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Mit o początku

W epoce Odrodzenia, w której 
bierze swój początek zjawisko sarm atyzmu, Polacy  
w  sposób ostry odczuli swą odm ienność od innych  
narodów, łącznie z tym i, które zam ieszkiw ały wraz 
z nim i Rzeczpospolitą ]. Proces uświadom ienia sobie 
w łasnej samoistności, trw ający całe stulecia, był 
dwustronny; w  tej samej mierze, w  jakiej kultura  
polska zyskiwała w yrazistość na tle innych kultur, 
inne kultury nabierały wyrazistości na tle kultury  
polskiej. Odnosi się to bodajże przede w szystkim  do 
L itw y. D zieje jej sam ookreślenia są złożone i para
doksalne. W ielow iekow y w spólny los L itw y i Polski 
ukrywa przed powierzchownym  spojrzeniem  grę 
przyciągania i odpychania, wzajem nego zaintereso
wania i niedoceniania, w pływ ów  kulturalnych i po
lem iki. W łaśnie w  opozycji, lecz także w  stałym  
związku w yłaniają się niepodobne do siebie zarysy  
kultur —  litew skiej i polskiej. Ich stosunek określić 
by można jako komplementarny: każda z tych kul-

1 W. Czapliński: Wzrost poczucia narodowego w Polsce na 
przełomie XVII i XVIII wieku. — Rokoko. Studia nad sz tu
ką I połowy XVIII wieku. Warszawa 1970, s. 61.



105 M IT O PO CZĄ TK U

tur znajdowała w  drugiej sw e dopełnienie i negatyw, 
realizację wartości dla siebie zakazanych lub n ie
osiągalnych.
Polska dla L itw y była cywilizacją, uczestnictw em  w  
św iatow ym  procesie rozwoju kultury; Litwa dla 
Polski —  egzotyką i sacrum  nierzadko. Rozpatrzenie 
owej dialektyki w  całej jej pełni i diachronicznej 
ciągłości wykracza poza ram y jednego artykułu czy  
naw et książki. Lecz można tu, jak w  tekście m uzycz
nym, prześledzić kilka wątków. Przewijają się one 
przez w iele epok, ulegają zmianom na zakrętach hi
storycznych i społecznych, a jednak zachowują do 
pew nego stopnia w łasne oblicze. Jednym  z takich  
w ątków  jest współzależność pomiędzy ideologią i m i
tem  sarmackim a kulturą Litwy.
Do niedaw na dziedzina ta pozostawała poza zasię
giem  badań: dopiero ostatnio pojawiła się  pierwsza  
obszerna praca poruszająca problem odbicia sarma- 
tyzm u i baroku w  literaturze litew skiej 2. N iestety, 
autor doszukuje się tu analogii raczej na poziomie 
poszczególnych, niekiedy w yrw anych z kontekstu  
elem entów , niźli na poziom ie struktur ideologicz
nych. A przecież w łaśnie szerokie zestawienia byłyby  
najciekawsze. Sarm atyzm  przy całej jego barwności 
i oryginalności nie jest zjawiskiem  unikalnym : wcho
dzi w  krąg tradycyjnych orientacji w łaściw ych w ie
lu  kulturom, zwłaszcza wschodnioeuropejskim . Cie
kaw y jest nie tylko konkretny los sarm ackiego mitu
1 konkurujących z nim m itów  na Litwie. Rzecz za
stanawiająca: antysarm ackie system y budowano tu 
na podstawie m odelu sarmackiego  (nierzadko łączył 
je  z nim związek genetyczny); z drugiej strony czy
sto sarm ackie zapatrywania u legały nieoczekiwanej 
interpretacji. Celem naszego artykułu jest wskaza
n ie na samą m ożliwość podobnego zestawienia struk
tur; n ie wykluczone, że okaże się to pożyteczne przy 
wypracow yw aniu m etajęzyka dla sarmatyzmu.

