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Faustyn II (1926-1929) – kaszubskie korzenie władcy haitańskiej wyspy (2)
Co i jak pisano o Faustynie Wirkusie – narracja litewska
Zanim przejdę do tematu tej części artykułu, chciałbym kilka słów (sygnalizujących
jedynie zagadnienie) napisać o tym, jak prasa amerykańska pisała o Wirkusie. Pod koniec lat
20. XX w., gdy Faustyn Wirkus powrócił z Haiti do Stanów Zjednoczonych, stał się
w świecie znanym człowiekiem. Najpierw, oczywiście, w samej Ameryce. Co ciekawe,
w prasie amerykańskiej okresu międzywojennego, na tyle na ile mogłem się z nią zapoznać,
niemal nie zwracano uwagi na etniczne pochodzenie naszego bohatera. Dopiero w okresie
późniejszym, prawdopodobnie pod wpływem narracji polskiej, pisano o nim zwykle jako
o żołnierzu amerykańskim polskiego pochodzenia – Polish-American soldier czy Polish
American U.S. Marine. Zapewne przyczyniła się do tego narracja polska (zob. cz. 3), której
jednym z elementów było uwzględnienie jego osoby w słowniku biograficznym Who's who in
Polish America, wydanym w Nowym Jorku w 1943 r.

Hasło Wirkus Faustyn w Who's who in Polish America. A Biographical Directory of PolishAmerican Leaders and Distinguished Poles Resident in the Americas, red. F. Bolek, New
York 1943.
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międzywojennego stanowi pewnego rodzaju wyjątek w kwestii odnoszenia się do etnicznego
pochodzenia Wirkusa. Napisano w nim, że Faustyn ma od strony ojca korzenie niemieckie,

zaś od strony matki – polsko-francuskie. Prawdopodobnie artykuł odzwierciedla to, co w The
Magic Island napisał William Seabrook (zob. cz. 5 niniejszego artykułu).

W artykule, zamieszczonym na łamach The Montana Standard (Butte, Montana; 03.02.1929),
napisano w sposób następujący o rodzicach Faustyna: Wirkus, senior, was a GermanAmerican, both farmer and miner. His wife, Anna, Polish-French woman, when a Catholic
priest came to baptize her baby, little Faustin, in 1894 admitted that they hadn’t been able to
agree on a name for the infant. She begged the priest to choose one.

Prawdopodobnie poprzez prasę amerykańską, ale także (a może przede wszystkim)
przez wychodzące w Ameryce czasopisma litewskie i polskie, z postacią Wirkusa mogli się
zapoznać mieszkańcy Litwy i Polski. Na taką drogę przekazu informacji wskazują artykuły
zamieszczone w prasie litewskiej i polskiej okresu międzywojennego.
Narracja litewska pojawiła się prawdopodobnie nieco szybciej niż polska. Piszę
prawdopodobnie, gdyż ze względu na barierę językową i siłą rzeczy utrudniony dostęp do
źródeł litewskich, nie podjąłem poszukiwań na szerszą skalę. Ponadto, z uwagi na fakt, że
tzw. ślad litewski szybko okazał się fałszywy, nie było to konieczne (jednakże kwestia jest
niezmiernie ciekawa). O tym, że Litwini szybciej podjęli sprawę Wirkusa świadczą wzmianki
w prasie polskiej, które niżej prezentuję.

O Wirkusie jako Litwinie informował „Dziennik Ludowy” (nr 98 z 29.04.1929) –
wychodzący we Lwowie organ Polskiej Partii Socjalistycznej
Zaznaczyć tutaj od razy należy, że „Dziennik Ludowy” podał błędną nazwę
litewskiego czasopisma (w rzeczywistości tytuł jego brzmiał „Naujas Ņodis”), a Gonawa nie
leży na Oceanie Spokojnym, tylko Atlantyckim, a w zasadzie w jego części zwanej Morzem
Karaibskim. Istotne jest jednak to, że polska gazeta nie kwestionowała litewskiego
pochodzenia naszego bohatera.
W maju 1929 r., z pewną dozą sarkazmu (poprzez odwołanie się do osoby ówczesnego
premiera Litwy Augustinasa Voldemarasa) odnotowało informację o Wirkusie inne
czasopismo socjalistyczne (korzystające zapewne z tego, co napisał wcześniej „Dziennik
Ludowy”), tygodnik „Częstochowianin”.

„Częstochowianin”, nr 18 z 1929 r.

