K. Figel, Kościół na Łotwie od sowieckiego zniewolenia do wolności, 
online:http://www.kazimierzkleina.pl/strona-gowna/23-sprawy-lokal-
ne/519-kocio-na-otwie-od-sowieckiego-zniewolenia-do-wolnosci [data 
dostępu: 24.10.2016]. 
47 M. Siekierski, Hoover Archives Acquires The Papers Of Latvian Dissident 
Janis Jahimovičs, online: http://www.hoover.org/news/hoover-archives-
acquires-papers-latvian-dissident-janis-jahimovics [data dostępu: 
15.10.2016]. 

http://www.kazimierzkleina.pl/strona-gowna/23-sprawy-lokal-ne/519-kocio-na-otwie-od-sowieckiego-zniewolenia-do-wolnosci
http://www.kazimierzkleina.pl/strona-gowna/23-sprawy-lokal-ne/519-kocio-na-otwie-od-sowieckiego-zniewolenia-do-wolnosci
http://www.hoover.org/news/hoover-archives-acquires-papers-latvian-dissident-janis-jahimovics
http://www.hoover.org/news/hoover-archives-acquires-papers-latvian-dissident-janis-jahimovics
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Za rodzaj biernego oporu wobec sowieckiej władzy stosowanego 
przez łotewskich Polaków można uznać także udzielanie przez 
niektórych z nich tajnych lekcji języka polskiego. Taką 
działalność od 1945 r. – podobnie jak w czasach niemieckiej 
okupacji – prowadziła nauczycielka i organizatorka polskiego 
szkolnictwa na Łotwie Julia Ostrowska. Prowadził ją także 
Bolesław Gołubiec, przedwojenny pracownik Ambasady RP  
w Rydze. W końcu lat siedemdziesiątych przedstawicielom 
polskiej inteligencji, w osobach Wandy Puķe i B. Gołubca, udało 
się uzyskać zezwolenie na założenie Klubu Przyjaciół Polski, 
funkcjonującego w ramach Klubu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jego 
pierwsze spotkanie odbyło się 14 kwietnia 1978 r. Przy Klubie 
został zorganizowany zespół tańca polskiego Polonez, następnie 
Klub otrzymał również nazwę Polonez. Wielu członków grupy  
stało się działaczami społeczności polskiej i łotewskiej w czasie 
odzyskiwania przez Łotwę niepodległości w 1991 r. 

Szczególnej wartości nabrała na sowieckiej Łotwie współczesna 
polska kultura. Polska ciesząca się znacznie większym 
marginesem wolności, niż pozbawione suwerenności państwo 
bałtyckie, była przez jego mieszkańców traktowana jak okno  
na świat. Dzięki czasopismom wydawanym przez południowego 
sąsiada docierały na Łotwę zachodnie prądy kulturowe. Wielu 
Łotyszy uczyło się polskiego języka z polskich periodyków, gazet 
i książek dostępnych w sprzedaży i w łotewskich bibliotekach. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się pisma kobiece, 
zwłaszcza „Uroda”, oraz tygodniki kulturalne, m.in. „Film”  
i „Polityka”.  

Łotysze doceniali także osiągnięcia polskiej szkoły filozofii oraz 
polskiej szkoły filmowej, fascynowali się produkcjami filmowymi 
i aktorami, wśród których największą popularność zdobyli 
Barbara Brylska i Daniel Olbrychski. Na Łotwę docierała 
również polska kultura popularna. W Rydze koncertowały 
Czerwone Gitary i inne zespoły młodzieżowe.  
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Jak wspomina A. Melnalksnis:  
W dziwny sposób powiew wolności docierał do nas nie ze szczelnie 
zatkanego Zachodu, lecz z oblężonej przez komunistów Polski. Polski 
plakat tamtych czasów jest wspaniały i awangardowy,(…) Polski film 
pod względem wolnomyślności również jest o kilka głów wyżej niż 
produkcja Związku Radzieckiego. Ludność stała w długiej kolejce po 
bilety, żeby zobaczyć jaskrawe, wielkie i głęboko patriotyczne „żywe 
obrazy” Krzyżaków, którzy byli całkowicie jak gdyby wzięci ze 
znakomitego obrazu wielkiego Jana Matejki Bitwa pod 
Grunwaldem… Młodzież jak zaczarowana słucha polskiej estrady  
i bohaterami spotkań domowych urządzanych w tamtym okresie są ci, 
którzy przyniosą nie butelkę wina, lecz płytę z nagraniem jakiegoś 
znanego polskiego zespołu. Polska bez tych wszystkich nowości 
artystycznych przyniosła do nas imię Stoczni Gdańskiej, słowo 
Solidarność i jeszcze dużo czegoś takiego, co zmuszało serca  
do drżenia48.  

Mimo trudnych warunków komunistycznego państwa Polacy 
łotewscy zajmowali ważne miejsca w nauce, czego przykładem 
jest Maria Szymańska (łot. Marija Šimaņska) z domu Tarwid (łot. 
Tarvida) – uznany chemik i członek honorowy Łotewskiej 
Akademii Nauk. Jeszcze podczas wojny działała w strukturach 
AK na Łotwie, za co została osadzona w centralnym więzieniu  
w Rydze i zesłana do obozu śmierci w Stutthofie. Podczas 
ewakuacji obozu przez Niemców przeżyła tzw. marsz śmierci – 
zmuszona, podobnie jak pozostali więźniowie, pokonywać  
w temperaturze –20 C° po 20–30 km dziennie. Po wojnie 
wróciła na Łotwę, podjęła studia. W 1952 r. była jedną z trzech 
pierwszych kobiet, które uzyskały na Łotwie tytuł doktora. Była 
współtwórczynią chemicznych oraz farmaceutycznych pism 
naukowych. Szefowała także Łotewskiemu Stowarzyszeniu 
Farmaceutów. Za osiągnięcia w nauce została odznaczona 

                                                           
48 A. Melnalksnis, Godzina dla gwiazdy, Szczecin 2007, s. 23. 
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trzema medalami naukowymi49. Całe życie pozostała wierna 
polskim korzeniom i tradycjom. Nigdy nie wstąpiła do partii 
komunistycznej, była także osobą głęboko wierzącą. Po 
odzyskaniu przez Łotwę niepodległości zaangażowała się  
w odbudowywanie polskiej społeczności i Związku Polaków  
na Łotwie, którym kierowała w latach 1992–1993.  

Do społeczności łotewskich Polaków po wojnie należało wiele 
osób zasłużonych dla walk z władzami okupacyjnymi – takich 
jak Helena Filipionek (1914–2009), przedwojenna harcerka, 
członek konspiracyjnego Wachlarza, nauczycielka w szkole 
polskiej w okresie okupacji niemieckiej. W  sowieckiej Łotwie 
stała się strażniczką polskiej spuścizny narodowej, m.in. listów 
przedwojennej poetki Olgi Daukszty. W walce przeciwko 
sowieckim i niemieckim okupantom Łotwy brało także udział 
dwóch wybitnych animatorów życia łotewskich Polaków - 
Michał Bartuszewicz oraz Edward Fiskowicz. M. Bartuszewicz 
jako uczestnik ruchu oporu w strukturach AK w Rydze został 
osadzony w obozie w Stutthof. Jako wielki patriota obu krajów – 
Polski i Łotwy stał się reanimatorem życia polonijnego na Łotwie 
po 1989 r. Był długoletnim prezesem Ryskiego Oddziału 
Związku Polaków na Łotwie, reprezentantem spraw 
stowarzyszenia w Asocjacji Mniejszości Narodowych Łotwy.  

M. Bartuszewicz szczególnie zasłużył się dla mediów polonijnych 
na Łotwie – przez kilka lat tworzył audycje polskie w Radiu 
Łotewskim oraz redagował pismo Polak na Łotwie. E. Fiskowicz 
to także konspirator AK i syberyjski zesłaniec. W czasie wojny 
jego rodzina pomagała polskim żołnierzom uciekającym przed 
armią niemiecką w 1939 r. Jeden z nich ukrywał się u rodziny 
Fiskowiczów do końca wojny. W latach siedemdziesiątych  
pan Edward był aktywnym działaczem wspomnianego wcześniej 
Klubu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej Polonez. W wolnej Łotwie 

                                                           
49 I. Grosvalds, I. Grinevičs, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle Marija 
Šimaņska, [w:] Scientific Journal of Riga Technical University, 2012, nr 19, 
s.27. 
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E. Fiskowicz prowadził Klub Kultury Polonez i organizował wiele 
imprez kulturalnych.  

Osobą łączącą polską i łotewską społeczność, a jednocześnie 
niezwykle zasłużoną dla dążeń niepodległościowych na Łotwie 
na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. 
była Ita Kozakiewicz. Pochodząca z rodziny mieszanej (polsko-
łotewskiej) Ita szybko stała się symbolem wspólnej walki Łotyszy 
i łotewskich Polaków o wolny kraj. Pełniła ona funkcję 
przewodniczącej Komisji ds. Narodowych, a w 1988 r. wybrana 
została na członka zarządu Frontu Narodowego Łotwy. W tym 
samym roku odbył się Kongres Założycielski Asocjacji 
Towarzystw Kultur Narodowych Łotwy. W najważniejszym, 
podstawowym dokumencie Asocjacji zostały wpisane deklaracje 
precyzyjnie sformułowane przez Itę:  

Wszystkie mniejszości narodowe będą mogły swobodnie i bez 
przeszkód rozwijać i uzupełniać swoją własną kulturę pod 
warunkiem, że naród łotewski będzie wolnym i pełnoprawnym 
gospodarzem i będzie sam decydował o własnym losie na ziemi, która 
jest jego etniczną ojczyzną50. 