2 L. Gineitis: Klasicizmo problema lietuvi literaturoje.
Vilnius 1972.
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W ielkie K sięstw o L itew skie było bodajże jednym  
z najoryginalniejszych organizmów w  dziejach euro
pejskich; można by je porównać do państw okresu  
w ędrów ki ludów, aczkolwiek jest ono od nich młod
sze o jakie tysiąc lat. K onglom erat ziem pogańskich  
i chrześcijańskich, piętnaście razy w iększy od tery
torium etnicznej Liitwy, daleki był od stabilności. Po 
przyjęciu chrztu żyw ioł polski, przenikając na Litwę, 
nie ty le  przystosow yw ał się do zaistniałej sytuacji 
kulturow ej, ile przyswajał ją sobie. Tak oto pogań
ski system  religijny został do tego stopnia w yrugo
wany, że jego rekonstrukcja naukowa napotyka te
raz na ogromne trudności; polonizacja w yższych  
w arstw  społecznych odbyw ała się w  szybkim  tem 
pie; stopniow o uległ polonizacji sam model społecz
ny. W szelako w łączenie L itw y do kręgu kultury eu
ropejskiej pociągnęło za sobą jej autoafirmację. Owa 
autoafirm acja w  sposób naturalny znalazła wyraz w  
m icie o  „genezie” Litwinów, odmiennej od genezy  
innych narodów.
Mit ten narodził się najprawdopodobniej w  pierw 
szej połow ie XVI w ieku 3, to jakby starszy pobraty
m iec m itu sarmackiego. D ługosz i litew scy kronika
rze podają genealogię narodu sięgającą starożytnego  
Rzymu. Prenaukowa hipoteza, objaśniająca racjonal
nie podobieństwo języka litew skiego do łaciny (ig- 
nis —  ugviis, v ir  —  vyras)  i litew skich struktur ry
tualnych do starorzymskich okazuje się praktycz
nym instrum entem  w  rękach ambitnej szlachty li
tewskiej. Feudalna Litwa określa tu nie tylko swą 
odm ienność od Polski, lecz i pewną różnicę rangi po
m iędzy obu narodam i4; nietrudno się w  tym dopa

0 For. A. Brückner: Starożytna Litwa... Warszawa 1904, 
s. 64—65; M. Zachara-Wawrzyńczyk: Geneza legendy o
rzymskim pochodzeniu Litwinów. „Zeszyty Historyczne 
UW’’ Vol. III 1963, s. 5—35; J. Jurginis: Legendos apie Uetuvi 
kilmę. Vilnius 1971.
,l Zob. J. Jakubowski: Studia nad stosunkami narodowościo
w ym i w  Litwie przed Unią Lubelską. Warszawa 1912, s. 60.
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trzyć działania mechanizm u psychologicznej rekom 
pensaty. B yłoby jednak błędem sprowadzanie całe
go zagadnienia do tego mechanizmu lub też, jak to 
się  nierzadko zdarza, po prostu do intryg dyplom a
tycznych.
Kategoria początku jest kategorią znaczącą dla 
w ielu  kultur, przede w szystkim  zaś dla kultur okre
ślających siebie w św iecie, przeżywających moment 
w łączenia do uniwersum . „Szczególna, modelująca 
rola początku i końca tekstu jest bezpośrednio zw ią
zana z najogólniejszym i m odelam i kulturowym i. 
Tak oto, na przykład, nader szerokiemu kręgowi 
tekstów  ogólne modele kulturow e nadawać będą 
ostre odgraniczenie tych kategorii (...) Akt tw orze
nia —  stwarzania —  stanowi akt inicjacji. Dlatego  
też istn ieje to, co ma początek. W związku z tym , 
utw ierdzenie swej ziem i jako kulturowo, państwo
wo i historycznie istniejącej w  średniow iecznych  
kronikach przybierze często kształt opow ieści o 
«początku» swej ziem i” 5. Skonstruowanie prehi
storii L itw y, pokazanie jej pochodzenia —  znaczyło 
w łączenie jej do rodziny prawomocnych, praw dzi-  
y^ych krajów, pozbawienie tego organizmu pań
stw ow ego odcienia efem eryczności. Przypadkom hi
storycznym  nadawano w yższy sens; samo zacofanie 
przybierało znak dodatni —  w skazyw ało ono teraz 
na starożytność i szlachetność. Mit tw orzył kraj w  
tym  sam ym  stopniu, w  jakim kraj tw orzył swoją  
m itologię.
Fantastyczna genealogia L itw inów  nie stanowi b y
najm niej w yjątku na tle  ep o k i6. Lecz takim w yją t
kiem  jest bodajże niezw ykła sugestyw ność i długi 
żyw ot tego mitu. W rozlicznych odmianach prze

