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PRZEDMOWA
Niniejsza książka została pomyślana jako skrypt do kursu historii literatury litew-

skiej dla studentów polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurs obejmuje 60 godzin 
wykładu, jest realizowany w grupie tzw. „literatur obcych”. To, że jest adresowany do 
Polaków, do tego studiujących polonistykę i to na Uniwersytecie Jagiellońskim, zawa-
żyło na sprofilowaniu kursu i, w konsekwencji, w dużej mierze zadecydowało o dobo-
rze tekstów i (zwłaszcza) ich oprawie dydaktycznej. Generalnie, jest to kurs, który ma 
za zadanie nie tylko zapoznać studentów uniwersytetu z najważniejszymi autorami i 
tekstami literatury litewskiej, ale i uwrażliwić ich na zjawiska z naszej wspólnej polsko-
-litewskiej przeszłości. Ma także uczyć myślenia historycznego, umożliwić zrozumienie 
tego, jaka jest litewska narracja o dziejach Litwy (w tym, w jakich punktach jest ona 
różna od polskiej – i dlaczego), jak Litwini widzą samych siebie jako wspólnotę narodo-
wą, oraz zachęcać słuchaczy kursu do samodzielnej refleksji.

Opracowanie skryptu w obecnym kształcie zostało podyktowane palącą potrzebą. 
W ciągu ostatnich kilku lat wiele utworów z literatury litewskiej czytałam ze studenta-
mi w dosłownych lub filologicznych tłumaczeniach, opracowywanych ad hoc na potrze-
by konkretnego wykładu. Dlatego w książce zostały zamieszczone niemal wyłącznie 
takie teksty, których nie mieliśmy dotąd w polskich przekładach. Znalazły się tu także 
utwory „z kanonu” bądź tłumaczone wcześniej na język polski, lecz trudnodostępne. 
Zdecydowana większość tekstów oryginalnie litewskojęzycznych jest drukowana w 
moich przekładach, trzeba jednak wspomnieć o kilku przedrukach przedwojennych 
tłumaczeń: Julii Wichert-Kajruksztisowej, Stefanii Jabłońskiej i Mykolasa Biržiški.

Opracowując tłumaczenia na potrzeby niniejszej publikacji, zdecydowałam się 
na zachowanie litewskich form imion, nazwisk i nazw miejscowych (jednym z powo-
dów jest to, iż nie mamy tu do czynienia z ogólnodostępną antologią, tylko z pomo-
cami dydaktycznymi, które mają ułatwić wejście w krąg innej kultury). Ponieważ w 
Krakowie niewielu studentów polonistyki uczy się języka litewskiego, zamieszczam w 
książce podstawowe informacje o wymowie w języku litewskim.

Mimo że książka prymarnie jest dedykowana studentom polonistyki UJ i została 
opracowana na potrzeby konkretnego kursu, mam nadzieję, że będzie przydatna litu-
anistom oraz polonistom z innych ośrodków akademickich. Każdy, kto będzie z tego 
skryptu korzystał, powinien pamiętać, że jest to tylko niewielki wybór i że z powo-
dów, które przedstawiłam powyżej, nie było tu miejsca dla wielu utworów z litewskiego 
kanonu. Dlatego w zamknięciu książki znalazła się bibliografia przekładów literatury 
litewskiej na język polski (oraz załącznikowa bibliografia opracowań). Z pewnością 
jest ona niepełna, jednak powinna ułatwić czytelnikom samodzielne poruszanie się po 
przestrzeni litewskiej literatury, na tyle na ile jest ona dla nas dostępna.

Podczas przygotowywania książki pomagało mi kilka osób. Szczególne słowa podzię-
kowania kieruję do prof. Tomasa Venclovy, który – jako poeta, tłumacz i historyk litera-
tury – służył mi życzliwą pomocą na każdym etapie pracy. Dziękuję historykowi prof. 
Egidijusowi Aleksandravičiusowi za ułatwienie mi zrozumienia dziejów Litwinów i 
Litwy w XIX–XX w. oraz za wieloletni nieformalny patronat naukowy. Serdecznie 
dziękuję także Beacie Piaseckiej, tłumaczce z Wilna, za konsultacje językowe i nieza-
wodną zawodową przyjaźń, literaturoznawcy dr. Manfredasowi Žvirgždasowi oraz 
historykowi doc. dr. Eligijusowi Raili za konsultacje historycznoliterackie i historyczne, 
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a także historykom literatury prof. Tadeuszowi Bujnickiemu, doc. dr. Brigicie Speičytė 
i dr. Mindaugasowi Kvietkauskasowi za cenne uwagi do całości opracowania. Dziękuję 
też wilnianom, tłumaczowi Vyturysowi Jarutisowi i poecie Arnasowi Ališauskasowi, 
którzy ratowali mnie z opałów, gdy okazywało się, że autorka książki jest w Krakowie, 
a potrzebne jej materiały  – w Wilnie. Last but not least dziękuję dr. hab. Jakubowi 
Niedźwiedziowi, koledze z Wydziału Polonistyki UJ, znawcy piśmiennictwa i literatury 
w Wielkim Księstwie Litewskim, za opracowanie tekstów z XVI w.

Chciałabym, żeby studenci, którzy będą korzystać z tego skryptu, mieli świado-
mość, że nie jest on owocem wyłącznie mojej pracy – bo przecież każdy nauczyciel ma 
własnych nauczycieli i mistrzów.

Dziękuję także dr Katarzynie Korzeniewskiej i mgr Małgorzacie Stefanowicz 
z Centrum Studiów Litewskich UJ za pomoc w przygotowaniu wniosku do litewskie-
go Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz doc. dr Indrė Žakevičienė z Katedry Literatury 
Litewskiej w Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie za pomoc formalną w reali-
zacji projektu.

Mam nadzieję, że niniejsza książeczka będzie traktowana nie tylko jako wybór lek-
tur do wykładu oraz pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, ale i jako zaproszenie 
do samodzielnego poznawania kultury litewskiej i podejmowania prób zrozumienia 
naszych sąsiadów, a następnie do przekazywania swojej wiedzy i refleksji innym, także 
poza murami uniwersytetu.

Beata Kalęba
Kaunas – Vilnius – Kraków, jesień 2014
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Komentarz edytorski

Teksty Stryjkowskiego, Daukszy i Kroniki Bychowca zostały opracowane na 
podstawie zasad transkrypcji stosowanych w serii Biblioteka Pisarzy Staropolskich 
i zasadniczo odpowiadają tzw. zasadom wydawniczym tekstów staropolskich typu 
B. Uwspółcześniono m.in. pisownię łączną i rozłączną, zapis spółgłosek dźwięcznych i 
bezdźwięcznych, pisownię wielką i małą literą, a także interpunkcję. Zachowano pier-
wotne formy gramatyczne i regionalizmy. Spolszczono wyrazy mające cechy ortografii 
łacińskiej i polskiej. Wprowadzono podział na akapity. Poprawiono błędy drukarskie.

Jakub Niedźwiedź

Skróty nazw instytucji używane w książce:

LU – Lietuvos universitetas (Uniwersytet Litewski)
USB – Uniwersytet Stefana Batorego
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas (Uniwersytet Witolda Wielkiego)
VU – Vilniaus universitetas (Uniwersytet Wileński)

Większość informacji biograficznych podano za: Lietuvių literatūros enciklopedija, 
red. V. Kubilius et al., Vilnius 2001.

Podstawy wymowy w j. litewskim:

a ą b c č d e ę ė f g h i į y j

[a] [a:] [b] [c] [cz] [d] [ä] [e:] [e:]
mkk.