Dalej Kozakiewicz podkreślała: 
Rozwój języka i kultury i rozwój autonomii kulturalnej  
jest świętym prawem każdej grupy narodowościowej, pod jednym 
wszakże warunkiem – nie może to się odbywać kosztem rdzennej 
ludności. My, łotewscy Polacy, żyjemy tutaj od wielu pokoleń  
i dlatego żadne problemy narodu łotewskiego nie są nam obce ani 
obojętne51.  

Ita Kozakiewicz zarysowała ramy ideowe działalności mniej-
szości polskiej oraz pozostałych mniejszości narodowych  
na Łotwie. Jej stanowisko stało się argumentem w dyskusji  
z mniejszością rosyjską żądającą szczególnych praw  
w odradzającym się państwie. W marcu 1990 r. Kozakiewicz 

                                                           
50 A. Melnalksnis, Godzina dla gwiazdy, op.cit.  s. 33. 
51 Łotwa pod  własną flagą, red. W. Siwiński, Warszawa 1990, s. 77. 
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została wybrana do Najwyższej Rady Republiki Łotewskiej, 
w której objęła stanowisko przewodniczącej Komisji Do spraw 
Praw Człowieka i Kwestii Narodowych.  

Do historii przeszła jej zdecydowana postawa w kwestii 
deklaracji niepodległości Łotwy. Po zabraniu głosu na possie-
dzeniu Najwyższej Rady stwierdziła ona bowiem, że deklaracja 
niepodległości Łotwy jest nie tylko pragnieniem większości 
wyborców, lecz także historyczną koniecznością, i że powinna 
ona być przyjęta tu, teraz i w takim kształcie, w jakim jest 
zaproponowana52. W uznaniu zasług dla odradzającej wolności 
społeczeństwo łotewskie w  1990 r. wyróżniło Itę Kozakiewicz 
honorowym tytułem Kobiety Łotwy. Jej działalność przerwała 
niestety tragiczna śmierć w 28 października 1990 r.53 

Łotewscy Polacy aktywnie zaangażowali się w budowę 
niepodległego państwa łotewskiego po 1991 roku. Pierwszym 
Ministrem Spraw Zagranicznych odnowionego państwa 
łotewskiego został Polak z pochodzenia, Jānis Jurkāns, 
późniejszy wieloletni deputowany łotewskiego Saeima  
i przewodniczący Partii Zgody Narodowej. W łotewskim życiu 
politycznym uczestniczył także inny wybitny przedstawiciel 
polskiej mniejszości - Ryszard Łabanowski. Podczas działalności 
we Froncie Narodowym Łotwy ten znany dziennikarz był 
jednym z najbliższych współpracowników Ity Kozakiewicz. W 
wolnej Łotwie w latach 1998–2002 pełnił funkcję posła na Sejm 
łotewski. Po wycofaniu się z życia politycznego R. Łabanowski 
przetłumaczył na język łotewski dzieło wybitnego polskiego 
Inflantczyka Kazimierza Bujnickiego, którego jest zresztą 
potomkiem.54 Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
mniejszości polskiej na Łotwie jest obecny arcybiskup Rygi 

                                                           
52 Tamże, s. 66–73. 
53 Ita Kozakiewicz utonęła w Morzu Tyrreńskim w trakcie kąpieli 
[przyp. red.] 
54 Wywiad  z R. Łabanowskim przeprowadzony przez autorkę artykułu. 
Archiwum własne. 
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Zbigniew Stankiewicz, piastujący w latach dziewięćdziesiątych 
funkcję wiceprezesa ZPŁ. 

Mniejszość polska na Łotwie jest do dziś bardzo dobrze 
oceniana przez władze państwo łotewskiego, ale także przez 
społeczeństwo łotewskie. Łotysze doceniają zwłaszcza lojalną 
postawę Polaków w czasie odzyskiwania niepodległości.  
Ważnym elementem tych relacji pozostaje także pamięć  
o łotewsko - polskim braterstwie broni podczas kampanii 
łatgalskiej. Wyrazem tej pamięci było niedawny (06.05.2017 r.) 
udział Prezydenta RŁ Raimondsa Vējonisa w uroczystym 
sadzeniu dębów przez przy Krzyżu na Słobódce będącym 
miejscem pochówku 237 polskich żołnierzy poległych w walce  
o wyzwolenie Łatgalii z rąk Sowietów i o niepodległość Łotwy.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
55http://www.ryga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/prezydent_lotwy_posad
zil_dab_w_uznaniu_zaslug_polskich_zolnierzy;jsessionid=C2765C1D
D418B89AC76C56B854CA3401.cmsap1p, (data dostępu: 08.06.2017). 
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Mgr Marta Laskowska 
 
 

Trudne początki  
estońskiej niepodległości w 1918 r. 

 
 
Dwudziestowieczna historia Estonii nie jest prosta. Już sam 
proces uzyskiwania niepodległości, który przypadł na lata 1917–
1920, jest bardzo skomplikowany. Kiedy wreszcie wśród 
estońskich elit dojrzała myśl o konieczności proklamowania 
niezależnej republiki, okazało się, że nie pozwolą na to 
rywalizujące ze sobą o ziemie nadbałtyckie obce potęgi – 
Cesarstwo Niemieckie, biała Rosja i Sowieci. Wydawało się,  
że w starciu z tymi mocarstwami naród liczący około miliona 
ludzi nie ma szans, a więc skazany jest na podporządkowanie się. 
Stało się inaczej – Estończycy utworzyli swoje państwo i obronili 
je. Było to niezwykle ważne dla wzmacniania więzi narodowych. 
Niepodległa Estonia istniejąca w dwudziestoleciu między-
wojennym była punktem odniesienia dla narodu w trudnych 
czasach podległości Sowietom (1944–1991). Obecnie istniejące 
państwo uważa się za spadkobiercę przedwojennej Estonii. 
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia składa-
jące się na proces uzyskiwania niepodległości przez Estonię, za-
mykające się w cezurach wyznaczonych przez wybuch pierwszej 
wojny światowej oraz podpisanie pokoju w Tartu 2 lutego  
1920 r.  
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Przebudzenie narodowe w XIX w. 
 
Aby zrozumieć jednak położenie, w którym znaleźli  
się Estończycy w okresie walki o niepodległość, należy cofnąć  
się w czasie do XIX w. i przyjrzeć kwestii narodzin tożsamości 
narodowej. Elitę zamieszkującą ziemie dzisiejszej Estonii 
stanowili Niemcy. Zaczęli oni przybywać na te tereny jeszcze  
w średniowieczu – jako misjonarze lub kupcy. Prowincje 
nadbałtyckie zmieniały kilkakrotnie przynależność państwową, 
lecz w 1721 r. dostały się pod panowanie Rosji i jako jej część 
funkcjonowały prawie do samego końca pierwszej wojny 
światowej. Zamieszkujący je Niemcy zatrzymali tradycyjne 
przywileje, tzn. utrzymywali własny szlachecki samorząd oraz 
zachowana została dominująca rola Kościoła luterańskiego. 
Estończycy stanowili przede wszystkim lud pracujący  
na włościach niemieckich posiadaczy lub mieszczaństwo.  
Nie mieli żadnego realnego wpływu na władzę ani nie zabierali 
głosu w dyskusjach publicznych. Dominacja Niemców 
przejawiała się także w sferze kulturalnej. Ważne zmiany zaczęły 
zachodzić jednak w XIX w. W całej Europie był to okres 
wzrastającego zainteresowania ludowością. Ówcześni 
filozofowie, pisarze i artyści docenili znaczenie kultur innych, niż 
te reprezentowane przez elity. Lud uznano za autentyczny, 
naturalny i nieskrępowany konwenansami. Zaczął on przyciągać 
uwagę badaczy i inspirować sztukę oraz literaturę.  

Początki zainteresowania kulturą Estończyków datuje się  
na przełom XVIII i XIX w. Pierwszymi badaczami byli Niemcy, 
którzy zaczęli zbierać teksty ludowe, np. wiersze i piosenki.  
Ten zwrot wynikał z przekonania, że kultura estońska skazana 
jest na wymarcie, zostanie bowiem wkrótce wyparta przez 
niemiecką, a więc silniejszą, starszą i bogatszą. Zwyczaje ludu 
należało więc spisać, by zachować je jako źródło historyczne  
dla przyszłych pokoleń. Wśród Estończyków głębsza refleksja 
nad kulturą rozpoczęła się w latach sześćdziesiątych XIX w. 
Dopiero wtedy edukacja stała się na tyle powszechna, że mogli  
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z niej skorzystać ludzie należący do wcześniej niepiśmiennego 
estońskojęzycznego ludu. Pierwsi badacze i popularyzatorzy byli 
dziećmi chłopów. Chcieli oni nie tylko zgromadzić i opracować 
ludowe dziedzictwo, lecz także propagować je i tworzyć mu 
możliwości dalszego rozwoju. Krzewienie tożsamości narodowej 
przejawiało się w integracji Estończyków w ramach różnego 
rodzaju stowarzyszeń, np. chórów, zespołów muzycznych, kół 
zainteresowań, towarzystw samopomocowych.  