5 J. M. Lotman: Struktura chudożestwiennogo tieksta. Mo
skwa 1970, s. 259—260.
6 Por. S. Cynarski: Sarmatyzm  — ideologia i styl życia. W: 
Polska XVII wieku. Państwo  — społeczeństwo  — kultura. 
Warszawa 1969, s. 221—223.
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trw ał on co na.jmniej do końca X IX  w., choć w  
ośw ieconym  XVIII w. n ie cieszył się zbytnią popu
larnością. Znamy m nóstwo jego wariantów . Tak oto 
Filip K allim ach wyprowadzał genealogię Litwinów  
od G allów , W olfgang Lazius i A lbert Kojałowicz —  
od H erulów. (Została tu  jawnie powtórzona struk
tura m itu sarmackiego, bowiem  K ojałow icz uważa 
H erulów  za elem ent napływ ow y, za w yższą warstwę 
społeczną L itwy, podczas gdy dolna jego warstwa 
składa się z Alanów.) Liczne wariacje m itu utrwa
la ły  się w  X IX  wieku —  wypadnie nam jeszcze do 
tego powrócić. Im bardziej skom plikowna i chwiej
na była stytuacja Litwy, z tym  w iększym  uporem  
podkreślano jej genezę sakralną, m ityczne usank
cjonow anie kultury litewskiej; tekst m ający takie 
pochodzenie poczytyw ano bez słowa za nieprzypad
kow y d niezniszczalny, n iekiedy za idealny i niedo
ścigniony.
Typologiczne, a po części funkcjonalne podobień
stw o m itu o pochodzeniu L itw y do m itu sarm ackie
go nie podlega wątpliwości, ich współzależność hi
storyczna jesit jednak nader niejednoznaczna.
W okresie Odrodzenia świadomość społeczna niepo
rów nanie ostrzej przeciw staw iała L itw ę i Polskę 
aniżeli w  epoce rozkwitu sarm atyzmu. Publicyści 
w skazyw ali przede w szystkim  na przeciwstawność 
dw óch m odeli państwowych; znakiem ujem nym  
opatrywano raz model litew ski (Orzechowski), in
nym  razem polski (niektórzy jego krytycy). Na pro
gu baroku Mika'lojus Daukśa po raz pierwszy  
utw ierdził opozycję Polski i L itw y jako opozycję  
dwóch ję zyk ó w ,  św iatopoglądów, różnych i równo
praw nych struktur duchow ych 7. W szelako wraz z 
rozpow szechnieniem  się sarm atyzmu tę opozycję  
usunięto. Struktura państwowa Polski i L itw y u le
gła istotnem u zbliżeniu; język litew sk i zachował się 
jedynie pośród chłopstwa i z nastaniem  wieku

J. Lebedys: Mikalojus Daukśa. Yilnius 1963.
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X V in  znalazł się na krawędzi śm ier c i8, wśród 
sz la ch ty  panował typ gente lituanus, natione polo
nus.  I L itw ini, i Polacy — przy w szystkich  tenden
c ja ch  odśrodkowych —  jęli się poczytyw ać za Sar
m atów ; już Maciej Stryjkow ski sprzyjał teorii sar
m ack iego  pochodzenia obu narodów, choć czynił 
p ew n e  koncesje na rzecz legendy rzym skiej. Rzecz 
znam ienna — starożytną Sarmację lokalizowano w  
okolicach  W ilna 9.
K u ltu ra  szlachecka okazała się zintegrowana; sztu
ka „sarm acko-barokowa”, sarmacka ze względu na  
sw ą  ideologię i sty l literatura (zazwyczaj w  języku  
polsk im ), sarm ackie zw yczaje k w itły  na L itw ie i, 
ja k  wiadom o, zachow ały siię tu dłużej niż gdziekol
wiek.. Arystokratyczny, zw iązany z wąskim  kon
tyn gen tem  społecznym  mit rzym ski został usunięty  
w  cień . W prawdzie w  dalszym  ciągu ryw alizow ał 
z sarm ackim  (można to prześledzić na podstawie 
w ie lu  św iadectw , w  szczególności w  satyrach W a
c ła w a  Potockiego i innych autorów), lecz przestał 
ju ż  być narodowotwórczym . Opozycja: Rzym —  
Sarnuacja dzieliła św iat nie w edle narodowych, lecz 
sp o łeczn ych  kryteriów: za „Rzym ian” poczytyw a
no m agnaterię, za „Sarm atów” m asę szlachecką, in
ne Sttany do tak podzielonego uniwersum  (do kate
gorii narodu) nie w chodziły  10.
Nowte próby L itw inów  utw ierdzenia swej odrębno
śc i w śród innych narodów, w łasnego specyficznego  
b ytu  historycznego, antysarm ackie w  treści, są raz 
po raz sarm ackie w  swej form ie, klim acie, stylu. 
O żyw ien ie  świadom ości narodowej L itw y odnosi się 
do początku w ieku XIX. Sarm atyzm  —  to nie sar
m a ck i mit w  wąskim  tego słow a znaczeniu, a spe
cy ficzn a  kultura sarmacka i model zachowania po