Co więc napisało o Wirkusie przywoływane dwukrotnie czasopismo litewskie? Nieco
ponad stronnicowy tekst prezentuję poniżej.

Artykuł o Faustynie Wirkusie, zamieszczony w czasopiśmie „Naujas Ņodis” (nr 7 z 1929 r.)
W prezentowanym tekście sugeruje się, że Faustinas Virkusas (czyli Faustyn Wirkus)
urodził się na Litwie (nie podano jednak roku), skąd jego rodzina wyemigrowała do USA
(przed I wojną światową). Wirkusowie zamieszkali w Dupont w stanie Pensylwania. Warto tu
zwrócić uwagę na fakt, że Dupont leży niedaleko Pittston, czyli miejscowości, którą Faustyn
podawał jako miejsce urodzenia (zob. cz. 1 artykułu). Dupont i Pittston administracyjnie
należą do hrabstwa Luzerne, które na przełomie XIX/XX w. stanowiło ważny okręg
przemysłowy.

(Źródło: http://pics2.city-data.com/city/maps3/cms485.png)

W czasie I wojny światowej Faustyn służył w armii amerykańskiej na Karaibach.
W artykule podano też imiona jego rodziców: Lukońius (Łukasz) i Ona (Anna). Informacje
zaprezentowane w omawianym artykule pochodziły z czasopism litewskich wychodzących
w Stanach Zjednoczonych. Dodać tu należy, że poza miejscem urodzenia i tym, że nazwisko
spotykane jest na Litwie nie podano innych argumentów przemawiających za litewskimi
korzeniami naszego bohatera.
Nowa fala zainteresowania Wirkusem wybuchła w latach 30. XX w. A to za sprawą
książki pt. The White King of La Gonave, która ukazała się w USA w 1931 r. (szerzej o niej
w cz. 5). Książka przyniosła Wirkusowi sławę i – zdaje się – pieniądze. W ciągu
kilkudziesięciu lat ukazały się liczne tłumaczenia (prawdopodobnie pierwszym było
francuskie).

Wydanie The White King of La Gonave w języku francuskim
Także Litwini dostrzegli pojawienie się tej książki na rynku, co dało sposobność, aby
jeszcze raz wspomnieć o litewskim królu Gonawy. Czy to była ostatnia publikacja litewska na
temat Wirkusa? Trudno to jednoznacznie stwierdzić.

Wychodzące w Kownie czasopismo „Lietuvos Aidas” (nr 95 z 29.04.1931) odnotowało
ukazanie się książki The White King of La Gonave.

Należy zwrócić uwagę na to, że litewski ślad w polskiej prasie odcisnął trwałe piętno,
skoro jeszcze w latach 30. donoszono, że Faustyn Wirkus jest Litwinem z Wileńszczyzny.

„Echo Sieradzkie” nr 120 z 05.05.1931
Niestety, jak już wspomniałem, bariera językowa ograniczyła możliwość bardziej
szczegółowego przyjrzenia się sprawie z litewskiego punktu widzenia. Wydaje się, jednak że
Litwini nie mieli konkretnych argumentów i pod naporem narracji polskiej (ta akurat – jak to
zobaczymy w cz. 3 i 5 artykułu – nie dbała o rzetelność faktograficzną, i często uciekała
w krainę fantazji) i po prostu odpuścili sobie Wirkusa. Znamienne, że dzisiaj nawet na
stronach litewskiej Wikipedii nie ma hasła Faustinas Virkusas. Choć prawdopodobnie to
Litwini odkryli Wirkusa, to bardziej ekspansywna okazała się ostatecznie narracja polska.
Litwini podali jednak, jak się potem okazało, właściwe imiona rodziców Faustyna,
a także ich miejsce zamieszkania i pracy w USA. W związku z tym chciałbym w kilku
zdaniach omówić znaczenie zagłębia Luzerne w stanie Pensylwania oraz przybliżyć
Czytelnikom zagadnienie litewskiej emigracji w Ameryce, zwłaszcza w kontekście relacji
z polską emigracją, co może ułatwić zrozumienie litewskiego punktu widzenia w sprawie
Faustyna Wirkusa. Może to także pomóc w lepszym zrozumieniu położenia naszych
emigrantów, gdyż w niejednym punkcie można dostrzec podobieństwa (choć ostateczny
rezultat w sferze wyboru postaw narodowych był zupełnie odmienny) w położeniu
emigrujących do Ameryki Litwinów i Kaszubów.