Ważną rolę w podkreślaniu wartości estońskiej tradycji 
odgrywała prasa. Należy także wspomnieć o dwóch 
pomnikowych osiągnięciach artystycznych pochodzących z tego 
okresu. Pierwszym z nich było wydanie w 1861 r. przez 
Friedricha Reinholda Kreutzwalda eposu Kalevipoeg (Syn Kaleva), 
opierającego się na estońskiej poezji ludowej i opowiadającego 
fantastyczne czyny mitologicznych herosów.  Drugim zaś – 
napisanie w 1869 r. przez Johanna Voldemara Jannsena słów 
pieśni Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Moja ojczyzna, moje szczęście  
i radość), która jest dziś hymnem państwowym. Ciągle jednak 
kultura estońska była zagrożona przez germanizację, a od lat 
osiemdziesiątych XIX w. także przez rusyfikację. Był to bowiem 
czas, gdy zauważalnie wzrosło znaczenie Cesarstwa 
Niemieckiego na arenie międzynarodowej. Rosjanie chcieli więc 
zasymilować Estończyków, by nie dopuścić do ich zniemczenia, 
co wpłynęłoby dodatnio na pozycję Niemców bałtyckich56. 

Gdy jednak spojrzy się na dane demograficzne pochodzące  
ze spisu przeprowadzonego w Cesarstwie Rosyjskim w 1897 r., 
można przekonać się, że na terytorium dzisiejszej Estonii 
Estończycy bezsprzecznie stanowili większość; obszar ten 
zamieszkiwało łącznie 960 tys. ludzi, a podział narodowościowy 
był następujący: 91% Estończycy, 4% Niemcy i 4% Rosjanie. 
Osoby innej niż estońska narodowości skupiały się przede 

                                                           
56 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Warszawa 2013, s. 78–82, 86–
89. 
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wszystkim w miastach. Przykładowo w Rewlu (dzisiejszym 
Tallinnie), największym wówczas mieście, 62,7% mieszkańców to 
Estończycy, 16,1% Niemcy a 15,6% Rosjanie. W rejonach 
wiejskich, niezależnie od części kraju, Estończycy stanowili 
ponad 90% mieszkańców. Dla okresu tuż przed pierwszą wojną 
światową nie ma oficjalnych danych statystycznych, jednak 
według szacunków Estonię zamieszkiwało wówczas ok. 1 050 
tys. ludzi, a proporcje narodowościowe wyglądały podobnie jak 
te ze spisu z 1897 r.57 
 

Pierwsza wojna światowa 
 
Z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego gubernie estońska  
i inflancka, na których terenie znajduje się dzisiejsza Estonia, 
były miejscem ważnym strategicznie, ponieważ tam mógł 
dokonać się desant niemiecki. Ziemie te trzeba więc było 
obsadzić licznym wojskiem, pobudować fortyfikacje, wznieść 
koszary i stocznie. W samym Tallinnie już przed wojną znalazło 
się 50 000 żołnierzy różnych narodowości. Gubernie nad-
bałtyckie nieprędko stały się terenem walk, ale już  
od początku wojny ich mieszkańcy odczuwali pewne trudności 
przez nią wywołane. Ponieważ wojsko potrzebowało dużych 
dostaw, wśród ludności cywilnej nastąpiły rekwizycje, pogorszyła 
się także aprowizacja. Przede wszystkim jednak zaczęło 
brakować rąk do pracy, na czym najbardziej ucierpiało rolnictwo. 
Do służby w armii rosyjskiej powołano ok. 100 tys. osób, co 
stanowiło 1/5 ówczesnej populacji męskiej tych ziem.  

Ponieważ głównym przeciwnikiem Rosji podczas pierwszej 
wojny światowej było Cesarstwo Niemieckie, mieszkający  
w guberniach nadbałtyckich Niemcy zostali potraktowani jako 
sprzymierzeńcy wrogiego mocarstwa. Z tego powodu zakazano 
im m.in. używania języka niemieckiego w miejscach publicznych, 
zrzeszania się, publikowania czasopism. Niemieckojęzyczne 
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nazwy miast zmieniono na rosyjskie, a więc np. Reval stał się 
Romanowo - Nikołajewskiem. Estońscy politycy zachęcali  
do lojalności wobec Rosji, wierzyli bowiem, że to może się 
opłacić, a Estończycy dzięki wiernej postawie zyskają w oczach 
cara. Do opowiedzenia się za Rosjanami estońskojęzyczne grupy 
społeczeństwa skłaniała także od dawna kiełkująca wśród nich 
niechęć do niemieckich elit. Z czasem wśród Estończyków 
słyszalne zaczęły być głosy o konieczności zmiany statusu ziem 
przez nich zamieszkanych. Postulowano zjednoczenie terenów  
z większością estońskojęzyczną w jedną gubernię oraz nadanie jej 
własnych organów władzy. Były to więc pierwsze oznaki 
zwiastujące wkrótce mającą się zrealizować niepodległość58.  
 

Estonia w dobie rewolucji lutowej i październikowej 
 
Wydarzenia rewolucji lutowej objęły przede wszystkim Rosjan, 
jednakże obalenie caratu ośmieliło polityków estońskich  
do starań o reformę ich kraju. Potrzeba usamodzielnienia się cały 
czas dojrzewała wśród Estończyków. Dlatego 26 marca 1917 r. 
(wg nowego stylu 8 kwietnia) wystosowano do rosyjskiego Rządu 
Tymczasowego manifest, w którym domagano się autonomii  
dla Estonii. Tego samego dnia w Piotrogrodzie miała miejsce 
olbrzymia demonstracja Estończyków, która zgromadziła ok. 40 
tys. ludzi chcących wyrazić swoje poparcie dla proponowanych 
zmian. Faktyczna zmiana ustroju została wprowadzona w życie 
30 marca 1917 r. (wg nowego stylu 12 kwietnia). Wówczas 
zjednoczono w jedną gubernię ziemie zamieszkane przez 
Estończyków oraz powołano parlament krajowy. Samorząd 
będący do tej pory przede wszystkim w rękach niemieckich 
został zastąpiony organem władzy ustawodawczej, którego skład 
kompletowano na drodze wyborów powszechnych. Ważny był 
również fakt, że urząd komisarza gubernialnego, pełniącego 
funkcję łącznika między władzami lokalnymi i tymi w stolicy, 
objął Estończyk – Jaan Poska. Zmiany te spowodowały 
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wzmocnienie pozycji języka estońskiego w życiu publicznym. 
Przyznanie Estonii autonomii zwiększyło aktywność lokalnych 
organizacji politycznych i społecznych. Zaczęła tworzyć się także 
armia.  

Do wczesnej jesieni 1917 r. większość polityków stała  
na stanowisku, że najkorzystniejsza dla Estonii jest autonomia  
w granicach Rosji. Sytuacja zmieniła się po wznowieniu ataku 
Niemiec na Wschód i zajęciu przez nie części Łotwy. Estończycy 
byli przekonani, że Rosja jest zbyt słabym krajem, bo obronić ich 
przed niemiecką okupacją. Pomocy trzeba było szukać  
na zewnątrz. Wyjściem z sytuacji mogło być stworzenie federacji 
państw bałtyckich i nordyckich. Dyplomaci próbowali 
zaznajomić polityków państw Ententy ze sprawą Estonii  
i uzyskać pomoc. Wspominano również o ogłoszeniu 
niepodległości, która mogłaby ustrzec przed okupacją.  

Zanim jednak do Estonii dotarli wzbudzający strach Niemcy, 
pojawił się inny problem zagrażający przyszłości kraju: był  
to wzrost popularności komunizmu wśród Estończyków.  
Z Rosji napływali nieprzerwanie czerwoni agitatorzy, a w Estonii 
stacjonowało też ok. 200 tys. żołnierzy różnych narodowości 
popierających Sowietów. Ludzie z powodu trudnych warunków 
aprowizacyjnych w czasie wojny byli bardziej podatni na hasła 
propagandy. Do opowiadania się po stronie Sowietów skłaniały 
także obietnice rychłego zawarcie pokoju z Niemcami,  
co dawało nadzieję na powrót do w miarę zadowalającego 
standardu życia. Sowieci byli świadomi swojej przewagi. 
Reprezentujący Komitet Wojskowo-Rewolucyjny Estończyk 
Viktor Kingissepp zjawił się 27 października 1917 r. (wg nowego 
stylu 9 listopada) u Jaana Poski i zażądał przekazania władzy. 
Komisarzowi gubernialnemu nie pozostało nic innego, jak się 
podporządkować. Zaczął się okres sowieckiej dyktatury: 
nastąpiła wymiana władz i aresztowania wśród opozycji. Sowieci 
rozpoczęli walkę z religią. Oczywiście odnosili się także 
krytycznie do kwestii niepodległości Estonii. Działalność 
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polityczna demokratycznej opozycji jednak nie zamarła. Politycy 
i wojskowi przenieśli się do podziemia59.  
 