8 Por.. S. Kot: Świadomość narodowa w  Polsce w. XV— 
XVII.  „Kwartalnik Historyczny” Vol. LII 1938, nr 1, s. 24—25.
9 T. LJlewicz: Sarmacja... Kraków 1950, s. 14, 40—41.
10 -I. "Tazbir: Rzeczpospolita i świat... Wrocław 1971, s. 28.

„Rzymianie” 
i „Sarmaci1’
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zostawał podówczas na L itw ie dom inującym  syste
m ów znaków. Jest to szczególnie w idoczne na przy
kładzie wschodniej, tzn. historycznej L itw y —  Li
tw y Pana Tadeusza; wszelako również na Żmudzi 
sytuacja wyglądała podobnie. Jedna z różnic pole
gała na tym, że konserw atyw ny kult „sw ojego” 
obejm ował tu również zainteresowanie dla języka  
litewskiego. Badając kulturę tamtej epoki, natra
fiam y na L itw ie na dstny rezerwat sarmackiej m en
talności stosunkowo słabo dotknięty now ym i w p ły 
wami: prowincjonalna izolacja, przyw iązanie do 
starych tradycji, konserw atyw ny demokratyzm, po
wierzchowna, lecz pełna egzaltacji religijność, ste
reotyp wyb rannie twa i w yjątkow ości trącący dzi
wactwem  —  oto co charakteryzuje ówczesną szlach
tę. Literaturę litew ską tego okresu —  nie ukonsty
tuowaną jeszcze jako proces — tw orzy w łaśnie  
szlachta 11 i można m ówić jedynie o poszczególnych  
jej przejawach, n iekiedy ciekawych i estetycznie  
cennych, lecz odbieranych przez w spółczesnych i sa
m ych autorów jako kurioza etnograficzne. Na Żmu
dzi pisze się zazwyczaj „dla siebie”, dla kręgu naj
bliższych.
Funkcjonalnie i sty listycznie utw ory te  stanowią  
relikty baroku; wtłacza się w  nie elem enty ośw ie
ceniowe, rzadziej rom antyczne, podporządkowując 
je z reguły staremu system ow i. N iem alże w szyscy  
autorzy litew scy  tej epoki są dwujęzyczni, jak na  
przykład Antanas K lem entas (Antoni K lem ent), 
w  którego obfitej puściźnie teksty w języku litew 
skim stanowią jedynie dwa i pół procenta; albo o 
w iele bardziej utalentow ani i poważniejsi: Dionizas 
Pośka (Dionizy Paszkiewicz) i S ilvestras Valunas. 
Piszą panegiryki, epistoły, votum ,  fraszki; n iektó
rzy autorzy są jaw nie związani z klasykam i sarm a- 
tyzmu {Paszkiewicz —  z K rzysztofem  Opalińskim). 
Rzecz  ciekawa —  polskie utw ory tych pisarzy, przy

