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Od redakcji

Szanowni Pañstwo, z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ oddajemy do
Pañstwa r¹k pierwsze polskie wydanie ³otewskiego eposu narodo-
wego „Laczplesis”. W sensie uczuciowym jest on dla £otyszy tym,
czym dla Polaków poemat „Pan Tadeusz”. Podobnie jak on, odwo-
³uje siê do   zrywu narodowowyzwoleñczego. Podobnie jako on tak-
¿e, stanowi swoiste pocieszenie oraz ho³d dla narodowej historii,
kultury i tradycji. Podobnie jak „Pan Tadeusz” wreszcie, jest mi-
strzowsko lakoniczn¹, poetyck¹ prezentacj¹ ludzkich d¹¿eñ i namiêt-
noœci. Dziêki swym walorom „Laczplesis” pozwoli zapewne poczuæ
Pañstwu ³otewskiego ducha i ³otewsk¹ atmosferê. Nie kryjemy,  i¿
liczymy na to, ¿e jego lektura wzbudzi zainteresowanie £otw¹. Nasz
pó³nocny s¹siad, mimo bliskiego po³o¿enia, jest bowiem dla wielu
Polaków nader egzotycznym. A przecie¿ tradycje, historia i kultura,
piêkno przyrody i urbanistyki kraju, wreszcie zamieszkuj¹cy go lu-
dzie zas³uguj¹ na poznanie. Podejmuj¹c niniejsz¹ edycjê kierowali-
œmy siê pragnieniem wniesienia w³asnego wk³adu w poszerzanie
œwiadomoœci spraw ³otewskich w Polsce. Maj¹c nadziejê na osi¹-
gniêcie tego celu, ¿yczymy Pañstwu mi³ej lektury.
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Od t³umacza

Miêdzy TYGLEM wielkiego portowego miasta, a MATECZNIKIEM ple-

miennych, a potem d³ugo feudalnych stosunków na wsi kszta³towa³ siê

dzisiejszy naród ³otewski. Obcy szukali tutaj zysków, swoi zrazu formu³y

przetrwania, oporu, póŸniej – emancypacji. Tradycje sklejano z okruchów

pamiêci, z tego co pod rêk¹. I tak jest to w³asna, niepowtarzalna odmiana

cz³owieka, jego piêæ zmys³ów, mowa, to¿samoœæ.

W przelocie obywamy siê migawk¹, dat¹ w notesie, przekazem kultury

masowej. Wiadomo, ¿e nie daj¹ one klucza do mieszkania w dwóch jêzy-

kach, dwóch kulturach równoczeœnie. Wypadnie iœæ po nitce do k³êbka,

rozszyfrowywaæ podobieñstwa, zgadywaæ to co wspólne, szanowaæ od-

miennoœæ.

Nieodleg³e s¹siedztwo nad wspólnym morzem, koleje dawnej i niedaw-

nej historii.

Takim kluczem móg³by byæ Laczplesis.

Daj kurze grzêdê... Gdy przed iluœ tam laty przekona³em siê, ¿e w najroz-

leglejszej krainie pod s³oñcem poci¹gi s³u¿¹ ju¿ nie tylko do wo¿enia, ale i

do indywidualnej jazdy ciekawskich, trafi³ mi siê „poputczik”, wspó³pasa-

¿er, znany architekt z Rygi. Ten¿e po wielu latach zada³ mi pytanie, co widzê

w tym utworze. Znak drogowy, bez którego trudno siê obyæ.

Na pocz¹tku nie zna³em nawet jêzyka. Wielu ¿yczliwym osobom za-

wdziêczam owe okruchy, które wypad³o mi sklejaæ w wiêksz¹ ca³oœæ. Przed

z gór¹ dziesiêciu laty namówi³ mnie na ni¹ Adam Pomorski, nieporównany

jak dot¹d t³umacz Fausta. WiedŸmostwa i diabelstwa nie brak te¿ w Laczple-

sisie...

Dziêkowaæ siê godzi ka¿demu wspó³z¹interesowanemu, który zmusi³ mnie

do otrzepania z kurzu rêko-, maszyno-, a w koñcu komputeropisu, dalej – ka¿-

demu ryzykantowi, który siêgn¹³, siêga, siêgnie po tê „staroæ” miast szukaæ

oczyma kolejnego billboardu...

Ale najbardziej winienem wdziêcznoœæ dwóm ludziom jêzyka ³otewskie-

go (i znaj¹cym nasz, polski) za wnikliwe przeczytanie przek³adu i z³apanie

mnie za rêkê tam, gdzie moje kompetencje by³y wyraŸnie niewystarczaj¹ce:

Knutowi Skujeniekowi, czo³owemu poecie i folkloryœcie, znawcy wielu jê-

zyków i literatur, t³umaczowi zbiorku polskich pieœni ludowych Abelite, cz³o-

wiekowi, który zwiedzi³ archipelag Gu³ag od œrodka, i Marianowi Ry¿emu

(Marisowi Salejsowi), próbuj¹cemu swoich si³ twórczych ju¿ w wolnej

£otwie.

Jerzy Litwiniuk
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Andrejs Pumpurs i korzenie Laczplesisa

Andrejs Pumpurs to jeden z najwybitniejszych – na równi z Au-
seklisem i Jurisem Alunânsem – przedstawiciel ³otewskiego roman-
tyzmu narodowego. Urodzi³ siê w 1841 roku w gminie Lieljumprawas
w obwodzie Lielwardes, w miejscowoœci, w której legenda o Lacz-
plesisie cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹. Pochodzi³ z krainy po³o¿o-
nej na obu brzegach DŸwiny – rzeki œwiêtej dla wielu £otyszy.
Codzienne obcowanie z legend¹ Laczplesisa odzwierciedla³ chocia¿by
fakt, i¿ Pumpurs pracowa³ przez jakiœ czas w zagrodzie o nazwie
“Lâèplçði”. Jego ojciec by³ winiarzem u miejscowego szlachcica –
niemieckiego barona. Pozwoli³o mu to zapewniæ synowi dobr¹ pra-
cê. Andrejs zosta³ pomocnikiem mierniczego ziemi w Piebaldze.
Pracuj¹c jako mierniczy, zajmowa³ siê tak¿e sp³awem drewna. By³
zarz¹dc¹ willi oraz leœniczym. Po przeniesieniu siê do Rygi pracowa³
najpierw w fabryce, póŸniej otworzy³ ksiêgarniê. Wreszcie otrzyma³
stanowisko rewidenta Ryskiego £otewskiego Stowarzyszenia, rak-
stvedis, pisar.

Przysz³y autor poematu ju¿ w m³odoœci wyró¿nia³ siê otwarto-
œci¹, charakterem i nieustaj¹cym d¹¿eniem do poznania nowego.
Jeszcze jako m³ody cz³owiek Pumpurs du¿o czyta³, mieszkaj¹c w Pie-
baldze (swoistym centrum kultury, gdzie przebywali równie¿ najwy-
bitniejsi przedstawiciele dopiero tworz¹cej siê inteligencji ³otewskiej).
Bra³ udzia³ w kó³kach literackich. Uczestniczy³ w imprezach, na któ-
rych móg³ dzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami na temat literatury.
Zanim jeszcze opublikowano jego pierwsze wiersze, zdoby³ popular-
noœæ jako ich recytator. W³aœnie w Piebaldze zapozna³ siê z kszta³-
tuj¹cymi siê ideami progresywnymi. Tu te¿ zaanga¿owa³ siê
w progresizm, zmierzaj¹cy do obudzenie samoœwiadomoœci narodo-
wej £otyszy. Ów ruch narodowy, rozwija³ siê w latach szeœædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych i trwa³ do lat osiemdziesi¹tych XIX wieku.
Zapocz¹tkowali go pierwsi inteligenci ³otewscy, g³ównie absolwenci
uniwersytetów w Dorpacie (Tartu) i Petersburgu, jak K. Valdemârs,
J. Alunâns, K. Barons. Dziêki wiedzy i doœwiadczeniu zdobytym na
uczelniach wy¿szych m³odzi £otysze pragnêli obudziæ energiê twórcz¹
swojego narodu. Uœwiadomiæ mu, ¿e podobnie jak i inne nacje, ma



1 2

prawo do swoich szkó³, jêzyka i kultury. Zmierzaj¹c do ich rozwoju
i utrwalenia zbierali pamiêtniki ³otewskiej twórczoœci ludowej, badali
³otewski jêzyk i historiê. Drukowali pierwsze ³otewskie gazety. Or-
ganizowali stowarzyszenia dzia³aj¹ce na rzecz ³otewskiej kultury. Pró-
bowali zlikwidowaæ dotychczasowy monopol na szerzenie ³otewskiej
kultury, dzier¿ony przez niemieckich pastorów. To oni jako jedyni
pisali dot¹d po ³otewsku i to w ich rêkach skupia³o siê ca³e wycho-
wanie kulturalne ³otewskiego narodu. Aktywnoœæ ta mia³a jednak
przewa¿nie na celu wychowanie £otyszy w duchu pokory i ca³ko-
witego podporz¹dkowania siê Niemcom. Tak zwany ruch “M³odo-
³otyszy” zosta³ zapocz¹tkowany w 1856 roku, kiedy to Juris Alunâns1

wyda³ zbiór wierszy pod tytu³em “Piosenki” (“Dziesmiòas”). W zbio-
rze ukaza³y siê zarówno w³asne dzie³a Alunânsa, jak te¿ jego t³uma-
czenia na ³otewski dzie³ poetów rosyjskich, antycznych oraz
zachodnioeuropejskich. W taki sposób poeta manifestowa³ ca³emu
œwiatu, ¿e jêzyk ³otewski pod wzglêdem bogactwa wyrazu i ela-
stycznoœci nie ustêpuje innym europejskim jêzykom. Jedn¹ z kluczo-
wych postaci wœród “M³odo³otyszy” by³ przyjaciel Pumpursa
Auseklis. Wyró¿nia³o go z³o¿one stylizowanie, techniczne opraco-
wanie poezji i tworzenie kanonicznie mocnych form stroficznych.

Pumpurs nie mia³ takiego wykszta³cenia jak wy¿ej wspomniani.
Nie tworzy³ – jak Alunâns – wielobarwnego opracowania stroficz-
nego. Opisuj¹c mitologiê w³asnego narodu nie odwo³ywa³ siê – jak
Auseklis – do innych kultur. Korzysta³ z bli¿szych mu symboli, siê-
gaj¹c przede wszystkim do rodzimej przyrody. W odró¿nieniu od
Alunânsa i Auseklisa, jego talent przejawia³ siê w tworzonej z ³atwo-
œci¹, barwnej, melodyjnej, bardzo ³otewskiej pod wzglêdem formy
oraz treœci poezji. Pumpurs pisa³ swoje wiersze w metryce pieœni
ludowych, g³ównie cetrpedu trohajos. Pierwsze dzie³a opublikowa³
póŸno, gdy mia³ ju¿ 40 lat. Zaczê³y siê one ukazywaæ w latach szeœæ-
dziesi¹tych, g³ównie w czasopiœmie “Baltijas Vçstnesis”. Te pisane

1 J. Alunâns ju¿ przed studiami zna³ rosyjski, niemiecki, litewski, gecki, francuski,

hebrajski. Jego znajomoœæ literatury obcej bazowa³a nie tylko na publikacjach nie-

mieckich autorów. W oryginale czyta³ prace Platona, Sofoklesa, Heinego, Goethe-

go, Puszkina. Udowadnia³, ¿e równie¿ jêzyk ³otwewski potrafi wznieœæ siê na poetyckie

wy¿yny. Stara³ siê przezwyciê¿yæ ³otewski kompleks ni¿szoœci, który przez d³ugie

lata by³ przedmiotem ironizowania Niemców ba³tyckich, z G. F. Stenderem na czele.
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w jêzyku ojczystym utwory sprawi³y, ¿e by³ poet¹ dobrze znanym
wœród £otyszy na d³ugo przed powstaniem “Laczplesisa”.

W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych Pumpurs zdecydowa³
siê na karierê wojskow¹, stwarzaj¹c¹ w carskiej Rosji szansê na
awans. W 1876 roku wyjecha³ do Moskwy. Tu wst¹pi³ do pu³ku
s³owiañskiego. Nastêpnie, jako ¿o³nierz pu³ku ochotniczego, bra³ udzia³
w narodowowyzwoleñczej wojnie Serbów przeciw Turkom. Zetkniê-
cie siê z narodem serbskim i poznanie jego d¹¿eñ jeszcze silniej uko-
rzeni³y w poecie myœl o jednoœci ba³tyckich i s³owiañskich narodów.
Przekona³y go, ¿e równie¿ jego naród mo¿e odzyskaæ wolnoœæ jedy-
nie poprzez walkê z pomoc¹ narodu rosyjskiego. W roku 1878 Pum-
purs skoñczy³ szko³ê oficersk¹ i do koñca swojego ¿ycia by³ oficerem
w carskiej armii. Pracowa³ jako topograf oddzia³u Kozaków Doñ-
skich. S³u¿y³ w Sewastopolu w pieszym dywizjonie, póŸniej w pu³ku
brzeskim. W Odessie ukoñczy³ morsk¹ szko³ê junkrów. PóŸniej od-
bywa³ s³u¿bê na po³udniu Rosji. Wreszcie, jako rosyjski oficer, wró-
ci³ na ziemie nadba³tyckie. S³u¿y³ kolejno w Sloce, Cçsis, Poniewie¿u.
Osi¹gn¹³ stopieñ kapitana sztabu. Pracowa³ w intendenturze DŸwiñ-
skiej. Zosta³ ekspedytorem towarów, co wi¹za³o siê z podró¿ami.
P³ywa³ po Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Podczas pobytu w es-
toñskim Tartu, w 1888 roku doprowadzi³ do koñca poemat
“Lâèplçsis”. Przebywaj¹c w Chinach, zachorowa³ i ju¿ nigdy nie
odzyska³ zdrowia. Pumpurs zmar³ w Rydze w 1902 roku. Przed
œmierci¹ zd¹¿y³ jeszcze przygotowaæ pe³ny zbiór swoich dzie³.

*     *     *

Literacko oprawione eposy czerpi¹ce czêstokroæ z  folkloru po-
wstawa³y w œredniowiecznej Europie od X do XIII wieku. Nale¿a³y
do nich anglo-saski “Beovulf”, czy skandynawski “Eda”. PóŸniej,
ju¿ bardziej jako element œwiadomoœci narodowej, narodzi³ siê ger-
mañski epos “Pieœñ Nibelungów”.

Na £otwie proces poszukiwañ eposu narodowego rozpocz¹³ siê
dopiero w wieku XVIII. Wówczas to niemieccy badacze T. G. Hi-
pelis oraz G. Meríelis sformu³owali tezê o zaginiêciu eposu ³otew-
skiego na skutek niesprzyjaj¹cych wydarzeñ historycznych. Sami
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£otysze zainteresowanie swoim eposem przejawili dopiero we wspo-
mnianej wy¿ej epoce narodowego przebudzenia. W tym w³aœnie
czasie pojawi³ siê pogl¹d, ¿e epos udowadnia wartoœci narodu oraz
jego istnienie w perspektywie historycznej. A jako taki stawa³ siê
przedmiotem presti¿u i honoru ka¿dego narodu. Na równi z £oty-
szami poszukiwania swojego eposu podjêli przedstawiciele s¹sied-
nich narodów. I tak, Finn Eliass Lenrots w roku 1849 opublikowa³
epos “Kalevala”, a Estoñczyk Fridrihs Reinholds Kreicvalds ukoñ-
czy³ publikacjê swojego eposu “Kalevipoegs” w roku 1861.

Drugi, ju¿ bardziej praktyczny okres poszukiwañ ³otewskiego
eposu, zapocz¹tkowali F. Malbergs i z J. Lautenbahsem-Jûsmiòðem.
Zebrany przez nich materia³ folklorystyczny by³ bardzo bogaty, ale
s³aby pod wzglêdem artystycznym. Mechanicznie skopiowane w po-
dañ ludowych “eposy” tych autorów nie znalaz³y oddŸwiêku. Za-
równo im, jak i innym poszukiwaczom eposu, nie uda³o siê osi¹gn¹æ
takiego sukcesu, jakim po 1888 roku cieszy³ siê “Laczplesis” An-
drejsa Pumpursa.

*     *     *

Pierwszym Ÿród³em opowieœci o przesz³oœci dla dojrzewaj¹cego
poety sta³a siê siostra jego dziadka. Opowiada³a ona wiele legend i po-
dañ o dawnych czasach, gdy na £otwie panowali Polacy i Szwedzi.
Podobno to ona opowiedzia³a mu równie¿ o Laczplesisie, m³odym ch³o-
paku z uszami niedŸwiedzia, w których ukryta by³a nieziemska moc;
o jego walce z Diab³em. Jej, a tak¿e starego ch³opa Pujgi, opowieœci
zrodzi³y u Pumpursa mi³oœæ do folkloru ³otewskiego. To one zainspiro-
wa³y go do tworzenia w przysz³oœci w³asnych utworów opartych na
ludowych podaniach. W przypadku “Laczplesisa”, czerpi¹c z nich obfi-
cie dokona³ jednak Pumpurs istotnych przeróbek, zw³aszcza dokonuj¹c
osadzenia go w konkretnych realiach historycznych. W swym wpro-
wadzeniu do poematu pisa³: “Wprawdzie podania nie trzymaj¹ siê cza-
su i jakichœ okreœlonych wydarzeñ dziejowych, nie mniej godzi siê, by
opracowuj¹cy podanie albo nawet autor jakiegoœ poematu epickiego
wzi¹³ je za punkt odniesienia; jeszcze lepiej, gdy upatrzy on sobie jakiœ
wielki prze³om w ¿yciu narodowym, kiedy to przemiany ogólne doty-
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czy³y ca³ego narodu. (...) Choæby podania o Laczplesisie by³y o wiele
dawniejszego pochodzenia, opis jego prac bohaterskich umieœci³em
w owej epoce tj. mniej wiêcej w czasie, gdy na ziemie Ba³tów wkra-
czali niemieccy rycerze krzy¿owi.”

G³ówn¹ ide¹ Pumpursa by³o zatem po³¹czenie legendy o Lacz-
plesisie z epok¹ walki plemion ³otewskich z niemieckimi krzy¿owca-
mi w koñcu XII i pocz¹tku XIII wieku. Tote¿ osadzi³ j¹ w czasach
kiedy g³ównie niemieckie rycerstwo, zaczynaj¹c od brzegów Zatoki
Ryskiej mieczem i ogniem podjê³o podbój ziem zamieszkanych przez
Ba³tów.2 . Legendê o Laczplesisie Pumpurs umiejêtnie po³¹czy³ z sze-
regiem wprowadzonych do poematu, potwierdzonych w kronikach,
faktów historycznych3  oraz z innymi legendami odnosz¹cymi siê do
tego okresu. Czerpi¹c oddzielne motywy z narodowych bajek, i pie-
œni ludowych, opisuj¹c przyrodê rodzimych okolic wokó³ Lielwarde,
ca³y ten bogaty materia³ poetycki sprowadzi³ do wspólnej ca³oœci.

Poemat Pumpursa, pe³na nazwa którego w jêzyku ³otewskim
brzmi: “Lâèplçsis, latvju tautas varonis. Tautas epus” sta³ siê naj-
wy¿szym osi¹gniêciem twórczoœci autora oraz ³otewskiego roman-
tyzmu narodowego. Centraln¹ ide¹ eposu sta³a siê idea walki w imiê
wolnoœci narodowej. Epos by³ wyrazem wiary autora w zwyciê-
stwo narodu ³otewskiego. Wskazówk¹ – w jaki sposób – od szczê-
œliwego ¿ycia w wolnej przesz³oœci, poprzez teraŸniejszoœæ mo¿na
odnaleŸæ drogê ku wolnej przysz³oœci. Tak pomyœlany epos sta³ siê
natchnieniem dla wielu kolejnych ³otewskich twórców. Postaæ Lacz-
plesisa, jak te¿ inne postaci stworzone przez Pumpursa, znajdujemy

2 Celem podboju by³a kolonizacja tych korzystnie, zw³aszcza z handlowego i strate-

gicznego punktu widzenia, po³o¿onych ziem. Akcji przewodzili arcybiskupi Rygi

oraz Zakon Kawalerów Mieczowych, którzy podzielili miêdzy sob¹ zawojowane

w ci¹gu wieku XIII ziemie. Dokonawszy podboju Niemcy podjêli niewolenie £oty-

szy, sprowadzaj¹c ich do roli poddanych ch³opów.
3 Historyczna jest postaæ niemieckiego mnicha-misjonerzaTeodoriha (w poemacie

figuruje jako Ditrich), który dzia³a³ wœród turajdskich Liwów i próbowa³ czasami si³¹,

czasami chytroœci¹ podporz¹dkowaæ ich swoim wp³ywom. Postaci¹ historyczn¹ by³

równie¿ okrutny rycerz Danjel Bannerov, który otrzymawszy od biskupa Alberta

zamek w Lielwarde, kaza³ zabiæ wszystkich £otewskich starców i spaliæ ich cha³upy.

Odpowiada wydarzeniom historycznym równie¿ postaæ Kaupo, Liwskiego wódza,

którego Niemcy zdo³ali  przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê. Wiarygodnym jest równie¿

fakt jego podró¿y do Rzymu do papie¿a Innocentego III. Symboliczna postaæ poja-

wiaj¹ca siê w koncu poematu jest uosobieniem wszystkie negatywnych cech nie-

mieckich zaborców.
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dzisiaj w utworach literackich tak wybitnych autorów jak Rainis,
J. Sudrabkalns, M. Íempe, M. Zâlîte. Jest ona tak¿e czêstym moty-
wem ikonografii. Ka¿dego roku w teatrach ³otewskich mo¿na ogl¹-
daæ sztukê “Laczplesis”.

Pisz¹cy biografie Pumpursa badacze ³otewscy podkreœlaj¹ ³otew-
ski w¹tek dzia³alnoœci poety, marzenia o wolnoœci swojego narodu.
Z kolei rosyjscy zwracaj¹ uwagê na jego wizjê w³asnego kraju stwo-
rzonego z pomoc¹ wielkiej Rosji. Jak wiêkszoœæ intelektualistów
³otewskich w tamtych czasach, Pumpurs musia³ dokonaæ wyboru –
Rosja albo Niemcy. Ze wzglêdu na doœwiadczenie i perypetie ¿ycio-
we wybór pad³ na Rosjê.

Tatiana Navickas, Tomasz Paluszyñski
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Od autora

Jeœli lud jakiœ ocali³ swoje podania i pieœni epickie z najodleglej-
szej przesz³oœci, je¿eli z pierwszej kolebki ludów przenosi³ je z poko-
lenia na pokolenie i dziœ jeszcze rzec mo¿na – trwaj¹ one w ustach
ludu, jeœli wszystkie te podania i pieœni zogniskowa³y siê wokó³ jakie-
goœ pnia splecionego z kolejami narodu i podleg³ego w³adzy i opiece
samych bóstw, jeœli z owego ogniska promieniowa³y na ludzi naj-
wznioœlejsze wyobra¿enia o szlachetnoœci i pod³oœci natury ludzkiej,
bohaterstwo i gniew mê¿ów, cnota i niecnota niewieœcia – ludy owe
zwie siê epickimi, dzieje zaœ ich, nagromadzone i przedzierzgniête w
poezjê – eposem.

Epos znany by³ ju¿ przed tysi¹cleciami u Indów, Persów i Gre-
ków. Po rozprzestrzenieniu siê na œwiecie wiary chrzeœcijañskiej
obumieraæ wœród ludu jê³y podania o bogach i bohaterach, i d³ugo
mniemano, ¿e nie dane ju¿ bêdzie odrodziæ siê eposowi, a¿ do cza-
sów, gdy ludy germañskie swoim podaniem o Zygfrydzie zaœwiad-
czy³y o jego ¿ywotnoœci. Wszystkie cztery wzmiankowane ludy
epickie nale¿¹ do szczepu Indogermanów; eposy ich w zestawieniu
ze sob¹ wykazuj¹ liczne podobieñstwa. Œwiadczy to, ¿e ich podania
o bogach i bohaterach bior¹ swój pocz¹tek ze wspólnej skarbnicy
stanowi¹cej dorobek jakiegoœ przedpiœmiennego praludu.

Ów pranaród, albo inaczej – lud macierzysty szczepu Indoger-
manów, istnia³ rzeczywiœcie, i jak wykazuje jêzykoznawstwo porów-
nawcze, znajdowa³ siê na stosunkowo wysokim szczeblu kultury.
By³ to pierwotny lud Ariów.

Wilhelm Jordan, który opracowa³ by³ podanie o Zygfrydzie, orzek³
z dum¹, ¿e inne ludy jak np. W³osi, Hiszpanie, Francuzi, nigdy nie
zdo³a³y stworzyæ jakiego b¹dŸ eposu, bowiem nie dochowa³ siê ju¿
poœród ludu, i same te ludy nie dost¹pi³y w danej epoce równej doj-
rza³oœci, co lud Germanów, a zatem nie osi¹gnê³y najwy¿szego szcze-
bla w rozwoju politycznym i kulturalnym, nie zapanowa³y nad œwiatem.
Zdaniem jego, jedynie podobne okolicznoœci sprzyjaæ mog³y powsta-
waniu eposów wœród ludu. Nie mamy powodu toczyæ sporów z Jor-
danem na temat W³ochów, Hiszpanów czy Francuzów, s¹dzê jednak,
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¿e wœród szczepu litewsko-³otewskiego, który z pewnoœci¹ bli¿ej
s¹siadowa³ ze staro¿ytnym ludem Ariów niŸli Germanie, dotrwa³o
wiêcej ¿ywych w¹tków epickich ni¿ znalaz³ ich Jordan u ludu nie-
mieckiego.

Nad brzegami Daugawy mo¿na siê ws³uchaæ w g³oszone poda-
nia i pieœni œpiewane o bogach i Perkonie, i bo¿ycach i córach S³oñce-
pani, o odmianach losu i wyprawach obfituj¹cych w czyny
bohaterskie. Podania owe i pieœni doprowadzaj¹ nas do zamierz-
ch³ej przesz³oœci, do pocz¹tków stworzenia i bogów, do Ÿróde³ po-
dobnych do tych, z których siê wywodz¹ znane nam ju¿ eposy tamtych
czterech ludów. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ludy Litwy i £otwy w
swoim d¹¿eniu do kultury, choæ nie jako przyszli panowie œwiata, nie
mniej pragn¹c go przyozdobiæ, zaofiarowa³y œwiatu jakiœ pi¹ty epos
o cechach wrodzonych naszemu aryjskiemu praludowi wraz z opo-
wieœciami o jego bogach.

Podanie o Laczplesisie, które jako pierwsz¹ próbê przedk³adam
moim ziomkom, nie jest utworem o takim rozg³osie i randze, jakich
zwykliœmy siê spodziewaæ po jakimœ ludzie i jego poecie; jest to za-
ledwie cz¹stka z obfitego zasobu podañ ludu ³otewskiego, jakie dane
by³o pojedynczemu cz³owiekowi us³yszeæ i wys³uchaæ od innych,
przeto nazwê je po prostu „pieœni¹ epick¹”1 . Z czasem znajdzie siê
u nas wiêcej takich pieœni, podobnie jak z czasem w innych warun-
kach bytowania narodu wy³oni siê z ludu poeta, który zbierze je w
jedno i przetworzy poetycko jako epos narodowe.

Wielu jest zdania, ¿e lud ³otewski przy ca³ej bogatej mitologii na
temat bogów i zjawisk natury nie dochowa³ ¿adnego podania o bo-
haterach, przeto nie mo¿e zostaæ zaliczony do ludów epickich. Brak

1 W zwi¹zku z powy¿sz¹ opini¹ Pumpura wydawcy Laczplesisa podaj¹

w przypisach uwagê:

„Nie mo¿emy siê zgodziæ z t¹ myœl¹ autora. Powo³uj¹c siê na Jordana nazy-

wa swój utwór „pieœni¹ epick¹”, opracowa³ bowiem dopiero u³omek z po-

dañ ludowych. Równie¿ Nibelungi stanowi¹ zaledwie czêœæ wielkiego bo-

gactwa podañ ludowych Germanów, wszak¿e nawet sam Jordan nadaje im

miano „eposu narodowego”. Ka¿dy epos czerpi¹cy treœæ z dziejów i ¿ycia

narodu jest eposem narodowym, przeto równie¿ Laczplesis zasluguje na

owo miano.”
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czynów bohaterskich rzeczywiœcie stanowi niema³¹ lukê w naszym
eposie, nie mo¿na wszak utrzymywaæ, ¿e nie ma ich zgo³a, zwa¿yw-
szy zw³aszcza na gminow³adztwo ludu ³otewskiego nie mamy co
doszukiwaæ siê bohaterów pomiêdzy ksi¹¿êtami i synami królów,
jeno wœród synów bo¿ych i synów ludu – podobnie jak niemal wszy-
scy bohaterowie eposów indyjskich i greckich byli synami bogów.
Imion bohaterów mo¿na siê te¿ doszukaæ w miejscach, w których
wedle podaniowych œwiadectw ¿yli i dzia³ali. Takimi miejscami na
£otwie s¹ majêtnoœci i zagrody, których wiêkszoœæ nazw jest znacz-
nie starsza od nazw nadawanych przy wprowadzaniu i szerzeniu
wiary chrzeœcijañskiej. S¹dziæ wypada, ¿e przed przybyciem krzy-
¿owców niemieckich nazwiska na £otwie nadawano wedle miejsc
zamieszkania równie¿ ich mieszkañcom; w Lielwardzie np. miesz-
ka³ Lielward(i)s, w Aizkraukle Aizkrauklis, w Burtniekach Burtnie-
kowie itd. Znaczy to równie¿, ¿e i na £otwie da siê znaleŸæ podania,
których bohaterowie nosili przydomki osobiste, jak np. Laczplesis
(Ten, który rozdar³ niedŸwiedzia). Podanie to znane by³o w okoli-
cach Lielwardy i w³oœci Lieljumprawa, zasiê treœæ jego przytaczam
pokrótce:

„Laczplesis czyli Laczausis pochodzi od niedŸwiedzicy, macierzy
niedŸwiedziej, któr¹ ktoœ obyty z lasem wzi¹³ sobie za ¿onê. Powia-
daj¹, ¿e wkrótce wyrós³ on na ros³ego i postawnego m³odziana. Po
matce odziedziczy³ jeno uszy niedŸwiedzie i ogromn¹ si³ê, nazwano
go wiêc NiedŸwiedziouchym. W ci¹gu pierwszych lat ¿ywota uwol-
ni³ okolice domu ojcowskiego od s¹siedztwa drapie¿nych bestii –
niedŸwiedzi, wilków i dzików, które zwyk³ rozdzieraæ targaj¹c je za
paszczêki; st¹d nadano mu równie¿ przezwisko Rw¹cy niedŸwie-
dzie. PóŸniej, gdy ju¿ w ojcowiŸnie nie sta³o ujœcia dla rozpieraj¹cej
go krzepy, wêdrowaæ j¹³ po kraju Ba³tów w poszukiwaniu godnego
zajêcia; do wszystkiego jednak, czego siê podj¹³, u¿ywa³ nadmiernej
si³y, druzgota³ wiêc, czego tylko siê dotkn¹³. Razu pewnego zatrudni³
siê przewozem przez Daugawê: gdy ju¿ ludzie zgromadzili siê na
promie, j¹³ obracaæ wios³ami, wszak¿e bêd¹c niezgrab¹, po³ama³ je
za pierwszym zamachem i ma³o brakowa³o, by prom pop³yn¹³ z pr¹-
dem i uleg³ rozbiciu, gdyby Laczplesis miast wiose³ nie u¿y³ w³a-
snych d³oni – j¹³ nimi wios³owaæ tak sprawnie, ¿e prom wydosta³ siê
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z bystrzyny i przybi³ pomyœlnie do drugiego brzegu Daugawy.Po czym
o zak³ad naj¹³ siê za parobka u jakiegoœ króla, który wynajdowa³
dlañ przeró¿ne mozolne prace, jako to: oranie p³ugiem zaprzê¿onym
w niedŸwiedzie, zmielenie pszenicy w diabelskim m³ynie, wydŸwi-
gniêcie zamku zatopionego na dnie jeziora, wypêdzenie olbrzyma,
obiecuj¹c mu w zamian w nagrodê swoj¹ urodziw¹ córê za ¿onê.
Laczplesis spe³ni³ to wszystko i uwolni³ kraj od wszelakiego diabel-
stwa i potworów. Na ostatek król nie mia³ ju¿ innego wyjœcia jak
dotrzymaæ obietnicy, Laczplesis o¿eni³ siê z jego urodziw¹ cór¹ i czas
jakiœ ¿yli szczêœliwie.

Za siedmioma morzami ¿y³a straszliwa wiedŸma, matka trójg³o-
wego syna, który co rano przychodzi³ do niej i zapytywa³: „Mamo,
zali to ja jestem najmocniejszy na ca³ej ziemi?” Za ka¿dym razem
odpowiada³a mu: „Tak, mój synu”, w koñcu jednak przyzna³a: „By³-
byœ doprawdy najmocniejszy na ca³ej ziemi, gdyby za siedmioma
morzami nie mieszka³ Laczplesis, który jest jeszcze mocniejszy od
ciebie!” Odt¹d syn nie dawa³ matce spokoju, proœb¹ i groŸb¹ doma-
ga³ siê od niej, by swoimi diabelskimi sztuczkami dosz³a, jakby tu siê
da³o pokonaæ Laczplesisa. WiedŸma nu¿e wywiadywaæ siê u wszyst-
kich diab³ów, ¿aden z nich jednak nie umia³ jej nic doradziæ, jeno na
ostatek sam w³adca diabelski Liczypiór pouczy³ j¹, ¿e moc Laczple-
sisa mieœci siê w jego niedŸwiedzich uszach i je¿eli mu je obci¹æ,
stanie siê wówczas taki sam jak inni ludzie. Zwiedziawszy siê o tym,
syn wiedŸmy wyruszy³ do kraju Ba³tów. Bieg³ tak dudni¹c, a¿ rozpê-
ta³a siê nawa³nica i rozszumia³y siê wszystkie wody w Daugawie.
S³ysz¹c to, Laczplesis wyprawi³ siê na spotkanie potwora, a¿ starli
siê obaj nad brzegiem Daugawy. Laczplesis pierwszy zamachn¹³ siê
swym ciê¿kim mieczem i uci¹³ jedn¹ g³owê synowi wiedŸmy. Tam-
ten zada³ cios na odlew i uci¹³ Laczplesisowi prawe ucho, wskutek
czego junak we mgnieniu oka utraci³ moc w prawej rêce i nie by³ ju¿
w stanie udŸwign¹æ ciê¿kiego miecza. Uj¹³ wiêc miecz lew¹ rêk¹ i
uci¹³ drug¹ g³owê synowi wiedŸmy. Ten zasiê powtórnym ciosem
uci¹³ lewe ucho Laczplesisa, odesz³a go moc w lewej rêce i ciê¿ki
miecz pad³ na ziemiê. Wszak i syn wiedŸmy utraci³ ju¿ by³ dwie
g³owy, przez co dwie trzecie si³ mu uby³o. Laczplesis zasiê rzuci³ siê
nañ, z³apa³ go za obie rêce i jêli siê mocowaæ. Zmagali siê a¿ do
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nastania zmierzchu, na ostatek szamoc¹c siê tak po ciemku, obsu-
nêli siê z brzegu i runêli obaj w g³¹b topieli.”

Owo podanie o Laczplesisie ró¿ni siê od pozosta³ych baœni nie
tylko tym, ¿e dzieje siê nad Daugaw¹, w miejscach, w których przeby-
wa³ bohater, gdzie trudzi³ siê i wojowa³, ale tym zw³aszcza, ¿e w
potocznych wierzeniach czy te¿ zabobonach w³aœnie niedŸwiedŸ
wyp³asza diab³a i têpi czarowników. Utrzymywano dawniej, ¿e z do-
mów, w których niedŸwiedŸ pozostawi³ noc¹ swoje œlady, uciekaj¹
wszystkie z³e duchy; przewodnik niedŸwiedzia bez obaw chodziæ
mo¿e po cmentarzu oraz innych niebezpiecznych miejscach, ¿adne
si³y nieczyste ani przywidzenia nie œmi¹ go nagabywaæ. nie tak to
dawno wprowadzano niedŸwiedzie do stajen i obór, jeœli podejrze-
wano, ¿e ktoœ zada³ urok inwentarzowi. Zali wierzenie to nie zrodzi-
³o siê w powi¹zaniu z osob¹ Laczplesisa, który poskramia³ diab³y
i si³ê nieczyst¹, a zrodzony by³ z niedŸwiedzicy? Ponadto s³ysza³em
z ust ludzkich równie¿ takie powiedzenie: gdy ktoœ tak siê wytê¿a³
z ca³ej si³y przy robocie, ¿e uszkodzi³ narzêdzie, powiadano wów-
czas: „A to ci NiedŸwiedziouchy!” Doko³a w³oœci Lieljumprawa
i w wielu innych maj¹tkach poszczególne zagrody bior¹ swoje na-
zwy od Laczplesisa. Ponadto bije w oczy ta okolicznoœæ, ¿e Lacz-
plesis trudni³ siê przewozem przez Daugawê. Czy ten przewodnik
z podania pochodz¹cego jeszcze z pogañskich czasów nie zosta³ prze-
niesiony do podania o przewoŸniku czy te¿ przenosz¹cym przez Dau-
gawê „Wielkim Krzysztofie”, którego postaæ dziœ jeszcze widnieje
na brzegu Daugawy pod Ryg¹?2

Notujê to na dowód, ¿e podanie o Laczplesisie jest w pe³ni ³otew-
skie i zas³yszane z ust ludu. jego cechy epickie ukazuj¹ siê tym wy-
raŸniej, gdy porównamy je ze znanymi nam ju¿ przekazami eposów
staro¿ytnych, od których wielce siê ró¿ni. Wszyscy bohaterowie epo-
sów indyjskich i greckich, o ile nie s¹ rodzonymi synami bogów lub
bogiñ, to przynajmniej ich potomkami, obdarzonymi si³¹ nadprzyro-
dzon¹. Laczplesis równie¿ nie zosta³ zrodzony z niewiasty. Podob-

2 Raczej odwrotnie: œredniowieczna legenda-alegoria o œwiêtym Krzyszto-

fie przewoŸniku, krytycznie traktowana przez hagiografów takich jak Piotr

Skarga, wesz³a na sta³e do ikonografii i herbów miast (m. in. Rygi i Wilna) i

zosta³a podchwycona przez folklor – t³um.
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nych podañ, w których bogowie, boginie, jak równie¿ ludzie wystê-
puj¹ jako potomkowie zwierz¹t, znajdujemy niema³o u dawnych In-
dów i Greków. Bohaterowie eposów staro¿ytnych najpierw trafiaj¹
na s³u¿bê do jakiegoœ pomniejszego króla, w tym to czasie wykonuj¹
swoje prace bohaterskie, dziêki którym w nagrodê dla siebie wzglêdnie
dla swojego króla, który ich obarczy³ t¹ misj¹ – jak¹œ urodziw¹ pan-
nê. Podobnie dzia³o siê i z Laczplesisem. Nadto jest on równie¿ przez
jakiœ czas przewoŸnikiem przez Daugawê tj. w sensie mitycznym –
przez wielk¹ wodê, podobnie jak przewoŸnik do œwiata cieni w mi-
tach greckich. Bohaterowie staro¿ytnego eposu s¹ na ogó³ niewra¿-
liwi na zadawane ciosy, z wyj¹tkiem jakiegoœ jednego miejsca na
ciele, w które mo¿na ich zraniæ œmiertelnie (jak Achillesa), lub te¿
pozbawiæ si³y, odbieraj¹c im np. pas, kaftan skórzany lub czapkê;
wszyscy oni gin¹ tragicznie, najczêœciej z powodu podstêpu lub zdrady
tj. ujawnienia ich wra¿liwego miejsca. podobnie jest z Laczplesi-
sem. Pozostaje niepokonany, dopóki nie uciêto mu obu niedŸwie-
dzich uszu, co równie¿ sta³o siê za przyczyn¹ z³ych mocy.