[f] [g] [h] [i] [i:] [i:] [j]

k l m n o p r s š t u ų ū v z ž

[k] [l]
[l’]

[m] [n] [o] [p] [r] [s] [sz] [t] [u] [u:] [u:] [w] [z] [ż]

Dwugłoski: 
au – [au] np. pol. „auto”
uo – [ło] np. pol. „łowić”
ai, ei, ui – [aj], [ej], [uj]
ie – [ije]
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I. FOLKLOR
Studenci powinni: – umieć nazwać i wskazać na mapie regiony etnograficzne Litwy; – 
mieć podstawową wiedzę o języku litewskim (rodzina języków, poj. wspólnoty bałto-
słowiańskiej, kodyfikacja języka ogólnego); – mieć podstawowe wiadomości o mitolo-
gii bałtyjskiej; rozumieć litewskie słowo tautosaka; – umieć scharakteryzować: dajny, 
raudy, baśnie (i znać ich przykładowe adaptacje w literaturze pięknej); – wiedzieć, czym 
jest sutartinia oraz tzw. krzyż litewski;  – wiedzieć, co oznacza termin „Śpiewająca 
rewolucja”.

Baśń Eglė1, królowa wężów

Baśń Eglė, królowa wężów (lit. Eglė, žalčių karalienė) to jedna z najstarszych i naj-
bardziej znanych baśni litewskich, obecna także w innych kulturach bałtyjskich i u 
wschodnich Słowian. Jest przedmiotem badań mitoznawców, religioznawców, literatu-
roznawców. Od XIX wieku do dzisiaj jej postaci i fabuła są często adaptowane w litera-
turze pięknej (w niniejszym wyborze zob. na przykład poemat Chapel B Algimantasa 
Mackusa). Odczytywana jako bałtyjski mit teogeniczny.

Cytowana tu wersja pochodzi z Suwalszczyzny, z rejonu preńskiego (lit. Prienų raj.), 
została zarejestrowana przez folklorystów w 1. połowie XX wieku.

Eglė, królowa wężów

Były sobie trzy siostry. Poszły raz nad jezioro, żeby się wykąpać. Zdjęły ubrania, 
zostawiły je na brzegu i poszły się kąpać. Nadszedł wąż i wślizgnął się w ubranie 
najmłodszej siostry, i ukrył głęboko.

Kiedy dziewczyna wyszła na brzeg, zobaczyła, że jej ubrania nie ma. Biega to tu, to 
tam i nie znajduje. A oto nagle skądś nadchodzi wąż odziany w jej strój. A na imię miała 
ta panienka – Eglė. Poprosiła węża, żeby jej oddał ubranie, ale ten powiedział tak:

— Eglinko, daj mi słowo, że wyjdziesz za mnie, to oddam ci ubranie.
Chcąc nie chcąc, obiecuje, że wyjdzie za niego. A wąż oddaje jej ubranie.
Po trzech dniach do rodziców dziewczyny jedzie hurmem wielka liczba węży ze 

swatami. I wszyscy oni wchodzą do izby. Rodzice Eglė burzą się, nie chcą pozwolić iść 
za węża, jednak, chcąc nie chcąc, w końcu musieli się zgodzić, dziewczyna przecież była 
mu obiecana.

Trzy dni trwało weselisko. Po trzech dniach wzięły ją węże i wyprowadziły z domu, 
i zaprowadziły do podziemi2. I żyło jej się tam bardzo dobrze. W dziewięć lat urodziła 
trzech synów: Dęba, Brzozę3 i Jesiona oraz jedną córeczkę – Osikę.
1 Lit. eglė – świerk.
2 W większości wersji baśni Wąż (Žaltys) mieszka w podwodnym świecie (podobnie zresztą jest dalej w cyt. 

tekście).
3 W j. litewskim słowo „brzoza“ (lit. beržas) jest rodzaju męskiego.
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Kiedy minęło 12 lat tak dzieci mówią matce:
— Mamusiu, masz może jakichś krewnych? Chodźmy, pojedziemy w gości, odwie-

dzimy ich!
A ona mówi mężowi:
— Ojcze, pozwól nam, mnie i dzieciom, odwiedzić rodziców. Widzisz, dwanaście 

lat tam nie byłam, stęskniłam się.
A ten jej od razu zadał pracę: wyciągnął kołowrotek, do którego przymocował 

kądziel:
— Uprzędziesz, to będziesz mogła pójść.
Wobec tego Eglė przędzie dzień i noc, przy płomieniu świecy, ale za nic nie może 

skończyć pracy. A skoro nie mogła skończyć, poszła do takiej staruszki, co była wiesz-
czbiarką, a tak naprawdę – czarownicą. I mówi:

— Babciu kochana, powiedz mi, jak uprząść z tej kądzieli: przędę i przędę i nie 
mogę uprząść.

Powiedziała wieszczbiarka:
— Rozpal w piecu, a kiedy już się w piecu rozpali, wrzuć kądziel do pieca.
Eglė poszła, wróciła do domu, rozpaliła w piecu i wrzuciła tam kądziel. A ta natych-

miast zapala się i płonie. I patrzy Eglė, a tam żaba, a właściwie ropucha, skacze w piecu 
i wysnuwa z siebie przędzę. Zaniosła ją Eglė do męża:

— Już uprzędłam!
— No, dobrze więc.
I wyciąga Wąż spod ławy chodaki, i mówi: jak te chodaki założysz, możesz iść.
Eglė próbuje, przymierza, ale nie może chodaków założyć. Idzie więc jeszcze raz do 

staruszki i pyta:
— Babciu kochana, jak założyć te chodaki?
Staruszka mówi:
— Idź do kowala, niech je wrzuci w stare palenisko i wtedy założysz.
Eglė tak też zrobiła: zaniosła chodaki do kowala, ten wrzucił je w stare palenisko i 

za dwa dni Eglė je założyła.
Powiedziała Eglė mężowi, że założyła chodaki. Dobrze, możesz jechać – mówi – 

tylko najpierw upiecz razowiec, będziesz mieć gościniec.
I nie daje Eglė żadnego wiadra, żeby zaczerpnęła wody, jedno tylko sito, a w sicie 

woda przecież nie utrzyma się.
Idzie więc jeszcze raz do staruszki i mówi:
— Babciu, naucz mnie, jak mam upiec chleb, skoro woda w sicie nie trzyma się? 

A innego naczynia nie mam.
Na to wieszczbiarka mówi:
— Weź sito, wyrób ciasto – kiedy wyschnie, to będziesz mogła nosić wodę.
Eglė wyrobiła ciasto, zaczerpnęła wody i upiekła razowiec. I przyszykowała się do 

drogi. Odprowadza ją mąż, a ona prowadzi trzech synów i córkę. I mówi im Wąż, żeby 
nie zabawili w gościnie dłużej niż trzy dni. Eglė poprosiła o zgodę na dziewięć dni. Wąż 
zezwolił. I jeszcze polecił jej:

— Kiedy wrócisz do domu, przyjdź na brzeg morza i zaśpiewaj:
Żilwinis, Żilwineelis4,
Jeśliś żywy – biała piana,
Jeśliś martwy – krwawa piana.

4 Żilwinelis, właśc. lit. Žilvinėlis – zdrobnienie imienia, bardzo charakterystyczne dla folkloru litewskiego.
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A wy, dzieci, nie mówcie, jak ojciec się nazywa.
Kiedy przyjechali do domu rodziców Eglė, wszyscy bardzo się ucieszyli. Zebrali się 

krewni, pytają, jak jej się żyje. Chcą, żeby dłużej została, ale ona była tylko trzy dni. 
A Eglė miała czterech braci. Przed nocą wzięli oni syna Eglė, Dęba, i poprosili, żeby 
powiedział, jak nazywa się jego ojciec. Ale on nie odpowiada. Wobec tego biją go kijem, 
ale Dąb jest twardy i nie odpowiada. Innej nocy biorą Jesiona, ale i ten nie odpowiada, 
choć go biją. Także Brzoza nie wyjawił imienia swego ojca. A gdy wzięli Osikę – ta 
wszystko wygadała:

— Kiedy przyjdziecie na brzeg morza, zaśpiewajcie:

Żilwinis, Żilwineelis ,
Jeśliś żywy – biała piana,
Jeśliś martwy – krwawa piana.

