35
Litteraria XXXVII, 2009
PL ISSN 0084-3008

EWA GRZÊDA
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wroc³awski

O ¯MUDZKIM BAUBLISIE
I TWÓRCZOCI DIONIZEGO PASZKIEWICZA (DIONIZASA POKI)
Dêbie Mój luby, Dêbie mój kochany,
Milsze mnie Twoje ni¿ Pa³aców ciany,
Ty w smutnej chwili jedyn¹ Pociech¹,
Jam wtenczas wesó³, kiedy pod tw¹ Strzech¹1.
(1812)

Powy¿sza inwokacja do dêbu autorstwa Dionizego Paszkiewicza  Dionizasa Poki (zm. 18302) zosta³a umieszczona na górnej tafli drzwi do zjawiskowego muzeum zaaran¿owanego we wnêtrzu suchego pnia pomnikowego
drzewa, zwanego na ¯mudzi Baublisem. Wydaje siê ona szczególnie interesuj¹ca w kontekcie przenikania siê litewskiej i polskiej tradycji na obszarze
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w pierwszej po³owie dziewiêtnastego wieku. Stanowi dobry przyk³ad dyskursu interkulturowego, który zaistnia³ w ówczesnym pimiennictwie litewskim i polskim, stanowi¹c wa¿ny element w procesie kszta³towania siê zrêbów nowoczesnej to¿samoci ludnoci zamieszkuj¹cej pó³nocnowschodnie obszary dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów,
u progu procesu okrelanego mianem litewskiego odrodzenia narodowego.
Postawa i dzia³alnoæ Paszkiewicza wydaje siê w tym kontekcie godna szczególnej uwagi. Nale¿a³ on bowiem do grona twórców zaanga¿owanych w propagowanie idei spoistoci i integralnoci wielokulturowego dziedzictwa zarówno dawnej, jak i wspó³czesnej mu Litwy. Urodzony na ¯mudzi w drugiej
po³owie XVIII w. potrafi³ dostrzec odrêbnoæ i specyfikê tego regionu, co
podkrela³ niejednokrotnie w twórczoci poetyckiej, uprawianej w jêzyku li1
Wiersz Dionizego Paszkiewicza umieszczony na drzwiach do muzeum urz¹dzonego
w pniu pomnikowego dêbu rosn¹cego niegdy w maj¹tku Bijotai na ¯mudzi przez w³aciciela
maj¹tku na terenie, którego rós³ Baublis, twórcy pierwszego muzeum na terytorium ¯mudzi zaaran¿owanego w wydr¹¿onym pniu drzewa. Po renowacji obiektu dokonanej w latach dwudziestych XX wieku napis pozosta³ na swoim miejscu. Obecnie wymaga ponownej konserwacji.
2
Wed³ug monografisty ¿ycia i twórczoci Paszkiewicza Micha³a Brensztejna data jego urodzin budzi wiele kontrowersji. Na nagrobku w Ko³tynianach widnia³ rok 1775, ale s¹ tak¿e wersje
mówi¹ce o roku 1747. Rozbie¿noæ dotyczy a¿ 28 lat. Por. M. B r e n s z t e j n, Dionizy
Paszkiewicz. Pisarz polsko-litewski na ¯mudzi, Wilno 1934, s. 8.
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tewskim, zachowuj¹c jednoczenie otwartoæ na wp³ywy zewnêtrzne, przede
wszystkim na tradycjê, kulturê i jêzyk polski, który w tym czasie by³ na ¯mudzi jêzykiem kultury wysokiej. W tym kontekcie oczywisty wydaje siê fakt,
¿e Paszkiewicz, jako przedstawiciel pokolenia prze³omu XVIII i XIX w. by³
poet¹ dwujêzycznym.
Micha³ Brensztejn  autor monografii ¿ycia i twórczoci w³aciciela s³ynnego Baublisa, s³usznie zauwa¿y³, i¿:
[Paszkiewicz] traktuj¹c oba jêzyki równorzêdnie, to w jednym, to w drugim myli swe
wyra¿a³, zmuszaj¹c niejako swe otoczenie równie¿ do równorzêdnego ich stawiania, co zreszt¹
na ¯mudzi nie by³o ani zbyt trudnym ani dra¿ni¹cym.
Oczywicie, pragn¹c rzecz jak¹ rozpowszechniæ poza granicami ¯mudzi, zainteresowaæ
ni¹ ko³a naukowe nie tylko warszawskie, lecz nawet wileñskie, nie móg³ zamykaæ siê w ciasnych
granicach jêzyka, za czasów Paszkiewicza jeszcze w s³owie drukowanym niewybiegaj¹cego poza
ksi¹¿ki treci dewocyjno-religijnej, a d³ugo jeszcze maj¹cego oczekiwaæ na pierwsze czasopismo.
Dlatego te¿ wszystkie swe artyku³y o charakterze naukowym drukowa³ w jêzyku polskim, jêzyk
litewski rezerwuj¹c dla utworów poetyckich, które imiê Paszkiewicza wprowadzi³y do Panteonu
zas³u¿onych twórców pimiennictwa narodowego litewskiego, stawiaj¹c obok Krystyna Duonelaitisa, Szymona Staniewicza, Antoniego Strazdelisa, Szymona Dowkonta i innych póniejszych3.