Tyle, co do samego podania o Laczplesisie. Koñcz¹c, jeszcze
w paru s³owach wspomnijmy o epoce, do której odnosi siê sam po-
emat. Wprawdzie podania nie trzymaj¹ siê czasu i jakichœ okreœlo-
nych wydarzeñ dziejowych, nie mniej godzi siê, by opracowuj¹cy
podanie albo nawet autor jakiegoœ poematu epickiego wzi¹³ je za
punkt odniesienia; jeszcze lepiej, gdy upatrzy on sobie jakiœ wielki
prze³om w ¿yciu narodowym, kiedy to przemiany ogólne dotyczy³y
ca³ego narodu. W takim czasie charaktery wznosi³y siê na wy¿yny
misji spo³ecznej i lud darzy³ najwy¿sz¹ ocen¹ bohaterstwo mê¿ów,
w owych zasiê zmaganiach na œmieræ i ¿ycie bohaterowie podañ
¿yj¹ nadal wespó³ z bohaterami narodowymi, podobnie jak w cza-
sach póŸniejszych harcownicy wysuwaj¹cy siê na czo³o szeregów.
Z tej racji autor ma prawo osadziæ czyny bohatera w znanej epoce
historycznej, a nawet wtr¹ciæ siê w bieg wypadków i w œwiadec-
twa uczestników. Dla ludu ³otewskiego równie¿ nasta³ taki moment
dziejów, po którym dla ca³ego narodu zasz³y wielkie przemiany nie
tylko w jego bycie politycznym, ale równie¿ w ca³ym uk³adzie wie-
rzeñ i wyobra¿eñ dziedziczonych od tysi¹cleci, nadchodz¹ce czasy
bowiem st³amsi³y wszystk¹ jego kulturê i na to, co dzia³o siê dawniej,
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zarzuci³y czarny ca³un. Choæby podania o Laczplesisie by³y o wiele
dawniejszego pochodzenia, opis jego prac bohaterskich umieœci³em
w owej epoce tj. mniej wiêcej w czasie, gdy na ziemie Ba³tów wkra-
czali niemieccy rycerze krzy¿owi. Wówczas to nagromadzi³y siê o nim
podania i jeszcze inne znaki pamiêci, gdy bohaterowie baœni prze-
obrazili siê w bohaterów narodowych, walcz¹cych i gin¹cych za
wolnoœæ i niezawis³oœæ ludu £otwy.

Andrejs Pumpurs
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PIEŒÑ PIERWSZA

Sejm bogów
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Pod modrym sklepieniem nieba,
W przedziwnym grodzie Perkona,
Gdzie wieczne œwiat³o przyœwieca,
Gdzie trwa radoœæ niezm¹cona,
Zeszli siê bogowie Ba³tów
Na wezwanie Dawcy Losów,
Co z dni jasnych i pochmurnych
Ró¿norak¹ Dolê przêdzie.

Bieguny Perkona siwe
U wrót sta³y osiod³ane:
Brzask odbija³ siê w siode³kach,
W uzdeczkach wschodzi³o s³oñce.
Potrzêp rydwan mia³ ze snopów,
Ze ŸdŸbe³ poz³ocistych szprychy,
Do kolaski zaœ wprzê¿one
¯ó³te niby wosk rumaki.

Pkie³a rumaki smoliste
Sanie ci¹gnê³y koœciane,
Z ¿eber mia³y przód, siedzisko
I p³ozy, z goleni oje.
£usk¹ kryt by³ koñ Otrzêpów,
Z zielonego wóz sitowia,
Zaœ z per³ówek lœni¹cych muszli
Giêtkie siod³o u³adzone.

Ligo i Opiekun Gajów
Wóz obsiedli ukwiecony,
Ich skrzydlate r¹cze konie
Pod bram¹ têczy przefrun¹,
Dziatwa bogów i Perkona
Na dziedziniec konno wjedzie,
Z³ote siod³a maj¹, uzdy
Diamentami wysadzane.
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Jutrznia, Dola, Zacnoœæ – córy
Urodziwej S³oñcepani,
W œwietnych wozach z ró¿ jecha³y
Za po³yskliwymi koñmi,
Córy piêknej S³oñcepani
Cugle œciska³y z³ocone,
Srebra, z³ota lœni¹ce œlady
Pozostawiaj¹c na drodze.

Zasiad³ wieczny Ojciec Losów
Na pokuciu dyjamentowym,
Perkon i Potrzêp na prawo,
Pkie³ i Otrzêp z lewej strony,
Leœny za nimi i Ligo,
Dziatwa bogów i Perkona,
Wraz Jutrzenka, Dola, Zacnoœæ,
Piêkne córy S³oñcepani.

Doko³a nich siê skupi³a
Gromada pomniejszych bogów,
Bowiem wszystkie dobre duchy
Mog³y tu przyjœæ i pos³uchaæ.
Ojciec Losów wieczny, siwy
PodŸwign¹wszy siê z pokucia
Wobec zebranych wyrzecze
Takie s³owa zagadkowe:

„Cud siê sta³ w zaraniu dziejów!
Jasna Dziewica poczê³a
I na œwiat Bo¿yc przemo¿ny
Przyszed³ w czas zapowiedziany!
Mê¿nie i przedziwnie ludzi
Uczy³, jak ¿yæ po Bo¿emu,
I¿by w cnotach doskonali
Bogu podobni siê stali.
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Nie przyjêli Go nieprawi,
A na ostatek zabili,
Lecz w ciemnoœciach swoich piek³o
Uwiêziæ Go nie zdo³a³o.
Zmartwychpowsta³ wszechpotê¿ny,
W chwale wst¹pi³ na niebiosa,
Wszyscy znacie Jego imiê,
Œwiat Chrystusem Go nazywa.

Wkrótce tê dobr¹ naukê
Przyjê³y narody œwiata,
Có¿, kiedy j¹ sami ludzie
W z³oœci swej przeinaczyli,
Postanowiono nad Ba³tyk
Zanieœæ wiarê Chrystusow¹,
Wszak¿e to bogom przys³usza
Rz¹dziæ umys³ami ludzi!”

Natenczas wsta³ Perkon mówi¹c:
„Przed zrz¹dzeniem losu nawet
Bogom ust¹piæ siê godzi,
Jednak zaprzysi¹g³em sobie
Strzec ³otewskiego narodu,
Nie wadzê Dobrej Nowinie,
Boæ wiadoma nam nauka
Chrysta id¹ca ze Wschodu.

Ci jednak¿e g³osiciele
Co inszego zamierzaj¹:
Pragn¹ kraj Ba³tów zagrabiæ,
Lud do jarzma przysposobiæ.
Takim zakusom zaiste
Oprê siê z podobn¹ moc¹,
Z jak¹ roztrzaskujê g³azy
I najtê¿sze dêby walê.
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Prêdzej czy póŸniej zdruzgocê
Moim piorunem ka¿dego,
Kto by gnêbiæ i uciskaæ
Wa¿y³ siê mój lud ³otewski.
Gdy na pola zst¹pi Kwiecieñ,
Zsy³am deszcz u¿yŸniaj¹cy,
W dzieñ u¿yczam orzeŸwienia,
Nock¹ zasiê ognia skrzeszê.

Wci¹¿ dla ³otewskiego ludu
Obecny jestem w naturze,
G³os mój do niego dobiega,
Pamiêtaj¹ o Perkonie!
A wam wszystkim tak¿e radzê
Wzór braæ ze mnie i podobnie
Czyniæ – ka¿dy na swym miejscu,
W ustanowionym porz¹dku!”

Potrzêp te¿ wsta³ ze s³owami:
„Nie brak w ziemi Ba³tów chleba,
Lecz dojrza³ych z³otych k³osów
Jeno £otyszom u¿yczê,
Oni na swoim zagonie
Uzyskaj¹ plon obfity,
Sochy zaœ i sierpy cudze
Wyszczerbiê o karczowiska!”

Otrzêp dalej rzecz wywodzi³:
„Na ba³tyckim morzu bia³ym,
Gdzie siê wichry rw¹ pó³nocne
I podwodne czaj¹ ska³y,
Bêdê przyb³êdów komiegi
Topiæ w naszym bia³ym morzu
Dot¹d, a¿ proporce Ba³tów
Powiej¹ na morzach œwiata!”
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Pkie³ za nimi dopowiedzia³:
„Dla obcych miejsc w piekle starczy,
Lecz duchy ³otewskich mê¿ów
Ponad kraj Ba³tów siê wznios¹
W migotaniu zórz polarnych
Mieczami p³osz¹c przybyszów,
Za to godnych synów £otwy
B³ogos³awi¹c z wysokoœci”.

Gdy ju¿ wszyscy za kolej¹
Przysiêgli wobec Perkona,
Na ostatek powsta³ Ligo
I tak zgromadzonym rzecze:
„Wprawdzie poœród bóstw najmniejszym
Lud ³otewski mnie mianuje,
Najmilszego w nim zak¹tka
U¿yczy³ mi Ojciec Losów:

Bym ducha ludowej pieœni
Zachowa³ po wieczne czasy,
Serca zagrzewa³ i cieszy³
Nut¹ smêtn¹ i radosn¹.
Imiê Ligo po wiek wieków
W ustach ludu nie zaginie
Nawet, gdy obecne bóstwa
Pogr¹¿¹ siê w niepamiêci.

Nadal w piêknych pieœniach ludu
Wy bêdziecie opiewani –
Perkonie, Dolo, Zacnoœci,
Dziatwo bogów, S³oñca panny,
W s³owach, które moc¹ pieœni
Jeszcze naród nasz rozbudz¹,
Natchn¹ go œwiat³oœci¹ swoj¹,
W walce o wolnoœæ uzbroj¹!”
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Ju¿ siê bogowie zbierali,
Ka¿dy do swojej siedziby,
Kiedy wbieg³a, o g³os prosz¹c,
Stró¿ka ska³y na Daugawie,
Stabradze: „Z domu przybiegam,
¯eby opowiedzieæ bogom,
Co mi siê dzisiejszej nocy
Nad topiel¹ przydarzy³o.

Siedzia³am dziœ w nocy przêd¹c
K¹dziel mg³y przy Skalnym Rogu.
Usnu³am ca³e wrzeciono,
Kur zapiaæ mia³ lada chwila,
A¿ tu widzê, jak dwie wiedŸmy
Na oklep w powietrzu jad¹!
Na koœlawych k³odach dêbu
Szybowa³y nad Daugaw¹.

Jedn¹ z k³ód niespodziewanie
Str¹ci³y w odmêt topieli;
Przesiad³y siê wraz na drug¹
I w okamgnieniu umknê³y.
Chcia³am odgadn¹æ, dlaczego
Tak siê dziwnie zachowa³y,
Zesz³am zatem w g³¹b topieli
Poci¹gaj¹c pieñ ku sobie.

Jak zdumia³am siê, ujrzawszy,
¯e na dnie dêbowej dziupli
G³adki m³odziak œpi, co chyba
Podpi³, albo czucie straci³.
PodŸwignê³am ch³opca z k³ody
Do siebie, w trzem kryszta³owy,
W suche szatki przyoblek³am
K³ad¹c na pos³aniu z muszli.
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Skoro pierwszy znak ujrza³am,
¯e w nim ¿ycie tli, przychodzê,
By ci zdaæ sprawê, Perkonie,
I wys³uchaæ twych rozkazów.
Wiadomo bowiem, ¿e cz³owiek
Wirem porwany, tê¿eje
W kamieñ, i od tych kamieni
Nasz Róg Skalny wci¹¿ urasta.

Chcia³abym ch³opca na górê
Za próg trzemu wyprowadziæ,
Lecz go wtedy Los dopadnie,
Na zawsze zasklepi w g³azie,
To ju¿ go lepiej u siebie
Na wiek wieków pozostawiæ,
Przemieszkiwa³by bezpiecznie
W mym pa³acu kryszta³owym.”

S³ysz¹c powieœæ Ska³oró¿ki
Zacnoœæ – Tikla jej przymówi:
„Nasz¹ Ska³oró¿kê widaæ
Znudzi³ wieczny oblubieniec,
Uprzykrzy³o siê ³zy roniæ,
Zraszaæ nieu¿yt¹ ska³ê –
Ludzkie dzieciê siê nadarza,
By z nim lube spêdzaæ chwile.”

Na ten przytyk Ska³oró¿ka
Zaczerwieni siê, nieboga:
„Nie po to, siostrzyco sroga,
Ocaliæ pragnê m³odziana;
Zda mi siê, ¿e sprawy dzisiaj
Sk³adaj¹ siê osobliwie –
Ten wybraniec bogów ruszy
Na bój z si³ami ciemnoœci!”
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Dola wtr¹ci swoje zdanie:
„Ja rz¹dzê losami ludzi,
Przeto ja rozstrzygnê, jaki
Los zgotowaæ junakowi.”
„Uciszcie siê, bia³eg³owy!” –
Zagrzmi na ostatek Perkon:
Do szczytniejszych bowiem zadañ
Przeznaczy³em tego zucha –

WiedŸmy w toñ Wielis³awica,
NiedŸwiedziobójcê zepchnê³y.
Dziêki ci, ¿eœ Ska³oró¿ko
W czas ocali³a m³odziana!
Ruszaj co ¿ywo do domu,
Pokrzep go i dodaj ducha!
Potem przez wrota wyprowadŸ,
Choæby w g³az siê mia³ przekowaæ!

Ty Dolo masz siê zatroszczyæ,
By natrafia³ przeciwnoœci,
A¿ to co mu przeznaczono
Zmieni w udzia³ bohatyra!”
Tak siê po naradzie Ba³tów
Bogowie porozchodzili.
Zali siwy Ojciec Losów
Zgromadzi ich kiedyœ jeszcze?
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PIEŒÑ DRUGA

Pierwsza z prac bohatyra

Laczplesis wybiera siê po wiedzê do Runników

Córa Krakacza

Diabelska Czeluœæ

Ska³oró¿ka i jej córka

Koknesis czyli Drzewonoœca
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W pradawnych czasach na ziemi Ba³tów,
Gdzie wije siê zakolami Daugawa,
Jarzy³y siê pod jêczmieñ ugory
I ¿y³ bezpiecznie ³otewski naród.
Na ska³ za³omie, tu¿ przy Kegumie,
Gdzie rzeczka Rumba, zanim w Daugawie
Zgubi siê, ¿³obi jary g³êbokie,
Trwa³ Lielwardów gród – Wielis³awów.

To siê któregoœ dnia przydarzy³o
Piêknego, gdy uœmiecha³ siê Kwiecieñ,
Dokazywa³a p³ocha zwierzyna
Ockn¹wszy siê ze snu zimowego.
Nawo³ywania dziewcz¹t i ch³opców
O lepsze sz³y z rannych ptaków œwiergotem –
Pospo³u radowano siê ¿yciem
Poœród swobody, w kwitnienia porze.

Kunigs Lielwardy wraz z synem
Za¿ywa³ czasu w ten piêkny dzionek,
M³odemu dziedzicowi grodziska
Ju¿ osiemnasta wybi³a wiosna,
Wskazywa³ stary m³odemu znaki
Przez bóstwo utajone w przyrodzie,
W przedziwnych jej i przemo¿nych potêgach,
W niebie i wodzie, w lesie i polu.

Tak gwarz¹c przybli¿yli siê obaj
Do skraju lasu, pod cieñ d¹browy:
Tu spocz¹æ usiad³ starzec strudzony
Pod dêbem, na zielonej murawie.
Raptem spomiêdzy drzew wychyn¹wszy
NiedŸwiedŸ rycz¹cy do starca zmierza.
Ten ani jak siê zas³oniæ nie mia³
I ju¿ na rych³¹ œmieræ siê gotuje.
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Jako¿ nadbiegnie m³odzian i chwyta
NiedŸwiedzia za rozdziawion¹ paszczêkê,
Z niezmiern¹ moc¹ rozdziera bestiê
Niczym koŸl¹tko na dwie po³owy,
Takiego w synu swoim rycerza
Widz¹c, wzruszony starzec doñ rzecze:
„SnadŸ ci s¹dzono zostaæ witeziem,
Jak to przepowiedziano przed laty.

Dziœ w³aœnie mija lat osiemnaœcie,
Jak fale tu przynios³y ³ódeczkê,
Na brzeg z niej wyszed³ m¹¿ siwobrody
Nios¹c na rêku ma³e pacholê,
M³odzieñczym krokiem pod gród podst¹pi³
I taka wolê bogów obwieszcza,
Bym pachol¹tko to usynowi³
I wypiastowa³ z niego dziedzica.

Starzec czcigodny (by³ wajdelot¹)
Stwierdzi³, i¿ w g³êbi lasu odnalaz³
Przy mlecznej piersi niedŸwiedziej samki
Niezwyk³e ludzkie dzieciê, któremu.
Jak prawi³, przeznaczaj¹ bogowie
Witeziem byæ poœród ludu, zaœ trwoga
Na dŸwiêk imienia jego przejmowaæ
Bêdzie na wieki wrogów narodu!

„Tam od Zachodu potê¿ne duchy –
Rzek³ – przeciw Perkonowi powsta³y,
Jak straszna tucza, skrzy¿owanymi
Rogami bod¹c niebo na Wschodzie.
W bój pójd¹ i ¿yæ bêd¹ bogowie,
Lecz sczeŸnie wolnoœæ mojego ludu,
Polegn¹ nasi s³awni witezie
Z nieprzyjacielsk¹ walcz¹c nawa³¹.
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D³ugi prze¿y³em wiek wajdelot¹
Przy Krywem, w œwiêtym gaju Romowe,
Setki radosnych i smêtnych nowin
Wieœci³em wodzom i narodowi,
Po raz ostatni wieœæ nieweso³¹
Niosê ci, kneziu Wielis³awicu!
¯adnej nie wyjawia³em boleœniej
W ca³ym mym d³ugim prze¿ytym ¿yciu!

Acz nie utajê, ziomku, przed tob¹,
¯e naród ocknie siê po stuleciach
I wolnoœæ sobie znów wywojuje
Pomny na przodków chwalebne czyny.
Nie da mi Ojciec losów ogl¹daæ
Ciê¿kiego jarzma mojego ludu.
Spójrz, jak mnie zachód S³oñca zaprasza
Z sob¹ do z³otej Ba³tów siedziby.”

Wypowiedziawszy to Wajdelota
Do ³odzi wsiad³ i w dó³ rzeki pop³yn¹³.
Serce mi ko³ata³o, gdy z brzegu
W zadumie postaæ jego œledzi³em.
Z ³oskotem wdziera³ siê nurt Ciegumu
I groŸne fale ³ódk¹ miota³y,
Zamigota³y ostatnie b³yski,
Wœród bystrzyn znik³o czó³no z wioœlarzem!

Tak rok po roku uchodzi³ w wiecznoœæ,
Zaleceñ pilnie dochowywa³em,
W junaka zmê¿nia³ ch³opczyk oddany
Przez wajdelotê – to ty nim jesteœ!
„Tym co niedŸwiedzia rozdar³ na po³y”
Zwê ciê przez pamiêæ dnia dzisiejszego,
Bowiem ratuj¹c mnie w z³¹ godzinê
Spe³ni³eœ pierwszy czyn bohatyra.
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Konika dobrego, siode³ko w z³ocie
I miecz dwusieczny jutro mam dla ciê,
W³óczniê dam, tarczê, ostrogi srebrne
I z kuny czapeczkê uszyt¹ zgrabnie,
Tak wystrojony wybierzesz mi siê
Do grodu Burtnieków znanego w œwiecie,
Myœmy te¿ od m³odu druhowie starzy
Z kunigiem Burtnieków, Runników kneziem.

Pozdrów go w mym imieniu i powiedz,
¯eœ Lielwarda starego dziedzic,
¯e na naukê m¹droœci œle ciê
Do szko³y dawnych Runników rodzic,
Wtedy ciê Runnik przyjmie goœcinnie
W starym dworzyszczu i chêtnie wska¿e
Skrzynie, gdzie kryj¹ siê œwiête runy
Ods³aniaj¹ce los niewiadomy.

Runy przystojnej ucz¹ og³ady,
G³osz¹ o ziemi przodków na Wschodzie
I opiewaj¹ w pieœniach witeziów,
Sprawy bóstw, g³êbie wiary ods³oni¹ –
W tych oraz jeszcze innych naukach
Masz postêpowaæ przez siedem wiosen,
Dowiesz siê tak¿e, jak wodziæ szyki,
Gdy siê nadarzy z wrogiem potrzeba.”

Nazajutrz konik pod siod³em r¹czy
Stan¹³ na Lielwardów dziedziñcu,
Laczplesis przypi¹³ miecz obosieczny,
Uj¹³ swój oszczep i szczyt okr¹g³y,
Na g³owê czapkê kuni¹ na³o¿y³
I tak stan¹wszy przed starym ojcem,
„Z bogiem” – rzec jeszcze mia³ przed odjazdem.
Krótko ¿egnali siê i serdecznie.
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„S³ynie wœród ludu ród Wielis³awa –
Ku pouczeniu syna rzek³ stary –
Chlubili siê witeziami pradziady,
¯adna ich imion nie tknê³a zmaza.
Tobie, coœ rwa³ niedŸwiedzia, podobny
Dziœ udzia³ Ojciec Losów przeznacza.
Sam jeno œmia³o do celu zmierzaj –
Popr¹ ciê i ustrzeg¹ bogowie!

M³odzików œwieckie ³owi¹ ponêty,
Jednak to m³odzi sami siê ³api¹:
Nie tak czyñ, ¿ebyœ by³ pouczany,
Lecz, aby twojej proszono rady.
Prawdy siê dowiadywaæ nie³acno,
Lecz jeszcze trudniej j¹ wypowiedzieæ,
Kto zasiê czynem daje œwiadectwo,
Zyska najwy¿sze miano cz³owieka!

W poszanowaniu miej zwyczaj ludu,
Wiary praojców dochowaj œwiêcie!
¯ercom natomiast nie dawaj ucha,
Bo ich nauki wolnoœci przecz¹.
W³asnej korzyœci oddani – w imiê
Bogów znajduj¹ sobie ofiary,
Z szalejem, czarcim zielskiem w zanadrzu
£asz¹ siê do nich – i zabijaj¹.

Naród ³otewski w swej ojcowiŸnie
Nie zna dziedzicznych panów nad sob¹.
Sam na czas wojny wybiera wodzów
I stró¿ów prawa na czas pokoju.
Z tych oczywiœcie, co zacnym trudem
Ludowi zdatnoœæ sw¹ okazali,
Tych czci, szanuje i na ostatek
W pieœniach opiewa jak bohatyrów.”
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I gdy tak ojca tkliwych napomnieñ
Laczplesis wys³uchiwa³ z uwag¹,
Szlachetny zapa³ pierœ mu przenika³,
Czu³, ¿e osi¹gnie cel upragniony.
Przyrzek³ nakazów wszystkich dochowaæ,
Obj¹³ rodzica, d³oñ mu uœcisn¹³,
Na konia skoczy³, powia³ czapeczk¹
I tocz¹c tarcz¹ ruszy³ przed siebie

*     *     *

Aizkrauklis – Krakacz siedzia³ przy stole
W zadumie, z g³ow¹ wspart¹ na d³oni:
Spidala, córka jego przy oknie
Per³y, pierœcienie swe przymierza³a;.
Zaiste by³a piêknoœci¹ B³ystka,
Jak wêgle ciemne lœni³y Ÿrenice.

Wszak¿e jej brak³o mi³ego wdziêku,
Co tkliwie serca m³odych nastraja,
Bo rych³o zwiod¹ oczy uroczne
I biada temu, kto w p³omieñ patrzy.
„B³ystko – odezwie siê do niej starzec
Ockn¹wszy siê ze swojej zadumy.

– Mam wci¹¿ ochotê, by ciê zapytaæ,
Sk¹d owe per³y masz i pierœcienie,
W które tak bardzo stroiæ siê lubisz?”
Drgnê³a dziewczyna, znaæ by³o po niej,
¯e zaskoczy³o j¹ to pytanie,
Jednak¿e œpiesznie ojcu odpowie:

„W darze przynosi je stara kuma,
Ilekroæ przyjdzie, co chowa w skrzyniach
Z³oconych skarbów tych zatrzêsienie.”
„Córeñko mi³a – starzec odrzecze –
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Muszê zabroniæ ci od tej pory
Przyjmowaæ od starej kumy podarki.

Ona to, jak powiadaj¹ ludziska,
WiedŸm¹ jest, ponoæ ¿mija hoduje
I nawet ludzkim miêsem go ¿ywi,
Ten zasiê inkluz skarby jej znosi,
Wszystkie czarostwem s¹ nasi¹kniête,
Porz¹dnej nie przystoj¹ niewieœcie.”

B³ystka tymczasem w okno patrzy³a
Kryj¹c policzki zaczerwienione
I tak, jak gdyby s³owa ojcowskie
Do uszu jej nie dobieg³y, powiada:
„Ojcze, dziœ chyba goœæ k’ nam przybêdzie,
Spójrz, m³ody wojak wje¿d¿a we wrota.”

Dwór Aizkrauklisa sta³ na uboczu,
Daleko by³o st¹d do Daugawy;
W gêstwinie przemieszkiwa³y niedŸwiedzie,
Wy³y tam wilki, huka³y sowy,
Krête tam prowadzi³y œcie¿yny
I ma³o który trafia³ wêdrowiec.

Przeto zdziwi³a siê B³ystka widz¹c
Na skraju lasu jeŸdŸca, co pewnie
Kierowa³ konia do ich siedziby,
I Krakacz podszed³ do okna, ciekaw,
Jaki¿ siê zdarza goœæ, bo Laczplesis
Hamowa³ na dziedziñcu rumaka.

Pod oknem m³odzian dwornie siê sk³oni³
Mówi¹c, ¿e do Runników pospiesza
I, ¿e o nocleg pokornie prosi
S¹siada. Wyszed³ naprzeciw Krakacz
I rzek³, ¿e rad u siebie ogl¹da
Syna s³ynnego Wielis³awica.



4 4

Laczplesis ¿wawo zeskoczy³ z siod³a,
Pozdrowi³ starca, d³oñ mu uœcisn¹³,
Pacho³kom odda³ konia i wst¹pi³
Z Krakaczem pod sklepienie œwietlicy,
Gdy na spotkanie im wysz³a Blystka,
Dr¿enie wskroœ przeniknê³o m³odziana.

Piêknoœci takiej nie widzia³ dot¹d,
Zuchwale nañ patrza³y Ÿrenice
W których wiedŸmowski migota³ p³omieñ.
Rzek³a podaj¹c d³oñ junakowi:
„Witaj nam z drogi, wojaku dzielny,
Mi³o przysz³ego poznaæ witezia.”

M³odzian nie wiedzia³, jak jej dziêkowaæ,
Z uœmiechem wywinê³a siê B³ystka
Niby miedzianka lekko i zwinnie,
I znowu popatrza³a mu w oczy.
Teraz dopiero wzrokiem ogarn¹³
Zgrabn¹ jej kibiæ i strój b³yszcz¹cy.

Nieporównana gibkoœæ dziewczyny
O zawrót g³owy go przyprawi³a,
A¿ wreszcie starzec rozkaza³ córze
O sut¹ siê zatroszczyæ wieczerzê.
B³ystka ich zostawi³a i w sercu
Wraz ulgê poczu³ NiedŸwiedziobójca.

Nabra³ wszak ducha i przy biesiadzie
W s³owach nie pozostawa³ jej d³u¿ny,
Teraz ju¿ stropiæ go nie zdo³a³a,
W jej gruchaj¹cy g³os zas³uchany
Poma³u opancerza³ siê m³odzian
Na strza³y s³ane z ognistych oczu.
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Z nadejœciem nocy ¿ywy niepokój
Zdradzaj¹c, wsta³a od sto³u Blystka
T³umacz¹c, ¿e przywyk³a jak dot¹d
Na sen udawaæ siê przed pó³noc¹,
Pewno i Laczplesisa sen zmorzy³,
Przeto powiedzie go do alkierza.

„Dobranoc” rzecze m³odzian starcowi
I z B³ystk¹ wraz od wieczerzy powstanie.
Odprowadzi³a go na pokoje,
Gdzie ³o¿e sta³o sztucznie zdobione,
Z uœmiechem rzek³a „Niczym na ³onie
Bogiñ odpoczniesz, NiedŸwiedziobójco.”

Zaiste zaskoczony by³ witeŸ:
£o¿e jak zaspa œnie¿na, bia³ymi
R¹bkami zaœcielone, purpur¹
Krwistoczerwon¹ lœni³y opony,
Wonnoœci¹ tchnê³o wnêtrze komnaty
Oszo³amiaj¹c zwolna m³odziana.

B³ystka siê zda³a tak urodziwa,
Urocza i wabi¹ca nad miarê,
¯e na statecznoœæ wszelk¹ niepomny
M³odzian wyci¹gn¹³ rêce w zapale –
Cieñ niewyraŸny mign¹³ pod oknem,
Znik³a, jakby jej nigdy nie by³o!

Pó³noc¹ zamigota³y gwiazd roje,
Jaœnia³ miesi¹czek na firmamencie,
Prósz¹c swym rzadkim srebrem na padó³,
Duszno zrobi³o siê witeziowi,
Odemkn¹³ okno i w œwiat popatrzy³
Wdychaj¹c rzadkie, czyste powietrze.
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Znów zda³o mu siê, ¿e jakieœ cienie
W ob³okach pod miesi¹cem przemknê³y,
A nu¿ to wiedŸmy i licha œpiesz¹
Do swoich mrocznych spraw o pó³nocy?
Sk¹d to znikniêcie nag³e dziewczyny?
WiteŸ zapragn¹³ dociec przyczyny.

Rankiem staremu rzek³ Krakaczowi,
¯e mu goœcina zasmakowa³a
I jeszcze kilka dni spêdzi chêtnie
Pod strzech¹ ¿yczliwego s¹siada,
Gospodarz zasiê goœciowi ¿yczy³,
I¿by si³ nabra³ i za¿y³ wczasu.

Wieczorem za to B³ystka powiada,
¯e goœæ do swojej izby sam trafi,
Mo¿e siê wyspaæ za wszystkie czasy,
Ona mu dobrej nocy winszuje!
Nawzajem ¿yczy³ jej dobrej nocy
Laczplesis, po czym wróci³ do siebie.

Jednak¿e przekrad³ siê na dziedziniec,
Przyczai³ w ciemnym k¹cie i czeka.
Drzwi by³o widaæ st¹d doskonale,
Wszystkich wchodz¹cych i wychodz¹cych,
A¿ poruszy³y siê o pó³nocy,
Bez szmeru zamajaczy³a B³ystka.

Czarn¹ siê otuli³a opoñcz¹,
W z³ote ci¿emki obu³a stopy,
Z wiatrem powiewa³ w³os rozpuszczony,
P³onê³y mrocznym ogniem Ÿrenice,
Brwiami siêga³a ziemi, a w d³oni
Dzier¿y³a posoch swój czarnoksiêski.
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Pod p³otem le¿a³ pieñ rosochaty,
Przysz³a doñ B³ystka, na oklep siad³a
Mamroc¹c s³owa zaklêæ, trzykrotnie
Posochem w krzywy pieñ zako³ace,
A¿ niespodzianie wzbi³ siê w powietrze,
WiedŸma ze œwistem do góry wzleci.

Laczplesis d³ugo sta³ podle p³otu
Za B³ystk¹ wygl¹daj¹c daremnie,
Chêtnie by jej œladami pofrun¹³
Przyjrzeæ siê sprawkom wiedŸm i diabelców,
Lecz na to zbrak³o si³ witeziowi,
Ze smêtkiem w sercu do izby wróci³.

O œwicie po dziedziñcu wêdruj¹c
K³odê na dawnym miejscu spostrze¿e,
A kiedy zbli¿y³ siê do niej, odkry³
Dziuplê we wnêtrzu jej wydr¹¿on¹.
M¹¿ tu pomieœci³by siê bez trudu –
I zamys³ b³ysn¹³ w g³owie junaka.

Wieczorem, po¿egnany przez B³ystkê
Laczplesis do swej izby poœpieszy³,
Kunim ko³pakiem os³oni³ g³owê,
Miecz swój przypasa³, wyszed³ z dworzyszcza,
Schowa³ siê w dziupli i ze spokojem
Czeka³ na chwilê, a¿ przyjdzie B³ystka.

Znów ukaza³a siê o pó³nocy
W wiedŸmowsk¹ zatulona opoñczê,
Siad³a na pniu i trzy razy posochem
Zako³ata³a, mrucz¹c zaklêcia.
Pieñ dêbu wzbi³ siê i poszybowa³
Gór¹ ponad borami Aizkraukle.

*     *     *
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Zrazu pospóln¹ mowê mia³y zwierzêta i ptacy,
Przeto zgodn¹ gromad¹ zabra³y siê do pracy,
Gdy Perkon im poleci³ Daugawê uj¹æ korytem:
Ryæ, gryŸæ i dziobaæ jê³y, drapaæ i grzebaæ kopytem.
Paw jeno na szczycie góry stroszy³ swe pióra paradnie,
Diabe³, przechodz¹c mimo, niedbale ptaka zagadnie:
„Ptaszki, byd³o, zwierz leœny – gdzie¿ siê to wszystko podziewa?”
„Dó³ pod Daugawê kopie wszystko co biega i fruwa.”
„Tobie jednemu dlaczego nie widzi siê ta robota?”
„Bo mi nó¿ek ¿ó³ciutkich zamoczyæ nieochota.”
Diabe³ z pawiem pospo³u w dó³ koryta pobiegn¹
I na drodze Daugawy dr¹¿¹ czeluœæ bezdenn¹. –
W okamgnieniu Daugawa w dole ogromnym znika,
Zwierz i ptastwo ze strachu zapomnia³y jêzyka,
Jê³y bóœæ siê i wierzgaæ, brykaæ, gziæ i b³aznowaæ,
A ponadto ró¿nymi dzikimi g³osami wo³aæ,
GroŸnie mrucz¹ niedŸwiedzie, pies za wilkami wyje,
Rozkwicza³y siê œwinie, zarycza³y buhaje,
Koty ³ka³y p³aksiwie, r¿a³y konie bez uzdy,
Wszystkie sowy huka³y, wszystkie fiuka³y drozdy,
Kuku³eczki kuka³y i pucha³y puchacze,
Poœród nich œwiergoli³y wszystkie drobne skrzyd³acze.
Taki wszcz¹³ siê harmider, pomieszanie wszech g³osów,
A¿ pos³ysza³ go wreszcie ojciec Perkon z niebiosów.
Rozsierdzony na diaska Perkon r¹bn¹³ piorunem
I koryto Daugawy w inn¹ zwróci siê stronê.
St¹d paw czarne ma nogi, rzecz powszechnie wiadoma,
Nad czeluœci¹ zaœ góra wypiêtrzy³a siê stroma,
Ludzie owych okolic a¿ do dzisiaj siê strzeg¹,
Bo tu widma wêdrowca nagabuj¹ nocnego,
W dó³ œci¹gaj¹, wszelak¹ utrudzaj¹ go z³oœcia,
St¹d tê górê nazwano „Nad diabelsk¹ czeluœci¹”.