Bracia wzięli ją nad morze i zawołali Żilwinisa tymi słowami:

Żilwinis, Żilwineelis ,
Jeśliś żywy – biała piana,
Jeśliś martwy – krwawa piana.

Patrzą, a tu morze burzy się białą pianą i wychodzi na brzeg Wąż, mąż Eglė. Bracia 
go tłukli aż zatłukli, i wrócili do domu.

Po dziewięciu dniach Eglė żegna się ze wszystkimi, idzie z dziećmi na brzeg morza 
i woła swego męża:

Żilwinis, Żilwineelis ,
Jeśliś żywy – biała piana,
Jeśliś martwy – krwawa piana.

Widząc krwawą pianę, mówi:
— Dąb, Brzoza i Jesion to silne drzewa, a Osika wszystko wypaplała.
No i dlatego teraz osika drży nawet na najlżejszym wietrze.
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Dajny i raudy

Kolęda zimowa

Bieży jeleń dziewięciorogi, hej kolęda, kolęda.
Na dziewiątym rogu kują kowale, hej kolęda, kolęda.
Kowale, wyście są moi bracia, hej kolęda, kolęda.
Wykujcie złoty pierścień, hej kolęda, kolęda.
Pierścień ze złota, nożyce ze srebra, hej kolęda, kolęda.
A ja zetnę wierzchołki jodeł, hej kolęda, kolęda.
Wierzchołki jodeł, gałęzie świerków, hej kolęda, kolęda.
Potem zobaczę dwór mój rodzinny, hej kolęda, kolęda.
Przy rodzinnym dworze przechadza się paw, hej kolęda, kolęda.
Przechadza się paw, pan za nim idzie, hej kolęda, kolęda.
Pan za nim idzie, zbiera piórka, hej kolęda, kolęda.
Zbiera piórka i robi z nich posłania, hej kolęda, kolęda.

Zob.: https://www.youtube.com/watch?v=hdlDE679ZyI (Sedula_ Atbėga alnis devyniaragis)

Zadania: 
 ȅ Co w tradycji bałtyjskiej oznacza postać Jelenia Dziewięciorogiego? Jaki jest jego 

związek z przesileniem zimowym?

 ȅ Co oznacza „Žiemos saulėgrįža“, jakie są odpowiedniki tego święta w innych kultu-
rach ludowych?

Rauda na śmierć matki

Mateczko, ty, która mnie urodziłaś,
dziękuję twoim rękom, które mnie nosiły,
dziękuję twoim nogom, które za mnie chodziły,
dziękuję twojej mądrości, że mnie wszystkiego uczyłaś,
dziękuję twoim ustom, że z miłością do mnie mówiłaś.

Kto będzie do mnie teraz mówił z miłością, kto mnie z miłością wychowa?
Mateczko, kto się do mnie odezwie, komu się teraz poskarżę?
Z kim porozmawiam?
Kukułka w lesie przestała już kukać, ja nigdy nie przestanę…

Zadanie: 
 ȅ Rauda pierwotnie była pieśnią obrzędową, lamentem po zmarłym. W jakich jeszcze 

sytuacjach wykonywano raudy?
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Dajna powstańcza

Gdy jechał Kościuszko,
przejeżdżał tamtędy król.
Zatrzymaj się, zatrzymaj, panie Kościuszko:
nadjeżdżają polscy panowie

przez zielony las,
przez równinne pola.
I potyka się siwy konik –
pojmali Kościuszkę.

A gdy go schwytali
żelazem go skuli 
i wsadzili go do tiurmy –
wkrótce zagłodzili.

Gdy go zagłodzili,
panów zawołali.
Pochowali Kościuszeczkę
Na wysokim wzgórzu.

Grają organy,
dzwonią dzwony,
śpiewają tam księża
wieloma głosami.

Płacze królowa,
płacze cesarzowa,
opłakuje szynkareczka
jego nogi, rączki.

Zadania:
 ȅ Scharakteryzuj ludowy portret Tadeusza Kościuszki.

 ȅ Jaka jest poetyka tego tekstu? Czy dostrzegasz nawiązania do pieśni religijnych?
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Dajna wojenna o Wilnie

Chował ojciec dwóch syneczków, dwóch syneczków,
Chował ich z wielką radością, wielką radością.
Mówi ojciec: to oracze, to oracze,
A mateczka: żołnierzyki, żołnierzyki.
Kupił ojciec im konika, im konika
I dorzucił piękne buty, piękne buty.
Siądź, syneczku, na konika, na konika.
A mateczka – ni słóweczka, ni słóweczka.
Jedź, syneczku, aż do Wilna, aż do Wilna:
Miasto Wilno brukowane, brukowane,
I gorzkimi zmyte łzami, zmyte łzami.
Z armat tam strasznie strzelają, strasznie strzelają,
Bagnetami w serce dźgają, w serce dźgają.
Od dymu wiruje w głowie, wiruje w głowie
A od ognia sercu smutno, sercu smutno.

Zadania:
 ȅ Czy znasz polskie ludowe piosenki wojenne z XIX wieku (z Litwy lub z Korony)?

 ȅ Porównaj poetykę litewskiej dajny i znanych Ci utworów z polskiego folkloru.
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II. LITERATURA DAWNA
Studenci powinni:  – obejrzeć mapy historyczne Królestwa Polskiego i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego od XIV do XVIII w.; – umieć wskazać na mapie Nowogródek, 
Kiernów, Troki, Wilno i wiedzieć, jakie było ich znaczenie w przedchrześcijańskiej 
historii Litwy;  – wiedzieć, jaki był status i funkcja w WXL następujących języków: 
litewskiego (dialektów żmudzkich i litewskich), ruskiego (starobiałoruskiego), łaciny, 
polskiego, niemieckiego; – wiedzieć, czym są tzw. Listy Giedymina; – mieć podstawo-
wą wiedzę o kancelariach wielkoksiążęcych; – wiedzieć, czym są Statuty Litewskie i do 
kiedy obowiązywał III Statut Litewski; – znać litewski mit etnogenetyczny, legendę o 
Żelaznym Wilku; – rozumieć znaczenie działalności Mosvidiusa i Daukszy dla kultury 
litewskiej.

Mit Palemoński (Kronika Bychowca)
Przypuszczalnie w I połowie XVI w. na zlecenie Wojciecha Gasztołda, kanclerza wiel-
kiego litewskiego, powstała Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmudzkiego. 
Została ona zapisana cyrylicą w języku ruskim (starobiałoruskim). Kronika Bychowca 
jest jej późniejszą o kilkadziesiąt lat polską transkrypcją. Tytuł pochodzi od ziemiani-
na, Aleksandra Bychowca, w którego bibliotece została odkryta ok. 1830 roku. Kronikę 
wydał historyk Teodor Narbutt (1784–1864) w Pomnikach do dziejów litewskich 
(Wilno 1846). Oryginał rękopisu zaginął w XIX w. Całość kroniki jest dostępna na 
stronie Ізборник:
http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov08.htm

Kronika opisuje dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego od XIII do początku XVI w. 
Jej początek przywołuje legendę o pochodzeniu Litwinów. Według niej rzymski patry-
cjusz Palemon (znany również jako Publiusz Libo) wyemigrował z Rzymu w obawie 
przed prześladowaniami politycznymi. Wraz z pięciuset towarzyszami opłynął Europę 
i wylądował na litewskim wybrzeżu Bałtyku. Rzymianie stopili się z miejscowym ple-
mieniem Gepitów. Według pisarzy z XVI–XVIII w. magnackie rody litewskie mia-
ły się wywodzić z rodów rzymskich, które przybyły wraz z Palemonem. Litewski mit 
etnogenetyczny spopularyzował Maciej Stryjkowski (1582).