Nie ma pewnoci czy nale¿a³ Paszkiewicz do zacnego grona absolwentów renomowanego kolegium jezuickiego w Kro¿ach4, natomiast wiadomo,
¿e przez kilka lat pracowa³ jako adwokat w Rosieniach (Raseiniai). Od 1790
roku mieszka³ w maj¹tku Bordzie-Bijoty (Bijaty), na terenie którego rós³ monumentalny, uchodz¹cy w okolicy za tysi¹cletni, d¹b nazywany przez tamtejsz¹ ludnoæ Baublisem. Wed³ug opinii dziewiêtnastowiecznych historyków
móg³ on byæ jednym z drzew kultowych, czczonych w czasach pogañskich na
obszarze dawnej ¯mudzi5. Po jego ciêciu w wydr¹¿onym pniu drzewa Paszkiewicz urz¹dzi³ altanê i przekszta³ci³ nastêpnie w pierwsze na ¯mudzi muzeum, we wnêtrzu którego urz¹dzi³ gabinet staro¿ytnoci Litewskich6. Jak
podaje Mieczys³aw Jackiewicz:
M. B r e n s z t e j n, op. cit., s. 19-20.
Ibidem, s. 11-12.
5
Teodor Narbutt podawa³ np.: S¹ w powieciach gadki o dêbach wró¿¹cych nieprzestarza³e nawet. Dêby wydawa³y g³osy i odpowiada³y na zapytania. Zapewne w wyróchlinach czêsto
w takich drzewach starych bywaj¹cych przesiadywaæ musia³ jaki oszust. Taki d¹b nazywa³ siê
Baublis. Kronikarze o podobnych rzeczach donosz¹, m.in. Kaspar Schütz [ ] powiada. »W drzewach dêbowych i bzowych przemieszkiwali ni¿si Bo¿kowie, to jest czarci, którzy prostemu ludowi dawali siê w nich s³yszeæ, dla utwierdzenia tej zabobonnoci. Kto wiêc skargi zanosi³, albo
doradzenia ¿¹da³, odbiera³ odpowiedzi« cyt. za: T. N a r b u t t, Dzieje staro¿ytne narodu
litewskiego, t. 1, Wilno 1835, s. 274; Zob. tak¿e: E. G r z ê d a, Baublis i drzewo Jowiszowe.
Kilka uwag o dendrologii Adama Mickiewicza, [w:] Adam Mickiewicz i kultura wiatowa, ksiêga 2, pod red. J. Bachórza i W. Choriewa, Gdañsk 1998, s. 187-198.
6
M. J a c k i e w i c z, Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku, Olsztyn 1993, s. 42.
3
4
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Wnêtrze Baublisa wype³nia³y zbierane pracowicie przez Pokê zabytki ¿mudzkie i pami¹tki narodowe, pocz¹wszy od wykopalisk z Milþinø kapai a koñcz¹c na starodrukach i portretach. S¹dz¹c ze spisu tych przedmiotów, og³oszonych w 1823 r. przez Kajetana Niezabitowskiego, nie by³ to zbiór jednolity. Zgromadzone przez Pokê osobicie i znoszone mu przez przyjació³ i s¹siadów przedmioty sk³ada³y siê na amatorski »gabinet osobliwoci«. Po mierci Poki
maj¹tek jego wraz z Baublisem i zbiorami w nim zawartymi by³ pod »opiek¹« ró¿nych sukcesorów i pod koniec XIX wieku niewiele zbiorów ocala³o7.

Z kolei Micha³ Brensztejn zwraca³ uwagê na osobliwe dla Paszkiewicza
zami³owanie do drzew. Pisa³ w zwi¹zku z tym:
Dionizy [Paszkiewicz] szczególnie ukocha³ drzewa. Nie tylko dla upamiêtnienia wypadków radosnych lub smutnych sam w³asnorêcznie je sadzi³ i znaczy³, lecz na ju¿ rosn¹cych, zw³aszcza starych piêknych okazach, wyrzyna³ daty i imiona przyjació³ a nawet krótkie wierszyki
okolicznociowe lub m¹dre sentencje. Ten gaik przydomowy, nazwany przez niego czule moim
ogródkiem, by³ dlañ chronologi¹ zdarzeñ, kronik¹ domow¹, któr¹ z drzew poszczególnych, niby
z kart zaklêtej ksiêgi, odczytywaæ mogli najczêciej tylko sami Paszkiewiczowie, z czasem za
ju¿ nikt odcyfrowaæ nie potrafi³.
A nad tym pe³nym dziwów »ogródkiem« panowa³ Baublis, ów tysi¹cletni wydr¹¿ony pieñ
dêbowy z wyciêtymi w nim drzwiami i okienkami, przykryty daszkiem i zamieniony przez Paszkiewicza na wygodn¹ altanê8.