Tutaj w³aœnie i B³ystka zni¿y loty swe, skoro
Ju¿ pod gwiezdnym sklepieniem nakr¹¿y³a siê sporo.
Nie mia³ ³atwej przeprawy w dziupli dêbowej witeŸ,
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Gdy doko³a siê wi³y stwory niesamowite,
Ogoniaste, skrzydlate, ka¿dy sprzêt jakiœ taszczy
Czy pieni¹dze, i sypie iskry z zêbatej paszczy.
Insze do nich wiedŸmostwo do³¹cza³o po drodze,
Zawrót g³owy czu³ junak, dech zapar³o mu srodze,
Jednak ruchem najl¿ejszym niepodobna siê zdradziæ,
Bezbronnego jak dzieciê ³acno mog³y go zg³adziæ.
Wreszcie ka¿da z nich k³odê sw¹ na ziemiê opuœci
I zstêpuj¹ kolej¹ do Diabelskiej Czeluœci.
Pozosta³o na górze pni dêbowych dwanaœcie
I dwanaœcie czarownic zesz³o miêdzy przepaœcie.
Ockn¹³ siê i Laczplesis, tchu nabierze po trochu
I za zgraj¹ wiedŸmowsk¹ powêdruje w g³¹b lochu,
Gdzie go ciemnoœæ owionie i ch³ód nocy stê¿a³y,
W którym gacki ogromne nad g³owami lata³y.
Na ostatek w oddali œwiat³o jakieœ obaczy,
Pójdzie na nie – i wielki przed nim dom zamajaczy,
W którym takie cudaczne zgromadzono rupiecie,
¯e opisaæ ich s³owem nie da siê za nic w œwiecie:
Wilko³aków ko¿uchy, larwy, rogi i zêby,
Trupie czaszki, piszczele, szpony i w³osów k³êby,
Chochle, kot³y, cebrzyki, balia, t³uczek z wrzecionem,
Stare garnki, koszyki, worki, ³apcie plecione,
Miot³y, wid³y, haczyki, m³otków i grabi trzonki,
Piasty kó³, pogrzebacze, rozmotane postronki,
Pergaminy, zapisy, czarna ksiêga diabelska,
Na stos jeden zwalone suche zio³a i zielska;
Pe³no króbek, kobia³ek napiêtrzono na pó³kach,
Zió³ po garnkach, dzbanuszkach, kadziach, faskach, szkatu³kach.
Gorza³ ogieñ potê¿ny w piecu poœród jaskini,
Pe³gaj¹cy po œcianach odb³yskami œliskimi,
Kipia³ kocio³ na haku zawieszony u góry,
P³omiê rozdmuchiwa³y ¿abska, czarne kocury,
¯mije, ¿ó³wie, miedzianki k³êbi³y siê po k¹tach,
Przemyka³a siê w dymie sów i gacków kohorta,
Skoro wszed³ tam Laczplesis, w kupie siana siê zaszy³,
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Bo siê od pierwszej chwili nie na ¿arty przestraszy³.
Ca³a na raz ha³astra jê³a zgie³czeæ, furkotaæ,
Syczeæ, piszczeæ i wrzeszczeæ, pohukiwaæ, rechotaæ,
A¿ od zgie³ku zatrzês³a siê komora odleg³a,
Z boku drzwi siê roztworz¹ – stara wiedŸma przybieg³a,
I nie widz¹c intruza, rzuci gniewne spojrzenie
Na rozwrzeszczan¹ zgrajê: „Co za licho was ¿enie?
Ka¿dy, kto siê tu znêci, ani chybi kark skrêci!”
Na te s³owa swarliwa u³agodzi siê rzesza,
WiedŸma weŸmie warz¹chew i w saganku zamiesza,
A gdy ju¿ zamiesza³a, prosiæ goœci poœpiesza:
„Panny, miêso gotowe, pora si¹œæ do wieczerzy!”
O skraj kot³a trzykrotnie sw¹ warz¹chwi¹ uderzy.
Zaczem dziewczyn dwunastu przybie¿a³a gromada,
WiedŸma ka¿dej na talerz poczêstunek nak³ada.
Widaæ kie³basê, jakiœ miêsa strzêp siê ró¿owi,
który siê prosiêcin¹ wyda bohatyrowi.
A¿ tu drzwi do nastêpnej otworzy³y siê sieni,
Której œciany, pod³oga, strop – wszyœciutko w czerwieni,
Poœród owej komory têgi pieñ siê rozpostrze,
Uwieñczony toporem, co czerwone mia³ ostrze.
W owej izbie poza tym nic nie znalaz³byœ wiêcej,
Jeno dalej widnia³y drzwi ukryte we wnêce,
Co do inszej, kolejnej prowadzi³y komory,
Tam unosz¹c sw¹ warzê usz³y wiedŸmowskie córy.
Bezszelestnie Laczplesis wiedŸmom kroku dotrzyma,
Nowa izba uka¿e siê przed jego oczyma. –
Wszystkie sto³y i krzes³a malowane na bia³o,
Nawet œciany doko³a kryte mleczn¹ pobia³¹,
W k¹cie para kominków i w obydwu ¿ar pa³a,
W jednym wêgle gorej¹, w drugim fasola bia³a,
WiedŸmy siêd¹ przy stole, wieczerzaj¹ przyk³adnie,
Przy czym ani s³óweczko miêdzy nimi nie padnie.
Do kolejnej komory wiod³y drzwi na odmianê
Pod sklepienie wysokie, miêdzy s³upy rzezane,
Wszystko lœni³o tu ¿ó³to jak sk¹pane w omaœcie,
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£o¿e sta³o przy ³o¿u, wszystkich razem dwanaœcie,
WiedŸmy wejd¹ tu bior¹c swoje kubki i miski,
Stó³ uprz¹tn¹ do czysta, z kosteczkami ogryzki.
„ChodŸmy teraz do kuchni – rzecz starucha wy³o¿y –
A ja sprawiê, ¿e ka¿da oczy szerzej otworzy,
Rych³o kawalerowie zjad¹ tu do gospody,
Niech siê ka¿da dziewczyna przyszykuje na gody.”
Wiêc Laczplesis przed nimi przybiec musia³ na kuchniê,
W kupie siana, tej samej co poprzednio, przycupnie,
Garniec jakiœ z mikstur¹ stara niesie im, a¿ ci
Ka¿dej wiedŸmie pióreczkiem oba oczy namaœci.
Po czym wszystkie siê z kuchni wymyka³y kolej¹,
Widaæ by³o, jak oczy im gor¹czk¹ jaœniej¹,
Z niepokojem Laczplesis doszukiwa³ siê B³ystki,
Lecz nie pozna³, bo by³a zbyt podobna do wszystkich.
Dostrzeg³ wszak¿e, gdzie stoi osobliwa mikstura,
Dwoje oczu namaœci³ sobie sam koñcem pióra,
Zda³o siê – w jednej chwili z oczu bielmo mu spadnie
I j¹³ wszystkie szczegó³y rozpoznawaæ dok³adnie:
Na dno kot³a, gdzie jad³a dochowa³o siê wiêcej,
Rzuci³ okiem i dojrza³ ma³e r¹czki dzieciêce,
Tam, gdzie pewien by³ wprzódy, ¿e kie³basa siê wije,
Ujrza³ czarne, w wywarze ugotowane ¿mije.
Do poprzedniej komnaty powracaj¹c, wyœledzi,
¯e jej œciany, posadzka i sklepienie s¹ z miedzi,
Topór tak¿e, w pieñ wbity, caluteñki by³ z miedzi,
Lecz do czego mia³ s³u¿yæ, pró¿no zgadn¹æ siê biedzi.
Wszystko by³o ze srebra zaœ w s¹siedniej komorze,
Tako¿ sprzêt, wiêc siedzisko i na sto³ach lichtarze,
Piece – srebrnych sepetów okaza³y siê par¹,
W jednym z³ote manele, per³y w drugim z nich gor¹.
Wokó³ trzeciej, ostatniej i najdalszej komory,
Z³otem œciany œwieci³y i sklepienia podpory.
Poœród kolumn wysokich ³o¿a wznosz¹ siê z³ote,
Wszystkie purpurowymi ko³trynami nakryte.
W owej srebrnej komnacie poœci¹ga³y gamratki
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Niczym w przedsionku ³aŸni pow³óczyste swe szatki,
Jeno z³ote na nogach pozostawi¹ trzewiczki,
Z szaf starucha zapony wydoby³a i sprz¹czki,
Pannom rêce i szyje manelami obwiesza,
W³os ich d³ugi per³ami omotywaæ poœpiesza.
Witeziowi wyda³o siê, ¿e zna i pamiêta
Nie tylko sam¹ B³ystkê, lecz i tamte dziewczêta.
Od ich pere³ i z³ota w oczach robi siê mroczno –
Wszystkie kras¹ b³yska³y z piek³a rodem, uroczn¹!
Przystrojone t¹ mod¹, ka¿da weŸmie swe szaty
I do miedzianej t³umnie poœpieszy³y komnaty,
Pniak miedziany pos³uszn¹ otoczy³y gromadk¹,
Jako pierwsza pieñ B³ystka zarzuci³a sw¹ szatk¹,
Topór wziê³a do rêki i z rozmachem uderza,
Uderzaj¹c, zawziêcie one s³owa powtarza:
„Jako pierwsza tnê dzisiaj, jutro ani mi œni siê!”
I w tej chwili jakowyœ panek z k³ody wyskoczy,
Porwie B³ystkê za sob¹ i ramieniem otoczy,
Kêdy ³o¿a lœni¹ z³ote, wiedzie j¹ do uboczy.
Drugie te¿ tak uczyni¹, a wraz z nimi galanci,
I po k¹tach ustronnych znikli wraz ci i tamci.
Kurtki mieli panicze z aksamitu i czarne,
Nogi zaœ opina³y im kamaszki wytworne,
Na kêdziorkach stercza³y trójgraniaste piero¿ki,
Spoza uszów jednak¿e wygl¹da³y im ro¿ki.
Przysz³o i starej wiedŸmie, ¿e siekierê w d³oñ weŸmie:
„Ja ostatnia tnê dzisiaj, jutro ani œni mi siê!”
Wtedy z k³ody z sapaniem siê wytoczy Liczypiór,
Albo jak lud powiada – kuternoga Nogcipiór,
Prze³o¿ony nad biesów i czarownic orszakiem:
Znaæ go po czapie z daszkiem, za³o¿onej na bakier,
Bowiem daszek zwyk³ nosiæ przy niej z ludzkich paznokci.
„Jak¿e tam – spyta wiedŸmê – czy ju¿ wszystko gotowe?”
„Panie, gotowe” – stara mu pos³usznie odpowie.
Wbi³ Liczypiór z rozmachem w pieniek ostrze topora,
W mig siê ogniem i dymem nape³ni³a komora!
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I ju¿ w z³ot¹ karetê pieñ siê zmienia spróchnialec,
Topór wprz¹g³ siê do niego ju¿ jako ¿mij-latawiec.
Wsi¹dzie z wiedŸm¹ Liczypiór, czworo kó³ zaturkoce,
W z³otej izbie na œrodku zatrzymaj¹ karocê.
¯mij na ziemiê siê zwali i z mozo³u zastêka,
Buchnie ogniem i skrami rozdziawiona paszczêka.
M³ode pary siê zerw¹, kiedy rwetes us³ysz¹,
Tañcz¹c wkr¹g Liczypióra, w drodze mu towarzysz¹,
Po czym wszyscy pobiegli do komnaty tej, gdzie siê
Pali³ ogieñ – i ka¿dy wid³y z sob¹ przyniesie,
W paszczy ¿mija rozgrzeje, a¿ siê ogniem rozjarz¹,
Po czym powóz otocz¹, obróceni doñ twarz¹.
Stara wiedŸma siê wówczas na siedzisku podŸwignie,
Zastuka³a kosturem i „Wprowadziæ go!” krzyknie.
Wtedy œciana rozsunie siê gdzieœ w g³êbi daleko
I z tej g³êbi mocarni dwaj kud³acze przywlek¹
Kogoœ wystraszonego, z lic bladoœci¹ okropn¹,
A przywlók³szy go, prosto miêdzy wiedŸmy go popchn¹.
Gdy to ujrzy Laczplesis, strach i jego obleci:
By³ to wieszczek ws³awiony i uzdrawiacz obrotny,
Zwa³ siê Kangar i ¿ycia tryb prowadzi³ samotny
Wœród Kangaru, gdzie gêstym góry kryj¹ siê lasem,
Doñ to zagrzmi Liczypiór piorunuj¹cym g³osem:
„Czas twój mija, prze¿y³eœ doœæ, grzeszniku przebrzyd³y,
W paszczy ¿mija psubrata oczekuje zap³ata,
Zaraz do niej wiedŸmowskie zapêdz¹ ciê wid³y.”

Gorzko Kangar zap³aka³ i po ziemi siê tarza:
„Daj mi parê lat zw³oki – có¿ to jest dla mocarza?
A ja zacznê z ochot¹ s³u¿yæ tobie na nowo.”
Po namyœle Liczypiór takie rzecze mu s³owo:
„Na nic twoje skam³anie, z inszej racji dziœ mogê
Skórê twoj¹ oszczêdziæ i przed³u¿yæ ci zw³okê:
Takich jak ty znam ma³o wœród czeladzi Perkona,
Pozyskiwaæ ich dla mnie – to rzecz z góry stracona.
Jednakowó¿ nad brzegi Bia³omorza na szczêœcie
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Wkrótce tutaj z Zachodu obce plemiê przybêdzie,
Podbój Ba³tów jest jego nieugiêtym zamiarem,
Pragnie u was wprowadziæ nowy zwyczaj i wiarê,
A ten zwyczaj i wiara zgo³a mnie nie odstrasza,
jeszcze wiêcej mi zysków obiecuje ni¿ wasza,
Trafi do mnie – taæ we mnie jest niep³onna nadzieja,
Spoœród s³ug jej niejeden ¿erca i kaznodzieja.
Chcê od ciebie pomocy: niechaj wiara ta œwie¿a
W ca³ym kraju siê miêdzy Ba³tami rozszerza.
Trzy dziesi¹tki lat za to niech ci bêd¹ zap³at¹,
Poprzysiêgnij, zwodniku, na tê smocz¹ paszczêkê,
¯e starego Perkona siê wyrzekasz ze szczêtem!”
„Poprzysiêgam siê wyrzec Perkona ze szczêtem!”
„I w³asnego narodu odt¹d bêdziesz zaprzañcem.”
„I w³asnego narodu mam byæ odt¹d zaprzañcem.”
„Na ¿ycie bohatyrów jego bêdziesz nastawaæ.”
„Na ¿ycie bohatyrów jego bêdê nastawaæ.”
„Nauczycieli obcej wiary bêdziesz sprowadzaæ.”
„Nauczycieli obcej wiary bêdê sprowadzaæ.”
„Ziomków swoich nak³onisz, by s³uchali przybyszów.”
„Ziomków moich nak³oniê, by s³uchali przybyszów.”
„Którzy bêd¹ uparci, spalisz ich i wytracisz.”
„Którzy opór oka¿¹, spalê ich i wytracê.”
„Póki jarzma jednego im na kark nie na³o¿ysz.”
„Póki jarzma jednego im na kark nie na³o¿ê.”
„Wstañ i ¿yj a¿ do chwili, któr¹ ci wyznaczono.”
Po czym ka¿dy Kangara z ca³ej si³y uœciska,
Oznajmuje Liczypiór, ¿e ju¿ doœæ zbiegowiska,
I w ogólnej asyœcie z czarownic¹ przejedzie
Do komnaty, gdzie wszystek sprzêt zrobiony by³ z miedzi.
Tutaj stara na ziemiê stawi krok przy pomocy
Czarnych panków, co sami siê rozsi¹d¹ w karocy,
M³ode wiedŸmy, jak jedna, popada³y na twarze,
Buchnie p³omieñ i siarka siê zak³êbi w komorze,
W g³¹b czeluœci Liczypiór powêdrowa³ z ³oskotem!
I Laczplesis do wyjœcia szuka drogi z powrotem,
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Kiedy kuchniê przebiega³, wzi¹æ umyœli³ do rêki
Zwitek pergaminowy, zapisany, maleñki,
Jako dowód, ¿e tutaj jako widz by³ ciekawy
I mia³ mo¿noœæ ogl¹daæ niecnotliwe ich sprawy.
Czyste, rzeœkie powietrze och³odzi³o mu czo³o,
Ale serce mu œciska siê na myœl nieweso³¹,
Tak do k³ody dêbowej wœlizn¹³ siê po kryjomu
Junak i czeka B³ystki, ¿eby lecieæ do domu.
Wyprawiaj¹c dziewczyny, opowiada starucha:
„S³uchaj, B³ystko, nowiny, któr¹æ powiem do ucha:
By³ tu dzisiaj Laczplesis podczas naszej wieczerzy,
Widzia³, jako z pannami bawi¹ siê kawalerzy.”
B³ystce lice na przemian czerwienia³o i blad³o,
Tak to mi³oœæ jej pierwsza nienawiœci¹ zajad³¹
W rozhukanym jej sercu w jednej chwili siê zaæmi.
„Czemu¿eœ o tym wczeœniej zapomnia³a daæ znaæ mi?
Zgubê rych³¹ zuchwalec w smoczej znalaz³by paszczy.”
„Bom humoru nie chcia³a zepsuæ panu i w³adcy –
„Tak czy owak, ju¿ d³ugo nie po¿yje Laczplesis:
Le¿y w k³odzie czekaj¹c, a¿ z nim razem polecisz.
Ty zaœ z wiedŸm¹ z Serene poszybujesz pospo³u
Do tego, co pod Skalnym zionie Rogiem, pado³u,
W chwili, kiedy powietrzem ju¿ zdo³acie doñ dobiec,
Na jej k³odê siê przesi¹dŸ i zaklêcie wypowiedz,
Wtedy pieñ z Laczplesisem w g³¹b topieli upadnie,
¯ywy dot¹d nie wyszed³ nikt z le¿¹cych tam na dnie!”

*     *     *

Piêkna i godna – wprost z niebiosów,
Gdy suknia na niej lœni odœwiêtna –
Z narady u Rozdawcy Losów
Powraca Ska³oró¿ka smêtna.
Zali i jej, która siê ¿ali
Daugawy toniom tylokrotnie,
¯e usn¹³ jej ma³¿onek skalny,
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A jej s¹dzono ¿yæ samotnie,
Jutro przypadnie p³acz w udziale
Nad ziemi¹ zagrabion¹ zdradnie,
Pamiêæ zaœ o pradawnej chwale
Pomiêdzy ludem jej przepadnie?
Dopóki wiara ojców ¿ywa,
Ona z wszystkimi gospodarzy,
Kie³ki porann¹ mg³¹ okrywa
Lêkaj¹c siê, ¿e mróz je zwarzy.
W pó³noc ostrzega, gdy kto w ³odzi
Pomiêdzy wiry prosto zmierza,
W po³udnie ze Ÿród³a och³odzi
Pragnienie ³owcy i pasterza.
Najchêtniej wszak o tym pamiêta
I stara siê, dopóki mo¿e,
By zacne wybieraæ dziewczêta
Zrodzone w odpowiedniej porze –
Na ich niewinnoœæ pilnie zwa¿a,
Pod dach je prosi kryszta³owy,
Uczy, przystraja i obdarza,
Godnej szukaj¹c im po³owy.
„Córki Stabradze” – o nich g³osi
Wieœæ, a wybraniec takiej dru¿ki
Dziêkuje Doli, co przynosi
W darze Córeczkê Ska³oró¿ki.

Ze snu obudzi³ siê Laczplesis,
Namaca³ rêk¹ ³o¿e z muszli,
Zdziwi³ siê, kto go tu umieœci³
I dok¹d domownicy uszli.
£o¿e zdawa³o siê ko³ysaæ,
Jakby je unosi³y fale.
Lœni³a œre¿oga i przejrzysta
Modroœæ mieni³a siê w krysztale.
Gdy witeŸ przypominaæ zacznie
Z wiedŸmami jazdy swe szaleñcze,
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Drzwi otworzy³y siê nieznacznie
I wesz³o jakieœ skromne dziewczê.
Takie powabne mia³a lica,
¯e zatrz¹s³ jakiœ dreszcz junakiem;
Zarazem zda³a siê ksiê¿yca
Œwiat³em – i rozkwitniêtym makiem.
Niebieskie oczy spogl¹da³y
Na niego tkliwie jak jutrzenka,
Uwa¿niej spojrza³ – to siê zda³y
G³êbokie niczym toñ bezdenna.
B³êkitem zwiewnych fa³d objêta
Kibiæ wznosi³a siê wysmuk³a,
Jej kosa, cekinami spiêta,
Do kolan opada³a w puklach.
WiteŸ pomyœla³, ¿e jakowaœ
Boginka doñ przyby³a z dala,
Chcia³ dŸwign¹æ siê i podziêkowaæ
Tej, co od œmierci go ocala.
Ona jednak¿e mu przeszkodzi
Mówi¹c, by uszanowa³ si³y,
Bo po niezwyk³ej tej przygodzie
Jeszcze mu ca³kiem nie wróci³y.
„Proszê ciê, powiedz mi, niebianko,
W czyjej przebywam tu siedzibie,
Jakie ci przys³uguje miano,
Jakim ci ho³dem nie uchybiê?”
„Zw¹ mnie córeczk¹ Staburadze,
A to jest trzem jej kryszta³owy,
Kiedy ciê w toñ zepchnê³y jêdze,
Ona zdo³a³a ciê wy³owiæ.”
Pierœ bohatyra nies³ychana
Przejê³a radoœæ, kiedy przecie
Dowiedzia³ siê, ¿e owa panna
Jest to zwyczajne ludzkie dzieciê.
Ju¿ poczêstunek mu w tym czasie
Przynios³a – mleko, miód, placuszki,



5 8

By siê posili³, ona zasiê
Z nowin¹ sz³a do Ska³oró¿ki.
Laczplesis wsta³, g³ód zaspokoi³,
Porz¹dek w stroju swym uczyni,
Skrzypnê³y drzwi i do pokoju
Wkroczy³a sama gospodyni.
Z uœmiechem powita³a goœcia
Pytaj¹c o samopoczucie,
K³aniaj¹c siê, dziêkowa³ m³odzian,
Jako ¿e czu³ siê znakomicie.
On by po wieczne czasy ¿yczy³
U dobrych bogiñ mieszkaæ sobie,
Lecz Ska³oró¿ka tajemniczo
NiedŸwiedziobójcy tak odpowie:
„Mo¿e spotkania siê nadarz¹
I wiecznoœæ siê nie wyda nudna,
Lecz dziœ bogowie iœæ ci ka¿¹
Drog¹, która jest bardzo trudna,
Nara¿aæ siê w szlachetnej sprawie
Dla braci znanej i nieznanej,
Poœród narodu zyskaæ s³awê,
Szczêœcie – przy piersi ukochanej.”
W oczach witezia radoœæ b³yœnie,
Z zapa³em w sercu odpowiedzia³:
„Dziêkujê bogom, co w ojczyŸnie
Taki mi przeznaczyli udzia³. –
Spe³niê to wszystko, lecz najbardziej
Raduje mnie, ¿e dzisiaj widzê
Niebiañsko dobr¹ Staburadze
I wdziêczn¹ jej wychowanicê.
Obraz wasz jaœnieæ bêdzie wiecznie
I przyda ostróg mej odwadze!”
„Tego ¿yczymy ci serdecznie” –
Z uœmiechem rzek³a Staburadze:
„Nie³atwo ci, witeziu, przyjdzie
Walczyæ, gdy zewsz¹d wróg naciska,
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Ten zw³aszcza, co siê czai skrycie,
A taki Kangar jest i B³ystka:
Owo niewielkie zwierciade³ko
Ode mnie na pami¹tkê przyjmij,
Choæby ciê wrogów stu obleg³o,
Niezw³ocznie unieœ je nad nimi –
Od razu ich porazi trwoga
Na widok gromowego boga!”
Bogini do szkatu³ki siêgnie
Po niepozorne zwierciade³ko,
Bohatyrowi daj¹c rzeknie,
By jak Ÿrenicy oka strzeg³ go.
Podziêkowawszy jej, poprosi³
Dziewczynê o coœ na pami¹tkê.
Zarumieni³a siê i z w³osów
B³êkitn¹ wyci¹gnê³a wst¹¿kê.
Przypnie do czapki witeziowi
I z zawstydzon¹ min¹ powie:
„Cudownych darów nie mam zgo³a,
Lecz skoro czapkê twoj¹ zdobiê,
Do braci ciê zapraszam ko³a
I dobrej drogi ¿yczê tobie!”
W rozterce zgubi³ siê Laczplesis,
Jakby siê jej odwdziêczyæ szczerze,
Lecz Ska³oró¿ka mu obwieœci:
„Poœpieszaj, m³ody bohatyrze –
Pragnê przez kryszta³owe wrota
Na ska³ê w górze ciê przeprawiæ,
Ujrzeæ tê, co siê zwie Laimdota,
Sposobnoœæ znów ci siê przytrafi.
Ufam, ¿e wst¹¿ka ta b³êkitna,
Co w³osów spiê³a kiœæ brunatn¹,
Stokroæ cudowniej ci siê przyda,
Ni¿ dane przeze mnie zwierciad³o.”
Raz jeszcze witeŸ u wierzei
Obróci³ na Laimdotê oczy,
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Zda³o mu siê, ¿e z g³êbi Ÿrenic
Dziewczêcia wolno ³za siê toczy,
Lecz siê nie zdo³a³ tym zatroskaæ,
Bo nagle go odbiegnie pamiêæ,
Na ziemiê pad³ i tak pozosta³
W nieczu³y obrócony kamieñ!

S³oñce wschodz¹ce nad Daugaw¹
Opromieni³o brzeg jej krêty,
Piêkn¹ pogodê zapowiada³
Niepokalany nieba b³êkit.
Chmureczka raptem siê poka¿e
Do góry coraz wy¿ej pêdz¹c:
Przed ni¹ na koniu siwy starzec
Jecha³, biczysko d³ugie dzier¿¹c,
Srokacza pohamuje nagle
W niebiosach tu¿ przed Skalnym Rogiem,
Swoim biczyskiem d³ugim klaœnie
I mignie b³yskawicy ogieñ.
Perkona g³osem grom zagada,
Z urwiska grad kamienny zleci,
Róg Skalny zatrz¹s³ siê w posadach
I ju¿ na brzegu sta³ – Laczplesis!
Z trudem j¹³ sobie przypominaæ
Prze¿yte i widziane sprawy,
Wszak na ostatek musia³ przyznaæ,
¯e to nie by³y senne zjawy;
Dwie zasiê rzeczy swoj¹ pieczêæ
W pamiêci mu odbij¹ ³acno:
Przewrotnoœæ istoty kobiecej
I ¿eñskiej niewinnoœci zacnoœæ.
Tej pierwszej nie dopuœci z bliska,
¯eby go w sid³a nie ujê³a,
U drugiej powa¿anie zyska
Spe³niaj¹c bohatyrskie dzie³a.
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W dó³ rzeki schodz¹c, ujrzy dalej,
Gdzie wpada Persy nurt, gromadê
Ludzi na brzegu, co na wodê
Prom nowy spuœciæ zamierzali.
I naradzali siê pó³g³osem,
Nikt wszak¿e nie bra³ siê do wiose³.
Witezia te¿ potrzeba wiod³a
Z nimi na drugi brzeg Daugawy,
Wiêc bez wahania uj¹³ wios³a:
Inni niech wsiêd¹ bez obawy.
Chêtni siê na pok³adzie st³ocz¹,
M³odzian wios³owaæ j¹³ ochoczo,
Lecz jeno parê razy ruszy³
I oba ciê¿kie wios³a skruszy³.
Prom zako³ysa³ siê, ko³uj¹c
Bez steru po rycz¹cych pr¹dach,
Ludzie siê przerazili czuj¹c,
¯e im do oczu œmieræ zagl¹da.
Nie by³o czasu d³ugo radziæ –
Laczplesis j¹³ przebieraæ d³oñmi
I pokonuj¹c lej ogromny
Prom z niego zdo³a³ wyprowadziæ.
Wreszcie pomyœlnie siê przeprawi³
Z ludŸmi na drugi brzeg Daugawy
I dziwowali siê ludziska
Niezwyk³ej mocy Laczplesisa.

A tam m³odzieniec sta³, co dŸwiga³
Ogromne na ramionach belki:
On tak¿e widzia³ i podziwia³
Wysi³ek bohatyra wielki,
Kogoœ takiego chcia³ z pewnoœci¹
Poznaæ, wiêc mówi¹c tak, podchodzi:
„Mnie Koknesisem-Drzewonoœc¹
Zw¹, najsilniejszym poœród m³odzi,
Bowiem na barkach swoich noszê
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Budulec z pobliskiej d¹browy:
Wa³ tu sypiemy, kêdy toczy
Strugi swe Persa do Daugawy,
Warown¹ budujemy wie¿ê,
Co przed wieloma nas ustrze¿e.”
Laczplesis grzecznie go przywita
I cel podró¿y swej wyjawi,
O drogê prost¹ go zapyta,
Co wiedzie ku Aizkrauklisowi.
Obaj braterstwo zawr¹ wkrótce,
Koknesis zgodzi³ siê, ¿e mo¿e
Wspólnie zag³êbiæ siê w nauce
M¹droœci na Runników dworze.

B³ystki opisze któ¿ obawy,
Jej przera¿enie, skoro zoczy,
Jako Laczplesis ca³y, zdrowy
Do dworu jej rodzica kroczy?
Prosi wiêc ojca, by sam przyj¹³
Dwóch m³odych, niespodzianych goœci,
A jej tak dziwnie serce bije,
¯e woli byæ na osobnoœci.
Wielka wszak by³a radoœæ ojca,
¯e goœæ bez szwanku siê pojawia,
Bo ju¿ zamierza³ wys³aæ goñca
Do Lielwarda-Wielis³awa.
Laczplesis jednak chêci nie mia³
Z B³ystk¹ siê po raz wtóry spotkaæ,
Poprosi³ wiêc o wybaczenie,
Gdy Krakacz prosi³ go do œrodka:
Doœæ d³ugo w stronach tych zabawi³
I ju¿ odjazdu przysz³a pora,
Zab³¹dzi³ w Aizkrauklisa borach,
Sk¹d go Koknesis-druh wybawi³.
Pokiwa³ na to g³ow¹ Krakacz,
Lecz ju¿ do Laczplesisa wiedzie



6 3

Stajenny pod siod³em rumaka
I rusz¹ w drogê dwaj witezie.
B³ystka popatrzy – i jak miecze
B³ysn¹ Ÿrenice z³ej niewieœcie.
„JedŸ bodaj na wschód s³oñca – rzecze –
I tak nie ujdziesz mojej zemœcie.”

Lecz oni ju¿ nastêpn¹ noc¹
Do wrót Runników zako³ac¹.
Burtniek przywita³ ich, zapyta³,
Sk¹d przyjechali czego pragn¹.
Wyjawi¹ swe ¿yczenia szczerze,
Laczplesis gospodarza uczci
W imieniu ojca – i w swym dworze
przyjmie ich Burtniek jako uczni.
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PIEŒÑ TRZECIA

Kangar i Dytryk

Wielkolud – Syn Kalewów

Wojna z Estami

Zatopiony zamek Runników

Podania i nauki ze zwojów pism Runników

Noc Zaduszek

Znikniêcie Laimdoty
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Szumia³ posêpnie w górach Kangarów bór nieprzebyty,
Oparzeliska miêdzy kêpami dur wyziewa³y,
Zwierz siê drapie¿ny w boru panoszy³, gad jadowity
Pe³za³ po b³ocku, a nock¹ groŸnie huka³y sowy.
W miejscach, gdzie siê niejeden wêdrowiec zby³ animuszu,
Przy œcie¿ce obiegaj¹cej w ko³o góry i do³y,
Wznosi³ siê na pagórku niewielkim trzem Kangarowy.
W³aœnie ostatnich goœci po¿egna³ Kangar przewrotny,
Którzy w strapieniu swoim u wieszczka ufnie szukali
Rad i sposobów na ró¿ne cia³a dolegliwoœci,
Wrótniê za³o¿y i mrok rozjaœni smolnym ³uczywem,
Po czym policzy, co ludzie doñ przez dzieñ naznosili,
Wœród darów nagromadzonych wczeœniej pochowa w komorze.
Sta³y tam skrzynie, sepety suto srebrem nabite,
Pe³ne futer kosztownych, z³otych i srebrnych monet.
– Hmm... – mrucza³ wieszczek, oczu nie odrywaj¹c od skarbów, –
Kiepsko by³oby, gdyby bies porwa³ mnie owej nocy,
Jednak czy¿ nie za wiele ¿¹da ode mnie Nogcipiór
Za jedno ¿ycie? Strasznego wymaga przedsiêwziêcia!
Wprawdzie nikt nie wie o tym, bo wiedŸmom strach przed kar¹
Zamyka usta, i œwiêtym nadal mnie bêd¹ ludzie
Nazywaæ tak jak dot¹d, i tak jak dot¹d bêdê
Zysk czerpaæ z prostodusznoœci; wiêcej to dla mnie znaczy
Ni¿ lud, ojczyzna – na có¿ mia³bym byæ bohaterem,
Który wojuj¹c za sprawê ludu i kraj ojczysty,
Sam najdotkliwszych trudów, zgryzot i strat doznaje?
Tak prawi³ Kangar, drepc¹c, otulony opoñcz¹,
S³ysza³, jak wicher wyje nad Kangaru górami;
G³ucho w dali pogrzmiewa³ Perkon od strony Zachodu.
Do drzwi ktoœ zako³ata³ i Kangar otwar³, zdziwiony,
¯e o tak póŸnej porze mog¹ mieæ sprawê do niego.
Wesz³a B³ystka, o dziwo, nie w wiedŸmowskim przebraniu,
Lecz we wdziêcznym dziewczyñskim. – Dobry ci wieczór – powiada,
– SnadŸ goœci ju¿ siê dzisiaj nie spodziewa³eœ, kumie?
– Ano nie – mrukn¹³ Kangar – i rad jestem tym bardziej,
Mog¹c piêkn¹ s¹siadkê witaæ u siebie w domu.
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– Jak¿eæ siê wiedzie? – Nietêgo – odpowiedzia³a mu B³ystka.
– Zda siê, ¿e jakieœ moce potê¿ne chc¹ zniweczyæ
Moje zamiary, przeto przysz³am o pomoc ciê b³agaæ;
Wiele da siê osi¹gn¹æ zjednoczonymi si³ami,
Tym bardziej, gdy do jednego celu zmierzaj¹ dwoje.
Tu B³ystka Kangarowi opowie o Laczplesisie,
Który tu¿ pod jej nosem w tê noc niesamowit¹
W Diablej Czeluœci odkry³ wszystkie czartowskie zabawy;
Str¹cony w g³¹b topieli – cudem wprost wyszed³ bez szwanku
I stamt¹d do Runników Dworu jak w wym poœpieszy³.
Kangar zafrasowany s³ucha³, przejê³a go trwoga
I z³oœæ, ¿e znalaz³ siê œwiadek. Przezeñ mog¹ z³e s³uchy
Rozejœæ siê o Kangarze wœród ludu, gdy Laczplesis
Rzuci œwiat³o na jego postêpki niegodziwe.
Powiada: – S³usznie B³ystko zrobi³aœ, wieœæ zawczasu
Przynosz¹c o Laczplesisie; widaæ bogowie go strzeg¹.
Ufaj¹c im, otwarcie wstrêty czyniæ nam bêdzie;
Inszych trza za¿yæ sposobów, poprzez które ów m³okos
Goni¹c za s³aw¹ gardziny, w sid³a œmierci siê wpl¹cze.
Chcesz wiedzieæ, to ci zdradzê dwa niezgorsze fortele,
Jakimi za¿yjemy go ³acno: wszak od dawna
W górach Kangaru wielkolud Kalapuisis nie bywa³ –
Poœlê do estoñskiego olbrzyma wiæ ognist¹
Nad Peipus, ¿e siê nadarza sposobnoœæ ³upiæ £otyszów,
£otyszów zaœ na Estów iœæ wet za wet poszczujê.
Laczplesis nie taki wojak, co by usiedzia³ w zagrodzie,
Ani chybi z Runnikiem na wojnê ruszy, gdzie go
Œmieræ czeka, jeœli stanie naprzeciw syna Kalewów,
Bo nie ma dlañ godnego wœród £otwy przeciwnika! –
B³ystka radoœnie jê³a dziêkowaæ za radê, gdy nagle
P³omieñ zewsz¹d owion¹³ œciany – i przeraŸliwie
Zadudni³ orê¿ Perkona, ziemia i trzem Kangarowy
Zadygota³y, runê³a nawa³noœæ, rykn¹ niebiosa,
Deszcz lun¹³ strumieniami, wy³ wilk, rycza³y niedŸwiedzie,
Sowy huka³y po bagnach, rechota³y puchacze,
Pop³och ogarn¹³ stworzenie, kiedy Perkon przemo¿ny
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Moc swoj¹ ukazywa³ wœród burzy ciskaj¹c gromy!
Kangar i B³ystka pobledli jakby uciek³o z nich ¿ycie
Bardziej jeszcze od zwierz¹t noc¹ t¹ przera¿eni.
Wiedzieli, ¿e grom razi wieszczków i wiedŸmy pospo³u
Z duchami z³ymi. –Zaiste straszna dziœ burza – rzecze
Kangar. – Tej nocy, B³ystko, nie masz co wracaæ do domu,
Zostañ u mnie, a¿ œcichnie ta nawa³nica okrutna. –
Okiennice za³o¿y³, zgasi³ ³uczywo i swoj¹
Wspólniczkê przestraszon¹ wci¹gn¹³ do ciemnej komory.
Tam niegodziwców dwoje, derkami z g³ow¹ nakryci,
Tuli³o siê w pos³aniu, czekaj¹c a¿ minie burza.
Gromy wali³y raz po raz, dr¿a³y Kangarów wierzcho³ki,
Krzepkie dêby z korzeniem wywraca³a wichura;
Zda³o siê – niebo spadnie i pogr¹¿y siê ziemia,
Zaiste, bogowie Ba³tów bitwê tej nocy staczali.
Pêka³ firmament i Perkon z moc¹ ciska³ pioruny,
Otrzêp na morzu kipi¹cym modre wypiêtrza³ góry,
Przemiesza³y siê tucze z falami szumi¹cymi.

Statek bez masztów i steru dryfowa³ w ujœciu Daugawy.
Lada chwila – i na dno powêdruje z za³og¹
Wzywaj¹c¹ ratunku. Ju¿ j¹ Perkon z Otrzêpem
Zgubiæ mieli, lecz ludzka chêæ siê miesza. Liwowie
Cudzoziemców ratuj¹c o przysz³ych zadbali panów.
Po tej nocy nawalnej s³oñce czerwono wzesz³o.
Ockn¹³ siê Kangar, przeniós³ wzrok na œpi¹c¹ s¹siadkê.
– Brr – rzecze. – To by³o straszne! Na szczêœcie noc za nami.
Zdaæ siê mog³o, ¿e Perkon biesy wyg³adzi do szczêtu!
Nie wiem, zali kto kiedy widzia³ tak¹ wichurê. –
Mówi¹c to, wdzia³ opoñczê i wyszed³. Dach zerwany,
Stos drzew na krzy¿ zwalonych piêtrzy³ siê na podwórzu.
Mia³ siê czemu nadziwiæ Kangar patrz¹cy doko³a.
Ujrzy wraz na pagórku dwóch mê¿ów, jak w¹sk¹ œcie¿k¹
Pod jego trzem zd¹¿aj¹. Gdy siê zbli¿yli, Kangar
W jednym pozna³ rybaka znad Rydzyni, a drugi
Zgo³a mu nieznajomy p³aszcz mia³ na sobie bia³y
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Z krzy¿em naszytym na piersi. Przybysz by³ zmordowany
Przepraw¹. Rybak j¹³ mówiæ, ¿e noc¹ w ujœciu Daugawy
Rozbi³ siê statek i z trudem uratowano za³ogê.
Wœród ocalonych by³ równie¿ ten w bieli, co chce rozmawiaæ
Z jakimœ wodzem tutejszym, przywiód³ wiêc cudzoziemca
Do Kangara, ten bowiem lepiej wie, co ma czyniæ.
Obaj mê¿owie d³ugo przenikali siê wzrokiem,
Na morzu wszak i na l¹dzie doœæ jest pokrewnych duchów!
Obcy z mowy miejscowej z³o¿yæ móg³ kilka wyrazów,
Rzecze: – Zw¹ mnie Dytrykiem, s³ug¹ jestem wielkiego
I potê¿nego Boga, co pos³a³ Syna, by w³ada³
I uszczêœliwi³ œwiat wszystek; p³yn¹³em przeto z ziomkami,
Którzy na brzegach Ba³tyku szczêœcia w kupczeniu próbuj¹.
Szyk nam pomiesza wichura, dziêkujemy wiêc Bogu,
¯e nas przy ¿yciu zachowa³, lecz zostaæ tutaj wypad³o,
A¿ jakiœ statek z Niemiec przybije. Wszak¿e tymczasem
Z kimœ ze starszyzny tutejszej pragn¹³bym zawrzeæ znajomoœæ. –
Kangar dwornie odpowie: – Bywaj mi w kraju Ba³tów!
Znane mi s¹ twe zamiary. Nie bój siê, ani mi w g³owie
Sprzeciwiaæ siê twemu Bogu mo¿nemu i potê¿nemu,
I chocia¿ mi nie ufasz tak bardzo jak ja tobie,
Wprowadzê ciê do Turaidy na dwór mo¿nego Kaupona,
Gdzie postêpuj¹c z rozwag¹ znajdziesz grunt urodzajny
Pod swój zasiew. Dziœ jednak jeszcze pozostañ u mnie,
Otrz¹œnij siê z prze¿ytej grozy i zwa¿, ¿e bogowie
Ba³tów równie¿ s¹ mo¿ni! – Po czym odprawi³ rybaka,
Dytryka pod dach swój prosz¹c; tymczasem B³ystka ju¿ wsta³a
Ze snu. Po ma³ej chwili ¿yw¹ podjêli rozmowê,
Co mia³a siê na ostatek przyjaŸni¹ zapieczêtowaæ.

*     *     *

Czas mija³. I niezwyk³e znaki odmianê wró¿y³y
W krainie Ba³tów, co dot¹d za¿ywa³a spokoju.
Laczplesis i Koknesis na Dworze Runników pilnie
Zg³êbiali wojenne sprawy i umiejêtnoœæ wszelak¹:
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Sami ju¿ potrafili odczytaæ pradawne zwoje
Pism Runników: szczególnie Laczplesis z zapamiêtaniem
Bada³ je. Otwiera³y siê przed nim Ÿród³a g³êbokie
Wiedzy o doli cz³owieka, o jego doskona³oœci
I znikczemnieniu, a wreszcie – powrocie do wielkich duchów.
Mia³ te¿ na Dworze Runników niepoœledni¹ przyczynê,
By siê o cel najwy¿szy w godnym zmaganiu pokusiæ:
Wst¹¿eczka z modrych paciorków, co okala³y czapkê,
Sprawi³a, ¿e Laczplesis na Dworze Burtnieka znalaz³
Córkê Stabradze. Laimdota by³a mu córk¹ rodzon¹!
Wkrótce mi³oœæ p³omieniem serce m³odzieñca ogarnie,
Laimdota, rada go widzieæ, spotkañ nie unika³a.
Wieczorami wzd³u¿ brzegów jeziora wêdrowali:
Laimdota opowiada³a o zatopionym zamczysku
I moc innych przedziwnych podañ o starych Runnikach.
M³odzian o rêkê Laimdoty prosiæ ju¿ mia³ gospodarza,
Gdy nagle wieœæ gruchnê³a, ¿e na wy¿ynach Kangaru
Syn Kalewa znów osiad³ i wsie ³otewskie pustoszy,
Wielu wygubi³ mieszkañców i ³upy zgarn¹³ obfite.
Strach pad³ na lud okoliczny, nie by³o bowiem œmia³ka,
Co by utarczkê w górach przedsiêwzi¹³ z Kalapuisisem.
Wtedy to Runnik og³osi³ wszystkim, co orê¿ udŸwign¹:
Ktokolwiek siê podejmie wy¿en¹æ z gór wielkoluda
Lub zabiæ go, ka¿da proœba jego zostanie spe³niona,
Choæby prosi³ o rêkê córy Burtnieka – Laimdoty.
Laczplesis wieœæ pos³yszawszy wraz z Drzewonoœc¹ gor¹co
Prosili gospodarza, by pos³a³ ich na wyprawê.
Runnik nie godzi³ siê zrazu, oszczêdziæ pragn¹c junaków,
Maj¹c wszak na uwadze têgoœæ ich niepospolit¹
Pozwoli³ iœæ obydwóm, ¿ycz¹c im szczêœcia na drogê.
M³odzieñcy wlot osiod³awszy konie chodziwe, ruszyli
W rynsztunku i z broni¹ w rêku w górê ku Kangarowi.
Wdziêczne pieœni dziewcz¹t i ch³opców bieg³y za nimi.
Bohatyrowie w pó³ drogi goñców spotkali, którzy
Œpiesz¹c na Dwór Burtnieka nieœli nowinê z³owrog¹,
¯e hufce Estów granicê przekroczy³y pustosz¹c
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I pal¹c w³oœci ³otewskie, przeto Burtnieka prosz¹
O wojowników poczet, co by im drogê zagrodzi³.
Co pocz¹æ? Dla m³odzieñców nadesz³a chwila rozwagi.
Jeœli na bój przeciw Estom Runnik z dru¿yn¹ wyruszy,
Przyda mu siê ich pomoc. To uradzili nareszcie,
¯e jeden z goñcami wróci. Koknesis odst¹pi³ ze s³owy:
„NiedŸwiedziobójco, tyœ godzien ubiegaæ siê o Laimdotê,
Zawodu niecham, œwiadom uczucia, jakie was ³¹czy.”