[Przybycie Palemona na Litwę]

A kniaża imenem Apolon [= Palemon], kotoroje też u tom meste było, zabrawszysia zo 
wsim, i pry nem było piatsot semen szlachty rymskoje, a meży nimi czotyry rożaj na wyspie 
szlachty rymskoje, imenem z herbu Kitowrasowa Dowsprunkow, herbu z Kolumnow 
Preszpor Cezarinus, a z herbu Ursejnow Julianus, a z herbu Roży Toroho, poszoł morem 
meży zemli i wziął so soboju odnoho astronoma, kotory astronom znał sia po zwizdach. I 
poszli na korablech morem na połnocz, i obszedszy Franciju i Angiliju, i woszli sut u koro-
lewstwo dunskoje, a w korolewstwe dunskom uwoszli u more Akijan, i morem Akijanom 
doszli do ustija, hde reka Nemon wpadajet w more Akijan, potym poszli rekoju Nemnom 
u werch aż w more zowemoje Małoje, kotoroje nazywaietsia More Nemnowoje. A s toje 

http://litopys.org.ua/psrl3235/lytov08.htm
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pryczyny toje More Nemnowoje nazywajetsia, iż w toje more wpadajet Nemon dwanan-
catma ustij, a kożdoje zowetsia osobnym imenem, meży kotorymi ż dwanancatma ustij 
odno ustije nazwali imenem Gilia. I poszli tym ustiem u werch, i doszli cełoho Nemna, 
hde wżo on sam w odnom weś mesty teczet, i werch Nemnom doszli do reki Dubisy, hde ż 
wszedszy w tuju reku Dubisu, i nad neju naszli hory wysokija, i na onych horach rowniny 
welikija i dubrowy roskoszny i rozmaitoje użytosty napołnennych, wo zwerech rożnoho 
rożaju, to jest najperwej turow, żubrow, łosej, olenej, sarn, rysej, kunie, lisic, biełok, hor-
nostajew i innych rozmaitych rożajew. I tu też w rekach welikuju ożytost ryb nepospoli-
tych, iż tolko tyje ryby, kotoryje se w tych rekach rodet, ale mnożestwo ryb rozmaitych a 
dywnych prychodjat z mora, a to za toju pryczynoju, iż nedaleko ustyje Nemnowoje, hde 
Nemon w more wpadajet. Nad kotorymi ż rekami, nad Dubisoju i nad Nemnom, i nad 
Jurojus, tam sia poselili i poczali rozmnożatysia. Onoje meszkanie ich nad tymi rekami 
wielmi sia im spodobało i nazwali tuju zemlu żomojdzkaja zemla.

I potom wyszereczennoje kniaże Palemon wrodył trech synow: starszy Bork, druhi 
Kunos, tretij Spera. Starszyj ż syn Bork wczynił horod na rece Jure, i złożeno imia toho 
kniażaty pospoł z rekoiu, iż imia rece Jura, a kniażaty Bork, i nazwał toj horod Jurbork. 
A seredni syn Kunos pryszoł na ustie reki Newiaży, hde ona wpadajet w Nemon, i toj 
wczynił horod, i nazwał jeho imenem swoim, Kunosow horod. A tretij syn Spera poszoł 
dalej u puszczu ku wschodu słońca, i preszoł reku Newiażu i reku Swiatuju, i tretiu-
ju reku Szyrwintu, i naszoł ozero, łukami i rozmaitym derewom ukraszenno, hde ż 
to zlubiwszy i nad tym ozerom poselilisia, i toje ozero imenem swoim nazwali Spera. 
A  Dowsprunk imenem s Kitawrasa poszoł rekoiu Swiatoiu i naszoł miejsce welmi 
choroszo i horodyszczu podobnaho, i spodobałosia jemu welmi, i on tam poseliłsia, i 
wczynił sobi horod, i dał imia tomu horodu Wiłkomir, a sam nazwałsia kniazem dzia-
wiłtowskim, i tam sia poczał rozmnożaty.

Zadania:
 ȅ Jaka była trasa podróży Palemona?

 ȅ Znajdź na mapie rzeki wymieniane we fragmencie kroniki.

 ȅ Które trzy litewskie miasta według autora tekstu zostały założone przez synów 
Palemona?

 ȅ Do czego mogła służyć szesnastowiecznym Litwinom legenda o ich rzymskim 
pochodzeniu?

Sen Giedymina  
czyli legenda o założeniu miasta Wilna  
(Kronika Macieja Stryjkowskiego) 
Maciej Stryjkowski (1547  – między 1586 a 1593) był polskim szlachcicem, który 
osiedlił się na Litwie. Służył w wojsku, później został księdzem, był m.in. kanonikiem 
żmudzkim. Jego obszerna kronika była pierwszą całościową historią Litwy od czasów 
legendarnych do XVI w. Miała ona ogromny wpływ na kształtowanie się tożsamości 
litewskiej. Odznacza się dużymi walorami literackimi, dzięki czemu zyskała niesłabną-
cą poczytność przez kolejne trzysta lat. Upowszechniła ona m.in. legendy o Palemonie i 
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założeniu Wilna. Tę ostatnią powtórzył za Stryjkowskim Mickiewicz w Panu Tadeuszu 
(ks. IV, w. 1–18).

Istnieje inna, rękopiśmienna wersja utworu Stryjkowskiego: O początkach, wywo-
dach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemoj-
dzkiego i ruskiego (wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1978). Cytowany fragment pocho-
dzi z pierwodruku: M. Stryjkowski, Która przedtym nigdy światła nie widziała kronika 
polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi Kijowskiej, Moskiewskiej (…), Królewiec 
1582, s. 396–400 (całość dostępna na stronie Neolatina:
http://neolatina.bj.uj.edu.pl/book/showscan/id/130.html).

O założeniu Troków Starych i Wilna przez Gedymina5 roku 1321
Rozdział IIII

(…)
A w Trokach6 sie nowa stolica książąt litewskich poczęła, ale niedługo trwała, bo 

Gedymin rychło potym zajachawszy w łowy, zwykłym obyczajem, czynił ostępy7 nad 
brzegami rzeki Wilijej, które w ony czasy lasami i puszczami wielikimi, gęstymi a gwał-
townymi zawiesisto zarosłe, leżyskami tylko i przechowaniem rozmaitemu źwierzowi, 
tak wielkiemu jako małemu, były. Tak tedy Gedymin bawiąc sie łowami, a z ostępu na 
ostęp przejeżdżając, przyjechał ze wszystkim orszakiem dworu i myślistwa swego na 
żgliska poświęcone przodków swoich, gdzie rzeka Wilna do Wilijej wpada, od Trok 
Starych cztery mile8, które żgliska, to jest plac palenia ciał książęcych i panów przed-
niejszych litewskich, fundował był na tym miejscu Swintoróg9, a po nim Germont, syn 
jego, jakośmy o tym wyższej napisali, gdzie też kapłani litewscy obyczajem pogańskim 
bogom swoim ofiary za dusze zmarłych książąt (bo o nieśmiertelności dusz, o dniu sąd-
nym i o zmartwychwstaniu wielce trzymali10) czynili i ogień wieczny ustawicznie we 
dnie i w nocy bez przestanku (jako też ono był w Rzymie obyczaj ceremonije Westy11 
boginiej) na tym miejscu za pilnością kapłanów k temu ustawionych gorzał, który ogień 
Litwa i Żmódź, Prusowie i Łotwa za osobliwego boga mieli i chwalili.