Deklaracja niepodległości i okupacja niemiecka 
 
Na przełomie roku, gdy Estonii z jednej strony grozili Sowieci  
a z drugiej Niemcy, wszystkie demokratyczne partie uznały,  
że najlepszym krokiem będzie wydanie deklaracji niepodległości. 
Wraz ze zbliżaniem się wojsk niemieckich do ziem Estonii 
Sowieci zaczęli się wycofywać. Proklamowanie niepodległości 
miało się odbyć w pustce – po zwinięciu czerwonej okupacji, ale 
przed przekroczeniem przez Niemców estońskich granic. 
Pierwszym miastem, w którym publicznie odczytano deklarację, 
została Parnawa. Organem ogłaszającym Manifest do wszystkich 
narodów Estonii był utworzony przez podziemny parlament 
Komitet Ocalenia, w skład którego weszli Jüri Vilms, Konstantin 
Konik i Konstantin Päts. Sowieci w zasadzie ustępowali bez 
walki. Do starcia doszło jednak w Tallinnie. Po usunięciu 
okupanta na wieży Pikk Hermann (Wysoki Hermann) przy 
zamku Toompea, tradycyjnej siedzibie władz, zawieszono 
niebiesko-czarno-białą flagę. Wtedy także powołano Rząd 
Tymczasowy: premierem został Päts, a jego zastępcą Vilms.  
Na pamiątkę tych wydarzeń 24 lutego obchodzi się obecnie  
w Estonii Dzień Niepodległości. Wydanie takiej deklaracji miało 
umiędzynarodowić sprawę Estonii. Liczono, że to zatrzyma 
pochód Niemców. Tak się jednak nie stało i wrogie wojska 
znalazły się w Tallinnie już 25 lutego 1918 r. Flaga estońska 
została zastąpiona na maszcie przez cesarską. Amia nie 
napotkała żadnego oporu, a Niemcy bałtyccy witali ją z radością. 
Niepodległość Estonii okazała się więc sprawą tylko jednego 
dnia. 

                                                           
59 J. Lewandowski, Historia Estonii, Wrocław 2002 s. 168–170; T.U. 
Raun, Viron historia..., s. 127–133; S. Zetterberg, Viron historia..., s. 491–
499.  
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Niemcy wprowadzili brutalny reżim okupacyjny. Na terenie 
dzisiejszych Estonii i Łotwy powstało Księstwo Bałtyckie, które 
zostało połączone unią personalną z Cesarstwem Niemieckim. 
Znów nastąpiła wymiana kadr na najważniejszych urzędach. 
Polityków estońskich, m.in. premiera Pätsa, aresztowano  
i odesłano do obozów jenieckich. Zarządzone zostały 
rekwizycje, które pogorszyły i tak już złe zaopatrzenie ludności  
w żywność. Niemiecki stał się językiem urzędowym. Celem była 
szybka germanizacja kraju; planowano nawet sprowadzenie 
niemieckich osadników. Swoje istnienie Księstwo Bałtyckie 
zakończyło jednak w listopadzie, gdy okazało się, że wojna  
dla Niemców jest przegrana. Wycofujący się okupanci  
19 listopada 118 r. oddali z powrotem władzę estońskiemu 
Rządowi Tymczasowemu60.  
 

Estońska wojna wyzwoleńcza 
 
Nie był to koniec wojny dla Estończyków. Jeszcze w czasie 
odwrotu Niemców zaczęła się sowiecka ofensywa. W ten sposób 
rewolucja miała zostać przeniesiona na Zachód. Wojna 
rozpoczęła się 28 listopada 1918 r. zdobyciem przez Sowietów 
Narwy. Tam agresorzy ogłosili powstanie Estońskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, na której czele stanął Jaan 
Anvelt. Propaganda starała się nadać konfliktowi charakter 
wojny domowej, w której estońscy komuniści zwracają się  
do rosyjskich z prośbą o pomoc w walce z uciskającymi ich  
w kraju kapitalistami. Na zajmowanych przez Sowietów terenach 
zaprowadzono terror rewolucyjny.  

Armia estońska była tworzona w dużej mierze od podstaw  
i borykała się z dotkliwym brakiem broni. Mocną jej stroną było 
za to dowództwo. Naczelnym wodzem został doświadczony  
i ceniony Johan Laidoner. Estończycy byli jednak zmęczeni 

                                                           
60 J. Lewandowski, Historia Estonii..., s. 170–174;  S. Zetterberg, Viron 
historia..., s. 500–504. 
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długotrwałą wojną i nie wierzyli, że właśnie rozpoczynającą się 
kampanię uda się wygrać, więc niechętnie stawali do mobilizacji. 
Na początku wojny armia składała się jedynie z 2,2 tys. ludzi.  
Z tych powodów Sowietom szybko udało się zepchnąć 
obrońców głęboko na zachód. W grudniu jednakże do Estonii 
zaczęły docierać drogą morską dostawy broni z Wielkiej Brytanii 
i stan wyposażenia szybko się poprawił. Liczba żołnierzy wzrosła 
na początku 1919 roku do ok. 13 tys., dzięki czemu można było 
przygotować i przeprowadzić udaną kontrofensywę.  
Do początków lutego bolszewicy zostali z kraju wyparci. W maju 
wojna przeniosła się poza granice Estonii. Współpracowano 
militarnie z Łotyszami, a 5 czerwca na terenie Łotwy kawaleria 
estońska spotkała się z polskimi ułanami. 

Wojna nie toczyła się jednak przeciwko tylko jednemu 
napastnikowi: drugim były wojska niemieckie pod dowództwem 
generała Rüdigera von der Goltza, których cel stanowiło 
opanowanie ziem nadbałtyckich zamieszkałych przez Niemców. 
Decydująca o losach regionu bitwa sił estońsko-łotewskich  
z Niemcami toczyła się pod miastem Kieś (po estońsku Võnnu) 
na Łotwie w dniach 19–23 czerwca 1919 r. Dzień jej zakończenia 
obchodzi się dziś w Estonii jako Święto Zwycięstwa. Przegrana 
Niemców pod Kiesiem doprowadziła do podpisania zawieszenia 
broni 2 lipca 1919 r. Był to moment historyczny, ponieważ 
wówczas Niemcy zobowiązali się do wycofania swoich wojsk  
z ziem Łotwy i Estonii, a to oznaczało ostateczne zakończenie  
ich kilkuwiekowej dominacji na tych terenach.   

Wojna z Sowietami trwała jednak nadal. Estończycy niechętni 
byli kontynuowaniu walki poza granicami własnego kraju  
z powodu wyczerpania. Na zawieszenie broni nie chciały jednak 
zgodzić się państwa Ententy. Zależało im bowiem na osłabieniu 
Sowietów i przywróceniu białej Rosji. To jednak nie było  
po myśli Estończyków. Obawiano się, że odrestaurowane 
cesarstwo nigdy nie pozwoli na niepodległość Estonii. Wbrew 
własnej racji stanu Estończycy zostali zmuszeni do współpracy  
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z białą Północno-Zachodnią Armią gen. Nikołaja Judenicza. 
Rokowania pokojowe zaczęły się 5 grudnia 1919 r., ale walka na 
froncie nie ustała. Zawieszenie broni nastąpiło dopiero 3 
stycznia 1920 r., a 2 lutego podpisano w Tartu traktat pokojowy. 
Tak zakończyła się trwająca ponad czterysta dni wojna 
wyzwoleńcza Estonii. Sowieci zrzekli się pretensji do jej ziem. 
Wyznaczone granice kraju całkowicie zadowalały Estończyków. 
Obaj sygnatariusze obiecali powstrzymanie się od prób ingerencji  
w ustrój drugiej strony: dla Sowietów oznaczało to, że Estonia 
nie będzie próbować wspólnie z Ententą restytuować białej 
Rosji, dla Estonii zaś – że sąsiad nie podejmie się  ponownego 
wprowadzenia dyktatury proletariatu.  

W czasie całej wojny przez estońską armię przewinęło się ok. 
100 tys. żołnierzy, z czego 5 tys. poległo a 13 tys. zostało 
rannych. Wojna pozostawiła po sobie znaczne zniszczenia 
gospodarcze, przez co brakowało żywności. Jednak jeszcze  
w czasie jej trwania, w październiku 1919 r., udało się 
przeprowadzić reformę rolną. Państwo przejęło 97% majątków 
należących do tej pory do Niemców, dzięki czemu zniknęła 
wielka własność. Ziemie te mogli nabyć Estończycy,  
a szczególne ulgi otrzymali weterani wojenni. 15 czerwca 1920 r. 
uchwalono konstytucję, zgodnie z którą Estonia stała się 
demokratycznym państwem parlamentarnym. Prawo wyborcze 
przysługiwało wszystkim bez względu na płeć, majątek, 
wyznanie, narodowość61.  
 