Syn Kalewa wieczerza³ siedz¹c na szczycie wzgórza
Pod sza³asem z masztowych sosen na sztorc ustawionych,
Wo³u zjad³szy, okrêca³ jeszcze wieprzka na ro¿nie,
Pod rêk¹ mia³ palicê niebywa³ego rozmiaru
Z k³ody sêkatej, m³yñskim kamieniem uwieñczonej.
Widz¹c junaka na koniu, olbrzym u³api³ maczugê
I okrêci³ nad g³ow¹, a¿ wiatr zaœwiszcze doko³a.
Drwi³ z Laczplesisa pytaj¹c, czy mu pozwala mateczka
Nara¿aæ wiek niedojrza³y. Laczplesis na to odpowie,
¯e czas nasta³, gdy œwiatu obmierz³y wielkoludy,
Przeto i jego pos³aæ pragnie do Pkie³a dziedziny.
W odpowiedzi wielkolud cisn¹³ ciê¿k¹ palicê
Konia z siod³em i rzêdem spod nóg mu wytr¹caj¹c.
Koñ i maczuga w bagnie ugrzêz³y, junak zasiê
Zeskoczy³, miecz u³api³ i ciachn¹³ z ca³ej mocy
W goleñ olbrzyma, który leg³ zwalony na ziemiê.
Padaj¹c pochwyci³ sosnê najbli¿sz¹, wydrze z korzeniem,
Lecz ta powalonemu pierœ ciê¿arem przyt³oczy.
Nie da³ mu wstaæ Laczplesis, miecz unosz¹c do góry
Chcia³ skróciæ go o g³owê. – „Stój, bohatyrze m³ody –
Zawo³a³ Syn Kalewa. – S³ów daj mi rzec nie wiele
Przed zgonem. Czy¿ nie ciebie nazwano NiedŸwiedziouchym?
Tak ostrzega³a mnie macierz: „Gdy od Daugawy przyjdzie
NiedŸwiedziouchy, co w boju godnym mi bêdzie s¹pierzem,
Niech ocalenia szukaj¹ ziomkowie nasi, bo z morza
Stwory wychyn¹ o cia³ach ¿elaznych i wielkich brzuchach,
Co wszystko poŸr¹: mieszkañców, dobytek, plony i ziemiê!”
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Pokój zawrzyjmy, bo nader by³oby nieroztropnie,
Gdybyœmy siebie nawzajem gubi¹c, lud poniechali
Na ³up straszyde³. Przeto klnê siê, gardzino m³ody,
Odejœæ st¹d i po wieczne czasy dochowaæ przymierza
Miêdzy plemieniem Estów i £otyszami. Ja tak¿e
Strzec bêdê wysp na Ba³tyku i póki ¿yjê, nie st¹pi
Tam but zdobywcy; gdy padnê, Sund cia³em zatarasujê!”
Pomóg³ na nogi powstaæ Laczplesis Synowi Kalewa,
Poda³ mu rêkê mówi¹c: „Niech wiedz¹, ¿e miêdzy nami
Jest pokój; pójdŸmy oba i rozgraniczmy szyki
Obu narodów, które tocz¹ bój na równinie –
Niech bêdzie to ju¿ ostatnia waœñ Estów z £otyszami.”
Goleñ zranion¹ opatrz¹ naprêdce i wyrusz¹
Do wsi pobliskiej; taki by³ koniec wojny z Estami.
W miejscu, gdzie run¹³ wielkolud, parów swym cia³em wy¿³obi³
W górach Kangaru; do dzisiaj ³o¿em go wielkoluda
Zw¹ mieszkañcy, maczuga zasiê wœród bagien spoczywa.

„S¹ jeszcze dêby w ³otewskich ³êgach
O bujnych grzywach, liœciach wzorzystych,
S¹ poœród ziomków bohatyrowie
Strzeg¹cy kraju bez cienia trwogi,
Tych liœæmi dêbu wieñczyæ bêdziemy,
Czyny ich w dŸwiêcznej opiewaæ pieœni.

S³awcie £otewki NiedŸwiedziobójcê,
Pod jego ciosem pad³ Syn Kalewa –
W górach Kangaru zmóg³ go Laczplesis,
Ju¿ nam ³otewskich niw nie najad¹,
Panien nie sp³osz¹, skarbów nie z³upi¹.

Swojacy uroczyska zaorz¹,
Ojce uwarz¹ piwa jesieni¹,
Piæ na weselu bêdziem radoœnie,
Œpiewaæ, tañcowaæ bêd¹ dru¿banci,
Laczplesisowi samemu ¿yczmy
Wiernej i godnej go towarzyszki!”
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Nuc¹c tak wespó³ z innymi wysz³a pannami Laimdota
Na spotkanie junaków, gdy po zawarciu przymierza
Burtniek ze swoj¹ dru¿yn¹ z estoñskiej wraca³ potrzeby,
Panny zdobi³y wojaków wieñcami z dêbowych liœci,
Wzi¹³ i swoj¹ nagrodê od Laimdoty Laczplesis,
Z druhami wespó³ dziewczêtom zaœpiewa³ w odpowiedzi:

„Gdzie rosn¹ dêby, tam rosn¹ lipy,
Panny, co godne s¹ bohatyrów,
Woje ³otewscy szczyciæ siê mog¹,
¯e kwiaty zacne i urodziwe
Hoduje w kraju Ba³tów Laiminia.
Ka¿dy z nas ¿ycie odda ochoczo
Bój u rubie¿y ojczyzny tocz¹c,
Panien ³otewskich strzeg¹c imienia.
Niechaj ich wianki pere³ lœni¹ niæmi
I ¿aden wróg ich blasku nie przyæmi,
A¿ mê¿om je przeznaczy Laiminia!
Laimdoto, piêkna moja, dla ciebie
Jam ¿yæ i skonaæ gotów w potrzebie!”

Do œpiewu m³odych do³¹czy³ nawet Runnik sêdziwy,
Zapa³ i radoœæ powszechna serca wojaków ogarnie.
Wnet siê braterstwo zawi¹¿e miêdzy wszystkimi ziomkami.
Laimdota na ostatek na ucztê do dworu prosi
Dzielnych wojaków. Runnik wytoczyæ da³ beczkê miodu.
Radoœci nie kry³ Laczplesis, gdy Laimdota czêstuj¹c
Kru¿ê miodu za przysz³e jego szczêœcie wychyli.
Hyr siê po kraju Ba³tów rozszed³ o Laczplesisie –
Tak wola bogów obróci zakusy wrogów zuchwa³e,
By go zg³adziæ – w zwyciêstwo i wiekopomn¹ chwa³ê!

Po czym kiedyœ o zmierzchu Laczplesis siê wybierze
Do lochów, w których le¿a³y pokryte runami zwoje.
W murze, co drogê przegradza³, drzwi dostrzeg³ uchylone,
Dot¹d ich nie zauwa¿a³ – unosz¹c wiêc pochodniê
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Pchn¹³ je i roztworzywszy szeroko, ujrzy w g³êbi
W¹skie kamienne schodki wiod¹ce coraz ni¿ej.
Schodziæ j¹³ nimi Laczplesis, a¿ dotar³ do korytarza
Prowadz¹cego pod ziemiê, uœwiadczy siê na ostatek
W staro¿ytnym zamczysku – po echu kroków zmiarkuje,
¯e nad g³ow¹ ma teraz niechybnie œrodek jeziora.
Pe³no by³o w tym sklepie sprzêtów najrozmaitszych,
Broni pradawnej, jakiej dot¹d nie widzia³ na oczy.
Postrzeg³, ¿e w którejœ wnêce œwiat³o nierówno migoce,
Bez poœpiechu tam poszed³, pomiêdzy kufry zamczyste,
Pó³ki, na których tkwi³y zwoje spisane i runy
Na tabliczkach i Ÿrebiach, zaœ na kamiennym stole
Poœród izby p³onê³o md³e ³uczywo, przy którym
Rozpozna³ dziewczê, co w rêkach rozwija³o pergamin.
Panna nie pos³ysza³a wchodz¹cego junaka
Czytaniem run bez reszty poch³oniêta; dopiero
Gdy ju¿ blisko siê kroki Laczplesisa rozleg³y,
Obróci³a siê jakby zaskoczona. – „Laimdoto! –
Rzecze Laczplesis – Daruj, ¿e a¿ tutaj wtargn¹³em!
Los ³askawy mi snadnie wró¿y³ spotkaæ siê z tob¹
Jak z bogink¹ przyjazn¹ w miejscu najprzedziwniejszym.
W murze sklepionym drwi znalaz³em potajemne,
Schodzê do lochu, a tu zamek mnie wita zaklêty.
Pozwól mi teraz z tob¹ pozostaæ tu na chwilê,
Rozejrzeæ siê w tych zwojach i runach osobliwych;
Zali nie o tym zamku snu³aœ mi kiedyœ opowieœæ?”
„Tak – odpar³a Laimdota, – nie wiem, jak siê to sta³o,
¯e zapomnia³am zamkn¹æ drzwi wiadome jedynie
Ojcu mojemu, wszelako gdyœ odkry³ tê siedzibê
Potajemn¹, pozostañ, bêdziemy czytaæ razem
Dawne dzieje Runników i pieœni ich s³odkobrzmi¹ce.”
„Pragn¹³bym przez wiek ca³y z tak¹ jak ty powierniczk¹
Wœród bohaterskich podañ przodków mych pozostawaæ”. –
„Nic Laczplesisie w poœpiechu nie obiecuj – odpar³a
Laimdota – Nieraz w poœpiechu wypowiedziane s³owo
Uszu bogów dobieg³o, by spe³niæ siê niezw³ocznie,
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Zw³aszcza tutaj, gdzie z owym zamkiem zaczarowanym
Sprzêg³o siê szczêœcie moje – Runników ostatni¹ córê
Przyrzeczono gardzinie, który noc w tym podziemiu
Prze¿yje – wówczas zamek strz¹œnie czarów okowy
I rankiem z bohatyrem ku s³oñcu siê wynurzy!”
Uj¹³ jej d³oñ Laczplesis i z zapa³em odrzecze:
„Laimdoto, córo ostatnia Runników s³awnych z m¹droœci,
Pytam ciê tu, w twoich przodków skrytej pod wod¹ siedzibie,
Zali chcesz Laczplesisa pokochaæ Wielis³awica?
Wtedy dopiero poczujê w sobie moc bohatyra,
W zamku tym pozostanê i kl¹twê nad nim zniweczê!”
Na to z rozwag¹ Laimdota: – „Chcê – razem ¿yæ bêdziemy
I razem umrzemy za lud nasz £otwy umi³owanej!”
Coraz mocniej przygarnia³ Laczplesis mi³¹, co g³ówkê
Kêdzierzaw¹ na pierœ mu sk³oni³a. I serc dwoje
Pe³nych uczuæ bez skazy zjednoczy³o siê niby
Dwie gwiazdy jasne, co rzadko wschodz¹ na niebosk³onie!
Che³bota³o jezioro, m¿y³ miesi¹c nad wie¿ami
Starego zamku Runników i osobliwe cienie
Majaczy³y doko³a, darz¹c przelotnym uœmiechem
Parê, która nie widz¹c niczego i nikogo
Prze¿ywa³a to jedno szczêœliwe okamgnienie,
Którym raz jeno w m³odoœci pierwsza mi³oœæ obdarza
Na ca³e zwodnicze ¿ycie. O krótka i szczêsna chwili,
Czemu¿eœ taka krótka i czemu mijasz niby
Sen? Najprawdziwszy raju, jaki zna cz³owiek na ziemi,
Czemu¿ tak bezpowrotnie przepêdzasz swych wybrañców
I za mgnienie jedyne, w którym szczêœcia doznali,
Smutek i gorycz im ka¿esz spijaæ przez ca³e ¿ycie?
Ale czy¿ mgnienie raju goryczy nie równowa¿y?
Niechybnie tak! Chwilê bodaj kochaæ i byæ szczêœliwym,
Cierpieæ przez ca³e ¿ycie i wreszcie na ³o¿u œmierci
Zapomnieæ – by³o li szczêœcie, czy nie by³o go wcale.
Gdy tak Laczplesis z Laimdot¹ ulatywali w niebiosa,
Tu¿ obok z³o czatowa³o, które jak zwykle w ¿yciu
Szczêœciu wadzi i m³ode pary smutkiem owiewa:
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Z dna jeziora przez okno czyjeœ ¿mijowe spojrzenie
Przenika³o – to by³y B³ystki lœni¹ce Ÿrenice!
Pierwsza siê ocknie Laimdota mówi¹c, ¿e póŸno i pora
Opuœciæ zamkowe progi, zanim pó³noc nastanie.
Laczplesis wszak siê upar³, ¿e w zamku zanocuje,
Rada nierada, samotnie powêdrowa³a Laimdota.
Sz³a pó³noc i ch³ód wion¹³ tak srogi, ¿e Laczplesis
Przemarz³ do koœci, przeto z rozbitej skrzyni trzaski
Wzi¹³ i roznieci³ ogieñ na wielkim palenisku,
Grzej¹c siê przy nim czeka³, co dalej mu siê zdarzy
W zamkowych salach. Tu wicher zerwa³ siê, a za œcian¹
Hucz¹c pieni³y siê wody jeziora; przez odemkniête
Wierzeje siedmiu czarnych Bisurmanów przydŸwiga
Olbrzymi¹ trumnê otwart¹: w jej wnêtrzu stwór przeraŸliwy
Le¿a³ o k³ach jak ³opaty i szponach niczym no¿e.
Nie¿ywy zda³ siê, jednak¿e j¹³ po nied³ugim czasie
Ruszaæ siê, wyba³uszaæ ogromne œlepia i jêczeæ:
„Och jak mi zimno, jak zimno!” a¿ zi¹b mimowolny
Przej¹³ do koœci gardzinê, bowiem znieœæ by³o nie³acno
Ów jazgot odra¿aj¹cy, wiêc drew do ognia dorzuci³,
Za kark ucapi straszyd³o i wywlecze je z truny
W stronê ogniska, mówi¹c: „Masz, grzej siê, ty pokurczu
I nie wrzeszcz tak szkaradnie!” Dar³o siê wszak natarczywiej
I k³y szczerzy³o w stronê Laczplesisowych uszu,
Jakby wiedzia³o, ¿e w uszach tai siê moc bohatyra,
I gdy odgryŸæ je zdo³a, przewagê nad nim uzyska.
Wszak mê¿nie stawa³ gardzina, zepchn¹³ straszyd³o w p³omienie,
A¿ zaswêdzi³a siê jego sierœæ ogniem osmalona.
Skuli³o siê i jê³o skam³aæ o zmi³owanie,
Trzyma³ je nadal bohatyr ze s³owami: „Nie puszczê,
A¿ trzem Runników spod ziemi na Bo¿y œwiat wychynie!”
Znowu drzwi siê z ³oskotem otworz¹ i do komnaty
Wbiegnie B³ystka z siódemk¹ tych samych Bisurmanów,
Ka¿dy w garœci mia³ wid³y pa³aj¹ce czerwono,
Na bohatyra natr¹, nadziaæ go hurm¹ gotowi,
Pierwsza w ordynku B³ystka sypi¹ca iskrami z oczu.
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Jak odpór daæ tym poczwarom? Widz¹c siê w trudnych terminach
Laczplesis o Ska³oró¿ki zwierciadle przypomni, które
Zawsze nosi³ przy sobie, co rychlej je wydobêdzie
I zwróci przeciw B³ystce. Wrzask rozleg³ siê przeraŸliwy
W zamku, twarz¹ do ziemi przypad³y wszystkie straszyd³a
I wzbijaj¹c k³¹b kurzu uciek³y gdzie pieprz roœnie.
A¿ opad³ kurz, œcich³ zamêt i wietrzyk orzeŸwiaj¹cy
Nape³ni³ p³uca, rozb³ys³o œwiat³o z odleg³ej komnaty.
Z tego œwiat³a wyst¹pi³ jakiœ czcigodny starzec,
Laczplesisa pozdrowi: „Dobra ci ¿yczê, synu,
A tako¿ ludowi £otwy! Przegna³eœ diabelstwo szpetne,
Oswobodzi³eœ zamek Runników nawiedzony;
Jutro wy³oni siê w œwietle s³oñca. I œwiat³o ludowi
Przyniesie. Tu zgromadzono przodków duchow¹ spuœciznê,
A z ni¹ razem i moje znajduj¹ siê przestrogi.
Tam na górze oznajmij, ¿e od bogów pochodz¹ –
Lud strzeg¹c ich róœæ bêdzie i nie zaginie na wieki!
Jam Widuwed, £otyszów plemienia za³o¿yciel.
Synu mój, bogów szanuj i mo¿esz spaæ spokojnie
U Runników, gdzie moje córy ciê uko³ysz¹.”
Rzek³ to starzec i zwolna w œwiat³oœci siê rozp³yn¹³.
Po czym wejd¹ trzy piêkne panny nios¹ce w rêku
Z tataraku zag³ówek, guniê i czech³o bia³e,
Narz¹dzi³y pos³anie i dobrej nocy mu ¿ycz¹,
A¿ sk³oni³ g³owê i zasn¹³ bohatyr utrudzony,
W uszach mu – zda siê – brzmia³y niebianek cudowne pienia,
Pierœ oddycha³a b³ogo, sen zamurowa³ powieki,
Zdawa³o siê, ¿e ³o¿e lekko wzbija siê w górê
Z rêkopismami w skrzyniach i ca³ym zamkiem Runników.

Nazajutrz rankiem zdumieli siê wszyscy mieszkañcy grodu
Widz¹c, jako na kêpie poœród jeziora dumnie
Piêtrzy siê gmach staro¿ytny. Ojca uprzedzi Laimdota,
¯e Laczplesis przepêdzi³ noc w zatopionym zamczysku.
Poj¹³ gospodarz, ¿e z czarów siedzibê rodu pradawn¹
Wyzwolono. Radoœnie pobie¿y tam wraz z Laimdot¹.
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ZnaleŸli bohatyra pogr¹¿onego we œnie.
Laimdota go ³agodnie obudzi³a. Laczplesis
Otwar³ oczy i ujrza³ przez okno promienie s³oñca,
Zerwa³ siê z ³o¿a, mi³¹ ramionami otoczy
I ca³uj¹c j¹ rzecze: „Teraz ju¿ bêdziesz moja,
Skruszony ³añcuch, który z³¹czyæ siê nam zabrania³”.
„Chwa³a b¹dŸ za to bogom i dobrym duchom chwa³a –
Rzecze Runnik – Ty jeden godzin jesteœ Laimdoty,
Z ojcowskich r¹k zechciejcie przyj¹æ b³ogos³awieñstwo!
Niech to stad³o po³¹czy dwa znakomite rody,
Co lud £otwy oœwiecaæ i chroniæ go powinny!”
Od owej chwili czêsto nawiedzaæ poczêli m³odzi
Stary zamek i pisma zg³êbiaæ w nim tajemnicze;
Nadto ku podziwieniu przekona³ siê Laczplesis,
Jak bieg³a by³a w tych zwojów odczytywaniu Laimdota,
Jak wznioœle prawiæ umia³a o górnych niebian wyrokach,
O przypad³oœciach cz³owieczych, o ludach i bohatyrach.
Kiedyœ wieczorem, gdy znów siedzieli razem we dwoje
W starym zamczysku, kolejny zwój rozwinê³a Laimdota
Ze s³owami: „A teraz pos³uchaj opowieœci
O naszym zamku, który wyswobodzi³eœ z topieli:

Gdzieœ daleko na Wschodzie, za siedmioma królestwy
Wzniós³ siê w powietrze ob³ok jak siwy koñ pod siod³em;
Na bia³ym grzbiecie chmurki zasiada³ Perkon z biczem,
Którym jak sobie klaœnie, grom b³yœnie i kamieñ trzaœnie,
Dreszcz po górach, dolinach biegnie – i ludzkich synach.
Hukn¹³ Perkon od Wschodu a¿ grunt zadudni: „Kto pragnie
Za mn¹ iœæ i podlegaæ mojemu boskiemu prawu,
Tego w dal poprowadzê na Zachód, w nowe dziedziny!”
Mowê odjê³o przytomnym z obawy przed groŸnym bogiem,
Wreszcie ród siê poruszy³ Runników – dzielni w potrzebie,
Wyk³adacze przemyœlni run – mówi¹c: „Z tob¹, Perkonie,
Pójdziemy razem i twego s³uchaæ bêdziemy g³osu,
Ufni i wierni, przeto na nowe ziemie nas prowadŸ!”
Perkon pomkn¹³ na przedzie, Runnicy za nim wypraw¹
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Na Zachód. Dzikie plemiona zastêpowa³y im drogê,
Smoki, srogie stolemy i przewrotne z³e duchy
Zasadza³y siê na nich. Perkon piorunem, Runnicy
W³óczniami szyli, a¿ dotr¹ do morza na Zachodzie,
Gdzie po raz pierwszy mogli popas uczyniæ bezpiecznie,
Bia³ym, Ba³tyckim Morzem nazwali je Runnicy,
¯yzn¹ równinê znaleŸli i osiedlili siê na niej
Gród wystawiaj¹c potê¿ny, las wyr¹buj¹c siekier¹,
Jêczmieñ zasiali i Perkon zes³a³ im deszcz ¿yciodajny.
Potrzêp i S³oñcepani – k³os pe³ny, jesieni¹ Uzyñsz
U¿ycza³ miodu, Bo¿êta syciæ go pomaga³y,
Radzi go pili Runnicy. M³ódŸ pojmowa³a za ¿ony
Piêkne dziewczêta. Rozkrzewi³ siê naród nad Ba³tykiem.
Nadszed³ Kwiecieñ i zst¹pi³ Ligo z gêœl¹ z³ocon¹,
Po górach i dolinach brzmia³y pieœni wesela,
Szczêœliwy z³oty nasta³ wiek na ziemi Runników!
Sol¹ wszak w oku Biesowi by³a Perkona czeladka.
Wichra-wisielca pos³a³ nad Ba³tyk rozkazuj¹c
Powietrzem przenieœæ wielkie jezioro i wychlusn¹æ
 Na dolinê Runników. Dnia pewnego ujrzeli
Tr¹bê straszliw¹ w górze rycz¹ca i wiruj¹ca.
Widz¹c j¹ starzyk jeden przebiæ chcia³ i pochwyci³
Wid³y trójzêbne, obszed³ wokó³ i powtarzaj¹c
Zaklêcia, w serce mierzy³ nieproszonego przybysza.
Drugi widz¹c to, rzecze: „Zaczekaj, a¿ wypowiem
S³owa na wodê, bo zda siê, za Wichrzyskiem jezioro
Miejsca szuka i runie, jeno ko³owaæ ustanie.”
Nie dos³ysza³ ten pierwszy, wid³y w powietrze cisn¹³ –
Wicher znik³, za to z rykiem w dó³ runê³o jezioro,
Zatopi³o dolinê i gród Runników zarazem!
Przysz³aby na nich kryska, szczêsnym trafem wszelako
Wœród nich znalaz³ siê Ligo. W struny swej gêœli uderzy³,
Z dna jeziora tak piêknie œpiewa³, ¿e nawet g³azy
Zmiêkn¹, ziemia doko³a rozst¹pi siê, i Runnicy
Z towarzyszeniem jego muzyki czarodziejskiej
Wyszli na œwiat³o s³oñca przez otwarte wierzeje!
Kiedy indziej Laimdota czyta³a, co nastêpuje:
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„Na pocz¹tku nie by³o nic, jeno jaœnia³ w oddali
Ów blask zadziwiaj¹cy, z którego powsta³y wszystkie
Rzeczy – sam bez pocz¹tku, bez koñca – jako ta dusza
Wszystkiego œwiata duch najwy¿szy, starodawny,
Odwieczny Bóg, prócz niego znajdowa³ siê duch inny –
By³ to Diabe³, co prawda jeszcze Bogu pos³uszny
We wszystkich sprawach i jeszcze nie odszed³ odeñ w z³oœci,
Choæ wówczas ju¿ o swojej korzyœci przemyœliwa³.
Bóg zamierzy³ œwiat stworzyæ, przeto Diab³u poleci³:
ZejdŸ mi na dno b³otnego uroczyska, gdzie znajdziesz
Mu³ zle¿a³y, zaczerpnij jedn¹ garstkê i przynieœ
Mi na górê.” Bies nura da³ i glinê odnalaz³.
G³owi³ siê, nabieraj¹c – co te¿ Bóg z ni¹ uczyni.
Chc¹c uczyniæ to samo, jedn¹ garstkê na zapas
Sobie wzi¹³ i po brzegi gêbê napcha³ ¿ar³oczn¹.
Drug¹ garstkê do rêki wzi¹³ i Stwórcy podaje.
Bóg tê garœæ rozsypuj¹c rzecze: „Niechaj siê stanie
Ziemia!” I garœæ rzucona w równinê siê rozroœnie,
Wszak¿e Diab³u i tamta garœæ rozrasta siê w gêbie,
Wypluwaæ j¹³, ju¿ d³u¿ej wytrzymaæ nie mog¹cy,
Tak równ¹ ziemiê górami przywali³ wysokimi:
Po czym Bóg z blasku swego jak¹œ ujmuj¹c cz¹stkê
Rozrzuci³ ja i rzecze: WzejdŸ s³oñce i ty ksiê¿ycu!”
I oto wzesz³o z³ociste s³oñce i ksiê¿yc srebrny
Nad ziemi¹ œwieciæ j¹³. S³oñce i Ziemia to by³y
Panny tak urodziwe, ¿e Bóg je pokocha³ i wkrótce
Wielu siê synów bo¿ych i cór s³onecznych zrodzi³o.
Miesi¹c poj¹³ za ¿onê jedn¹ z ³agodnych panien
S³onecznych, ich zaœ potomstwem sta³y siê gwiazd tysi¹ce.
Potê¿ni byli ci wszyscy bo¿yce pierworodni
I doskonali bêd¹c jak bóstwa, pomiêdzy sob¹
Rz¹dy nad ca³ym œwiatem podzielili. Tak Perkon
Z pi¹tk¹ synów-mocarzy nieba utwierdzi³ sklepienie
Na trzemy dla nieœmiertelnych duchów, dla S³oñcepani
Z³otem konie podkuto, by mog³a bez utrudzenia
Od œwitu do póŸnego zmierzchu ca³y niebokr¹g
Objechaæ i wyk¹paæ w morzu rumaki. Otrzêp
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W morzu upatrzy³ sobie siedzibê. Co wieczór przeto
Spotyka j¹ i noc¹ w czó³enku z³otym przeprawia
Na brzeg poranny, z którego znów pocwa³uje w przestworza.
Potrzêp ziemiê ubiera³ w zielony strój i pospo³u
Z Kwietniem kwiatami zdobi³ i z³ocistymi k³osami.
Pkie³ goœciniec brukowa³ do dusz przysz³ego schronienia.

Z racji sztuczek diabelskich przeinaczy³o siê wiele
Odmiennie ni¿ na pocz¹tku. Wszystkie kamienie by³y
Podatne. Bóg zabroni³ Diab³u je udeptywaæ,
A¿ po niejakim czasie stan¹ siê pulchn¹ ziemi¹.
Jednakowó¿ korci³o Diaska: Co bêdzie jeœli
Udeptywaæ je zacznie? Wybra³ z nich co najwiêksze
I j¹³ t³uc racicami. Wtedy to w okamgnieniu
Wszystkie g³azy stê¿a³y. Jest nad Daugaw¹ taki
G³az, na którym do dzisiaj œlad Kuternogi widnieje,
Przeto go Czarci¹ Stop¹ zowie lud okoliczny. –
Zrazu ga³êzie nie ros³y drzewom, jeno pnie œmig³e.
Diabe³ mia³ kosê, któr¹ kosi³ dla siebie siano,
Bóg zasiê d³uto wykute dlañ przez potomstwo Perkona.
Czart gdy spa³, Bóg wzi¹³ kosê i nakosi³ dla siebie
Mnóstwo siana; zachodzi³ w g³owê Bies rozespany,
Jakim cudem Bóg tyle siana d³utem nakosi³,
Popróbowa³ wiêc u¿yæ tak sprytnego sposobu.
Po pas w trawy wpl¹tany, zamach wzi¹³ d³utem, które
W pieñ trafi³o i odt¹d rosn¹ na nim ga³êzie.
Krów obfitoœæ mia³ Diasek – wszystko go³e, bez rogów,
Z kopytami ob³ymi, maœci jasnob³êkitnej.
Widz¹c, jak Bóg oborê stawia, Diasek zagadn¹³:
„Co tam bêdziesz zapêdzaæ, skoro nie masz ni jednej?”
Bóg zapewni³, ¿e bêd¹, po czym przygna³ je noc¹
Z diabelskiego koszaru do swej nowej obory,
Rozci¹³ racie, dolepi³ rogi i sierœæ ³aciat¹,
A gdy rankiem chcia³ Diasek krowy gnaæ na pastwisko,
Ogona nie uœwiadczy w koszarze, wiêc popêdzi
Do bo¿ych obór, w których byd³a nie brakowa³o,
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Innej wszak¿e odmiany: z rozdwojon¹ racic¹,
Krêtorogie, przeró¿nej maœci – bure, ³aciate.
Pieska siê kiedyœ Bogu zachcia³o, Diab³u rzecze:
„Masz tu ró¿d¿kê, na górê wejdŸ i ulep mi z gliny
Zwierzê, co by ³eb mia³o, na nim pysk, œlepiów dwoje,
Dwoje uszu, ³ap cztery, nadto kud³y i ogon.
Uderz ró¿d¿k¹ trzy razy mówi¹c: „Bóg ciebie stworzy³”
I wnet ¿ycie weñ wst¹pi.” Wdrapa³ siê Bies na górê,
Ulepi³ zwierzê, ró¿d¿k¹ uderzy³ ze s³owami:
„Bóg ciê stworzy³” – A piesek w górê hyc i za Bogiem
Polecia³. Diabe³ przeto chcia³ z kolei dla siebie
Psa ulepiæ, umyœli³ wszak wiêkszego ni¿ dot¹d,
Ciemniejszej maœci, nadto uskubawszy brwi sobie
Bestii ponad œlepiami przymocuje i rzecze
Uderzaj¹c j¹ ró¿d¿k¹: „Diabli ciebie nadali!”
Zwierzê za nic nie chcia³o siê poruszyæ. Wypad³o
Dodaæ: „Pan Bóg ciê stworzy³”, na co ten jak nie skoczy
Do gard³a Diab³u, który wystraszony znienacka
Krzyknie: „Pójdziesz ty wilku!”, a wilk czmychn¹l do lasu.
Wreszcie Pan Bóg cz³owieka stworzy³, zstêpuj¹c z góry
Na œrodek najpiêkniejszej okolicy, gdzie znalaz³
Bry³ê ziemi i lepiæ j¹³ cz³owieka o jednym
Oku i uchu, i z dwojgiem r¹k i nóg, przygwarzaj¹c:
Bêdziesz widzieæ i s³yszeæ jeno dobro i czyniæ
BliŸnim jedynie dobro, prost¹ drog¹ chodz¹cy.”
Jedn¹ dziurkê mu w nosie Bóg wywierci³ i przez ni¹
Tchn¹³ o¿ywczego ducha mówi¹c: „Bêdziesz podobny
Bogu, jako wiecznego bo¿ego ducha stworzenie!”
Cz³owiek lekko odetchn¹³, po czym zasn¹³ swym pierwszym
B³ogim snem. „Œpij do rana – rzecze Bóg. – Kiedy s³oñce
Wzejdzie, obudzi ciebie do szczêœliwego ¿ycia.”
W nocy wszak przyszed³ Diabe³ i cz³owiekowi dorobi³
Drugie oko i ucho mówi¹c: „Masz od tej chwili
Widzieæ z³o i z³o s³yszeæ, czyniæ te¿ odt¹d bêdziesz
Dobro i z³o na równi, na obie nogi kulawy.”
Drug¹ mu dziurkê w nosie te¿ wywierci³, przez któr¹
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Tchn¹³ mu oddech diabelski. Nastêpnego dnia rano
Wraz ze s³oñcem obudzi siê ze stworzeñ na ziemi
Najdziwniejsze, bo pe³ne ducha bo¿ej wolnoœci,
Pn¹ce siê wzwy¿ do boskich celów, dobro czyni¹ce,
Zmagaj¹ce siê z sob¹, ¿ycie daj¹ce, i¿by
Przedrzeæ siê ku najwy¿szej doskona³oœci, nadto
Zyskaæ woli moc tak¹ i tak¹ myœli potêgê,
¯e nie ust¹pi bogom. Sk¹din¹d tak niegodziwe,
Zabijaj¹ce podstêpem, niszcz¹ce wszystko co dobre
Na œwiecie i czyni¹ce go czymœ gorszym od piek³a.
Bóg, widz¹c spotworzone dzie³o swe, zawrza³ gniewem
Na Biesa i przekleñstwem obarczy³ go na wieki,
Sprzed swojego oblicza wygna³ i str¹ci³ do piek³a.
Bies nap³odzi³ tam zgrajê smoków i duchów nieczystych,
Po czym wzniós³ siê i z Bogiem wszcz¹³ rozprawê zajad³¹.
Bogowie wraz z potomstwem przeciw Biesowi stan¹,
Od bojów ziemia i niebo trzês³y siê z krañca w kraniec,
Wy³y wichry, grzmia³ Perkon, pod którego ciosami
Góry pêka³y, fale spiêtrzone pod niebiosa
Pokry³y po³acie ziemi, a¿ wreszcie diable nasienie
Ty³y poda³o, spadaj¹c w g³¹b piekielnych czeluœci,
Gdzie swe obrzydliwoœci knuj¹ i na œwiat wychodz¹,
By zwodziæ ludzi, wik³aæ ich w sid³a nieprawoœci,
Perkon zaœ piorunami zapêdza je z powrotem.”

Któregoœ znów wieczora Laimdota rozwijaj¹c
Zwój jakiœ stary, rzecze: „Pos³uchaj, Laczplesisie,
Przeczytam pouczenia m¹drego Widuweda
Dla tych, którzy je poj¹æ i wcieliæ w czyn zdo³aj¹.”
Po czym zwój rozpostar³a i tak go czytaæ poczê³a:
„Czas mija, inny nastaje, lecz siê nie koñczy, bowiem
Czas to wiecznoœæ. I ¿ywiæ by³oby daremnie
Myœl, ¿e jest wiecznoœæ inna poza tym ko³em czasu,
Którego starczy Bogu, s³oñcu, ziemi naszej,
Jeno nie cz³owiekowi, co raptem chwilê krótk¹
¯yje z t¹ œwiadomoœci¹, ¿e mu jej u¿yæ dano.
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Ród ludzki jednakowó¿ ¿yje na œwiecie naszym
Od niepamiêtnych czasów i któ¿ te lata zliczy
Od chwili, w której pierwszy cz³owiek otworzy³ oczy,
I kto zgadnie dzieñ, w którym przys³oni je ostatni?
Cz³owieczeñstwo ¿yæ bêdzie póty, póki trwa ziemia,
Przeto dla tego wielkiego nieœmiertelnego plemienia
Trudziæ siê, wspieraæ je, kiedy pnie siê ku doskona³oœci
Coraz wy¿ej, z t¹ myœl¹ w sercu ¿yæ i umieraæ –
To cel ka¿dej jednostki w jej przelotnym istnieniu.
Wzorem jednego cz³owieka mo¿e te¿ ca³y naród
W m¹droœci wznieœæ siê wysoko, a¿ bogom zda siê podobny.
Wtedy jednak swym bóstwom danym wierzyæ przestanie,
Przyziemne mu siê zdadz¹, wznioœlejsze znajdzie sobie
I wiarê now¹, piêkniejsz¹, tamta zaœ – starodawna –
Jako zabobon gdzieœ po k¹tach siê utai.
Kto kocha ludzi, ten znajdzie szranki, by strzec i os³aniaæ
Ludy od wiary fa³szywej, co swobodnego ducha
St³umiæ chce dla korzyœci i przywileju nielicznych.
G³os ludu jest g³osem Boga. St¹d lud jedynie ma prawo
Wybieraæ naczelników i w³adców sobie mianowaæ,
Lecz jeœli wybrañcy ludu nie spe³ni¹ jego woli
I dla korzyœci w³asnej uciskaæ stan jakiœ zaczn¹
Albo te¿ ca³y naród – do niego nale¿y w³adza
Przepêdziæ ich, jak przepêdza siê nieprzydatne s³ugi.
Tu znów otwiera siê pole dla mi³oœników swobody,
By tworzyæ sprawiedliwe prawa, co wszystkich broni¹
Na równi, ¿ycie i mienie, oparte bêd¹c o szczytne
Prawa cz³owieka i prawa niewzruszonej natury,
Wyjawi¹ tkwi¹ce w nich moce – cudowne i tajemnicze,
Wówczas siê szranki otworz¹ przed tymi, których o¿ywia
Œwiat³y duch poszukiwañ, dociekañ, miary i wagi,
Budowania, zg³êbiania natury i jej bezmiarów,
Przed tymi co zas³onê zedr¹ z zamierzch³ej przesz³oœci
I dzieje przodków badaj¹c w krótkim potrafi¹ czasie
TeraŸniejszoœæ naprawiæ, po czym w promieniach oœwiaty
Ujrz¹ nowego jutra kszta³t wymarzony, szczêœliwy.
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Ktokolwiek do tej wznios³ej sprawy wysi³ku do³o¿y,
Zarówno wœród rodaków, jak i u ca³ej ludzkoœci
Najwy¿szej czci bêdzie godzien, a kiedy przymknie powieki,
Op³acz¹ go serdeczni przyjaciele i wdziêczny
Naród go odprowadzi na miejsce ostatecznego
Spoczynku w ³onie matki natury; pamiêæ o nim
Lud w swoim sercu zachowa; duch zasiê mieszkaæ bêdzie
W siedzibie œwiat³a, gdzie bogów synowie przebywaj¹!”
Laimdota zakoñczy³a czytanie i zwój k³ad¹c
Pomiêdzy inne do skrzyni, rzek³a: „Wiele podobnych
Nauk pokrytych kurzem znajdzie siê tu i wszystkich
Odczytanie zapewne d³ugie zajê³oby lata.
Mo¿liwe, ¿e w przysz³oœci dzielni synowie ludu
Wynios¹ je na s³oñce, kurz zdmuchn¹ i ludowi
Obwieszcz¹ dawne nauki, podania i tajemnice.”

Nasta³ czas Weli, Zaduszek. Przez ca³y dzieñ Laimdota
Krz¹ta³a siê przy piecu, strawê szykuj¹c; dziœ noc¹
Runnik chcia³ dziadów swoich ugoœciæ i powitaæ
Dusze najbli¿szych, które œmieræ z nimi rozdzieli³a.
Laczplesis z Koknesisem te¿ siê trudzili na gumnie:
Zsunêli ¿erdzie, zamietli piec, oczyœcili klepisko,
By póŸniej wszystkie zak¹tki ga³êŸmi dêbu ozdobiæ,
Umaiæ drobnym igliwiem i bia³ym wysypaæ piaskiem.
Gumno najulubieñsz¹ duchów domowych przystani¹
By³o: Skrzaty pod piecem, za piecem siedzia³ Domowik,
U z³ych s¹siadów latawce gnieŸdzi³y siê pod okapem;
Zim¹, kiedy om³oty zakoñcz¹, w pustych stodo³ach
Nudzi³y siê wszelakie odmieñce, zwidy i strachy.
Dziœ noc¹ wszystka ta gawiedŸ gumno opuœciæ musia³a,
By miejsca Welom ust¹piæ – czcigodnym ojcom i dziadom.
Laczplesis i Koknesis uprz¹tn¹wszy klepisko
Ustawili w stodole sto³y i krzes³a plecione;
Cieniuœkim bia³ym p³ótnem pozaœcie³a³a Laimdota
Sto³y, na których placki, miód i mleko pok³ad³a,
Miski z miêsem i kucj¹ miêkko rozgotowan¹.
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Runnik otworzy³ naœcie¿ okna i deski pod³o¿y³
Z obu stron, i¿by dusze mog³y siê wtoczyæ bez trudu,
Po czym zeszli siê wszyscy w stodole, zaœ Laimdota
Z innymi pannami kosze postawi³a i cienko
S³a³a len pod sto³ami, œpiewaj¹ca te s³owa:

„Skoczko w górê, skoczko na dó³,
Leæ do króbki z we³enk¹,
Leæ do króbki z we³enk¹,
Na plecione krzese³ko!

Weli matko, tocz siê g³adko
Pod dach mego rodzica,
Na klepisku nie zrób œladu,
Ziarnek piasku nie tr¹caj!

Proszê ciebie, Weli matko,
Skosztuj strawy gotowej,
Skosztuj strawy gotowej,
Od z³ego mnie zachowaj!

Od z³ego mnie zachowaj,
A¿ czas ¿ycia przemierzê,
A¿ czas ¿ycia przemierzê,
Wybranego obdarzê!