Tam tedy Gedymin około przerzeczonych żglisk w puszczy miedzy górami, które 
dziś Łysymi zowią, polując, imo inszego źwierzu mnóstwa sam postrzelił tura wielkie-
go z kusze i zabił go na tej górze, gdzie dziś Wyżny Zamek wileński, którą górę od tego 
tura i dziś Turzą Górą zowią, a skórę i rogi jego złotem oprawione miasto zacnych klej-
notów długo w skarbie chowano, aż do czasów witołdowych; a Witołd12, iż pospolicie z 
tych rogów na wielkich biesiadach i czestowaniu posłów postronnych13 pijał, tedy jeden 
darował za wielki upominek cesarzowi rzymskiemu Zygmuntowi14, królowi węgier-

5 Giedymin (Gedyminas, 1275–1341), wielki książę litewski, założyciel dynastii Giedyminowiczów.
6 Stare Troki (Senieji Trakai) – wieś położona ok. 30 km na południowy wschód od Wilna. W miejscu zamku 

Giedymina zburzonego przez Krzyżaków w 1391 roku stoi klasztor benedyktynów.
7 w ostępach.
8 Mila polska miała ok. 7 km.
9 Swentoróg (Šventaragis) – legendarny książę litewski, który miał panować w latach 1268–1271.
10 o nieśmiertelności dusz… trzymali – w nieśmietelność dusz… wierzyli.
11 Westa – rzymska bogini ogniska domowego i państwowego. W jej świątyni w Rzymie płonął wieczny 

ogień, którym opiekowały się kapłanki.
12 Witold (Vytautas, ok. 1352–1430) – wielki książę litewski, brat stryjeczny Władysława Jagiełły.
13 cudzoziemskich.
14 Zygmunt Luksemburski (1368–1437), cesarz i król niemiecki, węgierski i czeski.

Gedymin tura 
postrzelił

http://neolatina.bj.uj.edu.pl/book/showscan/id/130.html


17

sen Gedyminów

skiemu na onym sławnym zjaździe królów i książąt w Łucku roku 142915, jako o tym 
będzie niżej. A teraz rzecz przedsięwziętą kończę.

Gedymin spracowawszy sie łowami, tudzież iż wieczór był zaszedł, a noc ciemna 
nadchodziła, do Trok też omieszkał, pocieszywszy sie znacznie z zabitego ręką włas-
ną tura, nocował w kotarhach16 ze wszystkim dworem swoim na żgliskach mianowa-
nych17, na łące Swintorozie, od Swintoroha książęcia nazwanej, gdzie dziś puszkarnia18, 
stajnie i Niższy Zamek. A gdy po pracy, jak to bywa, twardym snem był zmorzony, śniło 
mu sie, iż na tej górze i na tym miejscu, gdzie tura ubił, i gdzie dziś Wilno z zamkami 
stoi, widział wilka wielkiego i mocnego, a prawie jakoby żelazną blachą warownie prze-
ciw wszelkim postrzałom uzbrojonego. W tym wilku zaś słyszał sto wilków ogromnie 
wyjących, których głos po wszystkich stronach roznosił. Ocuciwszy sie tedy Gedymin, 
wpadł mu ten sen w myśl i gryzł sie długo sam z sobą, chcąz zgadnąć, coby sie przez 
to znaczyło. Ale iż na sie trudną rzecz obaczył, nie inaczej jako on farao, król egipcki 
o siedmi krowach tłustych i chudych albo Baltazar19 król o onej ręce, którą widział, 
pisząc: „Tekel, mane, phares / mensus est, ponderavit et divisit etc.”, iż był czas przy-
szedł zginąć Baltazarowi ze wszystkim jego królestwem etc. Tym sposobem Gedymin 
nazajutrz wstawszy, ten sen wszystkim panom i dworzanom swoim opowiedział, radząc 
sie i pytając, coby sie im ten sen zdał, a coby znaczył. Bo Litwa wonczas jako pogani leda 
czemu wierzyli, a sami burtami20 albo wróżkami, jako Rzymianie auspiciis, extis, avium 
volatu etc.21 tak wojnę, jak domowe sprawy zawżdy odprawowali. Lecz ten sen i wykład 
jego nie dał sie żadnemu tak zgoła zgryźć, aż musiał przyść na Krywe Kriwejta biskupa 
litewskiego pogańskiego, któremu było imię Lizdejko.

A ten, jako latopiszce22 świadczą, za Witensa23, ojca Gedyminowego, był nalezion 
w orlim gniaździe w jednej puszczy przy gościńcu. A niektórzy powiadają, iż w kolebce 
ochędożnej na drzewie zawieszonego sam Witens nalazł i chować go dał ućciwie jako 
syna. A gdy dorósł, okazował z siebie dzielności nie prostego człowieka; stąd sie znaczy-
ło, iż był zacnego jakiegoś albo książęcego narodu, ale snaść24 dla zazdrości panowania 
jeszcze w pieluchach albo od macochy, albo od ojczyma był tak do lasu zasłany, jako też 
ono był uczynił Emilius, król albański, Remusa i Romulusa bliźnięta25 (…).

Bo sie też tak właśnie i z naszym Lizdejkiem wonczas działo, który będąc na dwo-
rze książęcym wychowany, w naukach gwiazdarskich26 według biegów pogańskich, 

15 Zjazd władców Polski, Litwy, Rzeszy Niemieckiej, państw skandynawskich, tatarskich i Księstwa 
Moskiewskiego w celu obrony przed Imperium Osmańskim. Odbywał się od stycznia do marca 1429 roku 
na zamku w Łucku (dziś Ukraina).

16 kotarha – namiot z pilśni.
17 wspomnianych.
18 ludwisarnia, miejsce odlewania armat.
19 farao… Baltazar… – nawiązanie do dwóch historii starotestamentowych (Rdz 42,1–43 i Dn 5,1–30). 

Patriarcha Józef objaśnił sen faraona o siedmiu krowach chudych i tłustych. Prorok Daniel wyjaśnił królowi 
Baltazarowi znaczenie słów, któremu w czasie uczty ukazała się tajemnicza ręka kreśląca na ścianie napis: 
„Mane, tekel, fares” („policzone, zważone, podzielone”).

20 burt, burtnik (lit. burtinikas) – wróżbita, wieszcz.
21 ze znaków wróżebnych, z wnętrzności zwierząt ofiarnych, lotu ptaków itd. W starożytnym Rzymie decyzje 

polityczne podejmowano na podstawie wróżb przeprowadzanych przez augurów.
22 latopiszec – latopis, rodzaj rocznika, gatunek uprawiany w literaturze staroruskiej.
23 Wielki książę litewski Witens (po 1260–1315 lub 1316) był w istocie starszym bratem Giedymina.
24 snaść (snać) – widocznie, zapewne.
25 Emilius… bliźnięta –  Emilius (właściwie Amulius), legendarny król Alba Longa w Lacjum. Chcąc się pozbyć 

Romulusa i Remusa, prawowitych spadkobierców tronu, nakazał ich zabić. Porzuconymi w lesie niemow-
lętami zaopiekowała się wilczyca. Romulus miał być legendarnym założycielem Rzymu.

26 w astrologii.

Lizdejko biskup 
pogański

Lizdejko,
najwyższy biskup 
litewski, w orlim 
gniaździe naleziony
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w wieźdźbierstwach27, snów wykładach (jako niegdy Józef i Mojżesz28 w wszelkiej 
mądrości egipckiej) był wyćwiczony, aż potym był za Gedymina nawyższym biskupem 
albo przełożonym nabożeństw pogańskich, którego z urzędu Kriwe Kriwejto zwa-
no, o którym urzędzie apud Cromerum, Miechovium, Dlugossum, Erasmum Stellam, 
Dusburchium29 najdziejsz jasne świadectwa. Ten tedy Lizdejko biskup nawyższy nie 
inaczej (jako Józef faraonowi i onym towarzyszom więzienia, podczaszemu i piekarzo-
wi i jako Daniel Nabuchodonozor<owi>30 o czterzech monarchijach i potym o onej 
ręce na ścienie piszącej Baltazarowi) on sen o wilku na Turzej Górze stojącym i o stu 
wilków inszych w nim wyjących tym kształtem porządnie i prawdziwie wyłożył: „iż 
wilk ten, któregoś widział jakoby z żelaza ukowanego, wielki kniazie Gedyminie, zna-
czy to, iż na tym miejscu żglisk przodkom twoim poświęconych, będzie zamek mocny 
miasto tego państwa główne, a sto wilków w tym wilku ogromnie wyjących, których 
sie głos na wszystkie strony rozchodzi, to znaczą, iż ten zamek i to miasto zacnością i 
dzielnością obywatelów swoich tudzież wielkimi sprawami potomków twoich wielkich 
księdzów31 litewskich, którzy tu będą mieli stolec swój rozgłoszy sie i u rozszerzy z wiel-
ką sławą po wszystkich stronach świata i cudzym narodom wrychle z tej stolice z wielką 
sławą panować będą.