Nie sposób w tym momencie nie przywo³aæ, jako istotnego kontekstu kulturowego odsy³aj¹cego do krêgu lokalnej tradycji i mitologii, fragmentu nieukoñczonego poematu o Wallenrodzie autorstwa Juliusza S³owackiego, w którym Halban nakazuje grupie wiêtych starców ryæ na drzewie tajemne zaklêcie
dotycz¹ce przysz³ego zmartwychwstania Litwy:
Lecz Halban miesza ciche starców zaduman[ie].
»Litwa«  rzecze »ostatni raz narodem wstanie
I duchy siê zobacz¹ w dwóch duchach obroñcach,
A potem siê rozlec¹  po gwiazdach i s³oñcach
Po dawne wiary swojej jasne tajemnice
Te pójd¹ w ziemiê inne na smêtne ksiê¿yce,
Inne.. w têczach po dziwny kwiat kolorów [wie¿y],
Z³oty jak s³oñce jasny jako krew ryce[rz]y
Inne w drzewne siê wtrumni¹ konary i [spoczn¹]
A¿ przyjdzie czas ¿e wszystkie spod [kory wyrosn¹]
I zawezwane w cerkwi na tajemne mia[no]
Wszystkie  jak dzi jestemy ko³em, z[martwychwstan¹].
To powiadam abycie tutaj gdzie na drze[wie]
Zapisali to imie, o którym nikt nie wie,
Które tu kor¹ czarn¹ zaronie  na lata,
Smêtne, krwi¹ kupowane u ca³ego wiata,
A nam spokojne od tej mêki uwolnionym,
A¿ czas przyjdzie na niebie, czarnym i czerwonym«
7
8

Ibidem, s. 45.
M. B r e n s z t e j n, op. cit., s. 16.
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To rzek³ i razem w kole ci ojcowie starzy
Co pisali na drzewie 9.

Rycie inskrypcji na trwa³ym materiale, skale a nawet ¿ywym drzewie, korespondowa³o z sentymentalnym kultem pami¹tek10. W tradycji romantycznej
nabiera³o jednak tak¿e znaczenia rytualnego. Obecnie na dolnym skrzydle
drzwi do muzeum Baublisa znajduje siê drugi wiersz Poki sygnowany dat¹
1812:
Jam ten Ogródek m¹ Rêk¹ sadzi³,
Przy swojej Chatce na w³asnej Grzêdzie
Jam Ciebie Dêbie stawi³ wyg³adzi³
Powiedz Przychodniu Choæ mnie nie bêdzie
Roku 1812 Dionizy Paszkiewicz.

Wed³ug Brensztejna utwór ten mia³ byæ umieszczony równoczenie na
kwadratowej tablicy z czerwonego kamienia (tablica ta stanowi³a wyposa¿enie
muzeum Baublisa), obok kilku innych wyrytych rêk¹ Paszkiewicza fragmentów poetyckich w³asnego autorstwa11. Co wa¿ne w obu przypadkach by³y to
przek³ady z jêzyka litewskiego. Bior¹c z kolei pod uwagê materia³, na którym zosta³y one zapisane, mo¿na stwierdziæ, i¿ mia³y poniek¹d charakter duchowego testamentu poety. Forma drewnianego czy kamiennego epigrafu na
obszarze Europy Pó³nocnej mog³a nasuwaæ skojarzenia z tradycj¹ runiczn¹.
W polskim romantyzmie nawi¹zywa³ do niej cytowany ju¿ wczeniej Juliusz
S³owacki. W nieukoñczonym fragmencie Ksiêgi Legend Króla Ducha pogañska wieszczka ods³ania³a np. tajemnice pisma umieszczonego na drewnianej
korze:
A wtem na zgliszczu tem jaka kobieta
Ca³a ubrana w bluszcze i powoje,
Jakoby szat¹ kwiatami okryta
I p³ótnem wziê³a ksiêgi troje,
I widaæ by³o, ¿e ze rzedniej czyta,
A czasem tylko piêkne myli swoje
I napisan¹ rzecz na korach drzewa
Okiem rozwieca i w ustach rozgrzewa12.
9
J. S ³ o w a c k i, Konrad Wallenrod. Fragment poematu, [w:] I d e m, Dzie³a wszystkie,
pod red. J. Kleinera, przy wspó³udziale W. Floryana, t. 13/2, Wroc³aw 1963, s. 208.
10
Por. np.: I. O p a c k i, Pomnik i wiersz. Pami¹tka i poezja na prze³omie owiecenia
i romantyzmu, [w:] I d e m, W rodku niebokrêga. Poezja romantycznych prze³omów, Katowice 1995, s. 126-172.
11
Podajê za: M. J a c k i e w i c z, op. cit., s. 46.
12
J. S ³ o w a c k i, Król-Duch, [w:] I d e m, Dzie³a wszystkie, t. 17, pod red. J. Kleinera
i W. Floryana, Wroc³aw 1975, s. 345.
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Podobnie w innym fragmencie poematu gularz odczytywa³ z kory lipowej ewangeliê rodu13.
Paszkiewicz utrwalaj¹c zatem polskie przek³ady w³asnych wierszy na kamiennych p³ytach i dêbowych deskach, a tak¿e o czym sam nadmienia³, na
pniu ¿ywego drzewa (dêbu), obok którego stanê³a altanka z Baublisa, przekszta³ca³ jednoczenie jakoæ przestrzeni, w której siê te obiekty znajdowa³y, nadaj¹c jej sankcje mityczne. Mo¿na j¹ tak¿e i dzisiaj uznaæ za rodzaj enklawy waloryzuj¹cej i ocalaj¹cej dziedzictwo litewsko-polskiej tradycji.
Paszkiewicz, o czym nie nale¿y zapominaæ, by³ autorem pierwszego s³ownika litewsko-³aciñsko-polskiego, wzorowanego na s³ynnym polskim s³owniku
autorstwa Bogumi³a Samuela Lindego. Prowadzi³ te¿ szerok¹ korespondencjê z wybitnymi przedstawicielami owiaty i nauki polskiej, wród których nie
zabrak³o Jochima Lelewela i Tadeusza Czackiego. Jako literat pozostawa³ pod
wp³ywem polskiej poezji owieceniowej, dokonuj¹c licznych przek³adów
wybranych dzie³ literatury polskiej na jêzyk litewski14.
Jednym z najstarszych, zachowanych do dzisiaj utworów Paszkiewicza,
co wydaje siê istotne, jest pamfletowe epitafium dla Króla Augusta Poniatowskiego Uraas Stanislavui Poniatovskiui Karliui Lenkø (Napis Stanis³awowi Poniatowskiemu królowi Polski), napisane najprawdopodobniej w ostatnich
latach XVIII wieku po rozbiorze Rzeczypospolitej na wieæ o mierci króla.
Badacze twórczoci Paszkiewicz przypuszczaj¹, ¿e by³ to przek³ad nieznanego
utworu polskiego15.
Nie bez znaczenia dla rozwoju i utrwalania kultury i tradycji litewsko-polskiej by³y jednoczenie sygnalizowane wczeniej pasje historyczne i zbierackie poety, w konsekwencji których s³awa nale¿¹cego doñ Baublisa, przekroczy³a granice powiatu, a nawet regionu, poruszaj¹c wyobraniê polskich romantyków. Z niek³aman¹ nostalgi¹ wymienia³ ów fenomen natury Adam
Mickiewicz w rozbudowanej apostrofie do drzew ojczystych, tworz¹c w IV
ksiêdze Pana Tadeusza katalog drzew  pomników o wyranym znaczeniu
kulturotwórczym:
Drzewa moje ojczyste! Jeli Niebo zdarzy,
Bym wróci³ was ogl¹daæ, przyjaciele starzy,
Czyli was znajdê jeszcze? Czy dot¹d ¿yjecie?
Wy, ko³o których niegdy pe³za³em jak dzieciê;
Czy ¿yje wielki Baublis, w którego ogromie
Wiekami wydr¹¿onym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mog³o wieczerzaæ za sto³em?
13
14
15