Z nastaniem mroku zab³ys³y pochodnie i smolne szczapy.
Do pó³nocy zostan¹ razem, a¿ Runnik obwieœci:
„Dzieci, idŸcie ju¿ spocz¹æ i zgie³ku nie wyprawiajcie,
Dajcie mi tu w samotnoœci powitaæ cienie umar³ych!”
W cichoœci siê rozejd¹, ka¿dy na swoje miejsce
Spoczynku, nikt bowiem nie chcia³ zak³ócaæ œwiêtej nocy.
Rankiem Runnik z m³odzianem oczekiwali Laimdoty,
Która mia³a im z gumna przynieœæ strawê umar³ych,
By sami te¿ skosztowali poœwiêconego jad³a.
Runnik w zadumie rzecze do Laczplesisa: „Mój synu,
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Dziœ w nocy u przodków naszych znaki dostrzeg³em przeró¿ne,
Które nam i krajowi zapowiadaj¹ z³e czasy;
Dola twa i Laimdoty zda siê tam mocno zwi¹zana,
Byle to wszystko na dobre Perkon z bogami obróci³!
Czemu¿ to nasza Laimdota guzdrze siê tak? Rzuæ no okiem,
A nu¿ œpi jeszcze!” Laczplesis zapuka do jej œwietlicy,
Po imieniu zawo³a, lecz odpowiedzi nie by³o.
Powróci³ mówi¹c, ¿e chyba wyjœæ ju¿ musia³a z komnaty.
Wszystkich mieszkañców domostwa wypytywaæ zaczêli,
Nikt jej nie widzia³, przeto Runnik pospo³u z m³odzianem
Drzwi komnaty panieñskiej wywa¿¹, ale nikogo
W niej nie znajd¹. £o¿e pos³ane sta³o od wczoraj
I ¿adnych w³aœcicielki œladów nie znaleziono.
Strach wszystkich przej¹³ i zgroza, rozbiegli siê co rychlej,
By szukaæ dooko³a zamku i w okolicy.
Daremnie wszak. Jednoczeœnie przepad³ gdzieœ z zamku Koknesis,
Coœ tam rozmawia³ z Laimdot¹ i oto znikli oboje.
Stary Runnik zgnêbiony do domu po bezowocnych
Wraca³ poszukiwaniach, do Laczplesisa rzek³: „Synu,
Bogowie nas doœwiadczaj¹. Ale nie pora na ¿ale
Daremne, bo na m¹ córê sid³a jakoweœ przewrotnie
Zastawiono. Jedynie szybkie i sprawne dzia³anie
Coœ tu mo¿e zaradziæ. Skrzyknij moj¹ dru¿ynê,
Za z³oczyñcami w poœcig ruszajcie, a nu¿ siê uda!”
Laczplesis na to: „Mi³y stryju, niech twoi ludzie
Szukaj¹ sami, bo dla mnie byliby raczej zawad¹;
Sam siê wyprawiê w drogê i obiecuj¹ ci œwiêcie
Laimdotê znaleŸæ i na dwór ojcowski przywieœæ z powrotem,
Albo po raz ostatni dziœ nam siê widzieæ s¹dzono!”
Miecz swój przypasa³ i „Z Bogiem” po¿egna swego krajana
I gródek, w którym szczêsne chwile mu prze¿yæ wypad³o.

*     *     *

W murach Turaidy, w sklepionej izbie trzech mê¿ów siedzia³o
Rozmawiaj¹cych w skupieniu. Dwaj duchownego stanu –
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Kangar i Dytryk, trzecim by³ znamienity Kaupo.
Chytry niemiecki klecha zdo³a³ bez wielkich zachodów
Zapalczywego Kaupona z³owiæ w sieæ swojej wiary;
Wpierw opowiada³ mu dziwy o ¿yciu w grodach Teutonów,
O wiedzy, kunsztach, rycerzach g³oœnych wœród ludu, a tak¿e
O wierze prawej, jedynej, co ludzi œwiêtymi czyni
I niebiañskie radoœci duszom po œmierci gotuje.
Dalej powiada³ Dytryk o Ojcu Œwiêtym, co w Rzymie
Wespó³ z rycerskim zakonem b³ogos³awieñstwo tej wiary
Udostêpniæ zamierza wszystkim narodom ziemi.
Dytrykowi basowa³ Kangar, wiêc prostoduszny
Kaupo gotów by³ prawie zw¹tpiæ w moc dawnych bogów.
Dytryk dorzuci³, ¿e w³aœnie przy¿eglowa³a komiega,
Na niej zaœ kupczykowie z Niemiec, co osi¹œæ tu pragn¹
I przy ujœciu Rydzyni do Daugawy zbudowaæ
Nowy gród, co niechybnie moc korzyœci przyniesie
Wszystkim Ba³tom, gdy Kaupo sw¹ przychylnoœæ oka¿e.
Nadto Dytryk przeczyta³ list od Ojca Œwiêtego,
W którym dlañ pozdrowienie œle i b³ogos³awieñstwo,
I zaprasza Kaupona, by odwiedzi³ go w Rzymie.
Przy czym Dytryk napomkn¹³, ¿e wódz wówczas na w³asne
Oczy ujrzy Teutonów cuda i ¿e przez przyjaŸñ
Ojca Œwiêtego zyska czeœæ niepomiern¹ i chwa³ê.
Chêæ ujrzenia tych cudów opanowa³a Kaupona,
Uwag¹ Ojca Œwiêtego poczu³ siê zaszczycony,
Zgodzi³ siê, i¿by Niemce ów gród pobudowali
I sam przyrzek³ do Niemiec pop³yn¹æ wielkim korabiem,
W drodze na dwór papieski Dytryk mu mia³ towarzyszyæ,
Kangar przy ujœciu Rydzyni czekaæ, a¿ wróc¹ oba.

Nazajutrz po Zaduszkach ujrzano w ujœciu Rydzyni
Zbiegowisko niezwyk³e. Wielka komiega Teutonów
W pe³nym o¿aglowaniu na cichych wodach Daugawy
Mia³a ju¿ odbiæ od brzegu. Ró¿ne niemieckie nowinki
Poœpiesznie wymieniano za kupiê okoliczn¹,
Kto mia³ tu osi¹œæ, najmowa³ czeladŸ spomiêdzy Liwów
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I £otyszów, by nowe miasto wznieœæ dopomogli.
Wkrótce ukaza³ siê Kaupo ramiê w ramiê z Dytrykiem
W stronê statku zmierzaj¹c. Pozdrawiano go zewsz¹d.
Kaupo, wst¹piwszy na pok³ad, tak¹ rzecz wieœci ludowi:
„Mili ziomkowie, przedziwne opowiadano mi sprawy
O zacnej Niemców krainie, gdzie dóbr obfitoœæ siê rodzi.
Przeto zamyœlam z nimi przymierze zawrzeæ i nadaæ
Przywilej, by w naszym kraju gród nowy pobudowali,
Dziêki któremu i u nas otworz¹ siê targowiska,
Bogactwa siê pomno¿¹ i kraj rozkwitnie ojczysty.
Chc¹c mieæ w tym rozeznanie, do Niemiec teraz pojadê,
A gdy powrócê, ziomkom wszystkim obszern¹ zdam sprawê,
Co czyniæ dalej wypada, by ogó³ dozna³ korzyœci.
A na razie tu goœæmi przyjaŸni dochowajcie!”
„Niech ¿yje Kaupo! Niech ¿yj¹ nasi zamorscy s¹siedzi,
Skoro w dobrych zamiarach pragn¹ naszej przyjaŸni!”
Tak na wodza wezwanie lud okrzykami odpowie.
Wiatr zad¹³ w ¿agle i statek ruszy³ w dó³ rzeki, a ludzie
Unosz¹c czapki, patrzyli za nim. Kangar ob³udny
Nie pojecha³ wraz z nimi, dobrze wiedz¹c, dlaczego
Tak natarczywie o przyjaŸñ zabiegaj¹ przybysze.
Z B³ystk¹ wraz, co siê tutaj nie bez przyczyny znalaz³a,
Obleœnym uœmiechem oboje towarzyszyli statkowi.
Jednak¿e by³ tu ktoœ jeszcze, co zna³ przewrotne ich myœli.
„Jedzie ten, co olbrzyma pokona³” – zabrzmia³y krzyki
W t³umie, co rozstêpowa³ siê i drogê torowa³
Laczplesisowi, który ju¿ spienionego rumaka
Osadza³. Skoczy³ na ziemiê i podszed³ do Kangara
GroŸnie pytaj¹c: „Powiedz, stary przechero, gdzie skry³eœ
Laimdotê, córê Runnika? Albo mój miecz twoje koœci
Posieka! Wiem niechybnie, ¿e twoje to knowania
S¹ znikniêcia przyczyn¹.” Gdy Kangarowi œlina
Zasch³a w gardle ze strachu, B³ystka uka¿e statek
Nikn¹cy na zachodzie i rzecze z triumfem: „Popatrz!
Do Niemiec pop³ynê³a z zuchami teutoñskimi!”
„Szalbierze, ³otry, zabójcy ludu – wybuchn¹³ m³odzian –
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Ludzie, nie wierzcie tym oszustom, znam ich œpiewki!
Oboje siê czarostwem trudni¹, czartowskie s³ugi,
Dla zysku wiarê ojców, lud w³asny zaprzedaj¹!
Ani przybyszom z Niemiec przewrotnym nie ufajcie,
Jeœli wam droga wolnoœæ i przodków naszych wiara!”
Struchleli ludzie s³ysz¹c tak straszne oskar¿enie,
Wszak¿e o w³os od zguby Kangar odzyska³ swadê,
Wiedzia³ bowiem, jak ³acno utraciæ zaufanie,
Rzecze Laczplesisowi: „Za pomowê podobn¹
Gromów Perkona dla ciê móg³bym ¿¹daæ, junacze,
Gdybym nie wiedzia³, ¿e sam da³eœ siê zmamiæ i z³udziæ.
Za pomyœlnoœæ wspó³ziomków wszak odpowiada Kaupo,
Który do Niemiec p³ynie, by tam na w³asne oczy
Przekonaæ siê, czy warto wierzyæ owym przybyszom.
Drugie z twoich pomówieñ równie¿ k³am sobie zada:
Nie przymuszona Laimdota p³ynie do Niemiec – którego
Umi³owa³a w cichoœci, Koknesis jej towarzyszy.
Wiedzia³ wszak o tym zawczasu, ¿e Kaupo ze swej za³ogi
Zwerbowaæ chce junaków ochoczych, by na obczyŸnie
Pospo³u z nim niemieckiej zakosztowali nauki.
On te¿ siê zg³osi³, pragn¹c siê z nimi wtajemniczyæ
W tê m¹droœæ. W noc Zaduszek chwilê znaleŸli sposobn¹
On i Laimdota, ¿eby porzuciæ zamek ojcowski
I z junakami Kaupona morzem do Niemiec pop³yn¹æ.
Ucisz serce, waleczny i m³ody bohatyrze,
Tak naprawdê wybranka twa nie lgnê³a do ciebie,
Szanowa³a twe mêstwo, bólu zadaæ nie chcia³a
Nazbyt szorstka odmow¹, wszak¿e serce nie s³uga
I – byæ mo¿e – dopiero w tym momencie Laimdota
Szczêœliwa jest u boku swego ukochanego!”
Gdyby Perkon im w³óczniê do stóp cisn¹³, nie by³by
Tak jak s³owem Kangara pora¿ony Laczplesis.
Blady i roztrzêsiony opuœci³ rêkê z mieczem,
Który by³ wzniós³ nad g³ow¹ przechery. Niewymowny
Ból jego serce œcisn¹³ – Pierwszy raz poczu³ w piersi
Sztych zazdroœci. Koknesis, co najszczerszym by³ druhem,
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Mia³¿e byæ zdrajc¹? Za któr¹ stokroæ odda³by ¿ycie,
Laimdota – zwodzicielk¹? Zali coœ podobnego
Mo¿liwe jest? I chocia¿ Kangarowi nie wierzy³,
Innego wszak wynaleŸæ nie potrafi³ powodu.
Czemu¿ tak cichcem, œpiesznie gród Runników Koknesis
Z Laimdot¹ opuœcili? Ju¿ go podobne myœli
Nawiedza³y poprzednio, lecz im nie dawa³ przystêpu.
Dziœ wyprawa Kaupona inne rzuca³a œwiat³o
Na wszystko – nad s¹d pochopny wznosi³ siê wódz znamienity,
Rzecze przeto Laczplesis: „Za grosz nie dajê wam wiary,
Zaczekam wszak, a¿ Kaupo do domu wróci z wyprawy,
Lub jaki statek z dala wieœæ od niego przyniesie,
Biada wam, jeœli na jaw wyjdzie, jacyœcie szalbierze!”
Odwróciwszy siê od nich siad³ na konia Laczplesis
I statecznie odjecha³ ponad brzegiem Daugawy.
Z diabelsk¹ zaœ uciech¹ spogl¹da³a nañ B³ystka –
Spe³ni³o siê marzenie piastowane od dawna:
Sro¿szej nad œmieræ goryczy dziœ zaznawa³ Laczplesis!
Pogr¹¿ony w ¿a³obie do Lielwardy wróci³
Pod dach ojcowski. Starzec d³onie wyci¹gn¹³ radoœnie,
Lecz poczu³, ¿e coœ z³ego dzieje siê z synem. Spyta³
O przyczynê zgryzoty. D³ug¹ mia³ powieœæ Laczplesis.
Na to Wielis³aw: „Synaczku, nie turbuj siê przedwczeœnie
I nie traæ ducha. Przedziwne bywaj¹ losu odmiany.
Choæ wszystko zda siê œwiadczyæ przeciw, a nu¿ Laimdota
Niewinna jest, mi³uje i wierna ci zosta³a.”
Dziêki serdecznym s³owom ojca poma³u do siebie
Wróci³ Laczplesis, przes³a³ staremu Runnikowi
Wieœæ o losach Laimdoty, sam z kolei zapragn¹³
Spêdziæ u ojca czas jakiœ w dworzyszczu Wielis³awowym.
Jednak ¿al i zgryzota serce mu przepe³nia³y –
Gdy siê samotnie b³¹ka³ stromym brzegiem Daugawy
Skar¿¹c siê bia³ym falom na udzia³ swój bezradosny,
Razem z nimi na g³êbie morza pragn¹³ pop³yn¹æ,
Zetrzeæ siê z Wichrem Pó³nocnym, napatrzyæ jego córom,
A nu¿ któraœ jak zorza niedostêpna i jasna
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¯ar pod czaszk¹ ostudzi, pierœ zranion¹ uleczy.
Takimi rojeniami ¿y³ m³odzieniec, a¿ nagle
Znik³ z dworzyszcza w Lielwardzie. Nikt go ju¿ nie ogl¹da³
I nie wiedziano zgo³a, dok¹d uszed³ bohatyr.
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PIEŒÑ CZWARTA

Kaupo u Ojca Œwiêtego w Rzymie

Za³o¿enie Rygi

Laimdota u panien w klasztorze

Ucieczka Koknesisa i Laimdoty z klasztoru

Laczplesis na Morzu Pó³nocnym

Córa Wichru Pó³nocnego

Psiog³owcy

Skraj ziemi

Diamentowa Góra

Zaklêta wyspa na morzu
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Z Wiecznego Miasta, gdzie papie¿
Zasiada na stolicy,
Krucjata rusza po lenno
Dla Maryi Dziewicy.
Godnymi Jej Ojciec Œwiêty
Uzna³ Ba³tów dziedziny,
Wojennikom, zbereŸnikom
Hurtem zmaza³ przewiny,
By pod znakiem Jej u Ba³tów
Za³o¿yli swe pañstwo,
Narychtowali komiegi,
By wytêpiæ pogañstwo,
Mir zapewniæ Bo¿ym s³ugom,
Pobudowaæ im grody,
Na has³o siê zbiegnie mnóstwo
Takich ³owców przygody,
Co nie maj¹c ziemi, domu,
W drodze czy na g³êbinie
Nie przepuszczali nikomu,
Ktokolwiek siê nawinie.

Dzisiaj u œwiêtego Piotra
Papie¿ goœci³ tych zuchów,
Mianowa³ im wojewodów,
Konsekrowa³ biskupów,
Nakoniec mu przedstawiono
Osobliwych p¹tników,
Dytryka i Kaupo – dwoje
Przybyszów znad Ba³tyku.
Ojciec Œwiêty im zezwoli³
Uca³owaæ swe ci¿my,
£askawie rozmawia³ z Kaupo
Przez t³umaczy przemyœlnych,
Zapytywa³ o narody
W Litwie, £otwie i Prusach
I czy przyj¹æ s¹ gotowe
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Œwiêt¹ wiarê Chrystusa,
Co poucza, ¿e s¹ braæmi
Wszyscy w Bo¿ej dobroci,
Przeto i do nich nale¿y
Wszystko jako do braci,
Co widzieli i czym jeszcze
Umys³ ich siê wzbogaci.
Nic to jednak, gdy wspomnimy
Wiekuist¹ szczêœliwoœæ,
Jakiej po œmierci wierz¹cy
Bêd¹ w raju za¿ywaæ!
Oszo³omi³a zaiste
Kaupona ta wspania³oœæ,
Wszystko, co mu przed oczyma
W zamku Piotra jaœnia³o.
Niczym mu siê ojców bogi
Zdadz¹ wobec Bo¿yca,
Co ludzkiemu pokoleniu
Szczêœliwoœci u¿ycza.
Nie mia³ si³, by siê prawowaæ
Z tak¹ moc¹ i w³adz¹,
I obieca³, ¿e chrzest przyjmie
Ze sw¹ wszystk¹ czeladzi¹.
Ojciec Œwiêty pas mu w³o¿y,
Jaki nosz¹ rycerze,
I w koronê z gwiazd siedmiorga
Borealnych ubierze.
Ofiarowa³ mu ponadto
Drogocennych moc ³upów
I przedstawi³ orszakowi
Wojenników, biskupów,
Pomiêdzy którymi Kaupo
Jako równy poœpiesza,
By b³ogos³awieñstwo przyj¹æ
Z r¹k rzymskiego papie¿a,
Po czym do Ba³tów powróc¹
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Wraz z Kaupona osob¹,
Jeno m³odych, których Kaupo
Wzi¹³ do Niemiec ze sob¹,
Mnisi przyjm¹ na naukê
Do klasztorów zacisza,
Wœród nich karty kronik wska¿¹
Na Henryka £otysza.

W przepysznym stroiku z ziela
Wiosna mieni siê wtóra,
Wielbi¹c swego Stworzyciela
W kr¹g o¿ywa natura.
Jeno ludzie siê nie kwapi¹
Unieœæ w górê spojrzenia –
Kto tê ziemiê przyozdabia,
Kto pan wszego stworzenia.
Insza chêæ siê w nich wzbudzi³a,
Inszy zamys³ wylêga:
Byle jeœæ, piæ i u¿ywaæ,
Drugich w jarzmo zaprzêgaæ.

Gdzie Rydzynia do Daugawy
Wpada, tam lud setkami
R¹ba³, kopa³, ku³ i zbija³,
Piêtrzy³ ceg³ê i kamieñ
Gród obwa³owuj¹c nowy,
Wznosz¹c mury koœcio³a
Z kolumnami, podcieniami
Ceglanymi doko³a.
Ludnoœæ miasto nad Daugaw¹
Mianem Rygi obwo³a.
Z mroków tumu biskup Albert
Rz¹dy na kraj rozszerzy,
Na wsze strony porozsy³a
Zakonników, rycerzy –
Kazaæ, chrzciæ, mordowaæ, ³upiæ
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Jêli w pierwsz¹ ju¿ chwilê,
Wystawiaj¹c dwie warownie:
Salaspils i Ikszkile.
Strach i zgroza nad Daugaw¹
Lud ogarn¹ na pró¿no,
Wszyscy szalbierstwo pojêli,
Gdy ju¿ by³o za póŸno,
Gdy ju¿ siê rozwielmo¿nili
Chciwi ³upu przybysze,
Nieraz Rygê z bólem w sercu
Wspominali £otysze:

„Rygo, któ¿ to ci zap³aci,
¯e nas los pognêbi³ z³y,
Rygo, ileœ z naszych braci
Utoczy³a ³ez i krwi!
Ileœ ty ogo³oci³a,
Rygo, z plonu naszych pól,
Rygo, ileœ ty spali³a
Naszych domostw, naszych sió³!
Ileœ chleba nam po¿ar³a,
Rygo, – Rygo, jak¹ kadŸ
Musieliœmy w twoje gard³a
Jêczmiennego piwa laæ!
Rygo, ileœ zagarnê³a
Skarbów, drogocennoœci,
Rygo, ileœ ty odjê³a
Naszym braciom wolnoœci!
Powiedz Rygo, czego¿ jeszcze
Mog³abyœ od ludu chcieæ?”

Gdy ludowi nad Daugaw¹
Nak³adano obro¿e,
Daleko w Niemczech, daleko,
W pewnym ¿eñskim klasztorze,
W grubych murach dziewczê m³ode
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Smêci³o siê samotnie,
Od mi³ego, od ojczyzny
Oderwane przewrotnie.
Si³¹ bowiem i podstêpem
Uwieziono Laimdotê.
B³ystka z Kangarem na tak¹
Niegodziw¹ myœl wpadli,
W noc Zaduszek oboje siê
W dwór Runników zakradli,
WiedŸma B³ystka przed Laimdot¹
Postaæ matki przybierze,
Wywabi³a j¹ na pole,
Gdzie czekali szalbierze,
Którzy porwali niebogê
Do Turaidy po nocy,
Stamt¹d dalej, gdzie Daugawa
Swoje fale roztoczy.
Nie pomog³y nic b³agania,
£zy, co z oczu jej bieg¹,
Pod kluczem j¹ wywieziono
W kraj niemiecki komieg¹.

Dytryk w drodze uspokaja³
Zap³akan¹ i dr¿¹c¹,
Prosz¹c, i¿by siê nie ba³a,
Bo jej z³a nie wyrz¹dz¹;
Razem na tej kodze p³yn¹
Jej ziomkowie niektórzy
I wódz Kaupo miêdzy nimi
Te¿ za¿ywa podró¿y,
By siê przyjrzeæ, jak lud ¿yje,
Do ziem Niemców pojad¹,
Chrystusow¹ wiarê przyj¹æ
Z chrzeœcijañsk¹ og³ad¹.
I to wielkie mi³osierdzie
Dla niej te¿ siê otworzy:
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Obra³ j¹ oblubienic¹
Jezus Chrystus, Syn Bo¿y.
Laimdota go wzrokiem zmierzy
Tak, i¿ cofn¹³ siê od niej.
Odpowiedzi mu udzieli
Mówi¹c krótko i godnie:
„Skoro do twego Chrystusa
Przemoc mnie tu przywiod³a,
Nie kocha³abym Go, nawet
Pozostaj¹c swobodna.
Wszak¿em ju¿ bohatyrowi
Obiecana dziewczyn¹
I b³ogos³awieñstwo ojca
Serca nasze z³¹czy³o.
Puœæcie zatem na swobodê,
Nie kuœcie mnie daremnie,
Bo wtedy mój ukochany
Mœciæ siê zacznie przeze mnie;
Jam matczyna córka zreszt¹,
Ludzk¹ postaæ posiadam,
¯adnemu synowi Boga
Na mi³¹ siê nie nadam.”
Zahartowany w niecnocie,
Serca nie s³ysz¹cy zbyt,
Dytryk na tak¹ odpowiedŸ
Poczerwienia³, poczu³ wstyd,
Nie odpowiedzia³ Laimdocie
I bez po¿egnania znik³.

Jednak¿e doli pojmanki
Ani rusz nie ul¿ono,
Prosi³a samego Kaupo,
By jej s³u¿y³ obron¹.
T³umaczy³ jej, ¿e w tym wzglêdzie
Nikt jej zmuszaæ nie bêdzie.
Ale skoro ju¿ tu losy
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Sprowadzi³y Laimdotê,
Zaczekaæ musi, a¿ razem
Wybior¹ siê z powrotem.
Przytakn¹³ wiêc, kiedy Dytryk
Rzek³: „Laimdotê mym zdaniem
Na czas jakiœ zawieŸæ mo¿na
Do klasztoru dla panien.”
Có¿, kiedy oszo³omieni
Gwarem, ci¿b¹ ogromn¹,
Kiedy statek mia³ odp³yn¹æ –
O Laimdocie zapomn¹.
Dytryk tak¿e nie wspomina³
¯ywi¹c pewnoœæ niez³omn¹,
¯e siê per³a trafia, godna
Klasztornego zacisza –
I z wdziêcznoœci¹ niezawodna
Strzeg³a jej przeorysza.

Z Laimdot¹ nader uprzejmie
Obchodzi³a siê ksieni
I nie traci³a nadziei,
¯e j¹ wreszcie odmieni,
By rzuci³a wiarê ojców
I przyjê³a Chrystusa.
kiedy to nie poskutkuje,
Ju¿ j¹ strachem przymusza
I obiecuje, ¿e pannê
Odda w rêce rycerza,
Który popaœnicê sobie
Uczyniæ z niej zamierza.
Odt¹d trwoga siê pojawi
Na Laimdoity obliczu,
Zw³aszcza, gdy siê dowiedzia³a
O rozpustnym hrabiczu,
Co goszcz¹c u matki ksieni
(Byli wszak spokrewnieni),
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Zauwa¿y³ te¿ Laimdotê
I olœniony ni¹ wielce,
B³aga³, by j¹ powierzono
Jego mêskiej opiece,
Bowiem niechrzczonej dziewczynie
– Twierdzi³ dumny panosza –
W oœwieconym jego kraju
¯adne z praw nie przys³usza.
Mo¿na porwaæ j¹, zniewoliæ,
Nie ostoi siê biedna,
Przeto Laimdota czas jakiœ
Do namys³u wyjedna.
Przychylniejszego siê bowiem
Spodziewa³a trafunku,
Mija³ czas, lecz nadaremnie
Wygl¹da³a ratunku;
Jutro mia³a przeoryszy
Pos³uszeñstwo okazaæ:
Wyrzec siê bogów, wyg³adziæ
Pamiêæ o ich nakazach,
Które kiedyœ wyczyta³a
W m¹drych przodków siedzibie –
Nie, niech raczej œmieræ przychodzi,
Skoro na ni¹ tak dybie!

Nakoniec na twarde ³o¿e
Z p³aczem leg³a œród nocy
U wszystkich przyjaznych duchów
B³agaj¹ca pomocy.
A¿ tu raptem – zda siê – piek³o
Prosi klasztor do tañca:
Zewsz¹d krzycz¹, tupi¹, biegn¹
Ludzie z krañca do krañca.
Wreszcie ucich³ zgie³k w klasztorze,
Jeno kroki za œcian¹,
Drzwi jej celi siê otworz¹,
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A poœrodku nich stan¹
Ludzie okuci ¿elazem,
Miecz u pasa ich wisi,
Obok nich zamkowe stra¿e
Przyodziane w strój mnisi.
Wreszcie jeden z gêb¹ t³ust¹
Rzecze tak drapichrustom:
„Skoro jeno tê niechrzczon¹
Chcecie zabraæ przemoc¹,
Dam – i wszystkich na dodatek
B³ogos³awiê ochoczo!
Niechaj nam œwiêtego miejsca
Chwili d³u¿ej nie kala,
Bierzcie j¹ i odje¿d¿ajcie
Od klasztornych wrót z dala!”
O widzenie z prze³o¿on¹
Jê³a prosiæ w udrêce
Laimdota, i¿ by³a pono
Na Dytryka porêce.
Odpowiedzieli jej mnisi:
„Nie zda siê to na wiele,
Prze³o¿ona z reszt¹ panien
Zamknê³a siê w koœciele,
Wyjrzeæ nie œmi¹ do nas tu,
Przelêk³y siê najazdu.”
Rêce okute w ¿elazo
Pochwyci³y Laimdotê,
Wynios¹, na koñ posadz¹,
W mig uwioz¹ sierotê,
A¿ tu im potê¿ny rycerz
Drogê zajdzie od czo³a,
¯elazn¹ w d³oni bu³awê
Podnosz¹cy, zawo³a:
„Puœæcie to niewinne dziewczê,
Rozbójnicy, judasze,
Albo t¹ ¿elazn¹ pa³¹
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Porozbijam ³by wasze!”
Zaskoczeni rozbójnicy
Zrazu oczom nie wierz¹,
Po czym na nieznajomego
Ca³¹ zgraj¹ uderz¹.
Nies³ychan¹ im zaiste
Si³ê swoj¹ pokaza³
Obracaj¹c na wsze strony
Ciê¿k¹ tarczê z ¿elaza.
Pancerze kruszy³ ¿elazne
Swej bu³awy ogromem,
Kogo trafi³, temu g³owa
Wraz pêka³a ze sz³omem.
Na ostatek zwali³ z konia
Porywacza Laimdoty
I zrywaj¹c mu ze skroni
Szyszak przedniej roboty,
Pozna³ jeŸdŸca – by³ nim bowiem
Hrabski syn zadufany.
„Ty psie – nieznajomy powie –
£otrze miêdzy chrzeœæjany!
To córa wolnego ludu,
Czczona w swoim narodzie
I ¿aden jej z takich grafów
Wody podaæ niegodzien!
Obyczajna i cnotliwa,
A do tego tak ³adna,
¯e w niemieckiej ziemi panna
Nie dorówna jej ¿adna!
IdŸ i powiedz przyjacio³om;
Jeœli najœæ siê pokusz¹
Na kraj Ba³tów, jej ziomkowie
Czerepy im pokrusz¹
Podobnie, jak ja dziœ noc¹
Wyprawi³em wam ubój;
Z ¿yciem puszczam, jak ci nie doœæ,
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IdŸ do Ba³tów, popróbuj!”
Kiedy tak mówi³, Laimdota
Rozchyli³a Ÿrenice,
Dopiero, gdy nieznajomy
Ciê¿k¹ zsunie przy³bicê,
S³owo radoœci wybieg³o
Na jej usta: w poœwiacie
Ksiê¿ycowej stan¹³ przed ni¹
Sam Koknesis, przyjaciel!
„Chwa³a bogom, dobrym duchom,
¯em nad¹¿y³ w potrzebie –
Rzek³ ujmuj¹c jej d³oñ, któr¹
Wyci¹gnê³a przed siebie. –
Uciekajmy st¹d, bo nie czas
P³aciæ ¿yciem i zdrowiem,
A ja ci póŸniej po drodze
Swe przygody opowiem.”

Oboje na konie skocz¹,
W garœci cugle nawin¹
I pocwa³uj¹ ochoczo
Krêt¹ leœn¹ dro¿yn¹.
W dalekich i stromych górach
Zanocuj¹ u drwali,
Co p¹tników nieznajomych
Szczerym sercem witali.
Po nied³ugim odpoczynku
Rusz¹ dalej przez knieje.
Rozwa¿ywszy rzecz, Laimdota
Giermka ubiór przywdzieje,
Koknesis, ówczesn¹ mod¹,
Strój b³êdnego rycerza,
Tusz¹c, i¿ onym sposobem
Dotr¹ wraz do wybrze¿a,
I¿by do ojczyzny wróciæ,
Jak siê trafi, na kodze.
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Koknesis przygody swoje
Opowiada³ po drodze:

W Noc Zaduszn¹ poufale
J¹³ mu prawiæ odmieniec
Kangar, ¿e nazajutrz Kaupo
Z wiatrem p³ynie do Niemiec,
On zaœ Runnikowi wieœci
Przywióz³ wa¿nej dlañ treœci,
Skoro jednak Runnik noc¹
Czekaæ musi na ducha,
To niech idzie z nim Koknesis
I tych nowin wys³ucha.
Prostoduszny junak przyszed³
Do kasztelu w Turaidzie,
Tutaj kilku towarzyszy
Dawnych zabaw odnajdzie,
A ¿e Kaupo zamianowa³
Ich dru¿yn¹ przyboczn¹,
Prosili, by z nimi poby³,
Nim ¿eglugê rozpoczn¹.
£acno zgodzi³ siê Koknesis,
Kiedy Kangar mu rzecze,
¯e siê rozmowa z Kauponem
A¿ do jutra odwlecze.
Gdy na statek wejd¹ razem,
Za stó³ siêd¹, do czarek
Kangar im rozlewa³ wino –
Dytrykowy podarek.
Radzi byli m³odziankowie,
Dzbany wokó³ zakr¹¿¹,
A¿ siê wszyscy w jednej chwili
W œnie g³êbokim pogr¹¿¹.
Koknesisa obudzi³o
Ko³ysanie pok³adu.
Dooko³a niebo, woda,
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Jeno ziemi ni œladu.
£eb mu pêka³, wstyd dopieka³,
Nie móg³ sobie wybaczyæ,
¯e siê tak niemieckim trunkiem
Da³ znienacka uraczyæ
I – chc¹c nie chc¹c – jako jeniec
Jechaæ musi do Niemiec.
Inni go uspokajali
Na tym statku s¹siedzi
Powiadaj¹, ¿e wraz z nimi
Kraj niemiecki odwiedzi.
Koknesis siê udobrucha³,
Przep³ynêli przez morze
I z inszymi wraz naukê
J¹³ pobieraæ w klasztorze,
Wszak¿e i w hrabiowskim zamku
Goœci³ patrz¹c ciekawie
I niejedn¹ kopiê skruszy³
Na rycerskiej zabawie.
Zdumiewa³a wszystkich jego
Si³a, zrêcznoœæ, ochota
I nie wiedzia³ nic, ¿e w Niemczech
Tkwi w zamkniêciu Laimdota.
Wreszcie, mo¿e mu zakonny
Opowiedzia³ braciszek,
¯e jest dziewczê z kraju Ba³tów
Za murami u mniszek,
Które m³ody graf chce noc¹
Wzi¹æ z klasztoru przemoc¹.
Przewiduj¹c, jakie losy
Siostrze jego zagro¿¹,
Postanowi³ j¹ Koknesis
Ustrzec przed tym wielmo¿¹.
Gdy u wrót klasztornych pozna³
Twarz Laimdoty poblad³¹,
Gniew ogarn¹³ go bez miary,
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Zmi³owanie przepad³o.
Run¹³ na zbójców jak burza,
Porozbija³ czerepy
I hrabicza upokorzy³
Za postêpek haniebny!

*     *     *

„Ojcze, ojcze, ³ódŸ wybuduj,
Matka ¿agiel szumi¹cy
Utka³a mi, bym poszuka³
Piêknej Panny Pó³nocy.

P³ynê dzieñ i nockê p³ynê,
Gdzie¿ tê Pannê znajdziemy?
Góra w morzu, a na górze
Miel¹ œnieg trzy stolemy.

„Mo¿eœcie, m³ynarze œniegu,
Zas³yszeli o Pannie?”
„Kurs na Pó³noc, okrêtnicy,
Utrzymujcie starannie!”

Jeszcze dzieñ i nockê p³ynê,
Nic nie widaæ nad g³êbi¹
Jeno górê, a na górze
Trzy stolemy lód r¹bi¹.

„Mo¿eœcie, rêbacze lodu,
Zas³yszeli o Pannie?”
„Kurs na Pó³noc, okrêtnicy,
Utrzymujcie starannie!”

Przez Pó³nocne p³yn¹c Morze
Tak œpiewali majtkowie,
Wreszcie – „Dalej nie znam drogi” –
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Stary szturman im powie.
Laczplesis na Bia³e Morze
Na korabiu swym dotar³,
Choæ do Niemiec siê wybiera³,
Bo tam by³a Laimdota;
Có¿, gdy wicher bezlitosny
Trafi³ mu siê od czo³a
I dalekie pr¹dy znios³y
Tak, ¿e b³¹dzi³ doko³a,
Jakby siê sprzysiêg³a na nich
Z³a potêga obrzyd³a,
Dniem i noc¹ oblega³y
Statek morskie straszyd³a.
Gêsta mg³a i noc g³êboka
Œwiat doko³a omroczy,
Ziarna gradu, œniegu p³aty
Niesie wicher z Pó³nocy.

Raptem na krawêdzi nieba
Zorza przetka odmêty
I ze œre¿ogi wychynie
Bia³y ¿agiel napiêty.
Ponad czarn¹ morza g³êbi¹
Polatuje i nagle
Przy samej burcie okrêtu
£ódŸ pojawi siê z ¿aglem.
Przy sterze ³odzi siedzia³a
Panna piêkna i jasna,
Okrêtników powita³a
Takie mówi¹c im has³a:
„Piêknej wys³ucha³am pieœni
I st¹d moje przybycie.
Jam Córa Pó³nocy – mówcie,
Czego sobie ¿yczycie?”
Oniemieli w pierwszej chwili,
Tak ich cud ten zaskoczy:
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Podziwiali okrêtnicy
Piêkn¹ Pannê z Pó³nocy.

Liczko bia³e i rumiane
Niczym zorza o wschodzie,
Oczy jak niebo Pó³nocy
Przy bezchmurnej pogodzie.
Poz³ocistych w³osów pukle
Okala³y ramiona,
Kibiæ œmig³¹ i wysmuk³¹ –
Têczy zwiewna opona.
Bia³a przez ramiê we³nianka
Mróz powstrzyma surowy,
Lecz na g³owie zamiast wianka
Szyszak jaœnia³ bojowy.
Broñ te¿ mia³a na dnie ³odzi
Wykowan¹ ze spi¿u:
Miecz i w³ócznia, ³uk i strza³y
Zielenia³y w pobli¿u.
Takaæ jest Pó³nocna Panna,
Baj¹ o niej bajarze,
Ona – zdaniem podró¿ników –
Wicher sprawia i burze,
Wzwy¿ siê wznosi na poduszce
Purpurowych ob³oków,
Gdzie sprawuje wielkie hufce
Dusz poleg³ych wojaków
I gdy ciskaj¹ w³óczniami
Ognistymi poprzez dwór,
P³osz¹ siê ludzie na ziemi
Mówi¹c: „Idzie wojna, mór!”

Pierwszy zabra³ g³os Laczplesis
I t³umaczyæ j¹³ pannie,
¯e ich wiatry tutaj goni¹
Przeœladuj¹c zach³annie,
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A ¿yczenie maj¹ takie,
By im Panna Pó³nocy
W powrotnej do domu drodze
Udzieli³a pomocy.
Córa Wiatru Pó³nocnego
Rzecze z trosk¹ niema³¹,
I¿ siê dot¹d nader rzadko
Okrêtnikom trafia³o
Powróciæ nie trac¹c ¿ycia
Z r¹k groŸnego rodzica.
Na szczêœcie jej ojciec w³aœnie
Œpi w zamczysku pod lodem,
A jest taki, ¿e gdy zaœnie,
Miesi¹c przeœpi z ok³adem,

Przeto najpierw na jej wyspie
Niech za³oga odpocznie,
Ona zasiê im we wszystkim
Dopomo¿e niezw³ocznie.
Skoro taka dobra rada,
To jej s³uchaæ wypada,
Panna ³ódŸ powiedzie przodem,
Okrêtnicy jej œladem.
Gdzie na skraju nieba dot¹d
Zorza sia³a iskrami,
Wielka wyspa siê wy³ania,
Naje¿ona górami.
Córa Wiatru ³ódŸ zatrzyma,
A z ni¹ statek na redzie,
Laczplesisa wraz z za³og¹
W g³¹b ostrowia powiedzie.
Tutaj – wielce zadziwieni –
Przewspania³y ujrz¹ gmach,
Który z najczystszego lodu
Mia³ wie¿yce, œciany, dach.
Jednak ich nie wprowadzi³a
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Do lodowej siedziby,
Bo tam zimno i srogiego
Ojca rozbudziliby.
Za rozleg³ym œnie¿nym polem
Smuga dymu dal bod³a,
Tam szerokim gestem d³oni
Goœci swoich powiod³a.
Uszli spory kawa³ drogi,
Ju¿ cieplejsze s¹ strony,
Œnie¿ne zmieni¹ siê roz³ogi
W ³¹kê, w ostêp zielony,
Wreszcie do ogrodu trafi¹
Miêdzy kwiatów festony.
Poœrodku ogrodu studnia
Mieœci³a siê s¹¿nista
Jak piek³o g³êboka, z której
Struga bi³a ognista.
Ogieñ ów ze œrodka ziemi
Wiecznie tutaj p³omienia³
I lodowej wyspy wnêtrze
W sad kwitn¹cy przemienia³.
Drzewa swe korony giê³y
Pod owoców ciê¿arem,
Szemrz¹ce strumienie bieg³y
Miêdzy leœnym obszarem.
¯ywinê widzieli wszelk¹,
Jaka b¹dŸ jest w przyrodzie,
Ptacy, leœny zwierz, byde³ko –
Pas³y siê na swobodzie.
Trzykroæ w³óczni¹ o brzeg tarczy
Zako³ace, zagada
I ze wszystkich stron siê zbiegnie
Piêdzimê¿ów gromada.
Byli to mieszkañcy Krañca,
S³udzy Panny Pó³nocy,
Przyj¹æ im kaza³a goœci
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I staraniem otoczyæ.
W namiocie zbytkownym rych³o
D³ugie sto³y nakryto,
Goœci uraczono uczt¹
Smakowit¹, obfit¹.
Córa Wichru Pó³nocnego
Wyg³odzonych w podró¿y
Czêstowa³a, nalewa³a
S³odkie piwo do kru¿y.
Potem, ju¿ w drugim namiocie
Poœcielono im ³o¿a
Miêkkie, by wypocz¹æ mogli
Po wêdrówkach przez morza.
Czas niema³y w tym ogrodzie
Prze¿y³ junak z za³og¹,
Op³ywaj¹c w moc dostatków
Wszyscy czuli siê b³ogo,
Nie myœleli, ¿e powrotn¹
Czas wyruszyæ ju¿ drog¹.
S³oñca tam nie ogl¹dali,
Do³¹czali noc do dnia,
Bowiem w ogrodowej dali
Jak ogromna pochodnia
Przez calutki czas siê pali³
Niegasn¹cy s³up ognia.