Stan Pensylwania na mapie USA
(Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Luzerne_County,_Pennsylvania)

Luzerne County
(Źrodło: http://en.wikipedia.org/wiki/Luzerne_County,_Pennsylvania)

Na przełomie XIX/XX w. na terenie hrabstwa Luzerne (Luzerne County) mieścił się
jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych w USA. Wydobywano tam antracyt, czyli
węgiel o najwyższej wartości energetycznej. W drugiej połowie XIX w. i na początku
następnego stulecia, na obszarze tym osiedlali się m.in. Irlandczycy, Włosi, Polacy, Litwini,
Rusini (Ukraińcy), Węgrzy, Słowacy, a także – choć nie była to liczna grupa – Kaszubi.
Między tymi grupami etnicznymi, zróżnicowanymi także pod względem religijnym,
dochodziło często do konfliktów. Przybysze, nieznający języka angielskiego, często nie
umiejący czytać i pisać, znajdowali pracę w licznych kopalniach tego okręgu przemysłowego
(zob.: http://www.pagenweb.org/~luzerne/).

Widok na jeden z ośrodków przemysłowych w hrabstwie Luzerne (1892 r.)
(Źródło: http://www.history-map.com/picture/003/pictures/Pennsylvania-Miners-Creek.jpg)

Litwini, podobnie jak wiele innych grup narodowościowych, w Ameryce mogli
zdobywać – jak ujął to w książce Życie na pograniczu i „życie pomiędzy” amerykanista, prof.
Adam Walaszek – własną świadomość narodową i kształtować tożsamość. Wspomniany
naukowiec napisał, że w Ameryce mieli do wyboru cztery scenariusze zachowań: Część
z nich zasymilowała się, przejmując kulturę polską i również w Ameryce identyfikowała się
w pełni z Polakami. (…) Z tym większą determinacją działać musiała druga grupa. Tworzyła
co prawda litewskie organizacje, nie zamyślała jednak posuwać się w tym nazbyt daleko

w swej samodzielności, a z pewnością nie zamierzała tworzyć własnych struktur kościelnych –
mówiono o nich jako o litewskich polonofilach. Grupa trzecia była silnie nacjonalistyczna –
podobnie jak polonijny kler (….) – wiązała nierozerwalnie litewskość z katolicyzmem,
podkreślając zatem, że w USA Litwini powinni tworzyć i posiadać własne parafialne
struktury, a to dlatego, by swą odrębną tożsamość silniej pielęgnować i utrzymać. Ostatnia
wreszcie, czwarta grupa pragnęła nie tylko wyraźnego oddzielenia od Polaków
w płaszczyźnie Kościoła, lecz po prostu budowy dla wszystkich Litwinów, niezależnie od ich
przekonań religijnych, odrębnej, z czasem kompletnej instytucjonalnie społeczności, która
pozwoliłaby im walczyć o wzmocnienie tożsamości narodowej oraz pełną i całkowitą wolność
oraz niezależność ziem litewskich. Adam Walaszek stwierdził, że pierwszym krokiem na
drodze do samodzielności narodowej Litwinów było odseparowanie się od grupy polskiej.
W konsekwencji takiej postawy dochodziło do napięć i konfliktów (duże znaczenie miała
tutaj także sytuacja panująca w Europie, na ojczystych ziemiach tych nacji), zwłaszcza na
terenie parafii, gdzie wspólnie zamieszkiwali Polacy i Litwini.
Praca nad rozwojem tożsamości narodowej Litwinów przynosiła efekty. W sposób
następujący opisał to (na początku XX w.) ks. Wacław Kruszka (autor 13-tomowej Historii
polskiej w Ameryce): Litwini od początku emigracji do Ameryki uważali siebie za Polaków,
z Polakami obcowali, zakładali wraz z nimi różne wzajemnej pomocy towarzystwa, budowali
kościoły itd. Nie zdawali sobie nawet sprawy, że są Litwinami, choć nie znali i często innego
języka, prócz litewskiego. Na zapytanie, kim jest, Litwin często odpowiadał, że Polakiem
pochodzącym z Rosji i katolikiem. Taka nieświadomość narodowa panowała wśród tutejszych
Litwinów aż do przybycia Jana Szlupasa [Jonas Ńliūpas (1861-1944) – litewski działacz
narodowy – D.Sz.] w roku 1885, który pierwszy zaczął pracować nad tym, aby
w nieświadomych wyrobić przekonanie, że nie są oni Polakami, lecz synami Litwy. Litwini
z początku patrzyli na Szlupasa jako na „ateistę”, który wielbi dawną pogańską Litwę i chce
zaprowadzić znowu chwalenie Perkuna. Nie brakowało zresztą i wyznawców Szlupasa, którzy
rozszerzali narodowe idee pośród współbraci. W 1899 roku przybył ks. A. Burba (…)
z diecezji wileńskiej (…). Ks. Burba był tak gorącym Litwinem, że nawet kijem gotów był
okładać litewskich robotników, a nawet młodszych księży, gdy pomiędzy sobą mówili po
polsku. (…) Otóż ks. Burba, połączywszy się ze Szlupasem, uczynił bardzo wiele dla
rozbudzenia ducha litewskiego w Ameryce. Zwoływali zgromadzenia, na których słuchaczom
wyjaśniali narodowe potrzeby litewskie. Od tego czasu zaczęli Litwini odłączać się od
Polaków, zakładać swoje towarzystwa, budować kościoły osobno od Polaków, czytać
litewskie książki. Był to początek narodowego ruchu litewskiego, który na glebie