jl Gineitis: op.cit.
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całej sw ej prowincjonalności i błędach językowych, 
pozostają nader w ierne kanonom stylistycznym  i 
gatunkowym ; w  utworach litewskich kanon ulega  
rozprężeniu —  słabo rozw inięty język literacki nie 
sprzyja realizacji mode<li stereotypowych, narusza 
sty listykę, i w łaśnie dlatego utwory literackie oka
zują się o w iele  bardziej inform atywne, wytrącone  
z autom atyzm u. Zarazem rzuca się w  oczy niezbyt 
poważny sitosunek do m ow y litewskiej: używa się 
jej do figur barokowych, sarmackich konstrukcji 
m akaronicznych (celuje w  tym zwłaszcza Paszkie
wicz ze sw ym i „makaronizmami do kw adratu” —  
polsko-litew sko-łacińskim i kombinacjami języko
wym i). I kiedy proces społeczny w w ieku X IX  do
prowadza do ukształtowania się współczesnego na
rodu litew skiego, działacze tego typu odgryw ają no
w y  drama't ihisitoryczny, powtarzając częstokroć sar
m ackie gesty.
Odradza się mit o odrębnym, sakralnym pochodze
niu (i m isji) narodu. Gwoli integracji doświadczenia  
kulturow ego, zyskania pamięci historycznej, odbu
dowania L itw y na nowych —  już nie arystokratycz
nych podstawach, konieczny jes»t ,,punkt zaczepie
n ia”; odnajduje się go w  tradycyjnych legendach. 
Rozpowszechnia się znowu „rzymska teoria” i „teo
ria H erulów ”: pierwszej sprzyja Paszkiewicz, dru
giej K saw ery Bohusz (polemizuje z nią L e le w e l)12. 
Ciekawe stanowisko zajm uje Sim onas Daukantas 
(Szym on Dowkont) 13; ten pierwszy historyk piszą
cy  w yłącznie po litew sku —  utalentow any i orygi
nalny prozaik, lecz zarazem człowiek m yślący by
najm niej niezgodnie z normami pozytyw istycznej 
nauki w ieku X IX  —  usiłow ał połączyć, skontam ino-

12 J. Lelewel: U wagi nad rozpraw ą  K saw erego  Bohusza o p o 
czątku narodu i ję z yk a  li tewskiego.  Poznań 1844; D. Pośka. 
Ratai. Vilnius 1959.
13 Z obfitej literatury poświęconej mu powołamy się na naj
nowszą monografię: V. Merkys: Simonas Daukantas.  Vilnius 
1972.

Szukanie
odrębności
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wać najróżnorodniejsze tradycje dotyczące „począt
ku”: natrafiam y więc u niego na tw ierdzenie, iż ła
cina „nie różni się od języka litew skiego i żmudz- 
kiego” (twierdzenie tym  dziw niejsze, że łacinę 
Daukantas dobrze znał), i na m it o  Herulach, przy
ozdobiony prenaukowym i etym ologiam i, i na aluzje 
o związkach L itw y ze starożytnym i Indiami (osta
tni wariant „mitu o genezie” okazał się bardziej ży 
w otny i w  świadom ości mas pokutuje do dziś dzień). 
Owa mitotwórczość znalazła jednak skrajny wyraz 
później, w  drugiej połowie X IX  w. Działacze now e
go pokolenia, w  zasadzie odznaczający się trzeźwo
ścią m yśli, stw orzyli teorię godną W ojciecha Dem - 
bołęckiego; twierdzono, że po litew sku m ów ili w  ra
ju prarodzice rodzaju ludzkiego, w  imionach an
tycznych doszukiwano się rdzeni litew skich  (Olimp 
kojarzono ze słowem  uola  —  skała, Spartak z w y
razem spartus  —  szybki itd.). Stopień nasycenia re
liktam i m itologicznego m yślenia typu sarm ackiego 
był znaczny.
Podobieństwo szlacheckiej, a później chłopskiej „li- 
twom anii” z szlacheckim  sarm atyzm em  nie spro
wadza się jedynie do tego rodzaju zbieżności. Nowa 
struktura ideologiczna w  znacznym stopniu po
wstała z odziedziczonego modelu. Kultura litewska, 
tworzona w  skrajnie trudnych warunkach, począt
kowo m usiała być z konieczności tradycjonalistycz- 
na. Kultura taka ma tendencję do herm etyzmu; 
dopatruje się w  czasach m inionych „idealnego tek
stu”, „pełni praw dy”, historia jest dla niej stopnio
wą utratą owej p e łn i14 (choć w  zasadzie pełnia mo
że i powinna być przywrócona). Trudność polega na 
zlokalizowaniu „idealnego tekstu”. Inteligencja li
tewska w  połow ie w ieku X IX  wypracowała dwa 
wyraźnie przeciw staw ne sobie modele: pełnia praw
dy, „geneza L itw y”, illud tem pus  dotyczyły zupeł