Ibidem, s. 351.
M. J a c k i e w i c z, op. cit., s. 42.
Ibidem, s. 42.
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Czy kwitnie gaj Mendoga pod farnym kocio³em?
I tam na Ukrainie, czy siê dot¹d wznosi
Przed Ho³owiñskich domem, nad brzegami Rosi,
Lipa tak rozroniona, ¿e pod jej cieniami
Stu m³odzieñców, sto panien sz³o w taniec parami?
Pomniki nasze! Ile¿ co rok was po¿era
Kupiecka lub rz¹dowa, moskiewska siekiera!
Nie zostawia przytu³ku ni lenym piewakom,
Ni wieszczom, którym cieñ wasz tak mi³y jak ptakom.
Wszak lipa czarnoleska, na g³os Jana czu³a,
Tyle rymów natchnê³a! wszak ów d¹b gadu³a
Kozackiemu wieszczowi tyle cudów piewa!
Ja ile¿ wam winienem, o domowe drzewa!16.

Interesuj¹cy w tym fragmencie wydaje siê proces udomowienia Baublisa, o którym za spraw¹ licznych publikacji prasowych, na co jeszcze zwrócimy
uwagê, by³o w latach dwudziestych dziewiêtnastego wieku g³ono na ca³ej Litwie. Wród badaczy ¿ycia i twórczoci Mickiewicza nie ma ostatecznej zgody co do tego, czy poeta widzia³ to drzewo kiedykolwiek. Tym bardziej spektakularny wydaje siê fakt, i¿ jego fantom otwiera w Mickiewiczowskiej epopei katalog drzew domowych.
Dobrym potwierdzeniem popularnoci Baublisa w rodowisku polskich
romantyków jest równie¿ fragment listu Antoniego Edward Odyniec, gdzie
z odrobin¹ w³aciwego sobie poczucia humoru autor pisze:
Masz w tym ma³y specimen rozmów, których echo ród ciszy nocnej  bo by³y ¿arliwe
i g³one  odbija³o o gruzy murów, gdzie niegdy prócz szczêku broni musia³y brzmieæ nie lada
ha³asy, kiedy s³awna heidelberska beczka, do dzi dnia zachowana w piwnicach zamkowych
a mieszcz¹ca w sobie oko³o trzechkroæ sto tysiêcy butelek wina (zawsze tylko reñskiego), rokrocznie wypró¿nia³a siê do dna na dworskich ucztach palatynów reñskich. Beczki tej widzieæ nie
moglimy w nocy, ale mówi¹, ¿e w niej mo¿e par wiele kontredansa albo walca tañcowaæ. A ¿e
musi byæ z klepek dêbowych, jest wiêc jakby z powinowactwa z Baublisem17.