Wreszcie ockn¹³ siê Laczplesis
Prosz¹c Pannê goœcinn¹,
By puœci³a ich, wskaza³a
Drogê w stronê rodzinn¹.
Córka Wichru mu przyrzek³a
W p¹æ wyprawiæ gromadê,
Jednak, jeœli przyj¹æ zechc¹
Po¿yteczn¹ jej radê,
Niechaj nie próbuje czasem
P³yn¹æ znów na okrêcie
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Starym szlakiem, gdzie wrogowie
Nañ czatuj¹ zawziêcie.
Lepiej mu okrê¿n¹ drogê
Do ojczyzny podpowie –
Choæ obfituj¹c¹ w strachy,
Nie znaj¹ jej wrogowie.

Wielk¹ psiog³owców krainê
Musi pierwej okr¹¿yæ,
By najdalszym skrajem ziemi
W stronê domu pod¹¿yæ.
Psiog³owcy, co psie ³by wznosz¹
Nad postaci¹ cz³owiecz¹,
Miêso wszak surowe jedz¹
I gor¹c¹ krew ch³epcz¹.
Polowaæ zwyk³y na ludzi:
Ca³¹ sfor¹ gromadn¹
Po œladach biec i rozdzieraæ,
Jeœli kogoœ dopadn¹,
Lecz siê dadz¹ wywieœæ w pole
Temu, który siê obu³
Odwracaj¹c swe posto³y
Zapiêtkami do przodu.
Dalej zaœ, na skraju ziemi
Przemieszkuje w jaskini
Drobny ludek, co nikomu
Szkód nijakich nie czyni.
S³oñce ma tam swe ogrody,
Z których rankiem wybiega,
A niebo tak nisko zwisa,
¯e cz³ek d³oni¹ dosiêga.
Przeto o porannej porze
Kryæ siê trzeba do pieczar,
Bo inaczej – nie daj Bo¿e! –
Cz³ek siê ¿ywcem upiecze.
W owym kraju nie uœwiadczy
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Pó³ki ani ³y¿nika,
£y¿ki zaraz po jedzeniu
Za chmurkê siê zatyka,
Tak¿e kijanki po praniu –
To panieñska praktyka.
Wzd³u¿ krawêdzi ziemi p³yn¹c
Gwiazd nie ujrzysz na niebie,
Jeno morze nieskoñczone
W ciemnoœci siê kolebie.
S³ynna góra diamentowa
Tam siê wznosi wprost z morza,
Jej wierzcho³ek widaæ z dala
Migoc¹cy jak zorza.
Laczplesisowi wypadnie
Górê z bliska omin¹æ,
Lecz nikt niechaj nie próbuje
Na jej œciany siê wspinaæ,
A¿ znów niebo zajaœnieje,
Zalœni dzieñ nad g³êbin¹.
Przed oczyma ich daleko
Zarys jawi siê l¹du
Samotnego, kusz¹cego,
Bogatego z wygl¹du.
Niechaj za nic siê nie wa¿¹
Szukaæ drogi tamtêdy:
Wyspa tak¹ ma naturê,
¯e przyci¹ga w te pêdy
Wszystkie statki, wszystkie ³odzie
Przywi¹zuj¹c jak lin¹
I ju¿ siê nie oswobodzi
Ten, co do niej dop³yn¹³.
On jednak¿e, gdy nie straci
W przeciwnoœciach rozs¹dku,
Wyprowadzi z mórz Pó³nocy
Statek w pe³nym porz¹dku.
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Laczplesis Pó³nocnej Pannie
Podziêkowa³ serdecznie,
Zwo³a³ za³ogê, by w drogê
Wyruszali koniecznie.
Nie chcia³o siê im na nowo
¯eglowaniem siê trudziæ,
Lecz Pó³nocna Panna powie,
¯e wnet ojciec siê zbudzi.
Wówczas ju¿ za póŸno bêdzie,
Rady sobie nie dadz¹.
Przeto wszyscy siê w poœpiechu
Na wybrze¿e udadz¹,
Gdzie sta³ okrêt – ¿adne go siê
Nie ima³o zniszczenie,
Lecz ju¿ z lodowego zamku
Dobiega³o dudnienie,
Lodu zwa³y i l¹d ca³y
Przeniknê³o wskroœ dr¿enie.
Córka Wichru zawo³a³a:
„Uciekajcie, wêdrowcy,
Ojciec w³aœnie siê obudzi³,
Idzie burza z Pó³nocy!”
Okrêtnicy umiejêtnie
¯agle z rei zewlek¹,
Z pierwszym pó³nocnym podmuchem
Ujd¹ w morze daleko;
Jednak¿e wiatr w krótkiej chwili
Przeobrazi³ siê w wycie,
Zakot³uje œnie¿na zamieæ,
Przebudzi³ siê Mroziciel!
¯eglarze w œmiertelnym strachu
Z wytê¿enia a¿ mdlej¹,
Byle schroniæ siê co prêdzej,
Z ¿yciem ujœæ przed zawiej¹.
Chwiejba raz za razem ciska
Sko³atany ich statek
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I za³oga zguby bliska
By³a ju¿ na ostatek.
Do zatoczki w jakimœ l¹dzie
Zapêdzi³a ich fala,
W pierwszej chwili ka¿dy s¹dzi,
¯e ju¿ los ich ocala,
Jako¿ tu niebezpieczniejszej
Mieli za¿yæ goœciny,
Burza bowiem ich zagna³a
Do Psiog³owców krainy.
Ucich³ sztorm i wkrótce morze
Wyg³adzi³o siê zgo³a,
Okrêtnicy okolicê
Badaæ jêli doko³a.
Statek ucierpia³ niema³o
Borykaj¹c siê z burz¹,
Opatrzyæ go wypada³o
Przed kolejn¹ podró¿¹.
Jak okiem siêgn¹æ – pustkowie,
W którym ¿ycie wygas³o,
Jeno pod omsza³¹ gór¹
Stado renów siê pas³o.
Dopóki sternik z za³og¹
£atanin¹ siê bawi³,
Laczplesis z towarzyszami
Na reny siê wyprawi³.
¯ywili w sercu nadziejê,
¯e w tym pustym zaciszu
Psiog³owcy nie zauwa¿¹
Pojawienia przybyszów.
Ledwie podejdzie pod górê
Laczplesis wraz z zastêpem
I sztuk kilka znajd¹, które
U³o¿yli oszczepem,
I ju¿ mieli kordelasem
Smakowite ci¹æ po³cie,
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Gdy straszliwy ryk nape³ni³
Te bezludne manowce
I z jaskini jakiejœ w górze
Wyskoczy³y Psiog³owce.
Migiem zewsz¹d ich otocz¹
Chciwe mordu zastêpy
I nie daj¹c oprzytomnieæ
Rozedr¹ ich na strzêpy.
Jeno sam Laczplesis w³óczni¹
Odpiera³ ich zapêdy,
Na wsze strony bod¹c ¿wawo
Napastników k³ad³ rzêdy.
Ci jednak¿e z zajad³oœci¹
Psi¹ obskocz¹ go wokó³
Zatapiaj¹c k³y raz po raz
W jego lêdŸwiach i w boku.
Marny by³by los junaka
Walcz¹cego samotnie,
Szczêœciem myœl nie byle jaka
Oœwieci³a go lotnie,
Gdy zobaczy³, ¿e z pieczary
¯aden wiêcej nie wybieg³,
Zebra³ si³y i natychmiast
Znalaz³ siê w ich siedzibie.

Teraz stoj¹c w w¹skim przejœciu
£acno móg³ siê pokusiæ,
¯eby swoich przeœladowców
Do ucieczki przymusiæ.
Zobaczywszy to, Psiog³owce
Wrzask uczyni¹ za¿arty
I za¿yj¹ sztuki, której
Baæ siê móg³ nie na ¿arty.
Ciê¿kie g³azy pod jaskiniê
Przytacza³y gromadnie,
A¿ wszystkie do niej otwory
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Zawalily dok³adnie.
Tak Laczplesis uwiêziony
Zosta³ niczym w grobowcu,
Muru zasiê z drugiej strony
Strzeg³y warty Psiog³owców.

Czas w czekaniu na myœliwych
Okrêtnikom siê d³u¿y³,
Brzeg, do którego przybili,
Nic dobrego nie wró¿y³.
Na wyporz¹dzonym statku
P³ynêliby z ochot¹,
Có¿, gdy ¿aden z towarzyszy
Nie pokaza³ siê dot¹d.
Zw³aszcza o los Laczplesisa
Turbowali siê mocno,
Bowiem nie wiedzieli zgo³a,
Co bez niego tu poczn¹.
Raptem „Jest, jest nasz Laczplesis!”
Szturman krzyknie gromadzie
I Laczplesis wkrótce potem
Znalaz³ siê na pok³adzie.
Wpierw od brzegu odbiæ kaza³
Energicznie i œmia³o,
Po czym za³odze opowie,
Co myœliwych spotka³o.
Sam ocala³ dziêki temu,
¯e zwiedzaj¹c pieczarê
I macaj¹c ska³y, w¹sk¹
Znalaz³ poœród nich szparê,
Któr¹ swoj¹ ciê¿k¹ w³óczni¹
¯³obi¹c w trudzie mozolnym
Po wielu dniach na œwiat wyszed³,
¯eby poczuæ siê wolnym.
Och³apy z uczt po jaskini
Zakamarkach siê kry³y
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I tylko ¿ywi¹c siê nimi
Podtrzymywa³ swe si³y.
Na tê stronê gór baczenie
Zaniedba³y Psiog³owce,
Przeto móg³ niepostrze¿enie
Ujœæ przez skalne manowce.

D³ugo przez dalekie morze
Wiód³ Laczplesis swój statek,
A¿ nakoniec wyl¹duj¹,
Gdzie by³ ziemi ostatek.

Ziemia podañ i pami¹tek
Z dawien dawna w snach bliska,
Wschód – têsknoty prapocz¹tek,
Ludów œwiêta ko³yska!
Ziemia z niebem tu siê sprzêg³a
I przy w¹skim przepuœcie
Do wrót nieba – tutaj piek³a
Rozwar³y siê czeluœcie.
Synowie Perkona z³oto
Dniem i noc¹ tu kuj¹,
Zasiê córy S³oñcepani
Z³ote jab³ka hoduj¹.
Sama Saule w diamentowej
£odzi spêdza tu noce,
A gdy rankiem ze snu wstanie,
£ódŸ siê pusta chyboce.
O poranku S³oñcepani
W morzu konie swe p³awi,
Sama siedzi na góreczce
I lejcami siê bawi.
Mieszkañcom ziemskiego krañca
Ka¿dy dzionek siê chwali,
¯yj¹ jak niewinna dziatwa,
Z³a od wieków nie znali.
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Bo¿yce, s³oneczne panny
Udzia³ w losach ich bior¹,
Strzeg¹ od z³ych duchów z³oœci,
W ¿yciu s³u¿¹ podpor¹.
Laczplesis ze sw¹ dru¿yn¹
D³ugo stron tych doœwiadczy³,
Wiele piêknych dzionków prze¿y³,
Dziwów moc siê napatrzy³.
Lud tutejszy na wyprzódki
Okazywa³ im wzglêdy,
Po osobliwoœciach kraju
Oprowadza³ ich wszêdy.
Do ogrodów z³otych S³oñca
Wejœæ im jednak nie dano:
Nie ustoi wzrok cz³owieka
Przed zamieci¹ œwietlan¹.

Wspomni junak po raz drugi,
¯e szlak czeka go d³ugi,
Przeto kiedy S³oñcepani
W pewien jasny dzieñ wsta³a
I na z³otym swym rydwanie
Pod strop nieba wjecha³a,
On, by chmur nie bod³y maszty,
Pok³ad nimi wymoœci
I za krañcem nieba – ziemi
Ruszy³ w morze ciemnoœci.
Mrok tu gêsty by³ na tyle
Jak w czeluœci podziemnej,
Okrêtnicy nie zdo³ali
Dostrzec siebie wzajemnie.
Wreszcie w niezmierzonej dali
Coœ zab³ys³o ich oczom,
Statek przeto skierowali
Wprost ku owym roztoczom.
A¿ naprzeciw siebie górê
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Diamentow¹ zobacz¹:
Wokó³ mrok otula³ œciany,
Zaœ wierzcho³ek – Orientu
S³oñcem zdawa³ siê zalany,
Blaskiem z³ota, diamentów.
Szturman wyrzuci³ kotwicê,
Na brzeg zesz³a za³oga,
Poci¹ga³a ich na szczycie
Jaœniej¹ca œre¿oga.
Laczplesis im nie pozwoli³,
Lecz ciekawoœæ przemo¿e;
Jeden wspi¹³ siê i zawo³a³:
„Jak tu piêknie, mój Bo¿e!”
I w tej chwili znikn¹³ raptem,
Jakby zmiot³o go wiatrem.
Po tym pierwszym wspi¹³ siê drugi,
Te¿ zawo³a³ pochopnie:
„Jak tu piêknie, mi³y Bo¿e!”
I podzia³ siê podobnie.
Nie wiedz¹c, co siê takiego
Przydarzy³o dwóm zbiegom,
¯eglarze na d³ugiej linie
Uwi¹zali trzeciego.
Podobnie krzykn¹³ na górze:
„Jak tu piêknie, mój Bo¿e!”
I ju¿ znikn¹æ mia³, na tamtych,
Opieraj¹c siê wzorze.
Wypad³o przeto dru¿ynie
W dó³ go œci¹gn¹æ na linie,
Lecz nie zd¹¿y³ towarzyszom
Opowiedzieæ ni s³owa,
Odt¹d wielkie ich zdumienie
Budzi³ jako niemowa.
Laczplesis tedy pod gór¹
Czasu wiêcej nie traci³,
Op³yn¹³ j¹ wkr¹g, a¿ znowu
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Œwiat³o dzienne zobaczy³.
¯adne siê odt¹d przeszkody
Nie zdarzy³y po drodze,
Niebo czyste i pomyœlny
Wiatr – sprzyja³y ¿egludze.
Teraz siê wszyscy kolej¹
Ba³tyk ujrzeæ spodziej¹,
Ale raz o ranku mglistym
Mg³a rozproszy siê wokó³,
Ujrz¹ kszta³t nieznanej wyspy
Nader mi³y z widoku.
Wnet po³apie siê Laczplesis,
¯e to ostrów przeklêty,
Co jak Panna powiada³a,
Œci¹ga do siê okrêty.
Rozporz¹dzi³ wiêc dru¿ynie –
Niech od wyspy precz p³ynie.
Pró¿no jednak, bowiem statek
Jak ci¹gniony na wêdzie
Zbli¿a³ siê, a¿ na brzeg wyspy
Wlecia³ w strasznym rozpêdzie!
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PIEŒÑ PI¥TA

Na wyspie zaczarowanej

Trzy biesy

Stara wiedŸma

B³ystka

Laimdota i Koknesis

Spotkanie

Pomyœlny powrót do ojczyzny
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Skoro ju¿ B³ystka raz zdo³a³a
Roz³¹czyæ parê kochanków,
Spokoju odt¹d nie zazna³a,
BruŸdzi³a im bez ustanku.
Polatywa³y nad wyspami
We dwójkê ze star¹ jêdz¹,
A¿ nawa³nic¹, wichrem srogim
NiedŸwiedziobójcê zapêdz¹
Na nieznajomy szlak pó³nocny,
Gdzie nie unikn¹³by zguby,
Gdyby ¿yczliwa Siewierzanka
Przejœæ nie pomog³a przez próby.
Tu zasiê – nikt nie zgadnie, kiedy
Nowe spotkaj¹ ich biedy.

Gdy z pierwszej trwogi na zaklêtej
Wyspie och³on¹ ¿eglarze,
Ich oczom siê na brzegu mnóstwo
Statków, ³ódeczek uka¿e,
Co przep³ywaj¹c mimo, w ró¿nej
Przywêdrowa³y tu porze
I tkwi³y niczym przygwo¿d¿one,
Op³ukiwane przez morze;
Majtkowie cisi, nieruchomi
Le¿eli niczym kamienie
I nic tu nie zdradza³o ¿ycia,
Szelest najl¿ejszy ni drgnienie.
Jedynie œcie¿ka z lasu bieg³a,
Do niej zaœ pomost nad wod¹
Wiod¹cy do budynku, który
Dobr¹ siê zdawa³ gospod¹.

Laczplesis wraz z okrêtnikami
Uczyni¹ rum na pomoœcie,
Lecz wewn¹trz domu ¿ywej duszy
Nie dopatrzyli siê goœcie.
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Wszak zamieszkana by³a chyba
Ta osobliwa siedziba:
Jedzeniem zastawiono sto³y
I napitkami w wyborze,
Pos³ania miêkkie na wêdrowców
Czeka³y w drugiej komorze.
Nie wiele myœl¹c okrêtnicy
Zasiêd¹ ¿wawo do jad³a,
A po wieczerzy nas spoczynek
W poœcieli braæ siê pok³ad³a.
Wówczas napomkn¹³ im Laczplesis,
¯e siê tak czyniæ nie godzi –
U wrót ktoœ niechaj pe³ni stró¿ê
I dom po nocy obchodzi.
Wszyscy prosili jednym g³osem,
¯eby wyznaczy³ siê pierwszy,
Bo tacy s¹ umordowani,
¯e nikt do ranka nie zdzier¿y.
Laczplesis wypróbowa³ orê¿,
Wyszed³ i stan¹³ na moœcie.
D³ugo dŸwiêk znik¹d nie dochodzi³
Poœród ogólnej cichoœci.
A¿ o pó³nocy rumak z jeŸdŸcem
Zadudni³ w lesie po œcie¿ce.
Koñ stan¹³ przy krawêdzi mostu
I dalej nie chce iœæ drog¹,
A¿ krzykn¹³ jeŸdziec rozgniewany:
„Co jest? Czy¿byœ siê ba³ kogo?
Daleko, na Pó³nocnym Morzu
Ktoœ móg³by czo³a mi stawiæ,
Za m³ody wszak, nie dorós³ jeszcze,
By siê przede mn¹ pojawiæ.”
„Na pró¿no che³pisz siê, pokrako –
Laczplesis z mostu zawo³a –
Doros³em ju¿ i teraz w³aœnie
W spotkaniu stawiê ci czo³a!”
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JeŸdzie, a by³ nim bies trójg³owy,
Zazgrzyta gêb¹ stuzêbn¹:
„Je¿eliœ ten, co zadar³ zwierza,
Popróbuj zmierzyæ siê ze mn¹!”
Na œrodek wyspy przejd¹, w stronê
Drzewami gêsto pokryt¹.
Rzek³ jeŸdziec: „WeŸ ten las i zdmuchnij,
Bêdziem mieæ ziemiê ubit¹.”
Laczplesis na to: „Masz trzy gêby,
Czemu¿ tak ma³¹ ochotê?”
Bies dmuchn¹³ i las na trzy wiorsty
Leg³ dooko³a pokotem.
Po czym w policzek junakowi
Wymierzyæ taki cios zd¹¿y³,
¯e siê Laczplesis po kolana
W twardy grunt wyspy pogr¹¿y³.
Lecz jednoczeœnie ciê¿kim mieczem
Biesowi sprawi³ tak srogi
Szwank, ¿e siê jedna z g³ów potwora
Wnet potoczy³a pod nogi.
Bies umia³ broniæ siê nieszpetnie,
Jednak Laczplesis mu sprosta³,
Wkrótce mu drugi ³eb obetnie
I ten, co jeszcze pozosta³.
Odci¹gn¹³ z drogi jeŸdŸca z koniem
I ukry³ w lesie na stronie.
Po czym spokojnie do dom wróci³,
Kolczugê zdj¹wszy leg³ w poœciel.
Do rana nikt nie niepokoi³
Podró¿nych w domu przy moœcie.
Nazajutrz znowu jedz¹ pij¹,
A¿ miód po brodzie im ciecze,
Z nastaniem nocy – Laczplesisa
Prosz¹, by znowu mia³ pieczê.
Laczplesis znów opatrzy³ zbrojê,
Na stare uda³ siê miejsce,
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Znów o pó³nocy groŸny jeŸdziec
Zadudni³ w lesie po œcie¿ce.
Jad¹c rozmawia³ sam ze sob¹:
„Gdzie¿ mój braciszek przebywa?
Czy¿by NiedŸwiedziobójca wczoraj
Na wyspie go tu przydyba³?
Nie, nie ma w œwiecie takiej mocy,
By go przywiod³a z Pó³nocy.”
„Na pró¿no s¹dzisz tak, pokrako! –
Laczplesis z mostu zawo³a:
– Jest tu d³oñ, co twojemu bratu
Wszystkie trzy g³owy uciê³a!”
JeŸdziec, co by³ a¿ szeœciog³owy,
Rzecze zgrzytaj¹c ze z³oœci:
„Skoroœ ty zabi³ mego brata,
Ja na proch zmielê twe koœci;
Tchu nabierz, zdmuchnij las doko³a,
Byœ mia³ gdzie stawiæ mi czo³a!”
„Masz szeœæ gardzieli – rzek³ Laczplesis –
Tchu by za wiele ci zbieg³o?”
Bies dmuchn¹³ raz i szeœæ wiorst lasu
Doko³a równo poleg³o.
Po czym wymierzy junakowi
Taki policzek, ¿re snadnie
Laczplesis siê po same biodra
W twardy grunt wyspy zapadnie,
Lecz równoczeœnie ciê¿kim mieczem
Dwa ³by biesowi usiecze.
D³ugo zmagali siê ze sob¹,
Wszak mu Laczplesis podo³a³
I razem ze wszystkimi koñmi
Ukry³ go w lesie opodal.
Do domu wraca³ dysz¹c ¿mudnie,
A wsta³ dopiero w po³udnie.
Na trzeci¹ nockê te¿ obieca³
Pilnowaæ domu od wroga,
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Jednak¿e kaza³, by tym razem
Ca³a czuwa³a za³oga.
A nu¿ zmuszeni bêd¹ wszyscy
W tê noc udzieliæ wyrêki,
Przeto niech owo zwierciade³ko
W porê mu w³o¿¹ do rêki.
Po czym Laczplesis nala³ wody
Do glinianego naczyñka,
Postawi³ je przy zwierciade³ku,
Które mu da³a boginka.
„Jeœli do rana – rzek³ za³odze –
Woda w nim bêdzie przeŸrocza,
Niech pozostaj¹ bez obawy,
Bo mu odsieczy nie potrza,
Lecz jeœli nagle ujrz¹ noc¹,
Jak woda w krew siê przemienia,
Natychmiast niech na wyspê œpiesz¹
Poprzeæ go si³¹ ramienia!”
Laczplesis opatrzywszy zbrojê
Na moœcie pe³niæ j¹³ stró¿ê,
Z pó³noc¹ siê bies trzeci straszny
Dziewiêciog³owy uka¿e.
Koñ przed pomostem stan¹³ dêba,
Zachrapa³, wst¹piæ siê wzdraga,
JeŸdziec ofukn¹³ go ze z³oœci¹:
„Co ci jest? Nie masz tu wroga,
Gdyby nadjecha³ sam Laczplesis,
Bracia by o tym wiedzieli.”
„On tu we w³asnej jest osobie,
Chce, ¿ebyœ los ich podzieli³.
Tu, na tym miejscu czeka na ciê,
Gdzie obu zabi³ ich wczora” –
Tak wo³a³ z pomostu Laczplesis,
W gniew wprowadzaj¹c potwora.
„Skoroœ ty zabi³ moich braci,
Wy¿³opiê z ciebie krew wszystk¹, –
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Staw czo³a, zdmuchnij las doko³a,
¯ebyœmy mieli boisko!”
„Masz dziewiêæ g¹b – Laczplesis rzecze –
Czy¿byœ na pró¿no siê chwali³?”
Bies dmuchn¹³, jakby d¹³ huragan –
Dziewiêæ wiorst lasu obali³.
Po czym mu zada³ uderzenie,
Co niejednego zmog³oby,
I nasz bohater w tward¹ ziemiê
Pogr¹¿y³ siê do po³owy,
Lecz jednoczeœnie zamaszyœcie
Uci¹³ biesowi trzy g³owy.
D³ugo zmagali siê i coraz
S³absze ich by³y zamachy:
Biesowi jeden ³eb pozosta³,
Junak tkwi³ w ziemi po pachy.
Spodziewa³ siê, ¿e towarzysze
Zgodnie z umow¹ pomog¹,
Ale w pobli¿u z towarzyszy
Widaæ nie by³o nikogo.
Wszyscy jak jeden m¹¿ posnêli
Wzgardziwszy jego przestrog¹.
Przeto bu³awê sw¹ Laczplesis
Zakrêci³ z wszystkich si³, i¿by
Przez wiorsty trzy poszybowa³a
I oknem wpad³a do izby.
Na huk ten wszyscy okrêtnicy
W pop³ochu stan¹ na nogi:
Podbiegli do wró¿ebnej czary –
Krwi by³a pe³na po brzegi!
Co prêdzej wiêc gromada ruszy
W g³¹b wyspy szukaæ kolegi.
I nim go bies po czubek g³owy
Wbije sw¹ piêœci¹ zajad³¹,
Zd¹¿yli daæ bohatyrowi
W d³oñ Ska³oró¿ki zwierciad³o.
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Bies wlepi³ wzrok, na ziemiê run¹³
I w takiej stê¿a³ postaci,
Wtedy dopiero Laczplesisa
Pod rêce dŸwign¹ kamraci,
A kiedy wsta³, biesowi mieczem
Ostatni¹ g³owê usiecze.
Za lekkomyœlnoœæ wszak¿e ostro
Pogada sobie z za³og¹,
Doda³, ¿e odt¹d ca³ej wyspy
Panami nazwaæ siê mog¹,
Wpierw jednak niechaj j¹ obejd¹
Sprawie przyjrzawszy siê wszelkiej,
Nu¿ kryj¹ siê tu sojusznicy
Braciszków trójki diabelskiej?

Po paru dniach ju¿ wypoczêty
Junak ¿eglarzy zawo³a
I w³aœnie z tym zamiarem zaczn¹
Zwiedzaæ kraj ca³y doko³a.
Kiedy przez gêsty bór przebrnêli,
W dolinê trafi¹ przecudn¹,
Gdzie by³a studnia, zdrój przejrzysty
I bujna jab³oñ nad studni¹.
Do niej pospiesz¹ okrêtnicy
Chc¹cy ugasiæ pragnienie,
Jednak¿e Laczplesis stanowczo
Ich od tej studni od¿enie,
Trzema ciosami miecza trójk¹t
W ocembrowanie jej werznie,
We mgnieniu oka czysta woda
W krew siê jak gdyby przedzierzgnie
I z wnêtrza studni da³ siê s³yszeæ
Jêk – ani chybi ktoœ kona,
Ws³uchali siê – i jeno cisz¹
S³ychaæ, co wraca, sp³oszona.
Wyprzejrzyœcia³a woda w studni,
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Jak bursztyn zalœni przyjazna.
Laczplesis rzek³, ¿e teraz da siê
Piæ – i nikt szkody nie zazna.
Jab³oñ, co ros³a ko³o studni,
Plonem ich kusi, poskocz¹
Przeto, gdy wody siê napili,
Rwaæ kraœne jab³ka ochoczo.
Krzykn¹³ Laczplesis marynarzom –
Niech jab³ek tkn¹æ siê nie wa¿¹.
Podszed³ i mieczem siê zamierzy³,
Chwila – i drzewu cios zada,
Lecz z wnêtrza: „Nie tnij, Laczplesisie!”
G³os wylêkniony zagada.

Stropi³ siê i odst¹pi³ nieco
Od roz³o¿ystej jab³oni,
Co piêkn¹ i m³od¹ dziewczynê
We mgnieniu oka ods³oni.
Burza siê w nim rozpêta sroga,
Kiedy zobaczy³ dziewczynê:
Rozpozna³ B³ystkê – swego wroga
I wszystkich nieszczêœæ przyczynê!
Do nóg mu pad³a, b³agaj¹ca,
By jej wys³ucha³ do koñca.
Ona odpokutuje zbrodnie,
Wszystkie wyjawi pod³oœci,
Do koñca ¿ycia obiecuje
¯adnej nie czyniæ mu z³oœci.
Choæ nie ze wszystkim daj¹c wiarê,
Junak oszczêdzi³ j¹ przecie.
Pogromca biesów, wielkoludów
Krzywdy nie sprawi kobiecie.
Wówczas przyzna³a mu siê B³ystka
Do czynów z³ych i forteli,
Jakie z Kangarem w tajnej zmowie
Na zgubê jego powziêli;
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Podstêpem wywabili z domu
Wraz z Koknesisem Laimdotê,
Ale druh jego i wybranka
Ustrzegli serca prostotê.
WiedŸma zaœ – Laczplesis w Czeluœci
Zdo³a³ siê przyjrzeæ tej babie –
Zaczarowa³a piêkn¹ wyspê,
By przyci¹ga³a korabie;
Zb³¹kanych ró¿d¿k¹ sw¹ przemieni
W stertê nieczu³ych kamieni.
Trzy biesy, które tu pokona³,
Byli to wiedŸmy synale:
Ich to w dworzyszczu przy pomoœcie
Goœciæ przywyk³a wspaniale,
Nieraz ich nawiedza³a chêtka
Ludzkim siê miêsem uraczyæ,
Wówczas rozbitków o¿ywia³a,
By jad³o synkom przysmaczyæ.
Gdy ich u³o¿y³ po kolei,
Pobieg³a wœciek³a na ³¹kê
I w studniê na niej siê przemieni,
B³ystka zaœ obok – w jab³onkê.
Gdyby napili siê ze studni,
Nim ci¹³ w ni¹ mieczem Leczplesis,
Wówczas w mêczarniach przeraŸliwych
Œmieræ by niechybn¹ ponieœli.
Sama siê œmierci doczeka³a,
Gdy miecz zab³ysn¹³ nad studni¹,
B³ystkê by spotka³ los podobny,
Ale zmi³owa³ siê nad ni¹.
„Wygra³eœ wojnê, Laczplesisie” –
Wzruszonym g³osem obwieœci:
„Perkon ciê strze¿e i bogowie
Od biesów, zbójców napaœci,
Lecz powa¿niejszych prac od ciebie
Ojczyzna mi³a dziœ czeka,
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Wróg j¹ pustoszy, a przed tob¹
Wci¹¿ jeszcze droga daleka!
Powracaj, broñ ojcowskiej chaty,
Od wroga ¿¹daj zap³aty!
Jak chêtnie wspar³abym ciê, gdyby
Zbawiæ mnie mog³a ochota
I równie czyst¹ mia³a duszê
Jak twa nadobna Laimdota.
Lecz kto by z diablich ³ap wydêbi³
Kontrakt na s³u¿bê dlañ wieczn¹,
Który w porywie namiêtnoœci
Krwi¹ podpisa³am serdeczn¹?”
I w d³oniach twarz zwodnica p³ocha
Ukrywszy, gorzko zaszlocha.
Teraz nie w¹tpi³ ju¿ Laczplesis,
¯e szczery by³ jej ¿al wszystek;
Przypomnia³ sobie mimochodem
Pergaminowy ów œwistek,
Który przypadkiem na pami¹tkê
Pochwyci³ w Diablej Czeluœci,
Ze statku przynieœæ go poleci³
I do r¹k B³ystce upuœci.
Ledwie ujrza³a, zawo³a³a,
Z wielkiej radoœci poblad³a,
Raz jeszcze w przyp³ywie wdziêcznoœci
Do stóp junaka upad³a:
„Przez ca³e ¿ycie, bohatyrze,
Bêdê s³u¿y³a ci szczerze,
Wolnoœæ mi da³eœ ow¹ kart¹,
Wyrwa³eœ z diablich pazurów
Cyrograf, który podpisa³am
Sama, gdym bieg³a na dwór ów.
Teraz go podrê w³asnorêcznie
I bêdê z równ¹ ochot¹
Dopóki ¿ycia – czyniæ dobro,
Z jak¹ czyni³am z³o dot¹d!”
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B³ystka ze studni po tych s³owach
Wyjê³a ró¿d¿kê niewielk¹,
Któr¹ budzi³a ludzi wiedŸma,
By daæ ich poŸreæ synalkom.
Teraz zaœ B³ystka wstêpowa³a
Na wszystkie czó³na i kogi,
Le¿¹cych ró¿d¿k¹ dotyka³a,
Wnet siê zrywali na nogi.
Wszystkim zdawa³o siê, ¿e jedn¹
Nockê przespali, wiêc rzesz¹
Doko³a wyspy na przechadzkê
¯wawo i raŸnie poœpiesz¹.
Jakie¿ maluje siê zdumienie
Laczplesisowi na twarzy,
Kiedy Laimdotê z Koknesisem
Zobaczy poœród ¿eglarzy!

*     *     *

Laimdota z Koknesisem, d³ugo
P¹æ odbywaj¹c z klasztora,
Ujrz¹ nareszcie, jak siê morze
Przed ich oczyma otwiera;
Kogê tu jak¹œ upatrzyli
Zdatn¹ do d³ugiej ¿eglugi,
¯eglarze kupi¹ zamierzali
Z Niemiec na obce wieŸæ brzegi
A tak¿e nad Daugawê, w nowy
Gród, co wzi¹³ imiê od Rygi.
Sposobnoœæ mieli wiêc oboje
O grodzie tym siê dowiedzieæ,
A tak¿e o najbli¿szych swoich,
Jako im teraz siê wiedzie.
Pragnêli przeto na ojczyŸnie
OdnaleŸæ siê w oka mgnieniu,
Jednak¿e nie s¹dzono rych³o
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Ziœciæ siê temu pragnieniu;
Jak Laczplesisa – stara wiedŸma
Wichrem ich gna³a skroœ morza
I z morskich szlaków na nieznane
Wyko³owa³a bezdro¿a.
Gdy siê ju¿ doœæ nako³owali,
W pogodny dzionek dostrzeg¹
Na skraju nieba wyspê cudn¹
I raŸnie rusz¹ ku brzegom.
Statek zbli¿aj¹c siê do wyspy
Mkn¹³ jakby gna³a go burza,
A¿ na ostatek wry³ siê dziobem
Jak insze – w piasek wybrze¿a.
Naprzeciw okrêtnikom wysz³a
Starka, przychylna im dosyæ,
By ich pod strzechê i do sto³u
Zastawionego zaprosiæ.
Po czym na statek powrócili,
Na którym zaœnie braæ wszystka
Snem sprawiedliwych a¿ do chwili,
Gdy rozbudzi³a ich B³ystka.

Jak wypowiedzieæ ich uczucie,
Gdy siê przyjaciel odzyska³!
Z ufnoœci¹ przylgnie doñ Laimdota,
Koknesis d³ugo d³oñ œciska³.
Dopiero, kiedy och³onêli,
Ka¿dy z osobna wspomina³
Swoje wêdrówki, tarapaty
Na morzach, w obcych krainach.
Laczplesis siê wobec przyjació³
Zby³ nieufnoœci ostatniej,
Znów poprzysiêgli jak przed laty
Do koñca sprawy strzec bratniej.
Jedynie B³ystce na uboczu
Ozwaæ siê s³owem wstyd wadzi³,
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A¿ j¹ Laczplesis wzi¹³ za rêkê
I wœród przyjació³ posadzi³,
Co powrót swój do ¿ycia ninie
Tej zawdziêczali dziewczynie.
Przeto wielekroæ dziêkowali
Wspó³biesiadnicy jej raŸni,
Prosz¹c j¹ równie¿, by zechcia³a
Ufaæ ich szczerej przyjaŸni.
B³ystka im w zamian poprzysiêg³a
Dochowaæ wiary sumiennie
I odt¹d w dobrej i z³ej doli
Trzymaæ ich stronê niezmiennie.

Od dawna znana by³a B³ystce
Owa kraina wspania³a.
Dla towarzyszów Laczplesisa
Na przewodniczkê siê zda³a.
Ziemia rodzi³a tu obficie,
Dopisywa³a pogoda.
Dla wielu spoœród okrêtników
Uchodziæ by³o st¹d szkoda.
Laczplesis wyspy by³ zdobywc¹,
On tutaj zwierzchnoœæ stanowi³,
Czas jakiœ przeto wypada³o,
A¿eby na niej zabawi³,
Nim ³ad ustal¹ i nastêpcê
Znajd¹ dlañ na tej wysepce.
Odt¹d w domostwie przy pomoœcie
Przyjació³ widaæ ju¿ czwórkê,
B³ystka jak w³asnych dziesiêæ palców
Zna³a tu ka¿d¹ komórkê.
Skarby im pokaza³a wielkie
Poukrywane w alkierzach
Oraz piwnice, gdzie obficie
Mieœci³ siê trunek i œpy¿a.
Wabi³a naszych s³awnych ziomków
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Owa kraina szczêœliwa,
Wszak¿e im nie s¹dzone by³o
B³ogiego wczasu za¿ywaæ:
Oczom marzy³a siê ojczyzna,
W bój za ni¹ werbel serca przyzwa³.

*     *     *

Gdy uchwalono ju¿ w gromadzie,
¯e powracaj¹ do kraju,
Laczplesis osiedleñcom radzi³,
Jak gospodarzyæ tu maj¹,
Koknesis wieczorow¹ por¹
Z zadum¹ b³¹ka³ siê skryt¹,
A¿ na polankê trafi³ cudn¹,
Na której wiedŸmê zabito,
I w³aœnie tam, przy studni, w dali
Ujrza³, jak ogieñ rozb³yska.
Podchodz¹c bli¿ej B³ystkê pozna
Stoj¹c¹ obok ogniska.
W rêku trzyma³a czarodziejsk¹
Ró¿d¿kê i zwitek – a¿ obie
Rzeczy wrzuci³a naraz w ogieñ
Mówi¹c tak sama do siebie:
„Nu¿e, rozwiejcie siê na wietrze
W dym, w garstkê prochu nikczemn¹,
Ju¿em siê od was wyzwoli³a,
Nie macie w³adzy nade mn¹!”

S³up ognia ze strasznym ³oskotem
Buchn¹wszy w górê – zaœwieci
I jako krêty ¿mij ognisty
Sypi¹c iskrami – uleci.
Wkrótce ognisko te¿ wygas³o,
Zmierzch zapad³ ponad dolin¹,
B³ystka rzuci³a siê na ziemiê,
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Z oczu jej œlozy pop³yn¹.
Wówczas Koknesis podszed³ do niej,
Podniós³ i z trosk¹ zapyta:
„Czemu¿, siostrzyczko, z oczu twoich
Taka ³za cieknie obfita?”
B³ystka sp³oni³a siê z pocz¹tku,
Po czym odpowie mu szeptem:
„£zy szczêœcia z oczu moich p³yn¹,
Bowiem jaœniejsze ni¿ przedtem
¯ycie otwiera siê przede mn¹,
O tamtej nie chcê znaæ dobie.
Coœ tu ogl¹da³, Koknesisie,
B³agam, pochowaj jak w grobie,
Wkrótce siê drogi nasze min¹,
W cichoœci wspomnê o tobie.”
Za rêkê ujmie j¹ Koknesis
I pewnie rzecze w te s³owa:
„B³ystko, twe wszystkie tajemnice
Serce me na dnie pochowa.
Minê³y tamte mroczne sprawy
I pamiêæ o nich przeminie.
Zali ja o nich wiedzieæ muszê?
Znam jeno swoj¹ zbawczyniê!
Co wiêcej – ja te¿ tajemnicê
Ukryt¹ wyznam ci w oczy,
Która, jeœli siê tylko zgodzisz.
Koleje ¿ycia zjednoczy.
Kocham ciê, razem b¹dŸmy, B³ystko!”
Koknesis czule j¹ prosi.
S³ysz¹c te s³owa zblad³a wszystka,
Pierœ jej wzruszenie unosi.
„Czy wiesz – spyta³a – Koknesisie,
Kogoœ za ¿onê sw¹ obra³?
Dzisiaj wieczorem w tej dolince
Pali³am w ogniu cyrograf!”
„Wiem – rzek³ Koknesis pewnym g³osem, –
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Bom na palenie to patrzy³,
I wiem, jak bardzo ceniæ mogê
Kogoœ, kto powsta³, upad³szy,
I pewniej staæ na nogach bêdzie
Od tego, co nie by³ w b³êdzie.”
Gdy pogr¹¿y³a siê w zadumie
Zmieszana, wci¹¿ nie wierz¹ca,
On dalej mówi³ jej z gorycz¹:
Jeœli go ca³kiem odtr¹ca,
Wolej by³oby mu pozostaæ
Na brzegu g³azem bez czucia,
Ni¿ zaznaæ od swej wybawczyni
Wzgardy pierwszego uczucia.
Tak rzecze B³ystka wznosz¹c g³owê,
Wydaj¹c serca po¿ogê:
„Skoro tak wznios³e czucie w tobie,
Ja te¿ byæ inn¹ nie mogê:
Bierz mnie za ¿onê i poprowadŸ,
Chcê ci wiernoœci dochowaæ!”
M³odzian ogarn¹³ j¹ ramieniem,
£zy sca³owywa³ jej z oczu,
B³ogos³awi¹cym ciep³ym tchnieniem
Matka ich Dola otoczy.