14 Zob. J. M. Lotman, A. M. Piatigorsfci: Tiekst i funkcja. 
W: III letnia szkoła po wtoricznym modielirujuszczim sis- 
tiemam, tiezisy. Tartu 1968, s. 79.
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nie różnych sytuacji — albo (najczęściej) prehisto
rii, albo też (rzadziej) zintegrowanego św iata kul
tury Rzeczypospolitej.
Tendencja pierwsza w iąże się z im ieniem  wspo
m nianego historyka Daukantasa. Daukantas w ycho
w any został w  sarm acko-litewskiej atm osferze 
Żmudzi, lecz zarazem w  romantycznej atm osferze 
U niw ersytetu  W ileńskiego (najprawdopodobniej 
zw iązany był z filomatam i). W książkach sw ych  
Daukantas podkreśla momenit ew olucji świata; u le
gającem u nieskończonym  zmianom uniwersum  
dw óch w zajem nie oddziaływających na siebie sił —  
kultury i przyrody —  przeciw staw ia pierw otny  
idealny stan, nie zw iązany z określoną epoką, jak
by pozostający poza czasem historycznym . Człowiek  
i  natura w  ow ym  idealnym  stanie statycznym  nie  
są od siebie rozdzieleni. Taka jest pierwotna sak
ralna Litwa —  kraj żyjący życiem  suw erennym  i 
naituralnym, toczącym się w  m itycznej przestrzeni 
lasów . Ideał ten poczytuje się za negację w spółcze
sności w e w szystkich jej istotnych oznakach i po
działach. Wiadomo, że sakralność przeszłości litew 
skiej podkreślali wówczas także polscy rom anty
cy 15, w szelako kontekst jest tu zasadniczo od
m ienny.
Unia z punktu widzenia Daukantasa —  to zjawisko 
skrajnie negatyw ne, coś na kształt grzechu p ierw o
rodnego; to w łaśnie unia przerzuciła L itw ę z epoki 
m itologicznej do historycznej, w łączyła do pełnego  
sprzeczności św iata Zachodu, oznaczała wym arcie 
i rozkład barwnego, niczym  nie skrępowanego bar
barzyńskiego życia. Sarm atyzm  —  to koniec złote
go w ieku, odchylenie od normy, odejście od w e
wnętrznej samoistności, harmonii i prostoty, rów no
wagi duchowej i szlachetności obyczajów. Jedyne co 
pozostało po epoce sakralnej —  to język; co praw

15 Z nowych prac poruszających ten temat zob. M. Piw iń- 
ska: Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973, s. 
48—49.
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da, tym samym epoka ta jest im m anentnie obecna 
w  św iecie (dzisiejszym), bowiem  język m ieści ją w  
sobie bez reszty. System  Daukantasa, który stosun
kowo słabo oddziałał na sw ych w spółczesnych, stał 
się podstawowym  m odelem  znaków dla następnego  
pokolenia; wielokrotne jego refleksy zaobserwować 
można w najnowszej literaturze litew skiej, n ie po
mijając współczesnych doświadczeń awangardo
wych (R. Granauskas i in.).
0  w iele bardziej złożony i jaskraw y jesit przypadek  
innego wybitnego ideologa —  Antanasa Barana- 
uskasa: to św ietny  przykład tego, jak model sar
macki, interpretowany przez nową epokę, obraca się 
przeciwko samemu sobie 16.
Antanas Baranauskas (Antoni Baranowski) —  chłop 
z pochodzenia, który został biskupem sejneńskim  
— wypracował na w łasny użytek  czysto sarmacki 
typ m yślenia i zachowania. Sam tekst jego żywota  
ma w sobie coś barokowego: w łaściwa mu jest asce
tyczna religijność i skłonność do napuszenia celeb
ry, fanatyczna nietolerancja; oddaje się różnorod
nym, zazwyczaj dyletanckim  zajęciom naukowym . 
W swych utworach literackich Baranauskas w ystę
puje jako stanowczy zw olennik unii. Dla niego, jak
1 dla Daukantasa, istotny jest m it genezy L itw y, 
illud tempus,  m ityczna przestrzeń (z tą samą sym 
boliką lasu — stróża i gwarancji „stanu organicz
nego”): wszelako idealna Litwa Baranauskasa —  to 
przede w szystkim  Litw a wieku XVII; tam jej g łów 
na sankcja.
Praw dziwie istotne m iały być n ie separatystyczne  
(pogańskie), lecz uniw ersalne wartości. Historiozofia  
Baranauskasa stanowi odprysk historiozofii sarm ac
kiej: utożsamia on pierw iastek narodow y z wiarą, 
w  wydarzeniach z czasów m inionych i teraźniej
szych dopatruje się bezpośredniej ingerencji tran