 

Relacje polsko-estońskie 
 
Szereg wydarzeń zapoczątkowanych przez wybuch pierwszej 
wojny światowej przyniósł dużo zmian na mapie Europy. 
Estonię i Polskę połączyła podobna sytuacja geopolityczna – 
                                                           
61 J. Lewandowski, Historia Estonii..., s. 174–185; T.U. Raun, Viron 
historia..., s. 136–141;  S. Zetterberg, Viron historia..., s. 504–513, 521–
525. 
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znalazły się bowiem pomiędzy Wschodem i Zachodem. 
Zdaniem polityków obu państw należało rozwinąć współpracę 
między narodami tego regionu. Pierwsze, nieoficjalne jeszcze, 
rozmowy miały miejsce latem 1918 r. w Paryżu. Wielkim 
zwolennikiem integracji państw wschodniej części basenu Morza 
Bałtyckiego, a więc Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, był 
Józef Piłsudski. Jego zdaniem stworzenie takiego sojuszu byłoby 
ważne także militarnie, ponieważ umożliwiałoby ustalenie 
wspólnej strategii wobec zagrożenia ze Wschodu. W 1920 r. 
odbyły się dwie konferencje polityków państw nadbałtyckich –  
w styczniu w Helsinkach i w sierpniu w Bulduri na Łotwie.  
Nie udało się wówczas podjąć żadnych wiążących decyzji,  
ale spotkania te pokazały, że Polacy i Estończycy dzielą taką 
samą wizję przyszłości regionu. Wśród polskiej opinii publicznej 
Estonia wzbudzała bardzo dużą sympatię za to, że tak 
bohatersko stawiała czoło Sowietom. Estończycy z kolei uważali, 
że zwycięstwo pod Kieś zawdzięczają także Polakom, ponieważ 
w czasie trwania wojny wyzwoleńczej znaczne siły niemieckie 
zostały związane na polskiej zachodniej granicy.  
W Estonii wielką radość wzbudziło także zwycięstwo Polaków 
nad Sowietami pod Warszawą w sierpniu 1920 r. Uznano,  
że po takiej porażce sowiecka Rosja nie zdoła się już odbudować 
i nic nie grozi wolnej Estonii62.  

Dzieje uzyskiwania niepodległości przez Estonię są ściśle 
związane z ważnymi wydarzeniami, które wpłynęły na kształt 
niemalże całego świata, tzn. z upadkiem Cesarstwa Niemieckiego 
i Rosyjskiego oraz z rewolucją bolszewicką. Pierwsza wojna 
światowa spowodowała odrodzenie lub powstanie nowych 
krajów – jednym z nich była Estonia. Fakt, że uzyskała ona 
niepodległość, to nie tylko wynik pomyślnej koniunktury 

                                                           
62 P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 1918−1939, Warszawa 2010 r., 
s. 9–29; R. Pullat, Od Wersalu do Westerplatte: stosunki estońsko-polskie  
w okresie międzywojennym, Kraków 2003, s. 85–91. 
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politycznej – to przede wszystkim skutek rodzącej się od połowy 
XIX w. tożsamości narodowej, która przyczyniła się  
do uformowania w społeczeństwie postulatu utworzenia 
własnego państwa oraz dała determinację, by obronić je zbrojnie 
oraz zadbać o jego uznanie za granicą na drodze dyplomatycznej.  
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Wyśpiewać wolność. Odzyskiwanie 
niepodległości przez Litwinów na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

 
 

Rewolucja śpiewająca - definicja 
 
Rewolucja śpiewająca to termin powstały pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku w odniesieniu do przemian 
polityczno-gospodarczych, które zaszły na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w trzech sowieckich 
republikach – estońskiej, litewskiej oraz łotewskiej, które 
doprowadziły do odzyskania przez nie niepodległości. Rewolucja 
śpiewająca obejmowała różnego rodzaju pokojowe manifestacje, 
których jednym z dominujących elementów było wspólne 
śpiewanie, zwłaszcza pieśni ludowych i innych ważnych  
dla kultury poszczególnych narodów. Z biegiem czasu protest 
songami stały się utwory rockowe, a koncerty młodzieżowych 
grup były manifestacjami uczuć patriotycznych i wyrazem 
niechęci do władzy.  Wydarzeniami o charakterze społecznego 
sprzeciwu stawały się także przedstawienia teatralne i operowe. 
Innym skutecznym sposobem protestu mieszkańców republik 
stały się masowe manifestacje, najczęściej związane  
z upamiętnieniem ważnych historycznie wydarzeń. Ich 
kulminacją będzie Szlak Bałtycki, żywy łańcuch o długości ponad 
600 km stworzony przez Estończyków, Litwinów i Łotyszy  
w 50 rocznicę (23 sierpnia 1989 r.) podpisania tajnego aneksu 
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Ribbentrop - Mołotow przez Rosję Sowiecką i Niemcy 
faszystowskie.63 

Rewolucja śpiewająca wychodzi poza ramy klasycznej definicji 
rewolucji. Termin ten wprowadzony został przez badaczy 
zajmujących się tym okresem w historii krajów bałtyckich. Jeden 
z głównych badaczy tego zjawiska, Guntis Šmidchens w swojej 
książce The power of song definiuje rewolucję śpiewającą jako ruch 
niepodległościowy pozbawiony przemocy oraz ruch na rzecz ocalenia 
dziedzictwa64. Z kolei Witold Bereś w książce Okińczyc - wileński 
autorytet, opowieść o wolnej Litwie definiuje ją jako nietypowy ruch 
wolnościowy65. Kontynuując swoją wypowiedź autor 
dodaje: nietypowość rewolucji śpiewającej opierała się na organizowaniu 
wielu różnego rodzaju koncertów, na które przychodziły tłumy ludzi, na 
śpiewaniu tradycyjnych pieśni, dzięki czemu społeczeństwo przypominało 
sobie nawzajem historię swoich krajów66.  

Ten rodzaj pokojowego sprzeciwu miał swoje korzenie w historii 
trzech krajów bałtyckich. Proces budowania tożsamości 
narodowej Estończyków, Litwinów oraz Łotyszy w dużym 
stopniu opierał się o tradycje wspólnego śpiewu w ramach Święta 
Pieśni i Tańca organizowanego w Estonii i na Łotwie  
już od połowy XIX w., na Litwie zaś na początku XX wieku.  
W niniejszej pracy bardziej szczegółowo przedstawiony zostanie 
przebieg śpiewającej rewolucji na Litwie.  
  
 

                                                           
63 M. Michaliszyn, Początek trzeciego przebudzenia narodowego Łotwy- trzeciej 
Atmody. Odzyskanie niepodległości, Społeczeństwo i polityka, Nr3 (48) 2016, s. 
177-178. 
64 G. Šmidchens, The power of song: nonviolent national culture in the Baltic 
Singing Revolution, University of Washington Press, Washington 2013,  
s. 3. 
65 W. Bereś, Okińczyc - Wileński autorytet, opowieść o wolnej Litwie, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2015, s. 84. 
66 Ibidem, s. 84. 
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Tradycje śpiewu na Litwie 
 
II połowa XIX wieku przyniosła przebudzenie się narodów 
bałtyckich. Ogromną rolę odegrała w tym rodząca się tradycja 
wspólnego śpiewu, najpierw w tworzonych chórach i zespołach 
muzycznych, później w ramach wspomnianego powyżej Święta 
Pieśni. Repertuar tego organizowanego co pięć lat wielkiego 
wydarzenia obejmował pieśni ludowe, chóralne i pieśni 
patriotyczne, które łączyły ludzi w walce z wynarodowieniem, 
promowały jedność  i narodową kulturę. Druga połowa XIX w. 
przyniosła na ziemiach litewskich kolejną falę rusyfikacji. Język  
i kultura litewska poddawana były wielu restrykcjom. Zabronione 
było używanie języka litewskiego, a drukowanie i prze-
chowywanie książek i gazet litewskich było karane.  Nauka języka 
litewskiego mogła odbywać się jedynie potajemnie  
w domach. Represje ze strony władz carskich przyniosły zgoła 
odwrotny skutek. Naród litewski coraz silniej akceptował swoją 
potrzebę odrębności narodowej i podejmował inicjatywy mające 
na celu budowanie wspólnej tożsamości. Ważną rolę w tym 
okresie odegrało założone w 1882 roku Towarzystwo 
Miłośników Litwy, a także wydawane przez nie czasopismo 
społeczno- kulturowe Auszra, po polsku Jutrzenka. Jego główni 
redaktorzy, m.in. Jonas Basanavičius, stali się głównymi 
ideologami narodowego przebudzenia.67  

Znaczącą rolę w tym czasie odegrał wybitny litewski poeta 
Maironis, którego poezja 100 lat później miała znaczny wpływ  
na ukształtowanie się rewolucji śpiewającej na Litwie. Do wierszy 
Maironisa zaczęto komponować melodie, przez co stawały się 
one powszechnie znane. W okresie rewolucji śpiewającej na Litwie 
nabrały one narodowego i patriotycznego charakteru, jak np. 
wiersz Kur bega Šešupė (Gdzie płynie Šešupė), który stał się 

                                                           
67 Por. P. Łossowski, Litwa. Historia Państw świata w XX w., 
Warszawa2001, ss.19-26. 
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nieoficjalnym hymnem Litwy w tym okresie. Pieśń ta jest 
wykonywana podczas każdego Święta Pieśni na Litwie. 