Tak mądry i prawdziwy a ku rzeczy32 wykład snu Lizdejkowego Gedymin pochwa-
liwszy i ofiary bogom swoim na żgliskach odprawiwszy, wnet niedługo odkładając, obe-
słał wołości33 okoliczne, rzemieślników też rozmaitych, cieślów, murarzów, kowalów, 
kopaczów i materyjej k temu wszelkiej dostatki sposobiwszy, począł murować naprzód 
Wyżny Zamek na Turzej Górze, na której sam z kusze tura wielkiego był postrzelił. 
Wymierzy potym plac na Niżny Zamek na Swintoroze, które miejsce wonczas Krzywą 
Doliną nazywano, przy uściu Wilny rzeki, gdzie do Wilijej wpada, tamże Zamek 
Niżny z drzewa z wyniosłymi wieżycami i z blankami Gedymin wielką prędkością, ale 
z więtszą pilnością zbudował kosztownie. A dokonawszy obu zamku34, mianował ich 
Wilnem od Wilny rzeki. Także i miasto prędko sie przy zamkach nad Wilną i Wiliją 
osadziło, bo Gedymin z Trok stolicę swoję tegoż roku do Wilna przeniósł i tam ją na 
potomne czasy ugruntował, za czym wielkie zebranie ludzi, jako orłowie do ścierwu35, 
prędko sie w wielkie miasto i rozwlokłe posady36 zgromadziło. Panowie też wszyscy 
dwory wielkie przy głównym mieście dla ustawicznego tam mieszkania wielkiego księ-
dza swojego ozdobnie pobudowali, tak iż Wilno z małych początków zaczęte, gdzie 
przed tym tylko trupy książęce paliwano37, miasto pogrzebów wielkim i sławnym mia-
stem roku 1322 urosło za radą mądrą Lizdejkową, który był potym długo biskupem 

27 wróżbach.
28 Mojżesz przepowiadał faraonowi nadejście kolejnych plag, jakie miały dotykać Egipt (por. Wj 7–12).
29 u Kromera, Miechowity, Długosza, Erazma Stelli, Duisburga. Stryjkowski wymienia kronikarzy, z których dzieł 

korzystał: Marcin Kromer (1512–1589), De origine et rebus gestis Polonorum, Bazylea 1555; Maciej z Miechowa 
(1457–1523), Chronica Polonorum, Kraków 1521; Jan Długosz (1415–1480), Annales (1480); Erasmus Stella 
(1460–1521), De Borussiae antiquitatis libri duo (Bazylea 1518); Piotr z Dusburga (XIII/XIV w.), Chronicon terrae 
Prussiae (1326).

30 Nabuchodonozor II (panował 604–562 p.n.e.) – król Babilonii. Prorok Daniel dwukrotnie objaśniał sny 
Nabuchodonozora (por. Dn 2,1–44).

31 ksiądz – książę.
32 adekwatny.
33 wołość (wołost) – jednostka administracyjna na dawnej Rusi.
34 skończywszy oba zamki.
35 Por.: „Gdzie by kolwiek było ciało, tam się i orłowie zgromadzą.“ Mt 24,28 (tłum. Jakub Wujek). 
36 przedmieścia.
37 palono.

Mathei 24, 
Mar<ci> 13, 
Luc<ae> 21. 
Gdziekolwiek 
będzie ścierw, tam 
sie zgromadzą 
orłowie

Wykład snu o 
Wilnie

Zamek Wyżny 
wileński na Turzej 
Górze

Zamek Niżny

Genesis,  
caput 41 et 42
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Augures, hoc est 
tres sacerdotes 
qui auspiciorum 
disciplinam curarent, 
apud Romanos erant, 
a Romulo, auguratis 
disciplinae peritissimo 
lecti itidem octo 
auruspices qui exiorum 
erant peritii etc. 
Flamines quoque tres 
et salii etc. a Numa 
instituti etc., o czym 
czytaj Dionisium, 
Liuium, Plutarchum, 
in Numa, Stadium, in 
Florum, Pomponium 
Loetum etc. 

Ogień Westy boginijej 
Lucus sacrati.

Gywoitos i Ziemienniki 
węże

Dii penates.
Perkunos albo Piorun 
bałwan
Panteon litewskie

litewskim żonatym, według pogaństwa i augurem albo wieszczkiem, jako był obyczaj 
wzięty i urząd zacny u Rzymian augurii38.

Nie zaniedbał też Gedymin chwały bogów swoich w ugruntowanym stołecznym 
mieście swoim potwierdzić, bo acz pierwej od Swintoroga i Germonta syna jego ksią-
żąt litewskich wieczny ogień jako w Rzymie u Westy był fundowany, na tym miejscu 
gdzie dziś puszkarnia i kapłani, którzy pod gardłem39, aby ogień nie zgasł święty, pil-
nowali, byli hojnie nadani40; wszakże Gedymin nadto Las Ciemny bogom poświęcił 
(co zwano u łacińskich pogan i inszych narodów lucus, a Litwa i dziś las zowie lau-
kos) i kapłany pogańskicm obyczajem w nim ustawił, którzy tam za dusze zmarłych 
książąt na onych miejscach albo żgliskach spalonych modły czynili, tamże i węże 
Gywoitos i Ziemiennikos nazwane karmili i hodowali, jako bożki domowe. A ten las 
był nad Wiliją podle puszkarniej aż do Łukiszek.

Postawił jeszcze Gedymin bałwan41 Perkunowi albo Piorunowi, kamień krzemie-
nisty wielki, z którego ogień kapłani krzosali, w ręce trzymający, temu też na ofiarę 
ustawicznie ogień wieczny z dębiny we dnie i w nocy palono, na tym miejscu, gdzie 
dziś kościół42 (od Jageła43, wnuka Gedyminowego fundowany) świętego Stanisława w 
zamku. Była jeszcze wielka sala albo bożnica na Antokoli wszystkim bogom, których 
Litwa zmamiona gusły czartowskimi chwaliła, tam świecę woskową po wieczerzach we 
czwartki kapłani zawżdy stawiali i palili. (…)

Zadania:
 ȅ Znajdź na mapie Wilna miejsca i obiekty, które wymienia Stryjkowski.

 ȅ Dlaczego Stryjkowski przywołuje w swoim opowiadaniu przykłady z historii staro-
żytnej i Biblii?

 ȅ Które miasta europejskie mają podobne legendy o ich początkach i jaka jest ich 
funkcja?

 ȅ Co oznacza powiedzenie: „słuchać czegoś jak o żelaznym wilku”?

38 Na marginesie: „Augurzy to trzech kapłanów, którzy od czasów Romulusa zajmowali się u Rzymian wiesz-
czeniem i którzy nabyli niezwykłą biegłość w tej dziedzinie. Oprócz tego było ośmiu kapłanów wróżących 
z wnętrzności zwierząt itp. Byli także trzej kapłani flamiowie oraz saliowie [=stowarzyszenie kapłanów 
Marsa i Romulusa-Kwiryna – J.N.] itd. ustanowieni przez Numę itd., o czym czytaj u Dionizjusza, Liwiusza, 
Plutarcha, Numy, Johannesa Stadiusa, Lucjusza Anneusza Florusa, Pomponiusza Lety itd.” Stryjkowski 
odwołuje się do autorów starożytnych i szesnastowiecznych.