Natomiast w przywo³anym powy¿ej znanym fragmencie Pana Tadeusza
na uwagê zas³uguje tak¿e wymowne zespolenie obrazu Baublisa z tradycj¹
czarnolesk¹. W koñcowych wersach apostrofy do drzew ojczystych pojawi³
siê bowiem motyw lipy, która na g³os Jana czu³a, /Tyle rymów natchnê³a!18.
16
A. M i c k i e w i c z, Pan Tadeusz, [w:] I d e m, Dzie³a, t. 4, pod red. Z. J. Nowaka,
Warszawa 1995, s. 104.
17
A. E. O d y n i e c, Listy z podró¿y, t. 1, oprac. M. Toporowski, wstêpem poprzedzi³a
M. Derna³owicz, Warszawa 1961, s. 278. (list nr 28).
18
Wiêcej na temat obrazu, funkcji i znaczenia lipy w twórczoci J. Kochanowskiego zob.:
J. S o k o l s k i, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o Fraszkach, Wroc³aw 1998.
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W inwokacji Paszkiewicza umieszczonej na górnym skrzydle drzwi do
wnêtrza altany wykonanej z pnia Baublisa, o której by³a mowa na wstêpie, badacze jego twórczoci doszukuj¹ siê równie¿ wyranych nawi¹zañ do twórczoci Kochanowskiego i reminiscencji z pieni Dzbanie mój pisany, dzbanie malowany19.
Opis procesu przekszta³cania pnia dêbu w s³ynne muzeum og³osi³ Paszkiewicz na ³amach Dziennika Warszawskiego (1826) w postaci artyku³u
O dêbie maj¹cym przesz³o lat tysi¹c zwanym Baublis, który rós³ na ¯mudzi
w majêtnoci Bordzie nale¿¹cej do Dionizego Paszkiewicza (Opisanie w³aciciela tego dêbu)20. Zosta³ on rok póniej przedrukowany w specjalistycznym
czasopimie Sylwan, ukazuj¹cym siê w Warszawie od 1820 r. By³ to dziennik nauk lenych i ³owieckich adresowany do rodowiska przyrodników, leników i ziemiañstwa. Co ciekawe redakcja tego pisma nada³a artyku³owi Paszkiewicza znaczenie apelu, skierowanego do w³acicieli obszarów lenych, na
terenie których znajdowa³y siê obiekty przyrodnicze godne uwagi i rejestracji. W komentarzu zamieszczonym w formie przypisu wstêpnego do interesuj¹cego nas artyku³u czytamy:
Dla zbogacenia historii naturalnej interesuj¹cymi przyk³adami by³oby do ¿yczenia, aby
w³aciciele lasów, osobliwoci w nich znajduj¹ce siê i spostrze¿enia swe, podobnie jak pan
Paszkiewicz, do powszechnej podawaæ chcieli wiadomoci, udzielaj¹c szczegó³owe i dok³adne
onych opisanie21.

Paszkiewicz w artykule podawa³ m.in. naturaln¹ lokalizacjê drzewa:
D¹b mój (o wiêkszym mówiê, bo drugi mniejszy na ¿adn¹ uwagê patrz¹cego, ani czytelnika nie zas³uguje) przed ciêciem urodzi³ siê i zrós³ na mojej ziemi dziedzicznej, w maj¹tku
Bordzie, w ksiêstwie ¯mudzkim, w powiecie teraz Rosieñskim, a dawniej Korszewskim, niemal
o wiorstê od domu mojego mieszkalnego, na górze w litewskim jêzyku Wiszniuwka³nas, a po
polsku Winiowa Góra z dawna nazwanej i teraz tak nazywaj¹cej siê.
Tu¿ pod gór¹ jest gaj, w którym chocia¿ jest kilkaset drzew dêbowych doæ znacznej wielkoci, ale ten jeden wszystkie inne dêby obwodem swoim wiêkszym i wysokoci¹ we dwójnasób
przewy¿szy³.
Ten d¹b wedle powszechnej tradycji w okolicznym s¹siedztwie, z dawnych wieków a¿ dot¹d (nie wiem dlaczego) nazywa siê Baublis22.