W 1904 roku zakazy odnoszące się do kultury i języka 
litewskiego zostały zniesione, przez co litewskie życie kulturalne 
zaczęło się coraz szybciej rozwijać68. Mnożyły się inicjatywy 
mające na celu rozwijanie i popularyzację rodzimej kultury. Jedną 
z nich były spotkania Lietuviški vakarai (Wieczory Litewskie),  
na których można było usłyszeć śpiewy chórów, obserwować 
występy aktorskie i tańce69. W ten sposób ruch chóralny,  
po Estonii i Łotwie, rozwinął się także na Litwie i już  
w 1910 roku w Kownie zorganizowano litewskie Święto Pieśni,  
a pierwsze ogólnokrajowe Święto Pieśni odbyło się w 1924 roku 
również w Kownie70. W okres międzywojennym (1918-1940) 
życie kulturalne mieszkańców Litwy wreszcie mogło rozwijać 
bez ograniczeń. 

Następujące po sobie trzy okupacje (pierwsza sowiecka w latach 
1940-1941, następnie hitlerowska: 1941-1944 oraz ponownie 
sowiecka: 1944 - 1991) doprowadziły do poważnego zastoju  
w rozwoju różnych dziedzin życia tego bałtyckiego narodu. 
Trwająca prawie pół wieku przynależność Litwy do Sowietów 
niosła za sobą poważne konsekwencje dla życia gospodarczego, 
kulturowego i społecznego. Zcentralizowany system gospodarki 
związkowej przyczynił się do nadmiernej industrializacji 
gospodarki małej republiki litewskiej. Rozwój przemysłu 
przyniósł za sobą kolejne niepożądane efekty, m.in. napływ siły 
roboczej z całych Sowietów. Wzrastająca liczba rosyjsko-
języcznych mieszkańców oraz rusyfikacyjna polityka władz 
doprowadziła z kolei do deprecjacji narodowej kultury litewskiej, 
a zwłaszcza litewskiego języka. Systematycznie pogarszała się 

                                                           
68G. Šmidchens, The power of song: nonviolent national culture in the Baltic 
Singing Revolution, University of Washington Press, Washington 2013, s. 
95. 
69 Ibidem, s. 95. 
70 Ibidem, s. 95. 
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także sytuacja demograficzna w republice. Ograniczenie swobód 
obywatelskich charakterystyczne dla komunistycznego reżimu 
także budziło niechęć i sprzeciw Litwinów. W latach 
osiemdziesiątych dodatkowym czynnikiem stała się pogarszająca 
się kondycja gospodarcza w Związku Sowieckim71. 

Sytuacja demograficzna Litwy 

 Podczas II wojny światowej Litwa utraciła znaczącą część 
swoich mieszkańców - prawie  20% populacji72. Po wojnie Litwa 
straciła także 250 tys. Polaków, którzy wyjechali do Polski. 
Okupacja Litwy przez Sowietów przyniosła kolejne straty 
ludności. Podczas masowych deportacji w głąb Sowietów  
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych z terytorium 
Litwy wywieziono prawie 100 tys. ludzi.73 Koniec epoki 
stalinowskiej nie przyniósł poprawy sytuacji demo-
graficznej. Nieustanna imigracja z całego terytorium ZSRR 
zmniejszała procent ludności autochtonicznej krajów bałtyckich. 
Planowane przez związkowe władze uprzemysłowienie Litwy, 
Łotwy i Estonii powodowało, iż migrowali do nich głównie 
wysoko wyspecjalizowani fachowcy (m.in. inżynierowie) oraz siła 
robocza74. 

Gospodarka Litwy 

Stalinowska polityka ekonomiczna znacznie zdeformowała 
strukturę gospodarczą Litwy. Tak, jak inne republiki, Litwa 
charakteryzowała się gospodarką centralnie planowaną. 

                                                           
71 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 2013, s. 161. 
72 Walter C. Clemens, Baltic independence and Russian Empire, St. Martin's 
Press, New York 1991, s. 55 
73 P. Łossowski, Litwa. Historia państw świata w XX w., op.cit., s.193. 
74 J. Zieliński, Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie  
i w Estonii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, s. 81. 
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Nastąpiła przymusowa kolektywizacja wsi. Zlikwidowano małe, 
prywatne gospodarstwa, łącząc je w ogromne kołchozy,  
w których praca odbywała się zbiorowym wysiłkiem, którego 
wyniki nie przekładały się na to, co bezpośrednio zarabiał 
kołchoźnik. Mało wydajna, źle zorganizowana praca zniechęcała 
 i demoralizowała ludzi. Powszechnymi zjawiskami stały się: 
pijaństwo i ucieczki ludności wiejskiej do miast. Zbiegli chłopi 
stawali się siłą roboczą w budowanych coraz liczniej fabrykach. 
Litwa, choć zindustrializowana w mniejszym stopniu niż Estonia  
i Łotwa, została jednak połączona z systemem gospodarczym 
Sowietów. Na jej terytorium budowano filie fabryk z innych 
republik Związku Sowieckiego. W litewskiej republice sowieckiej 
zrealizowano kilka potężnych inwestycji przemysłowych, m.in. 
rafinerię w Możejkach, elektrownię atomową w Ignalinie, zakłady 
azotowe w Janowie. W latach komunizmu produkcja prze-
mysłowa na Litwie zwiększyła się prawie dwudziestokrotnie. 
Daleko w tyle za wzrostem produkcji przemysłowej szła jakość 
produkcji.75 Choć tempo wzrostu gospodarczego Litwy było 
dość dynamiczne, to jednak już w latach osiemdziesiątych władze 
sowieckie nie miały pomysłu na przeprowadzenie gruntownych 
reform gospodarczych. Chwilowe nadzieje na poprawę stanu 
gospodarki i wolności demokratyczne przyniosła ogłoszona  
w połowie lat osiemdziesiątych przez sowieckiego przywódcę  
Michała Gorbaczowa polityka przebudowy i jawności. jednak i te 
nadzieje okazały się płonne. Deklarowana jawność okazała się być 
bardzo ograniczona, wprowadzone w ramach pieriestrojki  
reformy nie były już w stanie zahamować upadku radzieckiego 
kolosa. 
 

Kwestie ekologiczne Litwy 

Intensywna industrializacja Litwy spowodowała znaczne 
szkody w środowisku naturalnym republiki. Natura w kulturze 
bałtyckiej stanowiła zawsze jedną z najwyższych wartości.  

                                                           
75 P. Łossowski, Litwa. Historia państw świata w XX w.,  op.cit., s.208. 
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W odpowiedzi na destrukcyjne działania sowieckich rządów  
na Litwie zaczęły powstawać ruchy ekologiczne. Tak ważne  
dla Litwinów kwestie ochrony środowiska przyspieszyły 
tworzenie niezależnych organizacji.  Kształtujący się masowy 
sprzeciw społeczeństwa w sprawach ekologicznych stał się siłą 
napędową do walki o odzyskanie niepodległości Litwy76. 

Język i wolności demokratyczne 

W okresie międzywojennym na Litwie rozwinięty był system 
oświaty oraz szeroko rozwinięte środki masowego przekazu77. Po 
przejęciu władzy przez Sowietów ten proces został gwałtownie 
zatrzymany, a nadchodzące lata komunizmu cechowała szalejąca 
cenzura i całkowity brak wolności słowa. Językiem urzędowym 
na Litwie stał się język rosyjski78. Władze sowieckie próbowały 
także wpłynąć na radykalną zmianę tożsamości mieszkańców 
republiki. Przeciwników obowiązującego systemu skazywano  
na karę więzienia lub wywózkę w odległe rejony Rosji sowieckiej. 
Zjawiskiem codziennym stała się powszechna inwigilacja 
społeczeństwa. Sowieckie władze przystąpiły do bezwzględnej 
walki przeciwko ostatniemu bastionowi sprzeciwu - litewskim 
partyzantom, których zwano też leśnymi braćmi. Po latach krwawej 
walki w drugiej połowie lat pięćdziesiątych ostatnie partyzanckie 
grupy zostały zlikwidowane. Obecna w każdej dziedzinie życia 
propaganda miała zatrzeć pamięć o kulturach narodowych,  
a mieszkańców republik przekształcić w lojalnych obywateli 
Związku Sowieckiego. Zakazano obchodzenia świąt narodowych 
związanych z niepodległą Litwą. Rozpoczęto też walkę 
z depozytariuszem tradycyjnych wartości - Kościołem 
katolickim. Wielu kapłanów poddano represjom, nierzadko 

                                                           
76 A. Kasekamp, Historia państw bałtyckich...op. cit., s. 169. 
77A. Lieven, Pabaltijo revoliucija: Estija, Latvija, Lietuva - kelias  
į nepriklausomybę, Baltos lankos, Vilnius 1995, s. 122. 
78 V. Urbonas, Spaudos laisvė ir pilietinė visuomenė http://www.zie 
mgala.lt/saugykla/pdf/5_urbonas.pdf (dostęp: 10.08.2016). 
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kończącym się śmiercią, społeczeństwo poddano przymusowej 
ateizacji, a kościoły przekształcone zostały w muzea. 