39 pod karą śmierci.
40 otrzymali hojne nadania.
41 posąg boga pogańskiego.
42 Katedra wileńska została wzniesiona na Zamku Dolnym w Wilnie w 1387 roku.
43 Władysław Jagiełło (lit. Jogaila, ok. 1362 lub ok. 1352–1434) – król polski, wielki książę litewski.
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Martinus Mosvidius
Martinus Mosvidius (Martynas Mažvydas, ur. ok. 1510 na zach. Żmudzi(?) – zm. 1563 w 
Ragnecie (Prusy Książęce, dziś. Nieman w Obw. Kaliningradzkim Rosji)), w latach 30. 
XVI wieku uczył w Wilnie w gimnazjum humanistycznym Abrahama Kulwiecia, następ-
nie, w latach 40., jako stypendysta księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna, studiował 
w Królewcu na uniwersytecie Albertina. Opracował, na podstawie luterańskich katechi-
zmów Seklucjana i Małeckiego, i wydał w Królewcu w 1547 r. pierwszy litewskojęzyczny 
katechizm luterański, który jest zarazem pierwszą litewską książką. Wraz z katechizmem 
wydrukowany został elementarz oraz pieśni religijne. Katechizm otwiera łaciński epigra-
mat  – dedykacja dla Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz dwie przedmowy, łacińska i 
wierszowana litewskojęzyczna (ww. 3–19 zawierają akrostych „Martinus Mosvidius”, dzięki 
któremu ustalono autorstwo książki), którą tutaj podano w przekładzie dosłownym.

Wydany w połowie XVI wieku w Prusach Książęcych luterański katechizm 
Mosvidiusa otwiera dzieje druku w języku litewskim, dlatego jego autor często 
jest uważany za ojca piśmiennictwa litewskiego (zob. fragment dramatu Mażwid 
J. Marcinkevičiusa w niniejszym wyborze).

(Oryg.) Catechismvsa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriks-
czianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas Karaliavczvi VIII. dena Meneses 
Sausia, Metu vßgimima Diewa. M.D.XLVII.

Proste słowa Katechizmu, nauka czytania, pisania i pieśni dla użytku wiary chrześci-
jańskiej i dla młodzieńców na nowo ułożone. W Królewcu dnia VIII Miesiąca Stycznia, 
Roku narodzenia Pańskiego M.D.XLVII.

Dedykacja dla Wielkiego Księstwa Litewskiego

AD MAGNUM DUCATUM LITUANIAE

Fausta ducum magnorum altrix, Lituania clara,
Haec mandata Dei, suscipe mente pia,

Ne te, cum dederis rationes ante tribunal
Augustum, magni iudicis ira premat.44

Przedmowa do Katechizmu

Mowa tejże książeczki do Litwinów i Żmudzinów45

Bracia i siostry, weźcie mnie do rąk i czytajcie, / A czytając rozważajcie. / Wasi ojco-
wie pragnęli mieć tę naukę, / Ale nie mogli jej w żaden sposób otrzymać. / Chcieli 
to widzieć swoimi oczami / I słuchać tego swoimi uszami. / To, czego wasi ojcowie 
nigdy nie widzieli, / Właśnie teraz do was przyszło. / Ciesz się i raduj cały ludzie. / Oto 

44 Sławna Litwo, szczęśliwa kolebko wielkich książąt, / Przyjmij z pobożnym zapałem te Boże zalecenia, / Aby 
trybunał Wielkiego Sędziego nie zgniótł cię gniewem, / Kiedy będziesz zdawała rachunek przed Najwyższym. 
(tłum. Jakub Niedźwiedź).

45 Ze względu na różnice językowe, etnograficzne i polityczno-ustrojowe, aż do XIX wieku włącznie roz-
różniano Żmudzinów (mieszkańców [byłego] Księstwa Żmudzkiego, ew. Litwy zachodniej) i Litwinów 
(zamieszkujących pozostałe tereny litewskojęzyczne, zwanych wcześniej także Auksztotami).



SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA .................................................................................................................................................... 5

I. FOLKLOR ........................................................................................................................................................ 8

Baśń Eglė, królowa wężów.................................................................................................................................... 8

Dajny i raudy .........................................................................................................................................................11
Kolęda zimowa ..............................................................................................................................................11
Rauda na śmierć matki ................................................................................................................................11
Dajna powstańcza ........................................................................................................................................ 12
Dajna wojenna o Wilnie ............................................................................................................................ 13

II. LITERATURA DAWNA ............................................................................................................... 14

Mit Palemoński (Kronika Bychowca) .............................................................................................................. 14

Sen Giedymina czyli legenda o założeniu miasta Wilna  
(Kronika Macieja Stryjkowskiego)  ................................................................................................................. 15

Martinus Mosvidius ........................................................................................................................................... 20
Przedmowa do Katechizmu ....................................................................................................................... 20

Mikołaj Dauksza ................................................................................................................................................. 22
Przedmowa do Postylli ............................................................................................................................... 22

Konstanty Szyrwid ............................................................................................................................................. 27

Kristijonas Donelaitis ........................................................................................................................................ 27

III. LITERATURA XIX WIEKU .................................................................................................. 28

Żmudzki ruch kulturalny .............................................................................................................................. 28

Antanas Strazdas ................................................................................................................................................. 28
Sielanka jutrzenka ....................................................................................................................................... 28

Simonas Stanevičius ........................................................................................................................................... 30
Sława Żmudzinów. Oda ............................................................................................................................. 30

Okres międzypowstaniowy ........................................................................................................................... 32

Eduardas Jokūbas Daukša ................................................................................................................................. 32
*** Myśmy z jednego bukietu dwa kwiatki…   ......................................................................................... 32
*** Tam, gdzie wśród lasów nasz Niemien przepływa  .......................................................................... 33

Karolina Praniauskaitė ...................................................................................................................................... 34
Do W[ładysława] Syrokomli .................................................................................................................... 34



Antanas Baranauskas ......................................................................................................................................... 35
Do panny Karoliny Proniewskiej............................................................................................................. 35
Podróż do Petersburga ................................................................................................................................ 36
Niepokój ........................................................................................................................................................ 38

Litewskie odrodzenie narodowe .................................................................................................................. 40

Andrius Vištelis-Višteliauskas.......................................................................................................................... 40
Język litewski ................................................................................................................................................ 40

Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė .................................................................................................................. 41
Margier .......................................................................................................................................................... 41

Vincas Kudirka .................................................................................................................................................... 42
*** Nie ten człek wielki... ............................................................................................................................. 42
Tautiška giesmė ............................................................................................................................................ 43
Pieśń narodowa ............................................................................................................................................ 43

Maironis ................................................................................................................................................................ 44
Wilno (przed świtem) ................................................................................................................................ 44
Gdzie płynie Szeszupa ................................................................................................................................ 45
Do wynarodowionych ................................................................................................................................ 45

IV. WCZESNY MODERNIZM ....................................................................................................... 46

Mikalojus Konstantinas Čurlionis ................................................................................................................. 46
Z Listów do Dewduraczka ........................................................................................................................ 46

Vincas Mykolaitis-Putinas ................................................................................................................................ 47
Do krainy czarów ........................................................................................................................................ 47

V. OKRES MIĘDZYWOJENNY .................................................................................................... 49

Kazys Binkis ......................................................................................................................................................... 49
***Salem alejkum!…  ................................................................................................................................... 49
Niemiecka wiosna........................................................................................................................................ 50
Duonelaitisowy ............................................................................................................................................ 51

Juozas Tysliava ..................................................................................................................................................... 52
Jesienna audycja ........................................................................................................................................... 52

Kazys Boruta ........................................................................................................................................................ 53
Z tłumem....................................................................................................................................................... 53

Bernardas Brazdžionis ....................................................................................................................................... 54
Szulamitka .................................................................................................................................................... 54

Albinas Žukauskas  ............................................................................................................................................. 55
Odległa wieś ................................................................................................................................................. 55

Henrikas Radauskas  .......................................................................................................................................... 56
Fontanna ....................................................................................................................................................... 56