10 Podstawowa praca o Baranauskasie wyszła spod pióra 
R. Mikśyte: Antano Baranausko kuryba. Vilnius 1964.
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scendentalnej, głosi m esjanistyczną rolę Polski w  
stosunku do L itw y, a w  ślad za tym  rów nież Li
tw y  w  stosunku do innych krajów; w  jego kon
cepcji historia profana charakteryzuje się przezro
czystością dia historii sakralnej. Życie w e w spól
n ym  państw ie poczytyw ane jest za dar niebios. 
Trudno znaleźć bardziej sarmacką apologię Rzeczy
pospolitej niźli w  Ostatnim  kapaniu, księdze, któ
rej autorstwo w spółcześni przypisyw ali Barana- 
uskasowi (jeśli nie on jest jej autorem, to n iew ąt
p liw ie w  pełni solidaryzował się z jej zawartością): 
m owa tu i o „złotej w olności”, i o całkow itym  rów 
nouprawnieniu obu narodów —  ośw iecicielk i Polski 
i  ośw ieconej L itw y —  i o idealnych cnotach tra
dycyjnej szlachty, i o perm anentnej św iętej pomocy 
w  obronie „pryncypiów  katolickich”.
Ta sama struktura ideologiczna wyraźnie daje znać 
w  wierszach Baranauskasa — szczególnie w  Karze  
bożej i łasce i w  powszechnie znanej, choć nigdy in 
extenso  nie opublikowanej P odróży do P etersbur
ga; przywiązanie do tradycji i  dawnych czasów, 
graniczące z gw ałtow ną ksenofobią, absolutna w ia
ra w  posłannictwo i szczególne przeznaczenie sw ego  
narodu w  sposób naturalny wyraża się tu w  jak naj
bardziej barokowym kształcie. Baranauskas hiperbo- 
lizuje, alegoryzuje, kojarzy ze sobą rzeczy, które 
kojarzyć się n'ie dają, nasyca w iersz konceptam i i 
biblijnym i toposami, likw iduje opozycję: m istycyzm  
—  naturalizm, rozw ija gatunek „dialogu”, św iado
m ie wprowadza makaronizmy. Stop apokalipsy, 
opisu barokowego i folkloru, stworzony przez 
Baranauskasa w  Podróży do Petersburga, stanowi 
niew ątpliw ie jedną z najciekawszych —  jeśli nie 
jedną z najcenniejszych —  kart literatury li
tewskiej.
Recepcja w ierszy Baranauskasa —  a pew nym  stop
niu, nawiasem mówiąc, i M ickiewicza —  m iała cha
rakter paradoksu. Pokolenie „litw om anów” w łączy
ło je do sw ego system u. Dem okratyczne i  narodo-

... apologia 
Polski
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we odrodzenie Baranauskas —  wraz z w ielom a pol
skim i działaczami —  poczytyw ał za herezję, a w  

Baranowski najlepszym  wypadku —  za infantylne, igraszki;
przyw ódcy zaś ow ego odrodzenia karm ili się w ier- 
szami jego młodości, cytow ali je i ku św iętem u obu
rzeniu sędziw ego autora publikowali w  w ydaniach  
sw ych dzieł. Zaszło jakby rozdwojenie osobowości, 
przeciw staw ienie dwóch jej czasow ych przekrojów: 
m łody poeta Baranauskas okazał się inspiratorem  
ruchu, który w  żadnej m ierze nie cieszył się przy
chylnością starego biskupa. Jego teksty  n iezależ
n ie od jego woli nabrały now ego znaczenia, znacze
nie to *zaś było przede w szystk im  dziełem  języka, 
w  którym  były  pisane. Ruch okazał się zdolny 
do w ykorzystania obcego dla siebie m ateriału —  
przestarzałego polsko-litew skiego m esjanizm u się
gającego XVII wieku. Kategoria illud tem pu s  w ten
czas odchodzi w  niebyt: kulturze, która się rzeczy
w iście narodziła, niepotrzebny jest m it o genezie.

przełożył René Sliwowski