 
Sprzeciw społeczeństwa 

 
Terror władz, brak wolności demokratycznych, przynosząca 
opłakane efekty tak w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym 
gospodarka planowa budziły opór i niedozwolenie Litwinów. 
Pierwsze ruchy i wystąpienia dysydenckie pojawiły się już  
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Jednym  
z najbardziej znanych i tragicznych aktów sprzeciwu było 
spalenie się ucznia Romasa Kalanty79, którego pogrzeb 
przekształcił się w masową demonstrację. W latach 
siedemdziesiątych pojawiły się także pierwsze wydawnictwa 
drugiego obiegu. Do nich należały przede wszystkim Kroniki 
Kościoła Katolickiego na Litwie, informujące o sytuacji 
prześladowanego kościoła oraz czasopismo kulturalno - 
narodowe Aušra. Wpływ na ruchy dysydenckie miały także 
wydarzenia w Polsce. Zrywy niepodległościowe, zwłaszcza ruch 
Solidarność były bacznie przez Litwinów obserwowane, choć 
informacje o wypadkach przekazywano drogą nielegalną. Polska 
zresztą przez cały okres komunistyczny była dla Litwinów, 
podobnie jak i pozostałych Bałtów, oknem na świat. Z polskich 
gazet i programów telewizyjnych czerpano informacje o tym, co 
dzieje się na Zachodzie, choć i w polskich massmediach  
te  wiadomości były cenzurowane. 

Decydująca dla przebudzenia się społeczeństwa litewskiego  
i rozwinięcia działalności przez nurt opozycyjny była 
demonstracja, która odbyła się pod pomnikiem Mickiewicza  

                                                           
79

 Romas Kalanta - 1953 – 1972 – popełnił samobójstwo (samo-
spalenie) przed teatrem w Kownie w proteście przeciwko okupacji 
Litwy. W tym samym miejscu w 1940 roku proklamowano  
w 1940  r. przyłączenie Litwy do Związku Sowieckiego [przyp. red.] 
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23 sierpnia 1987 roku80. Jej  inicjatorem była grupka dysydentów: 
Antanas Terleckas, Vytautas Bogušis, Petras Cidzikas i Nijole 
Sadunaite. Manifestacja miała przypomnieć kolejną rocznicę 
podpisania tajnego protokołu Ribbentrop - Mołotow. 
Demonstracja, choć zgromadziła około kilkaset osób, które 
bardzo szybko zostały rozpędzone przez milicję, miała bardzo 
ważne znaczenie. Pomogła bowiem przełamać strach i bierność 
społeczeństwa litewskiego. Szeregi ruchu dysydenckiego  
na Litwie zaczęły się bardzo szybko poszerzać i wkrótce  
przybierze on formę masową i doprowadzi do utworzenia 
głównej siły społeczno - politycznej na rzecz przemian 
demokratycznych-  Sąjūdisu 81. 

Sąjūdis a odzyskanie niepodległości 

Litewski Ruch na rzecz Przebudowy Sąjūdis (lit. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis) to ruch społeczno-polityczny zapo-
czątkowany przez grupę twórczej inteligencji w celu poparcia 
polityki przebudowy Związku Sowieckiego prowadzonej przez 
Michała Gorbaczowa82. Sąjūdis utworzony został 3 czerwca 1988 
roku. Na wstępie utworzono grupę inicjatywną, składającą się z 
35 osób, głównie znanych społeczeństwu litewskiemu 
przedstawicieli nauki i kultury. Na początku działalności 
stowarzyszenie uznawane było przez władze sowieckie za 
poprawną ideologicznie organizację. Z czasem działania grupy 
stały się bardziej radykalne ażpo wysunięcie postulatu odzyskania 
niepodległości państwowej przez Litwę. Sąjūdis obierał pokojowe 
metody walki w ramach rewolucji śpiewającej, ponieważ radykalne 
hasła polityczne mogły spotkać się z ostrą reakcją ze strony 
władz w Moskwie83. Już w 1988 roku, od chwili utworzenia 
                                                           
80 Demonstracja odbyła się pod pomnikiem Adama Mickiewicza  
w Wilnie [przyp. red.] 
81 P. Łossowski, Litwa. Historia państw świata w XX w., op. cit., s.221. 
82Encyklopedia Historia Świata PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2008, s. 323. 
83 Ibidem, s. 323. 



71 

 

Sąjūdisu organizacja ta była wspierana przez tzw. Marsz rocka, 
który w 1987 roku został zainicjowany przez legendarne zespoły 
litewskie - Antis, Bix, Katedra oraz litewskiego ojca punka - 
Nerijusa Pečiūrę i jego zespół Už Tevynę (Za Ojczyznę). Podczas 
koncertów organizowanych przez Marsz rocka poza 
wykonywanymi utworami wyżej wymienionych zespołów 
wybrzmiewał hymn Litwy oraz powiewały zakazane flagi Litwy. 
Naród litewski budził się z głębokiego snu. Marsz ten dokonał 
przewrotu w muzyce litewskiej, uzupełnił litewską rewolucję 
śpiewającą o kolejny kluczowy element oraz poważnie wpłynął na 
życie polityczne LSRR.  

Jednym z najważniejszych i przełomowych przedsięwzięć 
podjętych przez Sąjūdis oraz powiązanych z rewolucją śpiewającą 
była wielka manifestacja 23 sierpnia 1988 roku. W kolejną 
rocznicę podpisania paktu Ribbentrop - Molotow84 w wileńskim 
parku Vingis zebrali się mieszkańcy Wilna, a nawet ludzie  
z najodleglejszych zakątków Litwy. Liczba zebranych sięgała  150 
tys. Jako cel spotkania Sąjūdis przedstawił odtajnienie faktów 
historycznych związanych z podpisaniem wyżej wymienionego 
paktu. Wysunięto także postulaty niepodległościowe, co spotkało 
się z krytyką władz sowieckich. Na wiecu organizatorzy mówili 
także o celach Sąjūdisu i charakterze jego działalności, 
krytykowali biurokrację władzy, podkreślali brak praw 
obywatelskich85. Ludzie zebrani na wiecu śpiewali znane pieśni 
narodowe oraz hymn Litwy Tautiška giesmė (Pieśń narodowa)  

                                                           
84 Pakt Ribbentrop-Molotow - umowa międzynarodowa podpisana 23 
sierpnia 1939 roku, pakt nieagresji pomiędzy III Rzeszą Niemiecką  
a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Umowa dotyczyła 
rozbioru niepodległych państw- Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii 
i Finlandii. 
85 G. Ilgūnas, Esminis lūžis, [w:] E. Manelis, R. Samavičius (red.) 
Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos: Kovo 11-oji- Lietuvos valtsybės 
nepriklausomybės atkūrimo diena, Žaltvykslė, Vilnius 2008, s. 217. 
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w szczególny sposób akcentując następujące słowa Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi (Niech światło i prawda kroki nasze wiodą)86. 

Liderem wiecu był Vytautas Landsbergis. Nawoływał  
do ujawnienia prawdy o tajnej umowie podpisanej przed  
49 latami przez Niemcy i Związek Sowiecki. Podczas spotkania 
pierwszy raz publicznie skrytykowano propagandę rosyjską, 
głównie w odniesieniu do faktu, iż państwa bałtyckie 
dobrowolnie przystąpiły do Związku Sowieckiego. W parku 
Vingis zebranym mieszkańcom Litwy deklamowali swoje wiersze 
znani poeci, np. Sigitas Geda, Virgilijus Čepaitis, Kazys Saja czy 
Jonas Kalinauskas87. Czytano również wiersze innych znanych 
litewskich twórców, np. Vincasa Kudirki, autora hymnu Litwy. 
Podczas manifestacji przemawiał również słynny i zasłużony dla 
narodu litewskiego poeta litewski Justinas Marcinkevičius. Poeta 
nazwał układ zawarty między Niemcami a Związkiem Sowieckim 
aktem okrutnego bandytyzmu międzynarodowego oraz wyśmiał 
historyków sowieckich, twierdzących, że nie mogą odnaleźć 
tajnych dokumentów związanych z tą umową.  Ponadto 
Marcinkevičius  zażądał ogłoszenia pełnego tekstu paktu  
i pozostałych protokołów. Swoje przemówienie zakończył 
tak: Niech żyje naród mogący swobodnie obcować ze swą historią88. 

22-23 października 1988 roku odbył się pierwszy zjazd Sąjūdisu. 
Podczas spotkania utworzone zostały władze ruchu  
z Vytautasem Landsbergisem na czele oraz uchwalono statut  
i program organizacji, według których Sąjūdis powstał jako 
niezależny ruch społeczny nieposiadający celów partyjnych 
 i politycznych. W nowo uchwalonym programie organizacji 
najważniejszym postulatem było odzyskanie  niepodległości 
Litwy, aczkolwiek na początku niepodległość tą postrzegano jako 
niezależność w ramach Związku Sowieckiego. 

                                                           
86L. Aleksiejūnas, 1988-ieji, tautos susirinkimas http://www. 
voruta.lt/1988-ieji-tautos-susirinkimas/[dostęp: 24.09.2016]. 
87 Ibidem. 
88 P. Łossowski, Litwa. Historia państw świata... op. cit., ss. 222-223. 
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Głównymi postulatami Sąjūdisu były: 
1. Zmiana sposobu zarządzania państwem; 
2. Usunięcie monopolu jedynej partii; 
3. Zapewnienie należytych swobód i wolności obywatelom 

państwa; 
4. Obrona praw języka litewskiego; 
5. Stworzenie nowego systemu edukacji; 
6. Potępienie zbrodni reżimu stalinowskiego; 
7. Rozszerzenie prawa własności na środki produkcji89.   