Por. M. J a c k i e w i c z, op. cit., s. 45.
D. P a s z k i e w i c z, O dêbie maj¹cym przesz³o lat tysi¹c zwanym Baublis, który
rós³ na ¯mudzi w majêtnoci Bordzie nale¿¹cej do Dionizego Paszkiewicza. (Opisanie w³aciciela
tego dêbu), Dziennik Warszawski, 1826, t. 4, s. 37-46.
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D. P a s z k i e w i c z, O dêbie maj¹cym przesz³o lat tysi¹c zwanym Baublis, który
zosta³ na ¯mudzi w majêtnoci Bordzie nale¿¹cej do Dionizego Paszkiewicza, Sylwan, 1827,
t. 4, s. 97.
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Nastêpnie autor spekuluj¹c na temat etymologii lokalnej nazwy drzewa,
przywo³a³ jedn¹ z obiegowych interpretacji, wi¹¿¹c j¹ z imieniem bo¿ka miodu Baublisa. Uczyni³ jednak w tym przypadku szereg zastrze¿eñ, zdaj¹c sobie
sprawê z nieoczywistoci tej koncepcji, w dalszej za kolejnoci poda³ powody,
dla których zadecydowa³ o ciêciu olbrzyma, które nast¹pi³o w roku 1812:
[Baublis] przed ciêciem [ ] jeszcze roku 1811 mia³ licie, lecz tak ma³e, i¿ do po³owy
zwyczajnego dêbowego licia nie dochodzi³y, a i te nawet by³y s³abe i jakby zwiêdnia³e; ga³êzie
za by³y ju¿ suche po wiêkszej czêci. Wszelako nie mia³em jeszcze zamiaru i mia³oci cinaæ
go, bo tak wielkiego weterana, którego wieki szanowa³y i ja szanowa³em.  Lecz na jego nieszczêcie, lisy pod korzeniami powykopywa³y sobie nory. Ch³opak s¹siada mojego myliwy,
chc¹c lisa wypêdziæ dymem zapalonej s³omy, o ma³o co nie spali³ Baublisa; szczêciem, ¿e to
by³o we dnie, postrzeg³szy dym, ogieñ ugaszono. Lêkaj¹c siê wiêc, a¿eby powtórnie ten los go
nie spotka³ i lada pastuch nie spali³, w roku 1812 w marcu ci¹³em ten d¹b (w zamiarze zrobienia
altanki), który ze spodu na ³okci trzy od ziemi by³ we rodku nieco nadpróchnia³y, lecz wy¿sza
czêæ wewn¹trz by³a zupe³nie zdrowa [ ].
Po ciêciu zrówna³em koniec gruby dêbu, a odmierzywszy szeæ ³okci jak na wysokoæ
altanki, z dwóch boków wyci¹³em drogê na ³okieæ szerok¹; wierzcho³ek odpi³owa³em (bo bez
tego sposobu ¿adna pi³a poprzeczna nie wystarczy³aby), potem pierwsz¹ sztukê pnia od ziemi
najgrubsz¹ na miejscu wyr¹bawszy, redni¹ czêæ pnia dla zmniejszenia ciê¿aru, kaza³em toczyæ
na dr¹gach do domu mego i postawi³em w moim ogródku23.

Nastêpnie autor opisuje postêpowanie maj¹ce na celu okrelenie wieku
drzewa na podstawie iloci s³ojów, co pozwoli³o na stwierdzenie, i¿: musia³
[d¹b] mieæ wieku swojego najmniej lat tysi¹c24. W dalszej czêci wywodu
dok³adnie omawia te¿ wszystkie czynnoci zwi¹zane z ocalaniem i przetworzeniem poszczególnych czêci pnia, a zw³aszcza ich efekt finalny:
Sprowadzonego mojego Baublisa do ogródka o kilkanacie kroków od budynku mieszkalnego w sposobie altanki postawi³em, pod ¿yj¹cym redniej wielkoci dêbem, który cyframi
moich przyjació³ i wierszykami moj¹ rêk¹ na korze wyrytymi, przyozdobiony, roz³o¿ystymi
ga³êziami nieboszczyka prapradziada swojego zw³oki okrywa i oraz od s³ót i deszczów, niepogód
liciami gêstymi os³ania, zdaje siê przemawiaæ do czu³ego serca i czynem swoim przypominaæ
powinnoæ, jak dzieci swoich rodziców i dziadów nie tylko ¿yj¹cych, ale i popio³y ich szanowaæ
s¹ obowi¹zane. W roku 1812 (po postawieniu mojego dêbu) wesz³y wojska rozmaitych narodów,
ró¿nych krajów ¿o³nierze odwiedzali dom mój, a widz¹c tu¿ stoj¹cy d¹b, ogl¹dali go, i wszyscy
odchodzili z uszanowaniem upewniaj¹c mnie razem, ¿e w krajach swoich cieplejszych od naszego, podobnej wielkoci dêbu nie widzieli25.

Nie ma zatem w¹tpliwoci, ¿e obecnoæ obrazu Baublisa w polskiej literaturze i tradycji romantycznej jest przede wszystkim zas³ug¹ Paszkiewicza,
chocia¿ jak podaje Boles³aw Hryniewiecki:
23
24
25