VI. LITERATURA OKRESU WOJNY .................................................................................... 57

Vytautas Mačernis .............................................................................................................................................. 57
Sonety wiosenne [I] ....................................................................................................................................... 57

Salomėja Nėris ..................................................................................................................................................... 58
Wilenko!........................................................................................................................................................ 58

Bronius Krivickas  ............................................................................................................................................... 59
Krzyk wilka .................................................................................................................................................. 59

Judita Vaičiūnaitė ................................................................................................................................................ 60
Bańki mydlane ............................................................................................................................................. 60

VII. LITERATURA EMIGRACYJNA ..................................................................................... 62

Antanas Škėma  ................................................................................................................................................... 62
Biały całun ( fragm.) .................................................................................................................................... 62

Alfonsas Nyka-Niliūnas  ................................................................................................................................... 65
Wilno 1943 ................................................................................................................................................... 65
Ars poetica .................................................................................................................................................... 66
Maski zapustne ............................................................................................................................................ 66

Henrikas Nagys ................................................................................................................................................... 67
Noc Wigilijna  .............................................................................................................................................. 67
***Brata aitvarasa nie zdradziłem... ........................................................................................................ 68
Imago mortis ................................................................................................................................................ 69

Algimantas Mackus ............................................................................................................................................ 70
Umarli goście ................................................................................................................................................ 70
Z cyklu Chapel B  ......................................................................................................................................... 71
Tryumfalnie ................................................................................................................................................. 71

Jonas Mekas .......................................................................................................................................................... 72

VIII. POWOJENNA LITERATURA KRAJOWA ......................................................... 80

Balys Sruoga ......................................................................................................................................................... 80
Las bogów ( fragm.) ..................................................................................................................................... 80

Eduardas Mieželaitis  ......................................................................................................................................... 82
Człowiek........................................................................................................................................................ 82
Z cyklu Elementarius novus ...................................................................................................................... 84

Tomas Venclova  .................................................................................................................................................. 85
*** O, miasto moje.. ...................................................................................................................................... 85

Vincas Mykolaitis-Putinas ................................................................................................................................ 86
Powstańcy ( fragm.)  .................................................................................................................................... 86



Judita Vaičiūnaitė ................................................................................................................................................ 88
Drukarnia ..................................................................................................................................................... 88
Barbara ........................................................................................................................................................... 88
Sąsiedzi .......................................................................................................................................................... 89

Justinas Marcinkevičius  .................................................................................................................................... 91
Katedra .......................................................................................................................................................... 91
Mażwid .......................................................................................................................................................... 91
Wolność ......................................................................................................................................................... 92
*** Martwe języki...  ..................................................................................................................................... 93

Marcelijus Martinaitis ....................................................................................................................................... 94
Kukutis na swoim własnym pogrzebie ................................................................................................... 94
Rauda głupiej Onulė ................................................................................................................................... 95
Rauda Severiutė ........................................................................................................................................... 95

Vytautas Kernagis ............................................................................................................................................... 97
Nie bij węża ................................................................................................................................................... 97

IX. LITERATURA NAJNOWSZA  
(PO 1990) .............................................................................................................................................................. 99

Aidas Marčėnas  .................................................................................................................................................. 99
Szkicownik twarzy ...................................................................................................................................... 99
„Pukam do drzwi kamienia” ................................................................................................................... 100
Widziałem świat .........................................................................................................................................101

Juozas Erlickas  ...................................................................................................................................................102
Z cyklu Obrazki trolejbusowe ..................................................................................................................102

Jurga Ivanauskaitė ............................................................................................................................................. 104
Intercity Cargo Hotel ............................................................................................................................... 104
Psychoza 4:48 ..............................................................................................................................................105

Marius Ivaškevičius .......................................................................................................................................... 106
Madagaskar ( fragm.) ................................................................................................................................ 106

Tomas Venclova ..................................................................................................................................................111
Na południe od prospektu .......................................................................................................................111

Kazys Bradūnas  .................................................................................................................................................112
Wspomnienie ..............................................................................................................................................112

Kornelijus Platelis ..............................................................................................................................................113
Wiersz o samotnej architekturze ............................................................................................................113

Mindaugas Kvietkauskas ..................................................................................................................................114
Miasto dzieciństwa ....................................................................................................................................114

Arnas Ališauskas ................................................................................................................................................115
Poduszki .......................................................................................................................................................115



Gytis Norvilas .....................................................................................................................................................116
Zabawy szesnastolatków: idziesz na dwór? (na podstawie zasłyszanej rozmowy) .......................116

Evaldas Ignatavičius ..........................................................................................................................................118
Umierające miasto ......................................................................................................................................118

WYKAZ ŹRÓDEŁ ..........................................................................................................................................119

BIBLIOGRAFIA PRZEKŁADÓW LITERATURY LITEWSKIEJ NA JĘZYK POLSKI ......122

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE  
I POPULARNONAUKOWE ......................................................................................................................126

PROGRAM RAMOWY KURSU HISTORII LITERATURY LITEWSKIEJ ............................129



Vytauto Didžiojo universitetas  
ir Jogailos universitetas

MAČIAU PASAULĮ
Lietuvių literatūros chrestomatija. Akademinis kursas lenkakalbiams

Tekstus iš lietuvių kalbos išvertė,  
paaiškinimus parengė leidinio idėjos autorė ir sudarytoja

Beata Kalęba

Bychovco kronikos, M. Strijkovskio Kronikos ir M. Daukšos Postilės  
fragmentus parengė ir paaiškino

Jakub Niedźwiedź

Dailininkas ir maketuotojas
Rimantas Adominis

2014 11 28. Tiražas 280 egz. Užsakymo nr. K14-111.

Išleido:

Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas

www.vdu.lt | leidyba@bibl.vdu.lt

„Versus aureus“ leidykla
Rūdninkų g. 10, LT-01135 Vilnius

www.versus.lt | info@versus.lt

 Widziałem świat = [Mačiau pasaulį] : skrypt do kursu historii literatury litewskiej / 
Uniwersytet Witolda Vielkiego w Kownie i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie  ; 
koncepcja całości, wybór, przekłady z języka litewskiego, opracowanie Beata Kalęba  ; 
opracowanie fragmentów „Kroniki Bychowca“, „Kroniki“ Stryjkowskiego i „Postylli“ 
Mikołaja Daukszy Jakub Niedźwiedź.  – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas  ; 
Vilnius : Versus aureus, 2014. – 136, [8] p. Bibliogr.: p. 119-128

ISBN 978-609-467-087-9 (Print)
ISBN 978-9955-34-523-7 (Print)
ISBN 978-609-467-086-2 (Online)
ISBN 978-9955-34-522-0 (Online)

Skrypt akademicki Widziałem świat został pomyślany jako pomoc dydaktyczna dla polonistów, którzy poznają kulturę i 
literaturę Litwy w ramach dodatkowych kursów, oraz dla lituanistów. Czytelnik znajdzie w nim kilkadziesiąt przekładów 
z literatury litewskiej, od folkloru i literatury dawnej po najnowszą, a także biogramy autorów, zadania dla studentów, 
bibliografię załącznikową polskich tłumaczeń z literatury litewskiej i polecanych opracowań oraz przykładowy program 
kursu historii literatury litewskiej.
Książka została napisana z myślą o kursie historii literatury litewskiej, który ma za zadanie nie tylko zapoznać studentów 
z najważniejszymi autorami i tekstami literatury litewskiej, ale i uwrażliwić ich na zjawiska z naszej wspólnej polsko-lite-
wskiej przeszłości. Ma także uczyć myślenia historycznego, umożliwić zrozumienie litewskiej narracji o dziejach Litwy 
(a także w jakich punktach jest ona różna od polskiej – i dlaczego), zarysować (auto)portret Litwinów jako wspólnoty 
narodowej oraz zachęcać słuchaczy kursu do samodzielnej refleksji.

UDK  821.172(082)(075.8)

Vi49