*     *     *

Nazajutrz kogê sw¹ Laczplesis
Z dru¿yn¹ w morze wiód³ zgodnie,
Z wyspy czar zdjêto, przeto statki
Pop³yn¹æ mog³y swobodnie.
W drodze Koknesis, a z nim B³ystka
Tajemnic r¹bka uchyli,
Laczplesis i Laimdota szczerze
Te¿ siê ich szczêœciem cieszyli.
Wszystkie niedole zapomniano,
Jakie przypad³y w udziale,
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Pragnêli jeno, by co prêdzej
W ojczystym domu siê znaleŸæ.
Nie przeszkadza³o nic ¿egludze,
Nie bruŸdzi³ Wicher z Pó³nocy,
Jak gdyby sama Macierz Morze
Swej udziela³a pomocy.
Wreszcie skraj nieba siê naje¿y³
Gêst¹ zielon¹ soœnin¹,
Ros³o, zbli¿a³o siê wybrze¿e –
Korab do ujœcia dop³yn¹³.
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PIEŒÑ SZÓSTA

Ligów dzieñ, Ligowa noc

Sejm wodzów

Laczplesis z braci¹ na sejmie

Gody weselne

Wojna z mieczownikami

Laczplesis w grodzie Wielis³awa

Co uknu³ Kangar z Dytrykiem

Œmieræ bohatyra

Koniec... i pocz¹tek
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Rok w rok Ligo do swej dziatwy
Latem w goœci przybiega,
Wtedy siê na polach £otwy
Ligo, Ligo rozlega!

S³owiczek przyjemnie kl¹ska³
Na wszech rzecznych zakolach –
Ligów dzieñ, Ligowa nocka
Powróci³a weso³a.

Na wierzcho³ku Modrej Góry
Mnóstwo ogni rozb³ys³o,
Ligasze, w ligawki tr¹bi¹c
Zwali lud na igrzysko.
Zbierali siê m³odzi, starzy,
Wielcy, mali – jak siê zdarzy.
Miód i piwo ojce nios¹,
Matki ser i podp³omyk,
A dziewczêta i junacy
Wianki z kwiatów, zió³ wonnych.
W nockê Ligo wszyscy spo³em
Stroili siê, cieszyli,
Jedli, pili, tañcowali,
Dary bóstwu sk³adali.
Wieszczkowie lud prowadzili,
Gdzie ofiarny g³az widnia³,
Kropili go miodem z czaszy,
Drogie pal¹c kadzid³a.
I gdy z ofiarnego sto³u
Dym siê wzbija³ pod niebo,
Intonowali pospo³u
Tê modlitwê chwalebn¹:
„W mi³owaniu ciê widzimy,
Ligo, Ligo,
W zgodzie druhów i rodziny, Ligo!
B³ogos³aw zagrodom wszystkim,
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Ligo, Ligo,
Nape³ñ spichrze, nape³ñ miski, Ligo!
Osiod³aj siwego konia,
Ligo, Ligo,
Obje¿d¿aj nasze jêczmiona, Ligo!
Po mietlicy depcz, po chwastach,
Ligo, Ligo,
Niechaj czysty jêczmieñ wzrasta, Ligo!
£¹kom u¿ycz dobrej paszy,
Ligo, Ligo,
Siana dla ciel¹tek naszych, Ligo!
Dla cieliczek naszych sianka,
Ligo, Ligo,
Owsa garœci dla bu³anka, ligo!
Rozsyp kwiaty, rozsyp p¹ki,
Ligo, Ligo,
Na doliny nasze, ³¹ki, Ligo!
Niech uplot¹ wszystkie panny,
Ligo, Ligo,
Wianki z kwiatów ró¿nofarbnych, Ligo!
Kawalerów naszych po¿eñ,
Ligo, Ligo,
PrzywiedŸ panny zacne, ho¿e, Ligo!
PrzyprowadŸ dla dziewcz¹t godnych,
Ligo, Ligo,
Siewców jêczmienia dorodnych, Ligo!
WejdŸ do wioski, wejdŸ w op³otki,
Ligo, Ligo,
Popatrzeæ na swoje dziatki, Ligo!
PrzepêdŸ wiedŸmê i z³e oko,
Ligo, Ligo,
¯ebyœmy ciebie kochali,
Ligo, Ligo,
Byœmy ciebie wspominali, Ligo!



151

Gdy las, ³¹ki – pieœni dŸwiêki
Nape³ni³y do krañców,
Pod dêbami w gaju œwiêtym
Gromadzi³y siê ojców
Cienie, duchy nieulêklych
Narodowych obroñców.
Wajdelotom widzieæ dano
Ow¹ ci¿bê obfit¹,
Z szacunkiem j¹ omijali
W ciszy, z g³ow¹ nakryt¹,
A najstarszy wajdelota
Lud pokrzepia³ nakazem,
By w niedolach i k³opotach
Zespalali siê razem,
¯eby brat wspomaga³ brata,
Zgody bêd¹c obrazem.
Rych³o wszyscy – starzy, m³odzi
Uœcisnêli siê raŸni,
Odnowili jak co roku
Obietnicê przyjaŸni.
Jeœli kto mia³ z kim na pieñku,
Dobre znalaz³ dlañ s³owo,
Prawicê œcisn¹³ i prosi³,
By mir zawrzeæ na nowo.
Pod brzozami Modrej Góry
Bóstwo maj¹c na wzglêdzie
I b³ogos³awieñstwo przodków
Lud siê wszystek rozsiêdzie.
Zaœciankami, wsiami, braci¹
Zgromadzeni na ³¹ce
Ojce, matki, g³owy rodów
Rozdzielali goœciñce,
Dzbany, czasze, pe³ne rogi
Pieni¹cego siê piwa
Wêdrowa³y skroœ szeregi,
Dbano, komu ubywa.
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Podp³omyki z miêkkim serem
Te¿ siê znajd¹ dla goœcia,
Pito, jedzono, gwarzono
O wszelakich ró¿noœciach.
Mê¿owie witali druhów
Z roli, rady i zwady,
¯ony – siostry wyswatane
Do dalekiej gromady.
Tak¿e starzec siwobrody
Rówieœników nie mija³,
Z którymi przed wielu laty
Po³¹czy³a go przyjaŸñ.
Wszak¿e najmilsze dla m³odych
By³o w noc tê spotkanie.
Ch³opcy w gromadkach z uczuciem
Wys³awiali kochanie,
Chóry dziewcz¹t w odpowiedzi
Oznajmia³y, ¿e gardz¹,
Ale ka¿da z nich w cichoœci
Spodziewa³a siê bardzo
Owej piêknej chwili, kiedy
Mi³y nad ni¹ siê sk³oni,
Coraz œmielej, œmielej ch³opcy
Przybli¿ali siê do nich,
A¿ niebawem ka¿dy swoj¹
Upatrzon¹ odnalaz³
I ochoczo, z d³oni¹ w d³oni
Do kó³eczka pójd¹ wraz.

Na góreczce, gdzie d¹b œwiêty
Konarami zawisn¹³,
Zebrali siê wajdeloci
Z ludu wszystk¹ starszyzn¹.
Nad pokojem i nad wojn¹
G³owili siê g³owacze,
A w ich gronie Runnik stary
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Znajdowa³ siê z Krakaczem,
PóŸniej i Wielis³awica
Zobaczy³a D¹browa,
Zasêpione by³y lica,
Nieweso³a rozmowa.
Zapis na brzozowej korze
Nic dobrego nie wró¿y³,
Zw³aszcza stary Lielwardis
Smutkiem czo³o nachmurzy³,
Wszystkich po kolei druhów
Pozdrawiaj¹c przyjaŸnie
Wst¹pi w kr¹g i w takim duchu
Rzecze do nich powa¿nie:

„Starostowie z Modrej Góry,
Nie wiadomo wam jeszcze,
Jakie w naszej okolicy
Grozi ludziom nieszczêœcie.
Wiedzcie, ¿e tam, gdzie Rydzyni
Z DŸwin¹ zbiega siê fala,
Zasiedli przybysze, którym
Kaupo kupczyæ pozwala.
Po nich zaœ mê¿e w kolczugach,
Którzy rok w rok tu zgraj¹,
Zaledwie wiosna nastanie,
Ch¹sy swoje sprawiaj¹,
Teraz przy ujœciu Rydzyni
Wystawili swój kasztel,
W Ikszkile i Salaspilsie
Mur kamienny i basztê,
Jak drapie¿ce tam czatuj¹,
Byle chwyciæ ³up w paszczê.
Zrazu siê jak lisy do nas
przymilaj¹ fa³szywie,
PóŸniej zasiê jako wilcy
Zdobycz szarpi¹ ³apczywie.
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Jak dot¹d w perzynê Liwów
Obrócili kraj wszytek,
Wioski ich puszczali z dymem,
Rabowali dobytek,
Nie szczêdzili mê¿ów, niewiast,
Ktokolwiek siê przeciwi³ –
Kto obc¹ przyjmowa³ wiarê,
Ten siê jeno wy¿ywi³.
Zale¿y im bowiem na tym,
By ogarn¹æ sw¹ w³adz¹
Wszystek lud tu mieszkaj¹cy
I uczyniæ czeladzi¹,
Ziemiê zaœ, wydart¹ Ba³tom,
Miêdzy swoich rozdadz¹.
Przeto, gdy pewnego ranku
Oznajmili mi ludzie,
¯e zza morza hufiec zbrojny
Do Lielwardy wrót jedzie,
Rozkaza³em jak najœpieszniej
Ludziom orê¿ pochwytaæ,
By przy bramie razem z nimi
Cudzoziemców powitaæ.
Zapyta³em, o co chodzi,
Jakie maj¹ zamys³y,
Wówczas wyst¹pi³ z szeregu
Jakiœ wojak pleczysty,
Rzek³, ¿e Daniel mu na imiê
I przysy³a go biskup,
¯eby obj¹³ swoje lenno
W Lielwardów grodzisku.
I je¿eli z dobrej woli
W niczym mu nie uchybiê,
Nadal mieszkaæ mi pozwoli
W mojej starej siedzibie,
On zaœ wymuruje nowy
Zamek godny wielmo¿y,
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A mieszkañców w mym opolu
Daninami ob³o¿y:
Od ka¿dej zagrody bêdzie
Dziesiêcinê w naturze
I dla ojcaszków duchownych
Korcem wszelkie braæ zbo¿e.
Z ka¿dego ³anu musimy
Plon zsypywaæ do garnce.
Ma siê wiedzieæ, odrzuci³em
Uroszczenia zuchwalca.
Za to mi gród zrujnowano,
Sk¹d bierzemy pocz¹tek,
Lud wyciêto, w ³yka wziêto,
Rozgrabiono maj¹tek.
Sam schroni³em siê jednak¿e
Z resztk¹ mojej dru¿yny
Na brzegi Gauji, gdzie Dobroch
U¿yczy³ mi goœciny.
W twierdzy tej ³otewskich wodzów
Huf siê zebra³ niema³y,
Gromadzili lud pod broni¹,
Umacniali jej wa³y.
Tutaj z Liwami pospo³u
Opór chcieli krzy¿owcom
Stawiæ i z ojcowskiej ziemi
Precz nawa³ê gnaæ obc¹.
Do ryskiego wszak biskupa
Daniel z wieœci¹ przybie¿y,
By nad Gaujê przys³a³ hufiec
Ciêzkozbrojnych rycerzy;
Do chrzeœcijan obyczaju
Kaupo, pan na Turaidzie
Wdro¿ony – na zgubê kraju
Razem z nimi siê znajdzie.
Z ojczyzny nieprzyjació³mi
Sprzymierzy³ siê gruntownie



156

I oblega z rycerzami
Nasz¹ w Gauji warowniê.
Dobrocha z towarzyszami
Przekonywaæ j¹³ chytrze –
Niechaj wiary ojców swoich
Jako b³êdnej siê wyprze.
Sam Ojciec Œwiêty im w Rydze
Namiestnika wyznaczy³,
¯eby nimi jako dziatw¹
Opiekowaæ siê raczy³,
jeœli z dobrawoli chc¹
Poddaæ mu siê i sch³opieæ.
Gdy wódz Rusiñsz z wa³ów grodu
Pragn¹³ daæ mu odpowiedŸ
I zdj¹³ ko³pak jako rycerz
Szanuj¹cy rycerzy,
Wówczas z ciê¿kiej kuszy któryœ
Ostry be³t weñ wymierzy,
Którym obna¿on¹ g³owê
Rusiniowi zadrasn¹³
I œmiertelnie ugodzony
Wódz na ziemiê leg³ w³asn¹.
Ów czyn niegodziwy srodze
Wojenników rozjuszy³,
Z wa³ów grodu na rycerzy
Hufiec zbrojny wyruszy³,
Do ucieczki ich przymusi³
Przed nastaniem pó³nocy,
Wszak¿e rych³o nowy zastêp
Przyjdzie im do pomocy.
Naszym cofn¹æ siê wypad³o,
Przyjê³a ich warownia,
Bój rozgorza³ uporczywy
I trwa³ ko³o tygodnia,
A¿ upad³a dumna twierdza
Pod najeŸdŸców przewag¹,
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Choæ bronili jej rycerze
Z bezprzyk³adn¹ odwag¹.
Na jej wa³ach legli wszyscy
Pod stokrotnym naporem.
Z upadkiem grodu kraj ca³y
Dzisiaj stoi otworem.
Biskup dalej siê panoszy
I gromadzi dru¿yny,
Takie, wodzowie, przynoszê
Nieweso³e nowiny.
Wszak bogowie jeszcze mog¹
Si³ nam przydaæ sposobnych,
Jest œród £otwy doœæ kowali,
Dosyæ grotów hartownych.
Setki set siê znajdzie d³oni
Takich, która miecz chwyci,
Dmijcie w rogi, w bêbny bijcie,
Rozsy³ajcie w lud wici,
Tego dnia niech naród ca³y
Gotów bêdzie na wojnie
Swej wolnoœci broniæ, albo
Polec za ni¹ dostojnie!”
S³uchali wszyscy nowiny
Wstrz¹saj¹cej, wiêc rych³o
Œród okolicznej doliny
Ligowanie ucich³o.

Wtem stug³osy grzmot obwieœci:
„Spójrzcie, przyszed³ Laczplesis!”
I niebawem, gdy go wrzawa
Tryumfalna otoczy,
Laczplesis z towarzyszami
Pod cieñ œwiêtych drzew wkroczy.
Bohatyr starego ojca
Obj¹³ z czu³¹ ochot¹,
Uœcisnê³y swych rodziców
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Blystka wespó³ z Laimdot¹.
Pozdrowienia s³a³ Koknesis
Wodzom i wajdelotom.
Zapomnieli wszyscy swoje
Nieweso³e przeprawy,
Skoro z nimi jest Laczplesis,
Precz pierzchaj¹ obawy,
Radoœæ ogarnê³a zw³aszcza
Starych ich rodzicieli,
Kiedy znowu ca³e, zdrowe
Dzieci swoje ujrzeli.
Laczplesis z towarzyszami
Udzia³ weŸmie w naradzie,
Wys³ucha o losach kraju
Opowieœci z dnia na dzieñ,
Poczu³ ból i oczy gniewnym
Zapali³y siê b³yskiem,
Gdy wys³ucha³, co siê sta³o
Z Wielis³awa grodziskiem.

Koniec œwiêta og³osili
Wajdeloci i ¿erce,
Ca³y naród powierzyli
Mo¿nych bogów opiece.
Otuchê i wiarê w jutro
Zaszczepiali m³odzieñcom,
Je¿eli dla mi³ych braci
Mienie, ¿ycie poœwiêc¹.
Kto b¹dŸ znalaz³ siê w tym t³umie,
Ka¿dy wraca³ w zadumie.
Wiedzieli bowiem, jak ciê¿ki
Trud podejm¹ ich d³onie,
Kiedy stan¹æ im wypadnie
W ojcowizny obronie.
Wszak¿e s³oñce, gdy nad górkê
Wytoczy siê ze Wschodu,
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Ujrzy wodzów, zatroskanych
Nad sprawami narodu.
Postanowiono przybyszów,
Jednej bêd¹c tu myœli,
Wyci¹æ w bitwie co do nogi
Lub wypêdziæ, sk¹d przyszli.
Tak – w³ócznie maj¹c pod piêt¹
Uroczyœcie siê klêto.
Wodzem wszystkich zbrojnych mê¿ów
Laczplesisa wybrano,
Drzewonoœcê z Ziemiew³odem
Do pomocy przydano.
Jeszcze raz przysi¹g³szy murem
Trwaæ w zmaganiu przy sobie,
Rozeszli siê na ostatek
Z Modrej Góry wodzowie,
Lielward, Laczples, Koknes, Talwald,
Krakacz z B³ystk¹ ponadto
Odprowadzali gromad¹
Runnika wraz z Laimdot¹ –
Tam, w Runników grodzie m³odzi
Sprawiaæ obrzêd swój ¿ycz¹,
Na co ojce, wajdeloci
Pozwoleñstwa u¿ycz¹.

*     *     *

Czemu¿ mój wianuszek
Na g³owinie siê s³ania?
Jak¿e siê nie ma chwiaæ
Od ludzisków gadania!

Póki wianek swój nosi³am,
Nic na Laimê nie baczê,
Jak wianeczek z g³owy zdjê³am,
Przywo³ujê j¹ z p³aczem.
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Uczyñ mi³y chatkê z trzciny,
Srebrny zaczep ³añcuszek,
Niech tam wiesza siostra nasza
Swój per³owy wianuszek.

Dudni³ most, jecha³y swaty,
Brak³o brata w pobli¿u,
Rusz¹ drog¹ bracia w pogoñ,
Miecz zaszczêka ze spi¿u.

Patrzcie, jakie z moich braci
Zawadiaki i æwiki,
Otwieraj¹ mieczem wrota,
Dêba staj¹ koniki!”

Tak œpiewali stró¿e panny,
Patrz¹c, zali nie jad¹
Od Runników dworu goœcie
Konn¹, huczn¹ gromad¹.
By³ Laczplesis i Koknesis
Œród przyjació³ dru¿yny,
Dawn¹ mod¹ udawali
Kupców z obcej krainy:
Dla siebie i dla koników
Prosz¹c bodajby klitki,
Domowi zaœ weselników
Brali ostro na spytki,
Chcieli wiedzieæ, dok¹d jad¹,
Z czyjego s¹ nasienia,
Czy siê godzi im udzieliæ
W zacnym domu schronienia.
A¿ sam Runnik siê ukaza³,
Goœci wpuœciæ rozkaza³.
Czeka³y ju¿ na nich sto³y
Z jad³em w dzie¿ach i miskach,
A poœrodku – dwa odœwiêtnie
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Przystrojone siedziska.
Tutaj obaj zalotnicy
Zaproszeni usiedli
I prosili, by im panny
Co piêkniejsze przywiedli.
Po kolei im dru¿banci
Pokazali moc dziewcz¹t,
Ci jednak¿e wybredzali,
Ka¿dy ¿¹da³ najlepsz¹,
A¿ nareszcie sprowadzono
B³ystkê razem z Laimdot¹,
Obie w koronach na g³owie
B³yskaj¹cych poz³ot¹,
Wyszywanych pere³kami,
Migoc¹cych srebrzyœcie,
Zalotnicy siê podnios¹
I powiedz¹ – „Te iœcie!”
Stan¹ z boku, zasiê panny
Na swych tronach posadz¹
I pytaj¹ je, za ile
Swe korony przedadz¹.
Ka¿dy z nich za drog¹ kupi¹
Dobr¹ cenê zap³aci,
Panny siedzia³y bez s³owa,
G³os zabior¹ kamraci:
„Nie kupicie ich za z³oto,
Taka harda natura,
Ni zakusem, ni przymusem
Nikt nic tutaj nie wskóra.”
Jednak¿e siê strony obie
W rych³ym zgodz¹ sposobie.
Gdy przyrzekli zalotnicy
Wianki strzec i szanowaæ,
Zgodzono siê do wianeczków
W³aœcicielki im dodaæ.
Po czym przyszli wajdeloci,
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Po³¹czyli ich d³onie
Prosz¹c Dolê, by stawa³a
W nowo¿eñców obronie.
Girlanda dêbowych liœci
Ka¿d¹ parê oplecie
Jak najœciœlej, przy czym takie
Wyg³aszano zaklêcie:
„Tak jak wiotka kiœæ jemio³y
Konar dêbu otacza,
Niech siê wije panna m³oda
Wokó³ swego oracza.”
Nowo¿eñcy swym wybrankom
Wrêcz¹ œlubne zawicie,
Te im w zamian – wieñce z g³owy
£zami rosz¹c obficie.
Ma³¿onkowie im na³o¿¹
Czepce srebrem obszyte,
Okolone futrem kuny,
Wys³ane aksamitem.
Przywiedli ¿ony do sto³u,
Siedli z nimi pospo³u.
Wiele dni i nocy mia³a
Trwaæ weselna biesiada
Z korowodem i œpiewaniem,
Jak w tych razach wypada.
Stary Runnik wszak przyœpieszy³
Koniec godów nadzwyczaj,
Nie tak, jak w spokojnych czasach
Nakazuje obyczaj,
Nie s¹dzono m³odym parom
D³ugo razem przebywaæ
I po weselisku doma
D³ugo szczêœcia za¿ywaæ.
Sroga Dola potrafi³a
Nowo¿eñców przymusiæ,
¯eby ujœæ z uœcisków lubych,



163

W pole znowu wyruszyæ,
Po w³óczniach i zbrojach kroczyæ,
Stopy we krwi ubroczyæ.

Runnik w rogi d¹æ rozkaza³,
By siê zesz³a dru¿yna,
Porozpalaæ noc¹ wici
Po górach i wy¿ynach.
Inni, widz¹c to, wodzowie
Uczynili podobnie
Na znak, ¿e rodakom pora
Szykowaæ siê ku wojnie.
I po wszystkich wsiach, domostwach
£otewskiego zacisza
Gromadzili siê junacy,
By przepêdziæ przybysza,
Brali swoje miecze, w³ócznie
I siod³ali rumaki,
Siostry, m³ode narzeczone
Zdobi³y im ko³paki,
¯egna³y ich p³aczem, œpiewem,
Jad¹cych na wyprawê.
Wkrótce ze wszystkich okolic
Poœci¹ga³y zastêpy
Dzielnych wojaków, a na noc
Zapada³y w ostêpy.
Zanim na dzieñ drugi, trzeci
Do³¹czy³y do braci.
Przyby³ z dru¿yn¹ Laczplesis
Miejsce w radzie swe zaj¹æ,
Przywita³y go szeregi
„Zdarzbóg, Zdarzbóg” wo³aj¹c.
Runnik i Wielis³aw starzy
Obaj blisko szli za nim,
Do ostatka chcieli bowiem
Towarzyszyæ zmaganiom.
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Podobnie ma³¿onki m³ode –
Blystka wesó³ z Laimdot¹
W domu zostaæ nie myœla³y,
W bój ruszy³y z ochot¹.

Tam gdzie Gauji nurt wybiega
Œród parowów raptownie,
Gdzie na zalesionych brzegach
Pn¹ siê w górê warownie,
Ka¿dy ród swojego grodu
Strze¿e, a jest ich wiele,
Tam siê wyprawi³y pu³ki
Z Laczplesisem na czele.
I gdzie b¹dŸ niemieck¹ d¿umê
Zastawa³y po drodze,
Wypala³y j¹ ¿elazem,
Oddawa³y po¿odze,
A¿ pod zamek ów dobrnêli,
Co go straci³ Dabrelis.
W nim siê w³aœnie zgromadzili
Ciê¿kozbrojni rycerze,
Stary zamek umocnili,
Jego mury i wie¿e,
Lecz Laczplesis gród warowny
Zaj¹³ sztuk¹ przebieg³¹,
Wielu rycerzy herbownych
W krwawym boju poleg³o.
Laczplesisowe dru¿yny
Jak wiosenne powodzie
Par³y przez lasy, doliny
W ustawicznym pochodzie,
A¿ Turaidy ujrz¹ ska³y
I gród Kaupo z kamienia,
Sk¹d ogl¹daæ da siê ca³y
Kraj liwskiego plemienia.
Có¿, gdy krzy¿ak w nim mocarn¹
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Piêœci¹ w³adzê zagarn¹³.
Œród pól ¿yznych ¿yto, jêczmieñ
Z³ot¹ mieni siê grzyw¹.
Liwowie siali, orali,
Cudzoziemiec bra³ ¿niwo,
Wo³y, krowy utuczono –
Byd³o w ³êgach siê pas³o,
Miêso jedli cudzoziemcy,
Dla nich skóra i mas³o.
Przy kasztelach swych koœcio³y
Cudzoziemcy wznosili,
Do nich to ksiê¿a i mnisi
Lud spêdzali i chrzcili.
Ochrzczonych zasiê krzy¿acy
Ch³opstwem swoim uczyni¹
I ka¿dego roku now¹
Ok³adali danin¹.
A ci, którzy z wiary ojców
Na tê now¹ nie przeszli,
Po g³êbokich matecznikach
Ukryli siê, rozpierzchli,
Wyr¹bywali ostêpy,
Karczowali nowiny,
Domostwa stawiali nowe
S³u¿¹c bogom rodzimym,
Ale mnisi ich dosiêgli
Poœród puszcz na ostatek,
Liw, jak tylko siê osiedli,
P³aciæ musia³ podatek.

Na widok oddzia³ów zbrojnych
Strach poczuli przybysze.
Porzucali swe maj¹tki
I siedziby swe mnisze,
Schroni¹ siê za mur Turaidy
Nie œmi¹c stawiæ im czo³a,
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Laczplesis z towarzyszami
Opasa³ ich doko³a.
Nie tak to ³atwo w Turaidzie
Dotrzeæ by³o do wroga,
Liczna by³a wewn¹trz zamku
Ciê¿kozbrojna za³oga,
Strza³ami z kusz odpêdza³a
Wojenników od twierdzy,
Lecz Laczplesis zebraæ kaza³
Mnóstwo drabin i ¿erdzi,
I bezgwiezdnej którejœ nocy
Jêli pi¹æ siê na wa³y,
Bój natenczas siê roztoczy³
Bezlitosny, zuchwa³y.
Pada³ trup po obu stronach,
Raz wraz szala siê wa¿y –
Laczplesis na czele swoich
W proch obraca³ rycerzy.
Jego mocy siê nie oprze
Hartowane ¿elazo,
Widz¹c ja kawalerowie
Mieczowi siê przera¿¹.
Dlatego porzucaæ zaczn¹
Swe narzêdzia ze stali
I na ³askê i nie³askê
W rêce mu siê oddali.
Kaupo wszak nie znaleziono,
Bowiem w Rydze przebywa³
I przez ca³y czas biskupiej
Goœcinnoœci za¿ywa³.
Laczplesis gród jego kaza³
Zburzyæ a¿ do podwalin,
A koœcio³y i klasztory
Porujnowa³ i spali³,
By na przysz³oœæ ¿aden przybysz
Miejsca tutaj nie zagrza³.
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Pomiêdzy mieczownikami
Kap³an Dytryk by³ tak¿e.
Ten, schlebiaj¹c, Laczplesisa
przekonywa³ wymownie,
¯e sam Kaupo ich zaprosi³
I odst¹pi³ warowniê,
Przeto b³aga, by im ¿ycie
Jako goœciom darowa³,
Laczplesis jeszcze Kaupona
Po dawnemu szanowa³,
St¹d te¿ Dytryk na ostatek
Jego gniew udobrucha³,
Choæ Liwowie powiadali,
By przybysza nie s³ucha³:
Cz³ek ten bowiem swym jêzykiem
Jak najbardziej zaszkodzi³,
Gdy swoimi pochlebstwami
Setki razy ich zwodzi³.
Przeto jeœli pozostali
Ujd¹ œmierci paszczêce,
Tego mnicha k³amliwego
Niechaj odda im w rêce.
Laczplesis Dytryka wyda
Liwom, którzy go zatem
Do œwiêtego wiod¹ gaju
Bogom swym na objatê,
Lecz gdy siwy koñ przez w³óczniê
Mia³ przest¹piæ trzykrotnie
I za ka¿dym razem pierwej
Lew¹ noga jej dotknie,
By³ to znak, ¿e i bogowie
Gardz¹ owym ksiê¿yn¹,
Dytryk wiêc w onym sposobie
Od œmierci siê wywin¹³.
Zebraæ kaza³ im Laczplesis
Wszystkie miecze, kolczugi
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I – jak stali – z go³¹ g³ow¹
Popêdziæ ich do Rygi.
Odda³ rz¹dy nad krain¹
Starszym w liwskim narodzie,
Ziemiew³oda zaœ z dru¿yn¹
Pozostawi³ na grodzie,
I¿by stra¿ z Liwami spo³em
Mia³ nad Gauji w¹do³em.
Sam z Koknesem i rodzicem
Resztê mê¿nych ponownie
Skrzyknie – i lasami rusz¹
Na Lielwardów warowniê.

Jak w Turaidzie – tak i tutaj
Nie doznaj¹c przeszkody
Nie myœleli zbrojni goœcie
Niechaæ dobrej gospody.
Tutaj wszak¿e by³ najgorszy
Œród ³upie¿ców plemienia
Daniel Bannerow, zaiste
Cz³ek wyzuty z sumienia.
On a miejscu drewnianego
Gród zbudowa³ kamienny
Ponad stromym brzegiem, w który
Bi³ Daugawy nurt pienny.
Z niedostêpnej tej warowni
Gnêbi³ wszystkich doko³a
Napadaj¹c, okradaj¹c,
Pal¹c chaty i sio³a.
Widz¹c one bezeceñstwa
Starsi rodów nierzadko
W borach szukali schronienia
Wespó³ ze sw¹ czeladk¹.
Daniel zaniecha³ rozboju
I przez goñców orêdzie
Porozsy³a³, ¿e w pokoju
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Ze starszyzn¹ ¿yæ bêdzie,
przeto by zawrzeæ przymierze,
W gród zaprasza ich szczerze.
Starsi, którzy nigdy w ¿yciu
Nie trudnili siê zdrad¹,
Us³uchawszy bezecnika,
Do zamczyska siê zjad¹.
Daniel ich w jakowymœ spichrzu
Pod murami podejmie,
Biesiadników karmi³, poi³
Rozmawiaj¹c uprzejmie.
Raptem, kiedy jeszcze wszyscy
Po¿ywali wieczerzê,
Cichcem wymkn¹³ siê ze spichrza
I za³o¿y³ im dŸwierze.
Z katowskimi pacho³kami
S³omy wokó³ naniesie
I ze wszystkich czterech rogów
Podpalili przyciesie.
Rych³o ze wszystkich stron spichrza
P³omieñ w górê wystrzeli.
¯ar i dym przenika³ wszêdzie,
Wewn¹trz ludzie krzyczeli!
Daniel z kamratami swymi
Sta³ na murach za³og¹,
Z szyderczym diabelskim œmiechem
Lubowa³ siê po¿og¹.
Jednak¿e ów œmiech szyderczy
W strach siê rych³o przemieni,
Kiedy siê wy³oni¹ jeŸdŸcy
Spoœród gêstej zieleni.
Laczplesis poprzedza³ szyki,
W³óczniê w d³oni swej wa¿y³,
Pos³yszawszy w spichrzu krzyki,
K³odê we drzwiach wywa¿y³.
Z towarzyszami niezw³ocznie
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Od zag³ady wybawi³
Starszych, którzy go witali,
Jakby z nieba siê zjawi³.
O zasadzce opowiedz¹,
Jaka Daniel im sprawi³.
Gniew na tego wiaro³omcê
Rozp³omieni³ mu serce,
Skrzykn¹³ Laczplesis dru¿ynê
I oblegaæ j¹³ twierdzê.
Choæ trzymali siê pochmurnie
Do ostatka przybysze,
Po nied³ugim przecie szturmie
Górê wziêli £otysze.
Po czym w pieñ Laczplesis kaza³
Wyci¹æ wszystkich na zamku
Okrom Daniela, którego
Przywiedziono bez szwanku.
Tego oddaæ postanowi³
W rêce starszych swej w³oœci,
By mu, jako zwyczaj ka¿e,
Odp³acili pod³oœci.

Rych³o wieœæ siê rozprzestrzeni,
¯e Laczplesis w Lielwardzie.
Witali go ucieszeni
We wsi ka¿dej i w chacie.
We wszystkich, co byli struci,
Wiarê w ¿ycie powróci:
Rozproszeni w g³êbi lasów,
By ich obcy nie zdyba³,
Zgromadzili siê na nowo
W swoich dawnych sadybach,
Stamt¹d w gród Lielwardy wszyscy
Œpiesz¹ t³umnie, jak widaæ,
By za wolnoœæ podziêkowaæ,
Laczplesisa powitaæ.
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Na zamczysku triumfowano
Po zwyciêstwie na wojnie,
Stary Lielwards ludzi sprosi³,
Ucztê sprawi³ im hojnie,
Jedzono, tañczono, pito,
Dziel¹c zdobycz obfit¹.
Wspomn¹ wreszcie o Danielu
Czekaj¹cym rozprawy,
Wyprowadz¹ go, po³o¿¹
Tu¿ nad brzegiem Daugawy,,
Rzek¹c: „Dla nas, psie niemiecki,
Ogieñ mia³eœ w odwodzie,
My zasiê, gdyœ w naszych rêku,
Powierzamy ciê wodzie.”
Wziêli potem grub¹ k³odê
I Daniela zarazem
Do niej piêtami do góry
Przywi¹zali powrozem.
Po czym œród szyderczej wrzawy
Zepchnêli do Daugawy:
„Poszukaj w swojej krainie
Swoich braci, b¹dŸ ³askaw,
Razem z tob¹ precz pop³ynie
Tak¿e wiara nienaska!”

Strach i groza ogarnê³y
Zewsz¹d obcych przybyszów,
Gdy zwiedzieli siê o czynach
Bohatyra £otyszów.
Gdzie kto by³, wszyscy do Rygi
Z ka¿dej cisn¹ siê strony,
By tam, za murami tumu,
Szukaæ pewnej os³ony.
Sam biskup Albert niepewnie
Czu³ siê w Ba³tów ojczyŸnie
I ¿e jego w³adza nad ni¹
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£acno z r¹k siê wyœliŸnie,
Jeœli nie pomo¿e œwie¿y
Zaci¹g jego dru¿ynie,
St¹d do Niemiec po ¿o³nierzy
Na komiedze pop³ynie,
Zamierza³ bowiem zwerbowaæ
Dalsze hufce zaciê¿ne,
By na przysz³y rok od nowa
Podj¹æ trudy orê¿ne.
W Rydze swoim namiestnikiem
Zamianowa³ Kaupona,
Który s³u¿yæ mia³ przybyszom
Jako wierna ochrona.
Laczplesis, widz¹c, ¿e ziemi
Przeciwnoœci nie gro¿¹,
Rozpuœci³ hufce po domach,
Sam w Lielwardzie wzi¹³ stró¿¹.
Tutaj, pospo³u z Laimdot¹,
¯yli b³ogo jak wprzódzi:
Laimdota dom obrz¹dza³a,
M¹¿ na polu siê trudzi³.
Umacnia³ kasztel ojcowski,
Pieczê mia³ nad chudob¹,
Koknesis te¿ do dom wróci³
Bior¹c Blystkê ze sob¹.
I Krakacz im towarzyszyæ
J¹³ do zamku z ochot¹,
„Z Bogiem” po¿egna³ serdecznie
Laczplesisa z Laimdot¹.
Druh druhowi za rozstajem
Szczêœcia ¿yczy³ nawzajem.
Do zamku Runników druha
Wiód³ Wielis³aw. Dwaj starce
Zamierzali ¿yæ na wspólnej
Gospodarce, pogwarce.
Laczplesis zaœ i Laimdota
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Mogli cieszyæ siê sob¹,
Otoczeni mirem w ludzie,
S³awnych czynów ozdob¹!
Nad Daugawy fal¹ cudn¹
Poznaæ dano im wreszcie
Wywojowane tak trudno
Mi³owanie i szczêœcie!

*     *     *

Kwiecieñ góry i doliny
Odzia³ bujn¹ muraw¹,
Wszystko co ¿yje w naturze
Radowa³o siê ¿wawo.
Zda siê – dla ojczyzny przesz³y
Czasy zmagañ i bólu,
Ka¿dy w swoim domu œpieszy³
Do wiosennych prac w polu:
Sochê zwi¹zaæ, lemiesz ostrzyæ,
Nowy ko³ek wbiæ w p³otku,
Kangar tak¿e by³ na dworze
W swoim ma³ym ogródku.
Ko³ki, ga³êzie przycina³,
Porz¹dkowa³ ogródek,
Posêpne nader oblicze
Dzisiaj mia³ ten odludek,
Ka¿d¹ nadchodz¹c¹ chwilê
Prze¿ywaj¹c niemile.
Klêski, których sprawc¹ sta³ siê
W swoim kraju rodzinnym,
Równie marne mu owoce
Przynosi³y jak innym.
Wspó³ziomkowie omijali
Progi jego z daleka,
A przybysze nie raczyli
Widzieæ tego cz³owieka.
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Lecz starego ob³udnika
To najgorzej bola³o,
¯e Laczplesis w oczach ludu
Wielk¹ okry³ siê chwa³¹,
¯e z pêtli, któr¹ zaciska
Bies – wyrwa³a siê B³ystka.
Jego ka¿dy dzieñ przybli¿a³
Mêkom œmierci okropnym
I wci¹¿ sam na sam przebywa³
Ze swym sercem niedobrym.
Przeto niemal zadygota³,
Gdy o s³oñca zachodzie
Czyjœ g³os gromki go powita³
Spoza furtki w ogrodzie.
Podniós³szy oczy spotyka
Na swej œcie¿ce Dytryka.
„Dziw zaiste, ¿e nawiedzasz
To ubogie schronienie,
Zali w zamkach murowanych
Obrzyd³y ci pieczenie?”
Taka kpina go przywita
W pozdrowieniu ukryta.
„Pieczenie mi nie obrzyd³y,
Ale insi je zjedz¹,
Jeœli mi nie dopomo¿esz
Czarodziejsk¹ sw¹ wiedz¹.
Dam ci wszystko, na co liczysz,
Jeœli nam jej u¿yczysz.” –
Rzecze Dytryk, takie jeszcze
Obwieœci mu orêdzie,
¯e do Rygi biskup Albert
Z wielkim wojskiem przybêdzie,
Ale na nic siê to nie zda
I rycerze nie dadz¹
Rady, dopóki Laczplesis
Poœród Ba³tów jest w³adz¹.
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Przeto Kangar niech wybada,
Sk¹d Laczplesis moc bierze,
¯eby mogli siê na niego
Przysposobiæ s¹pierze.
Kangar na to, ¿e dziesi¹tki
Razy stawia³ po drodze
Junaka olbrzymów, biesy,
I oszuka³ siê srodze.
Wszystkich obali³ Laczplesis
Pozostaj¹c nietkniêty.
Teraz, jeœli ciê¿kozbrojnych
Sieka mieczem jak ³êty,
Nie obchodzi to Kangara,
Inne bowiem przyczyny
Pobudzaj¹ go, by szczerze
Nienawidzi³ gardziny.
Nie wie, jakie przedsiêwziêcia
Oka¿¹ siê potrzebne,
Mo¿e radê podpowiedz¹
Jakieœ duchy s³u¿ebne.
Jeœli Dytryk nie pogardza
Jego strzech¹ ubog¹,
Niech u niego zanocuje
I pobêdzie za³og¹.
Na noc Kangar samojeden
Zamkn¹³ siê w swej komorze,
Prosz¹c Dytryka o spokój,
Co b¹dŸ s³yszeæ z niej mo¿e.
O pó³nocy zawy³ wicher,
Dom dygota³ drewniany,
Jakieœ jêki, jakieœ ryki
Dobiega³y zza œciany.
Dytrykowi z przera¿enia
Wszystek w³os siê naje¿y,
Ratowa³ siê znakiem krzy¿a,
Powtarzaniem pacierzy.
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Tak to Kangar przez trzy noce
Trudzi³ siê bez ustanku,
A¿ do mnicha rzek³ z powag¹
Wraz z nastaniem poranku:
„Dniu, gdym odkry³ tajemnicê,
B¹dŸ przeklêty w pamiêci;
My te¿ obaj jako zdrajcy
Zostaniemy przeklêci.
Gdy z³o z³ego do dalszego
Z³a czynienia przymusza,
S³uchaj, co o Laczplesisie
Bratnia rzecze ci dusza:
Z niedŸwiedzicy jest zrodzony,
Nie jak inni œmiertelni.
Ojciec jego, mi³y bogom,
W leœnej mieszka³ pustelni.
Po niej uszy odziedziczy³
Razem z cia³a krzepkoœci¹ –
Gdyby ktoœ niedŸwiedzie uszy
W pojedynku mu obci¹³,
Wówczas straci³by Laczplesis
Swoj¹ si³ê niedŸwiedzi¹.
IdŸ, nie trzeba mi zap³aty
Z³otem, srebrem ni miedzi¹.”