Ibidem, s. 100-101.
Ibidem, s. 102.
Ibidem, s. 105-106.
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O tym osobliwym dêbie, zanim sam w³aciciel da³ dok³adny opis, i wczeniej by³y wzmianki. Po raz pierwszy zjawi³a siê krótka 18-o wierszowa notatka w anonimowym artykule w »Kurierze Litewskim« (Wilno, 1815, Nr 71, str. 290) w dziale »Wiadomoci Krajowych«. Nastêpnie
w »Dzienniku Wileñskim« (T. VI., 1817, str. 502-503) mamy powtórzenie owej wzmianki wraz
z racjonalnym wyt³umaczeniem nazwy od czasownika baubit, oznaczaj¹cego ryczenie byka; nastêpuje potem opis pewnego zabytku przechowywanego w zaimprowizowanym muzeum D. Paszkiewicza. »Widaæ, ¿e to by³ d¹b, jak mówi T. Narbutt [ ] jeden z wró¿¹cych, z którego wypróchnia³oci wychodzi³ g³os wieszczy, podobny do byczego ryczenia«. Pobudk¹ dla w³aciciela
do podania dok³adnego opisu zabytku by³ artyku³ uczonego archeologa Jana £obojki pt. »Groby
olbrzymie na ¯mudzi i inne zabytki staro¿ytnoci tego karaju« [ ], w którym autor, miêdzy
innymi opisuj¹c niektóre zabytki archeologiczne i daj¹c wzmiankê o osobliwym muzeum w pniu
dêbu, zapytuje w koñcu »Ciekawaby wiedzieæ, gdzie ten d¹b zr¹bany? Kiedy i w jakiej postaci
dosta³ siê p. Paszkiewiczowi«? Odpowiedzi¹ na to by³ w³anie w 3 lata potem umieszczony artyku³ w »Dzienniku Warszawskim« (przedrukowany w »Sylwanie«). Legenda o Baublisie, którego
nazwa mia³a jakoby pochodziæ od mitycznego bo¿ka miodu i pszczó³ Baubilasa (£asicki) czy
Bubilosa (Stryjkowski), co zosta³o zakwestionowane przez wspó³czesne badania (J. Kar³owicz)
natchnê³a D. Paszkiewicza do napisania wiersza litewskiego pt. Wyj¹tek z pszczó³ki w Baublu,
poezje w jêzyku litewskim zbieraj¹cej [ ]
Wiersz ten napisany w ho³dzie Ksaweremu Bohuszowi i Joachimowi Lelewelowi za napisanie przez nich rozpraw o pocz¹tkach narodu i jêzyka litewskiego, przenikniêty poczuciem koniecznoci zgody pomiêdzy Litwinami i ¯mudzinami, przenosi nas w czasy romantyzmu polskolitewskiego26.

Brensztejn twierdzi, ¿e prace Ksawerego Bohusza O pocz¹tkach narodu
i jêzyka litewskiego (1808) i Joachima Lelewela Rzut oka na dawnoæ litewskich narodów i zwi¹zki ich z Herulami (1808) mia³y znaczny wp³yw na ukszta³towanie siê historiozoficznych pogl¹dów Paszkiewicza i pozostawi³y trwa³y
lad w jego twórczoci literackiej i publicystycznej.
Znalaz³ [on] w nich wszystko to, o czym roi³ w swych marzeniach narodowych i patriotycznych: wielowiekow¹ tradycjê i wspania³oæ przesz³oci. Obie ksi¹¿ki sta³y siê dlañ bodcem
i drogowskazem do samodzielnej pracy w ci¹gu reszty jego ¿ycia27.

Tym¿e autorom zadedykowa³ w zwi¹zku z tym, og³oszony na ³amach
Dziennika Warszawskiego (1829) jednoczenie w wersji litewskiej i polskiej, wiersz Wyj¹tek z pszczó³ki w Baublu, poezje w jêzyku litewskim zbieraj¹cej, z god³em. Wersjê polsk¹ poprzedzi³ tytu³em Wolny przek³ad z Litewskiego na Polski jêzyk Ody napisanej przez D. Paszkiewicza na pochwa³ê Xawiera
Bohusza i Joachima Lelewela za napisanie przez nich rozpraw o pocz¹tkach
narodu i jêzyka litewskiego i opatrzy³ mottem: Nie umiem ja pochlebstwem
pióro moje skaziæ; Ale wdziêcznoæ mych ziomków pragn¹³bym wyraziæ.
Wiersz ten wart jest przytoczenia w ca³oci, gdy¿ stanowi cenny dokument
26
B. H r y n i e w i e c k i, Tentamen Florae Lithuaniae. Zarys flory Litwy, Warszawa
1933, s. 106.
27
M. B r e n s z t e j n, op. cit., s. 20-21.
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polsko-litewskiego dialogu, uprawianego przez Paszkiewicza na wielu p³aszczyznach:
W pasmie cierpkich dni naszych rzadka chwila b³oga,
Ta tylko mnie pogodna, ta jedynie droga,
W której czytam dowody, ¿e jeszcze s¹ przecie,
Mi³onicy ojczyzny i nauk na wiecie.
Teraz poi mój umys³ ta rozkosz prawdziwa,
Która rzadko w mym sercu bywa³a i bywa,
Gdy¿ od swoich wspó³ziomków dzisiaj otrzyma³em
Takie ksiêgi do których od dawna wzdycha³em.
Ja rolnik umiem poznaæ lwa z pazurów srogich
Dobroæ pola i ³¹ki po polach z nich mnogich;
Wy ziomkowie poznajcie z uciech¹ niema³¹
Co o was pisa³ Litwin i Mazur z pochwa³¹.
Oceñcie prace mê¿ów, gdy¿ tak wam przystoi,
Niech siê ¯mudzin z ich dzie³mi m¹drymi oswoi
Miêdzy mnóstwem pisz¹cych rozprawy uczone,
Niech od was ich imiona wiêcej bêd¹ czczone.
Czytajcie pilnie pisma takiego rodzaju,
Co pocz¹tek, wzrost, koniec wykazuj¹ kraju,
Którzy równie na Litwê jak na ¯mu ³askawi.
S³yszcie co bóstwo s³awy o was prawi:
Dzieci me lube b¹dcie w zgodzie i mi³oci,
Jak roje pracowitych pszczó³ ¿yjcie w jednoci,
Litwina i ¯mudzina brzeg Ba³tycki ¿ywi,
Jednym duchem tchn¹c niegdy bylicie szczêliwi.
Pomnijcie, ¿e Estowie, Heruli Lettowie,
S¹ trzej bracia rodzeni, moi synaczkowie,
Jam ich na wiat wyda³a i pielêgnowa³a,
Moja rêka w kolebce ich trzech ko³ysa³a.
Mia³em wiêcej potomstwa, lecz Bogi zazdrone,
G³adz¹c ich zostawi³y mnie razy ¿a³one,
Prócz samych Jagiellonów nic nie pozosta³o
Nie chcê tego wspominaæ co siê po nich sta³o
Pomnijcie jako niegdy wasze przodki mê¿ne,
Jak one dla ca³oci kochanej ojczyzny
Gardzi³y sam¹ mierci¹ i krwawymi blizny.
Jak zwierzchnoæ szanowali od Boga nadan¹,
Choæ Pan jeden cnotliwie, drugi ¿y³ przygan¹;
Jak ustawom krajowym pos³usznymi by³y,
R¹k swoich krwi¹ monarchów nie zbroczy³y.
Dlaczego dzisiaj obcej u¿ywamy mowy?
Czemu wam jest niemi³y jêzyk narodowy?
Litwin swoim jêzykiem mawia³ zawsze, wszêdzie,
A wam dzi przodków mowa czy ju¿ wstydem bêdzie?
Odoaker, Kiejstut, Olgierd waleczni przodkowie
Nie w obcej smakowali tylko w ojców mowie;
Mendog, Witold, Jagie³³o, zwyciê¿ce wspaniali
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Po litewsku szeregom rozkazy dawali.
Dlaczego dzisiaj Litwin mieje siê z ¯mudzina?
Czemu sobie pó³g³ówek ten nie przypomina?
¯e obadwaj z jednego pochodz¹ plemienia,
Na jednym l¹dzie szukaæ musz¹ po¿ywienia.
¯yjcie w zgodzie jak bracia wzajemnej mi³oci,
Znocie mê¿nie niedolê z wzgard¹ przeciwnoci.
Co walcz¹ z twardym losem, nieugiêt¹ dusz¹
Tacy wy¿si nad same nieszczêcie byæ musz¹.
Kto chce byæ moim synem niech te wszystkie s³owa,
G³êboko wrazi w umys³, i na zawsze chowa;
Wam za zacni mê¿owie za uczone prace,
Wawrzynem wieñcz¹c skronie z d³ugu siê wyp³acê28.