Kolejnym milowym krokiem rewolucji śpiewających był wspomniany 
już Bałtycki Szlak (lit. Baltijos kelias) zorganizowany 
przez Sąjūdis oraz Łotewski i Estoński Front Ludowy 23 sierpnia 
1989 roku. Mieszkańcy Litwy, Łotwy i Estonii, pragnąc wolności 
dla swoich ojczyzn, trzymali się za ręce łącząc takim sposobem 
żywym łańcuchem trzy stolice - Wilno, Rygę i Tallin. O tej samej 
godzinie stanęło w nim łącznie około dwóch milionów obywateli 
trzech republik nadbałtyckich, a długość łańcucha sięgała blisko 
600 km. W tzw. ludzkim łańcuchu nie było przerw, ponieważ 
władze miast i gmin ustalały miejsca, do których dowożono 
autobusami ludzi. Ludzie tych państw mieli ze sobą sztandary 
litewskie, które wówczas były zakazane, unosili ręce do góry oraz 
śpiewali patriotyczne pieśni. Jedną z nich była  pieśń Budzi się 
Bałtyk (lit. Bunda jau Baltija), która stała się hymnem bałtyckiego 
łańcucha. 

Tę niezwykłą akcję na skalę światową koordynowały litewskie, 
łotewskie i estońskie rozgłośnie radiowe, choć formalnie 
należały jeszcze do sowieckiego systemu propagandy90. 
Wydarzeniem kulminacyjnym w dążeniu do niepodległości Litwy 
było posiedzenie nowo wyłonionej Rady Najwyższej Litewskiej 
Republiki Sowieckiej z 11 marca 1990 roku. Kierowana przez 
Vytautasa Landsergisa Rada przyjęła wówczas uchwałę  

                                                           
89 Ibidem, ss. 223-224. 
90 W. Bereś, Okińćzyc- wileński autorytet..., op. cit., ss., 77- 78. 
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o odbudowie państwa litewskiego, której głównym akcentem 
było stwierdzenie: Rada Najwyższa, spełniając wolę narodu, 
postanawia i uroczyście ogłasza, że zostaje przywrócona, zniszczona w 
1940 roku przez obcą siłę, suwerenna władza państwa litewskiego91. 
Zapisy związane z przestrzeganiem praw człowieka i tworzeniem 
organizacji były również zawarte w dokumencie. Wydarzenie  
to nie zostało dobrze przyjęte przez władze w Moskwie. 
Społeczeństwo litewskie było pewne, że odpowiedź ze strony 
Związku Sowieckiego będzie głównie polegała na blokadzie 
gospodarczej bądź ucisku politycznym. Sytuacja okazała się być  
o wiele poważniejsza. Na ulicach zaczęły się pojawiać czołgi,  
w wyniku nałożonej przez Związek Sowiecki blokady 
gospodarczej w sklepach zaczęło brakować żywności i innych 
niezbędnych towarów. W ten sposób Moskwa wyraźnie chciała 
pokazać, czyj głos jest decydujący w sprawie niezależności. 
Kolejnym krokiem w coraz bardziej napiętej sytuacji politycznej 
było wprowadzenie patroli wojskowych w grudniu 1990 roku.  
Z kolei kilka tygodni później, 10 stycznia 1991 roku Gorbaczow 
oskarżył Radę Najwyższą Litwy o odbudowę w kraju stosunków 
burżuazyjnych i zażądał anulowania antykonstytucyjnych aktów. Jako 
instrument uzupełniający decyzję utworzony został prosowiecki 
Komitet Ocalenia Narodowego, którego zadaniem była kontrola 
całej Republiki. Stawało się jasne, że zbliża się konfrontacja 
Sąjūdisu z władzami centralnymi w Moskwie. 11 stycznia 1991 
roku zaczęły wyjeżdżać na ulice czołgi, słyszane były wystrzały. 
Tego samego dnia zajęto Ministerstwo Obrony Narodowej oraz 
Dom Prasy w Wilnie. W odpowiedzi na powyższe działania, 
Rada Najwyższa nawoływała swoich obywateli  
do nieuczestniczenia w akcjach organizowanych przez władzę 
sowiecką. Następnego dnia RN powołała Tymczasowe 
Kierownictwo, którego misją było kierowanie wszelkimi 
środkami obrony, mającymi na celu odparcie ataku Związku 
Sowieckiego na Litwę. Tego samego dnia na ulicach Wilna 
zaczęły gromadzić się tłumy mieszkańców, którzy byli gotowi  

                                                           
91 P. Łossowski, Litwa. Historia państw świata...op. cit.,s. 228. 
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na obronę głównych instytucji: wieży telewizyjnej, gmachu Rady 
Najwyższej, centrali telefonów międzymiastowych i in. 
Tymczasem działania wojsk sowieckich miały już miejsce  
na ulicach Wilna, a tuż przed północą stworzony przez siły 
reakcyjne Komitet Ocalenia Narodowego ogłosił o przejęciu  
w swoje ręce całej władzy, co oznaczało, że utworzona  przez 
siły niepodległościowe władza ma zawiesić swoją działalność. 
Noc z 12 na 13 stycznia 1991 roku była najbardziej krwawą  
w historii odzyskiwania niepodległości Litwy. Czołgi  
i samochody pancerne z wojskiem sowieckim ruszyły w kierunku 
zgromadzonych tłumów, dla których nierzadki jedyną bronią 
przeciwko Sowietom było wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Doszło do starć pomiędzy wojskiem sowieckim 
a bezbronnymi ludźmi. Tej nocy czternaście osób zginęło 
broniąc dostępu do wieży telewizyjnej, wielu było rannych92. 
Głównie byli to młodzi ludzie, którzy w obronie swojej 
Ojczyzny byli w stanie poświęcić życie. Jedną z takich osób była 
Loreta Asanavičiūtė93, która jako jedyna kobieta poległa w walce 
pod wieżą telewizyjną w nocy z 12 na 13 stycznia 1991 roku. 
Wieża telewizyjna została jednak zdobyta, czego dowodem było 
wkroczenie wojsk sowieckich do studia, gdzie na żywo 
przekazywana była informacja o wydarzeniach zachodzących  
na Litwie. Zdobyć gmachu Rady Najwyższej jednak się nie 
udało. W odpowiedzi na powyższe wydarzenia Rada Najwyższa 
14 stycznia 1991 roku ogłosiła sprzeciw wobec zmian, których 
dokonało wojsko sowieckie, żądając zatrzymania agresji  
ze strony Związku Sowieckiego oraz opuszczenia wszystkich 
zajętych instytucji państwowych. Domagano się również 
przejęcia odpowiedzialności za wyrządzone szkody oraz 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej winnych. Rada 

                                                           
92 Ibidem, ss.229- 231. 
93Loreta Asanavičiūtė -  22 kwietnia 1967 r. - 13 stycznia 1991 r.  Brała 
aktywny udział w Bałtyckim Szlaku oraz w spotkaniach związanych  
z dążeniem Litwy do odzyskania niepodległości. Podczas walki w nocy 
z 12 na 13 stycznia 1991 r. została przejechana przez sowiecki czołg, 
zmarła w szpitalu. 
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Najwyższa również zwróciła się do Komitetu Ocalenia 
Narodowego podkreślając jego bezprawne działanie oraz 
sprzeczność z konstytucją. Sam zaś rząd składający się  
w większości z członków Sąjūdisu kontynuował sprawowanie 
władzy94. 

Władze państw zachodnich ograniczały się wyłącznie  
do przekazywania wyrazów współczucia Litwie i nie zamierzały 
podejmować bardziej konkretnych działań wobec Związku 
Sowieckiego. Z innej zaś strony rządy Gorbaczowa również nie 
dążyły do użycia większej siły w stosunku do narodów 
bałtyckich, odbywały się jedynie liczne rokowania. Ta sytuacja 
trwała kilka miesięcy, a rzeczywistą niepodległość Litwie  
i państwom bałtyckim przyniósł paradoksalnie dopiero Pucz 
Janajewa95 w sierpniu 1991roku. 

Pierwszym państwem, które uznało niepodległość Litwy de iure 
była Islandia96. W ślad za nią suwerenność Litwy uznała Dania 
(28 lutego 1991r.) oraz Słowenia (16 maja 1991r.). Z kolei Rosja 
swoją decyzję wystosowała 29 lipca 1991 roku. 
 
Śpiewające rewolucje, które przyczyniły się do odzyskania 
niepodległości przez Litwę 11 marca 1990 roku, były nie tylko 
formą ruchu dysydenckiego, lecz przede wszystkim masową 
celebracją narodu i jego kultury, a także głębokim odrodzeniem 
tożsamości narodowej.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
94P. Łossowski, Historia państw świata...op. cit.,ss. 231-232. 
95 Pucz Janajewa - inaczej nazywany Puczem moskiewskim lub Puczem 
sierpniowym zorganizowany przez liderów KPZR 19 sierpnia 1991 roku 
jako sprzeciw wobec obejmującego rządy M. Gorbaczowa.  
96 Niepodległość Litwy de iure Islandia uznała 11 lutego 1991r. 
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