amerykańskiej przybrał kształty wyraźniejsze i odłączył się zupełnie od polskiego łożyska
kulturalnego. Co ciekawe, niektóre środowiska polskie w Ameryce ze zrozumieniem patrzyły
na dążenia Litwinów. Tak o tym pisała w 1899 r. polska „Zgoda” (czasopismo wychodziło
w Chicago, od 1881 r.): Dążeń Litwinów – samych w sobie – nie możemy i nie mamy prawa
krytykować. Stanisław Osada, działacz polonijny,

na łamach innego czasopisma

emigracyjnego pisał w 1903 r. jeszcze dosadniej: Nie pomylę się, gdy powiem, że Litwini
w Ameryce pod względem uświadomienia narodowego, spoistości, wyrobienia politycznego
swoich przewodników stoją wyżej niż Polacy w Ameryce. Pomimo prób porozumienia
i pojednawczych gestów płynących z dwóch stron, drogi Polaków i Litwinów ostatecznie się
rozeszły w XX wieku, tak w Europie, jak i w Ameryce.
Pensylwania należała do grupy stanów, w których Litwini osiedlali się najliczniej.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że w 1894 r. powstał w Pittston, w miejscowości już
przywoływanej i związanej z rodziną Wirkusów, Litewski Klub Polityczny, do którego
przystąpiło około 100 osób. Jak prężna była diaspora litewska w Ameryce świadczy choćby
to, że aż jedna siódma książek wydrukowanych po litewsku w latach 1547-1904, ukazała się
w USA między rokiem 1875 a 1904. Rozwój litewskiego piśmiennictwa wspierało powstałe
pod koniec XIX w. Towarzystwo Miłośników Ojczyzny (Tėvynės Mylėtojų Draugija), które
na działalność wydawniczą zbierało po 5 centów miesięcznie od litewskich emigrantów.
Znaczna część wydawanej na emigracji literatury była przeznaczona dla Litwinów
w ojczyźnie (Litwa znajdowała się wówczas pod panowaniem rosyjskim – do początku
XX stulecia obowiązywał zakaz drukowania w języku litewskim).
Litwa uzyskała niepodległość w wyniku I wojny światowej. Od momentu powstania
jej stosunki z Polską, która także wówczas stała się niepodległym państwem, nie układały się
najlepiej, co mogło też rzutować na relacje między dwoma społecznościami w Ameryce.
Niepodległe państwa doceniały znaczenie i siłę swych emigrantów – mniej więcej w tym
samym czasie, w pierwszej połowie lat 30. XX w., powołano Towarzystwo Wspierania
Litwinów z Zagranicy i Światowy Związek Litwinów oraz Światowy Związek Polaków
z Zagranicy (nota bene Polacy z USA do niego nie przystąpili).
Być może sprawa Faustyna Wirkusa była jakimś elementem rywalizacji polskolitewskiej, choć – pobieżny przegląd prasy – nie pozwala raczej na wyciągnięcie takiego
wniosku. Jednak przypisanie sobie tak znanej postaci mogło być powodem do dumy,
środkiem do podtrzymywania i rozwoju tożsamości narodowej. Było to ważne dla państw,
które niedawno odzyskały niepodległość, jak i dla emigrantów, którym groziła
amerykanizacja oraz zanik własnej tożsamości.