Tytu³ poprzedzaj¹cy wersjê litewsk¹ zosta³ wyposa¿ony w przypis odsy³aj¹cy do legendy Baublisa:
Baublis jest to d¹b nadzwyczajnej gruboci maj¹cy przesz³o tysi¹c lat, który urós³ na ¯mudzi w majêtnoci Bordzie bêd¹cej w³asnoci¹ Dionizego Paszkiewicza by³ego pisarza powiatu
Rossieñskiego29.

Wa¿nym za uzupe³nieniem wiersza, swoistym doñ komentarzem historycznym i filologicznym by³y opublikowane tu¿ obok dwa artyku³y autorstwa
samego Paszkiewicza: Kilka s³ów przedwstêpnych do kogo b¹d maj¹cego zamiar pisaæ dzieje Litwy i ¯mudzi30 oraz Rozmylania wieniaka rolnika o narodach litewskich31. Zarówno w jednym, jak i w drugim w³aciciel Baublisa
upomina³ siê o rzetelne, nowe spojrzenie na historiê Litwy. mia³o mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ jednym z tych, którzy tworzyli podstawy nowoczesnego regionalizmu, otwartego na dyskurs interkulturowy, daleki od ksenofobii i separatyzmu.
SAMOGITIAN BAUBLIS IN THE OEUVRE OF DIONIZY PASZKIEWICZ
Summary
In the following article we are trying to follow the history of coming into being of the first
museum of curiosity in Lithuania arranged by a Polish-Lithuanian poet Dionizy Paszkiewicz in
the rotten stump of a monumental oak and its importance for the development of modern intercultural discourse in the context of the Polish-Lithuanian dialogue. According to local Samogitian
28
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narodu i jêzyka litewskiego, Dziennik Warszawski, 1829, t. 15, nr 44, s. 14-16.
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tradition it was one of cult oaks worshiped in the area of North-East Europe in the pagan times.
Local people from the beginning has called that tree Baublis. Paszkiewicz became interested
in this phenomenon of nature located in his property of Bordzie-Bijoty (Bijaty). In 1812 he
decided to cut the tree down because the tree had started to rot. However, he did not allow its
complete destruction. A part of its stump was transformed into a peculiar bower which was situated in his backyard. As a bilingual poet with a verve towards regionalism he used to wrote poems
about this phenomenal tree. The poems in Polish were placed on the oak bowers door and carved
in stones that were later exhibited in the bower-museum. The stump was compared by historians to The Temple of Sybill from Pu³awy. As a keen historian and archeologist Paszkiewicz
described the phenomenon in an article O dêbie maj¹cym przesz³o lat tysi¹c zwanym Baublis,
który rós³ na ¯mudzi w majêtnoci Bordzie nale¿¹cej do Dionizego Paszkiewicza in Dziennik
Warszawski. This brought on a discussion about this special tree. Then the image of Baublis
appeared in the oeuvre of Polish romanticists. It was praised by Adam Mickiewicz by meaningful allusion in Pan Tadeusz.