Wiele hufców ciê¿kozbrojnych
Przyprowadzi³ do Rygi
Biskup Albert, znowu gotów
Do wojennej fatygi.
Znalaz³ siê i Czarny Rycerz
Miêdzy jego dru¿yn¹,
Który w Niemczech od lat wielu
Ze zbójectwa zas³yn¹³.
Ponoæ wielk¹ czarownic¹
Jego sta³a siê matka
I sztuczkami diabelskimi
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Os³ania³a gagatka –
Tak, i¿ ciosy, strza³y celne
Nie by³y dlañ œmiertelne.
Jego to Dytryk zwerbowa³
I uczyni³ dlañ celem,
By pokona³ bohatyra
Niegodziwym fortelem.
Ponagla³ równie¿ Kaupona,
By z pomoc¹ nie zwleka³
I w nagrodê mu królestwo
Bo¿e w niebie przyrzeka³.

*     *     *

Któregoœ dnia w swym kasztelu
Z Laczplesisem Laimdota
Siedzieli gwarz¹c przy stole
O codziennych k³opotach,
Od jakiegoœ czasu czo³o
Milej smutek omroczy³,
Nie by³a ju¿ t¹ weso³¹,
Jak¹ w pierwszych dniach zoczy³.
Zda siê, jakieœ trudne myœli
Gromadzi³y siê w g³owie,
Wreszcie ³ami¹cym siê g³osem
Mê¿owi je wypowie:
„Laczplesisie, mów jedyny,
Co oznacza ta sprawa,
¯e mnie nieraz bez przyczyny
Dziwny smutek napawa,
Serce z obawy truchleje,
Coœ siê za tym ukrywa
I dlaczego tak siê dzieje,
Skorom niby szczêœliwa,
Tak szczêœliwa, ¿e siê lêkam,
By traf jaki z³owrogi
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Nie rozdar³ naszego szczêœcia,
Przêdzy naszych dni b³ogiej.”
Jeszcze junak opowieœci
Zbyt do serca nie bierze,
Jak odŸwierny im obwieœci,
¯e za bram¹ rycerze
Prosz¹, by ich wpuœciæ raczy³
Jako dobrych przyjació³.
Wyjrza³ przez okno bohatyr –
Tam pod bram¹ nieznani
Rycerze oczekiwali,
Œród nich Kaupo ry¿anin.
Laczplesis wiêc nie zwlekaj¹c
Kaza³ brony podnosiæ
I przybyszów z honorami
Do zamczyska zaprosiæ.
Pierwszy Kaupo rzecz wyg³asza,
¯e ich biskup przysy³a
Zawrzeæ pokój, by kraj ca³y
Œwiêta zgoda z³¹czy³a.
Laczplesis nie przymuszony
Wojny wszczynaæ nie pragn¹³,
Przeto ³adziæ j¹³ z Kauponem
Z roztropnoœci¹ przyk³adn¹.
Ju¿ niema³y czas przybysze
Pogoœcili w Lielwardzie,
Laczplesis ich podejmowa³
Jako umia³ najbardziej –
Rycerskie sprawia³ zabawy,
Harce pieszo i z siod³a,
Przez ten ca³y czas Laimdota
Lêku zbyæ siê nie mog³a,
Czarnego Rycerza zw³aszcza
Nie znosi³a osoby,
Choæ siê stara³ przypodobaæ
Jej na wszelkie sposoby.
Któregoœ razu, gdy znowu
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Œwiêtowali igrzysko
I Czarny Rycerz bez trudu
Pokonywa³ m³ódŸ wszystk¹,
Podszed³ te¿ do Laczplesisa,
By z nim walczy³ o lepsze,
Ale bohatyr z uœmiechem
Tê zaczepke odeprze.
Nie w smak by³o rycerzowi,
Szyderstwami go ³owi:
¯e o jego sile plot¹
SnadŸ kosza³ki-opa³ki
I co o nim s³ysza³ dot¹d,
Puste by³y przechwa³ki.
Na te s³owa wsta³ Laczplesis
Z gotowoœci¹ niezw³oczn¹
I ciê¿kimi rapierami
Biæ siê obaj rozpoczn¹.
Laczplesis w niedba³y sposób
Opêdza³ siê od ciosów,
Ale rycerz ze zrêcznoœci¹
(Bo tu tkwi³a zasadzka)
Ciach! Bohatyrowi obci¹³
Jedno ucho znienacka,
Wiêc Laczplesis rozsierdzony
Z tak¹ si³¹ uderza,
¯e mu rozci¹³ z góry na dó³
Stal hartown¹ pancerza,
Struga krwi siê rozpostrze,
Miecza pêk³o wraz ostrze.
Rycerz spostrzeg³ tê utratê,
Czas dogodny u³owi
I ciach! Uci¹³ drugie ucho
NiedŸwiedzicy synowi.
Teraz gniew ju¿ nie zna³ miary,
Wroga chwyci³ gardzina
I wodzili siê za bary,
A¿ chodzi³a dziedzina.«
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Trzykroæ Laczplesis wydŸwiga³
Wroga w zbroi nad g³ow¹,
Trzykroæ zachwia³ siê, gdy tamten
Cios mu zada³ na nowo.
Wojennicy dooko³a
Stali bladzi i niemi,
Na ten widok, zda siê, nogi
Przyrosty im do ziemi.
Walcz¹c, obaj pod¹¿yli,
Gdzie Daugawa lœni bliska,
Laczplesis, napi¹wszy si³y,
Zepchn¹³ wroga z urwiska,
Który, grzechoc¹c ¿elazem,
Z sob¹ œci¹gn¹³ go razem.
Plusk siê rozleg³ w okolicy,
W górê fala siê zdêbi
I obydwaj przeciwnicy
Pogr¹¿yli siê w g³êbi.
Dobieg³ krzyk rozdzieraj¹cy
Od zamkowej komnaty,
W tej¿e chwili siê urwa³a
Przêdza ¿ycia Laimdoty.
Promienie zachodu s³oñca
W wodzie gas³y ju¿ prawie,
Gêsta mg³a siê na niej s³a³a,
Czasem rosz¹c siê ³zawie
I ¿a³oœnie ³ka³y fale
Na spienionej Daugawie.
Przygarnê³a w swoje ono
Bohatyra £otyszów
I mogi³ê usypa³a,
By spoczywa³ w zaciszu.

Woje £otwy pozostali,
Pobratymcy, rodacy,
Po kolei legli w boju
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Przeciw wra¿ej przemocy.
Obcy kraj zajêli ca³y,
Srogie rz¹dy nasta³y.
Jego lud umi³owany
Stuleciami ¿y³ w jarzmie,
Przez stulecia wszak wspomina³
Laczplesisa przyjaŸnie,
Dla ludu on nie umiera³
Spoczywaj¹c w ³awicy
Z³otego piasku naprzeciw
Lielwardów stra¿nicy.

Nieraz o pó³nocy ludzie
Pilnuj¹cy przeprawy
Widz¹, jak dwaj mê¿e tocz¹
Bój na brzegu Daugawy
I na ruinach zamczyska
Œwiat³o w oknie rozb³yska.
Ju¿ ostatni zapaœników
Od urwiska krok dzieli,
A¿ uczyni¹ go i obaj
Znikli w wodnej kipieli.
Krzyk dobiega poprzez ganek,
Gaœnie w oknie kaganek.
Tak Laczplesis moc od wieka
W walce z wrogiem wytê¿a
I Laimdota nadal czeka
Na zwyciêstwo jej mê¿a.
A¿ mu wróci moc niezwyk³a,
Z uœcisku siê wywik³a
I ju¿ tylko przeciwnika
Str¹ci w wodne otch³anie,
Wówczas dzieñ nad £otw¹ wzejdzie,
Wolnoœæ wówczas nastanie!

*     *     *
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Przygoda z Laczplesisem

Pierwsze zetkniêcie nastroi³o mnie doœæ nieufnie.
Na dwa lata przed œmierci¹ Ojca Narodów i prawodawcy kultu-

ry – narodowej w formie, socjalistycznej w treœci – w rok po tryum-
falnym siedemdziesiêcioleciu jego urodzin, pó³ki ksiêgarni radzieckiej
i œwie¿o powstaj¹cych wówczas KMPiK-ów ugina³y siê pod ozdob-
nymi wydaniami dziedzictwa duchowego uszczêœliwionych ludów.

Nie zna³em jeszcze eposu Finów i Estów, ale nawet dostêpne
wówczas tomiska o batyrach i pahlawanach wygrywa³y z t¹ nie
za d³ug¹ przecie¿ opowieœci¹. Tamtych herosów od s³u¿ebnych sko-
jarzeñ chroni³a gruba warstwa przesz³oœci. Ten, dziewiêtnastowiecz-
ny, nie doœæ omsza³y i wyraŸnie sztuczny w swojej kompozycji – by³
wyj¹tkowo bezbronny, podobnie jak jego tytu³owy bohater, gdy nie-
godziwy Czarny Rycerz obezw³adnia³ go obciêciem obojga niedŸwie-
dzich uszu. Miary dope³nia³ wizerunek autora w mundurze z orderami
i z bujn¹ brod¹ à la Aleksander II Oswobodziciel.

Z przedmow¹ autora, pomijan¹ w wielu wydaniach, zetkn¹³em
siê dopiero w wydaniu krytycznym z roku 1988, ze wstêpem i ko-
mentarzami J. Rudzitisa. I nie dziwota: ówczesne naiwnoœci budziæ
w nas mog¹ ¿yczliwe rozrzewnienie, natomiast by³y nie do strawie-
nia dla wszystkich „naukowych” br¹zowników i prezentystów na
us³ugach imperium.

Sporo wody up³ynê³o w Wiœle i Daugawie, nim doszuka³em siê
jakiegoœ klucza, jako ¿e ów epos-nie epos, za nic maj¹cy regu³y gry
i recepty szkolnych poetyk sta³ siê nie tylko manifestacj¹ jêzyka, ale
równie¿ rodzajem kodeksu narodowego, regulaminem s³u¿by, pod-
rêcznikiem taktyki.

Nie sposób zatem traktowaæ go jako rekonstrukcji form z odle-
g³ej przesz³oœci, mniejsza czy tak do koñca serio (Kalevala, Kalevi-
poeg) ani jako zrytmizowanego lamentu nad przesz³oœci¹ gin¹c¹
w oczach (Pan Tadeusz), lecz jako projekcjê teraŸniejszoœci (dzie-
wiêtnastowiecznej) w przesz³oœæ – w imiê upragnionej przysz³oœci.

Mo¿na siê tutaj doszukiwaæ filiacji wobec g³ównych nurtów ro-
mantyzmu i jego lokalnych dop³ywów – nam rozbrzmiewaæ bêd¹
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echa Gra¿yny, Konrada Wallenroda, Dziadów. O zwarciu z ów-
czesnymi aktualiami literatury niemieckiej wyczytaæ mo¿na ze wstêpu
autora. W tle pozostaje niewymierny, katalizuj¹cy wp³yw zjawiska,
któremu na imiê Johann Gottfried Herder i pozostaj¹cy w krêgu
jego idei ryski literat Garlieb Merkel z opowieœci¹ pod zagadkowym
tytu³em Vanem Imanta(1802), przet³umaczon¹ z niemieckiego ory-
gina³u na ³otewski w roku 1905, oraz rówieœni autorowi romantycy
³otewscy – Auseklis, Saulietis, Alunans. Komunikacja przebiegaæ
bêdzie jednak po torze – Kalevala (1835-184), Kalevipoeg (1862),
Laczplesis (1888).

Wtargniêcie Eliasa Lönnrota w materiê polega³o na powi¹zaniu
kilkusetwierszowych „eposików” zapisanych od œpiewaków run
(epyllion wg okreœlenia Marttiego Haavio) w jedn¹ ca³oœæ, podpo-
rz¹dkowaniu jej ludowej kosmogonii i kosmografii, z uwydatnieniem
motywu walki Po³udnia z Pó³noc¹ o Sampo – m³ynek szczêœcia i mo-
tywu jego utraty, i – na ostatek – z legend¹ o Zbawicielu, synu Mar-
jatty. WeŸmy chocia¿by ich relacje z p³ci¹ odmienn¹. Mêdrcowi
Väinämöinenowi nie udaj¹ siê zabiegi matrymonialne, „nie ma na
nie g³owy”, solidny fachowiec i domator, kowal Ilmarinen osi¹ga
raczej po³owiczne rezultaty, lekkoduch Lemminkäinen nie mo¿e siê
uskar¿aæ na brak powodzenia, a zbuntowany przeciw ca³emu œwia-
tu pechowiec Kullervo pope³nia przez nieœwiadomoœæ – kazirodz-
two. Samo ¿ycie... Któ¿ je zna³ lepiej od tego wiejskiego lekarza,
który poza pere³kami ludowego humoru inkrustowa³ swoje dzie³o
zamawianiami znachorów, mnóstwem codziennej magii i œwi¹tecz-
nego rytua³u.

Lekarzem by³ równie¿ Friedrich Reinhold Kreutzwald, sk³adacz
Kalevipoega. Materia eposu prawie ta sama – zapisy trocheicz-
nych oœmiozg³oskowców. Ale iloœæ w¹tków mniejsza, wiêcej wycie-
czek w krainê snu i baœni, lirycznej skargi, a nawet – mo¿emy rzec
œmia³o – kompleksu winy i psychoanalizy. Nie wypada³o przecie¿
w mechaniczny sposób dublowaæ tego, kto by³ pierwszy. Dlatego na
pierwszym planie pozostaje mocarz – syn Kalevy, z mi³oœci¹ wy-
³¹cznie synowsk¹ do sponiewieranej matki Lindy, w domyœle ojczy-
zny. W tle grupuj¹ siê jego sprzymierzeñcy i pomocnicy, i k³êbi¹ siê
z³e moce: czarownicy, diabelstwo, wrogowie ludu estoñskiego. Wia-
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domo, ¿e w ci¹gu wieków Estom szczêœci³o siê mniej ni¿ Finom
i epos mia³ zaœwiadczyæ wszem wobec nie tylko „jestem” czy „je-
steœmy”, sale równie¿ „przeciw komu jesteœmy”.

W dziesiêæ lat po ukazaniu siê Kalevipoega Andrejs Pumpurs roz-
poczyna swoj¹ szesnastoletni¹ pracê nad Laczplesisem. Dla nas oczy-
wiœcie estoñski i ³otewski to dwie ró¿ne abrakadabry, dla Pumpursa
estoñski by³ jêzykiem najbli¿szych s¹siadów, podobnie jak wymieraj¹cy
ju¿ dzisiaj liwski (z którego wziê³a siê u nas nazwa Inflantów). Kluczem
do wykszta³cenia i awansu spo³ecznego by³a jednak w owym miejscu
i czasie znajomoœæ niemczyzny. Kontakt z tekstem niemieckiego prze-
k³adu Kalevipoega stanowiæ móg³ nak³ucie intelektualne, dzwonek alar-
mowy. „Estowie mog¹, a my, £otysze?”

Opór zaczyna siê od tworzywa. Daina – ³otewska przyœpiewka,
najmniejsza cegie³ka jêzykowej pamiêci narodu – ma charakter afo-
rystyczny, liryczny, czêsto improwizowany, jako riposta, sposób wyj-
œcia z danej sytuacji. Cztery wersy stanowi¹ zrytmizowane zdanie,
zapamiêtaæ je pomagaj¹ aliteracje, ale nie musz¹, odpada gorset rymu.
To nie wieczorne posiady przy ognisku drwali, rybaków, myœliwych.
£otewski ch³op pañszczyŸniany nie mia³ na to czasu. Pamiêæ zbio-
row¹ o tym, co by³o przed najazdem budowniczych murowanych
miast i fortec zakonnych, wdeptano w ziemiê. Racje i pochwa³ê
zwyciêzców g³osi³ Heinricus de Lettis – Henryk £otysz w Chroni-
con Livoniae. Nie oczekujmy od niego obiektywnej relacji o naro-
dzie, o którym wiedzia³ mniej ni¿ Gall o Polakach.

Chwalcê Kawalerów Mieczowych, gorsz¹cego siê uporem i prze-
wrotnoœci¹ pogañskich Liwów i Lettów, nale¿a³o czytaæ na opak.
Zdaniem autora liwski sojusznik mieczowników Kaupo nie wiedzia³,
co czyni. Nie wiadomo zreszt¹, czy kronikarz zna³ jego prawdziwe
imiê, bo Caupo w œredniowiecznej ³acinie oznacza po prostu kupca,
a wiêc zaczê³o siê od interesu... Nie sposób jednak uczyniæ zeñ zdrajcê
nad zdrajcami, odpowiedzialnego przed trzema œwiatami – w górze,
na ziemi i w dole – za tragiczne koleje wówczas dziesi¹tkowanego
ludu, a w wieku XIX narodu budz¹cego siê po wiekach niewoli.

Nie dziwmy siê spiêtrzeniu ró¿norakoœci i anachronizmów. Pa-
miêæ dain nie siêga czasów podboju Ba³tów, s³ownictwo ich nie
wystarcza. Dlatego w Laczplesisie s¹siaduj¹ w ró¿nych szko³ach
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nabyte miary wierszowe i ró¿ne treœci, na ró¿ny sposób przekazy-
wane, czasem jako sucha wzmianka kronikarska czy niemal wymi-
jaj¹cy zwrot grzecznoœciowy.

Znów mo¿emy zajrzeæ do wstêpu. Jednak¿e zwróæmy uwagê na
dalsz¹ cechê eposu – widzenie geograficzne, topograficzne, opero-
wanie map¹, krajobrazem, podzia³em na tematy i zagadnienia do
opracowania. ¯ywio³y funkcjonuj¹ tu jedynie w przyrodzie, g³owa
romantyka i ucznia romantyków pozostaje zimna. Trudno, ale ten
sposób myœlenia przeœwituje przez ca³oœæ.

Wreszcie, jeden z najciekawszych pomys³ów, nazywanie boha-
terów z zamierzch³ej przesz³oœci, w braku innych danych, imionami
miejscowoœci znanych wspó³czeœnie. S³uch poetycki autora pozwo-
li³ mu wybraæ imiona mówi¹ce, symboliczne, budz¹ce skojarzenia
i refleksje.

Sk¹d jednak braæ g³ównego bohatera, spotêgowane „ja” plemie-
nia, nie ulegaj¹ce przeciwnoœciom, a¿ do chwili wyznaczonej przez
fatum?

Liczne s¹ baœnie o osi³kach, nie umiej¹cych u¿yæ swojej si³y.
Czasami daj¹ siê oni okrzesaæ i tak dochodzi do szczêœliwego roz-
wi¹zania. Czasami – jak fiñski Kullervo – koñcz¹ szaleñstwem i sa-
mozniszczeniem. Podobny ³adunek tragizmu mieœci w sobie
dysproporcja pomiêdzy si³¹ a œwiadomoœci¹ syna Kalevy, bohatera
Kreutzwaldowego eposu. Pumpurs uzasadnia nam na wstêpie wy-
bór swojego bohatera. Jednoczeœnie uto¿samia siê z nim, rysuje go
na obraz i podobieñstwo w³asne, i – jak siê póŸniej przekonamy –
ca³ego narodu w okreœlonej sytuacji historycznej.

Syn wiejskiego gorzelanego, urodzony w roku 1841, mia³ trud-
niejszy start ¿yciowy ni¿ jego ws³awieni u s¹siadów poprzednicy.
Piêtnastolatkowi miejscowy pastor, ponoæ przyjaciel £otyszów, od-
mawia prawa do dalszej edukacji. Pumpurs dwa lata pracuje na roli
w warunkach jeszcze pañszczyŸnianych, po czym podpisuje z w³a-
œcicielem ziemskim kontrakt zobowi¹zuj¹cy go do dziesiêciu lat pra-
cy jako pomocnika geometry, „ch³opca nosz¹cego ³atê”, w zamian
za przyuczenie do tego zawodu. Wêdrówki jego po wsiach ³otew-
skich trwaj¹ jednak lat czternaœcie. Pierwsze wiersze drukuj¹ mu w
roku 1861. Przez kolejnych piêtnaœcie lat próbuje ró¿nych zajêæ ju¿



187

inteligenckich, ¿eni siê z posa¿n¹ pann¹, jednak¿e stabilizuje siê do-
piero w roku 1876 – zrazu jako topograf wojskowy, póŸniej oficer.
Bêd¹c w wojsku du¿o podró¿uje po œwiecie. Du¿o równie¿ pisze,
próbuje si³ w powieœci historycznej. Po powrocie z Chin i rocznym
pobycie w szpitalu umiera na nowotwór z³oœliwy w roku 1902. Z tej
maksymalnie streszczonej biografii wynika, ¿e wybra³ „czerwone”,
odrzucaj¹c „czarne”, ¿e pos³u¿ymy siê okreœleniem Stendhala.

On i jego pokolenie udowadniali dotychczasowym w³adcom,
wychowawcom i sêdziom, potomkom krzy¿owych kulturträgerów
– ¿e nie s¹ od nich gorsi. Znów mo¿emy zajrzeæ do przedmowy.
Jednak¿e zwróæmy uwagê na dalsz¹ cechê eposu – widzenie geo-
graficzne, topograficzne, operowanie map¹, krajobrazem, podzia³em
na tematy i zagadnienia do opracowania. Ile¿ w nim podañ ajtiolo-
gicznych, zwi¹zanych z konkretnym zak¹tkiem kraju! Trudno, ale
ten sposób myœlenia przeœwituje przez ca³oœæ i tworzy plastyczny
obraz ojczyzny, ³otewsk¹ Pieœñ o ziemi naszej.

Tak ukszta³towa³a autora wybrana przezeñ droga ¿yciowa. Po-
dobnie dzia³a i rozumuje strateg, pragmatyk i wychowawca – Lacz-
plesis.

Do niedawna eksponowano na £otwie i poza jej obszarem le-
gendê formacji wojskowej, która powsta³a jeszcze za carów, lecz
samookreœli³a siê jako zbrojne ramiê rewolucji i przez czas jakiœ za-
wa¿y³a na jej losach. Mowa o strzelcach ³otewskich. Losy ich by³y
tragiczne i wœród £otyszów dawniej i dzisiaj równie¿ budz¹ ambi-
walentne uczucia. Mo¿emy jednak z du¿¹ pewnoœci¹ za³o¿yæ, ¿e
niejeden z nich mieœci³ siê we wzorze osobowym autora. Podobnie
jak dzisiaj (pisane w roku 1991) inteligenci ³otewscy bior¹cy czynny
udzia³ w œwiêcie pieœni – Ligo – i nosz¹cy strój ludowy niemal jak
uniform. Zjawisko to rzuca siê w oczy postronnemu obserwatorowi.

Ta postaæ nam siê sprawdza. Trudniej bêdzie z reszt¹ pozytyw-
nych bohaterów. Wprawdzie w Kalevipoegu byli to równie¿ staty-
œci id¹cy w równym szeregu za tym jedynym, jednak¿e same cnoty
nie s¹ w stanie o¿ywiæ literackiego obrazu. Nik³e zainteresowanie
zdo³aj¹ w nas obudziæ stra¿nicy tradycji: Lielwardis – Wielis³aw
i Krakacz – Aizkrauklis, jak równie¿ nienaganna dzia³aczka oœwia-
towa – Laimdota. W tle tak¿e pozostaj¹ pe³ni dobrych intencji, ale
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praktycznie bezsilni bogowie Ba³tów. Wzór lojalnoœci i dobrych ma-
nier Koknesis, bij¹cy na g³owê dufnych niemieckich panków, budzi
raczej nas uœmiech, gdy siê oœwiadcza niedawnej czarownicy Spi-
dali – B³ystce z zapa³em osiemnastolatka. Mieœci siê to jednak w kon-
wencji romantycznej lub preromantycznej, a tak¿e w ówczesnych
szlagierach literatury ludowej, „ksiêgach zbójeckich”. Uzasadnie-
nie, którego nie szczêdzi autor g³ównemu bohaterowi przed wypra-
w¹ na Pó³noc (w Kalevali i Kalevipoegu motywacje s¹ o wiele
prostsze), ka¿e wspomnieæ o wêdrówkach Childe Harolda...

Przestan¹ nas jednak dziwiæ pouczenia Laimdoty, gdy uprzytom-
nimy sobie nauki Podkomorzego o grzecznoœci w Panu Tadeuszu –
z tych samych bowiem Ÿróde³ p³ynê³a troska obu autorów o prze-
chowanie ka¿dej okruszyny dziedzictwa – primum mobile wszyst-
kich ich poczynañ i osi¹gniêæ artystycznych.

Mo¿e wzbudziæ za to zaciekawienie kuchnia czarownic w Dia-
blej Czeluœci, piek³o, w którym gotuje siê przysz³oœæ £otyszów. Tutaj
ustna „powieœæ grozy”, straszne gadki pañszczyŸniane znalaz³y swój
pe³ny wyraz. Diab³y, latawce, drobne plugastwo, obrobiony grun-
townie przez etymologiê ludow¹ Lucyper – Likcepurs tj. „czapka
na bakier”, wiedŸmy – towarzyszki Spidali, sabat w jaskini, przypo-
minaj¹cej raczej wielkomiejsk¹ spelunkê, dom publiczny ze star¹
wiedŸm¹ w charakterze licencjonowanej w³aœcicielki.

Jednak¿e motywy ³ó¿ek, pos³ania, noclegów, nader czêsto po-
wracaj¹ce w tym nied³ugim utworze, nie musz¹ budziæ skojarzeñ
erotycznych. Dla cz³owieka, który – praktycznie bior¹c – wêdrowa³
przez ca³e ¿ycie, nieobojêtne by³o, kiedy, gdzie i jak mu poœciel¹,
zw³aszcza gdy stopieñ uznania przez gospodarzy – tradycjonalistów
stanowi³ dla zainteresowanego czytelny sygna³ adresowany do jego
wra¿liwoœci i troski o presti¿ osobisty...

Podobnie z gargantuicznym œmietnikiem przy wejœciu do owego
domu – dziœ by³by to problem ekologiczny, ale czy¿ wszystko da siê
przenieœæ w wiek XIII? Zostañmy raczej w wieku dziewiêtnastym.

Tak widzê tê scenê: ch³opski syn, wychowany w krêgu suro-
wych pojêæ protestanckich, ogl¹da wielkie portowe i handlowe mia-
sto, grzeszny Babilon, w którym wszystko mo¿na dostaæ za pieni¹dze,
ho¿e dziewczêta wiejskie obs³uguj¹ zblazowanych paniczyków, wœród
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nich jakaœ fascynuj¹ca piêknoœæ, Spidala – B³ystka, mo¿e nie obo-
jêtna autorowi. Nie na pró¿no jedna z ulic starej Rygi nosi³a nazwê
„ulicy Grzeszników”, obecnie tryumfalnie przywrócon¹.

Szkoda tej czarownicy na stos – i zostanie ocalona, wyzwolo-
na od fatalnego cyrografu, podobnie jak ca³y lud pañszczyŸniany p³ci
obojej. Nie ma tu miejsca na sny ni kompleksy takie jak w Kalevi-
poegu.

Nie ostoi siê za to zdrajca Kangar, uwik³any we w³asnym k³am-
stwie: nikt nie wierzy w prawdopodobieñstwo psychologiczne takie-
go wieszczka, rzec by mo¿na – w odleg³ej przesz³oœci. Natomiast
o zak³amanych „s³ug tronu i o³tarza” autor ociera³ siê osobiœcie, kto
wie, mo¿e to by³a jego zemsta na owym „przyjacielu £otyszów”,
który go zbeszta³ za niew³aœciwe aspiracje. Dante rozprawia³ siê
w sposób podobny, jednak¿e kaŸñ zdrajcy pozostaje wewnêtrzn¹ spra-
w¹ piek³a. Autor pokazuje nam jedynie jego mêki moralne...

W zestawieniu z nim na plan dalszy schodz¹ historyczni adwer-
sarze: biskup Albert, Dytryk, Daniel Bannerow, Kaupo, a nawet papie¿
Innocenty III, potraktowany jako siê wœród porz¹dnych luteranów
godzi³o. Ale to Kangar wyjawia najwa¿niejsz¹ tajemnicê, przyczy-
niaj¹c siê do œmierci bohatera. Proponujê odczytanie tego symbolu:
utrata uszów to og³uchniêcie na jêzyk ojczysty, na g³os swojego ludu,
wynarodowienie.

Zwróæmy uwagê na obfite u¿ytkowanie trzech planów: ziemia
jest tym naturalnym, ale równie czêsto wykorzystywane s¹ zarów-
no przestworza jak i podziemia, wspinanie siê na górê i penetracja
jaskiñ – czy¿ nie jest to amplituda nastrojów, krajobraz duchowy?
„Byæ albo nie byæ” £otyszów jest przede wszystkim faktem we-
wnêtrznym, budzeniem œwiadomoœci.

Na uwagê zas³uguje równie¿ symbolika „wód œmierci” – dwu-
krotnie pogr¹¿a siê w nich Laczplesis – za pierwszym razem ocalaj¹
go bogowie, czyli to co pozosta³o z tradycji, za drugim wiara drugim
wiara, ¿e £otysze zdo³aj¹ wybiæ siê na niepodleg³oœæ. Ogl¹da je rów-
nie¿ w œrodku opowieœci – przez szybê w oknie zatopionego za-
mczyska. Wtedy jednak ma przy sobie depozyt tradycji, utajon¹
w podziemiu bibliotekê rodu Runników.
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Staro¿ytnoœæ zwojów, pokazywanych przez Laimdotê, to listek
figowy na u¿ytek liberalizuj¹cego cenzora. Mamy tu do czynienia
z abecad³em ludow³adztwa wyk³adanym przez cz³owieka w mundu-
rze, pozostaj¹cego na s³u¿bie u najjaœniejszego autokraty.

Jednak¿e niekiedy cenzura przypomina³a o swoim istnieniu.
Z pierwszej pieœni wykreœlono np. takie zdanie:

Boæ wiadoma nam nauka
Chrysta id¹ca ze Wschodu.

Mówi to Perkon, a wiêc osoba niepowo³ana. Zreszt¹, a nu¿ cen-
zorowi chodzi³o o poprawne stosunki miêdzy urzêdowym prawos³a-
wiem „ze Wschodu”, a luterañskimi potomkami Krzy¿aków. I to
mo¿liwe.

Wykreœlono równie¿ zakoñczenie:

Zali siwy Ojciec Losów
Zgromadzi ich kiedyœ jeszcze?

Tak têskniæ do restytucji pogañstwa?
W pieœni trzeciej dostrze¿ono jednak¿e bardziej wolnomyœlne

akcenty. Ofiar¹ pad³y wersy:

Czas to wiecznoœæ. I b³êdnym by³aby mniemaniem
Myœl, ¿e jest wiecznoœæ inna poza tym ko³em czasu.

Cz³owieczeñstwo ¿yæ bêdzie póty, dopóki trwa ziemia.
Przeto dla tego wielkiego nieœmiertelnego plemienia
Trudziæ siê, wspieraæ je, kiedy pnie siê ku doskona³oœci
Coraz wy¿ej , z t¹ myœl¹ w sercu ¿yæ i umieraæ –
To cel ka¿dego cz³owieka w jego przelotnym istnieniu.

O³ówek cenzorski wykreœla³ równie¿ uwagi na temat œwiêtosz-
ków, wybuch gniewu Laczplesisa, gdy ten siê dowiedzia³ z ust Kan-
gara o wyjeŸdzie Laimdoty, a nawet w niektórych miejscach sam
wyraz „Niemiec”. Nie nasze to ju¿ dziœ k³opoty.



191

Wróæmy jednak do reszty „epickich legitymacji”. Chocia¿by wie-
rzenia – co innego dochowa³o siê w zapisach krzy¿ackich misjona-
rzy, a co innego ulubi³a sobie pieœñ ludowa. Nie próbujmy tu
dopatrywaæ siê wyraŸnej hierarchii czy podzia³u funkcji opiekuñ-
czych, chocia¿ wajdelotom z krzy¿ackich kronik walnie dopomóg³
Maciej Stryjkowski i póŸniejsi erudyci zaprawieni na greckich i ³a-
ciñskich wzorach. Ale, jak wiemy, z zapisami mitologii s³owiañskiej
nie jest o wiele lepiej.

Kosmogoniczne opowieœci o Bogu i Diable, jako parze budowni-
czych tego œwiata, bliŸniaków, z których drugi jest pechowym naœla-
dowc¹ – tricksterem, dadz¹ siê wyœledziæ w folklorze wielu ludów
pó³nocnej pó³kuli (z indiañskim w³¹cznie), rodowód ich jest zatem
nader archaiczny. Nie dziwota, ¿e mia³y d³ugi ¿ywot wœród ludu na-
wracanego ferro ignique.

Równie archaicznie prezentuj¹ siê wiedŸmy. Hulaj¹ bezkarnie,
rz¹dz¹ faktycznie zjawiskami przyrody (podobnie jak fiñskie kapeet
czy s³owiañscy p³anetnicy) nie tylko podczas tu³aczki Laczplesisa
po fantastycznych regionach Pó³nocy (których rodowodu nietrudno
dopatrzyæ siê u staro¿ytnych i œredniowiecznych kosmografów, a na
ostatek – Olausa Magnusa w jego Historia de gentibus septen-
trionalibus) ale w³aœciwie od samego pocz¹tku eposu. Co wiêcej,
ich przedsiêwziêcia ad hoc przeciw Laczplesisowi i jego przyjacio-
³om wpisuj¹ siê trwale w porz¹dek kosmiczny ( (jak np. wyspa, a ra-
czej znana ju¿ arabskim ¿eglarzom góra magnesowa, przyci¹gaj¹ca
okrêty, któr¹ zapowiada Córa Wiatru Pó³nocnego). Pe³ni¹ one rolê
rozgniewanych bogiñ miotaj¹cych nawami bohaterów Odysei i Ene-
idy. Ma to zarówno posmak archaiczny, rzec by, z epoki matriarcha-
tu, ale te¿ i odzwierciedla beznadziejnoœæ egzystencji ludu
niewolonego przez wieki. Jednak¿e zrz¹dzeniem Ojca Losów i, rzecz
jasna, autora pojawia siê Laczplesis – urodzony przywódca, spokoj-
ny, przytomny i zdeterminowany – i daje sobie radê. Zreszt¹, za-
znaczmy tutaj, jedynie stara wiedŸma i jej koszmarni synowie, zgodnie
z logik¹ baœni, zostaj¹ fizycznie wyeliminowani przez bohatera. Mo¿na
ich umieœciæ ca³kowicie w królestwie pokonanych lêków.

W perypetiach Laimdoty i Koknesisa, a tak¿e samego Laczple-
sisa mo¿na siê te¿ dopatrzyæ w¹tków z romansów rycerskich, które



192

w tym czasie zd¹¿y³y ewoluowaæ w stronê literatury ludowej, jar-
marcznej, nieomal sensacyjnej, a zatem stanowi¹cej pokusê dla ga-
wêdziarzy ludowych. Narracja na ró¿nych planach wyprzedza
wypadki, póŸniej do nich powraca. Co wiêcej, autor stosuje retarda-
cje, odci¹ga bohaterów od g³ównego ci¹gu wydarzeñ, stara siê jak
najd³u¿ej zawieszaæ uwagê czytelnika. Znamy te sposoby. Omne
tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Nie wadzi to zgo³a g³ównemu bohaterowi. Jest on par excellen-
ce k u l t u r o w y. Dlatego – rozpiêtemu pomiêdzy baœni¹, histori¹
i dniem powszednim XIX wieku – jesteœmy sk³onni wierzyæ mu bar-
dziej ni¿ np. Skrzetuskiemu z Ogniem i mieczem, choæ to tak¿e mit
i epos. Co wiêcej, teatr wydarzeñ lat ostatnich daje nam sposobnoœæ
uzmys³owienia sobie na nowo historycznej roli takich postaci, jak
nikczemny Kangar i zgo³a podobny do mechanicznego robota Czar-
ny Rycerz. Przecie¿ ukazuj¹ siê nam bez figowego listka...

Ale równoczeœnie ufamy intuicji autora i podzielamy jego wiarê,
wyra¿on¹ w finalnym przes³aniu eposu.

Tekst przygotowany na II Sesjê T³umaczy i Wy-
dawców Literatury Krajów Nadba³tyckich,
Gdañsk 24-26 listopada 1992 r. Umieszczony
w zbiorze materia³ów „Pogranicze – literatu-
ra odzyskanych znaczeñ” wydanym przez Nad-
ba³tyckie Centrum Kultury, Gdañsk 1994
Copyright by Nadba³tyckie Centrum Kultury.
Publikujê z nieuniknionymi po latach skróta-
mi i uzupe³nieniami. JL
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S³owniczek

Uwaga ogólna: podobnie jak staro¿ytna ³acina i greka, dzisiejsze
jêzyki Ba³tów zachowa³y w mianowniku l. poj. rzeczowników ro-
dzaju mêskiego (i tylko w nim) koñcówkê –s (po miêkkiej spó³g³osce
– sz. Po spó³g³osce w ogóle jest ona prawie nies³yszalna. Radzimy
sobie z antykiem odmieniaj¹c: Achilles, Achillesa, Achillesowi. Rza-
dziej Achilla, Achillowi, zw³aszcza w nag³ej potrzebie, narzuconej
przez rytm przek³adu poezji... A po ³otewsku np. dope³niacz od imie-
nia i nazwiska Janis Peters, Imants Auzinš – pisze siê Jana Petera,
Imanta Auzina. Ale od Laèplesis bêdzie ju¿ Laèpleša.

Rosjanie, bardziej oswojeni z tym problemem, transkrybuj¹ – Imant
Auzyñ, Imanta Auzynia, Jania Petera. I s¹ bli¿si rzeczywistoœci.
A Laèplesis pozostaje £aczplesisem (z p³ynnym ³, którego my nie
wymawiamy, u¿ywaj¹c ró¿nych ua, ue). To ju¿ lepiej brzmia³oby
warszawskie – chodzily, robily.

Dlatego postanowi³em pójœæ wbrew mechanicznej regule: piszê
Laczplesis, a w wypadkach wystêpowania w imionach osobowych
koñcówki mianownika –s po spó³g³osce, utr¹cam j¹, unikaj¹c absur-
dalnego wtykania –s we wszystkich przypadkach, w których ono
nie wystêpuje. Pisowniê oryginaln¹ przytaczam jedynie w s³ownicz-
ku. W zwi¹zku z tym raz jeden podajê w tekœcie utworu nieznan¹
bli¿ej czytelnikowi polskiemu nazwê rzeki Kegums tak jak siê j¹
w przybli¿eniu wymawia – Ciegums. Przecinki pod, rzadziej nad spó³-
g³osk¹ pe³ni¹ funkcjê zmiêkczaj¹c¹. A wiêc g = dŸ, k = æ, l = p³ynne
³, l = miêkkie l, n = ñ. Samo i nie zmiêkcza poprzedzaj¹cej spó³g³oski,
twardo brzmi¹ è (cz), š (sz), z (¿). Kreska oznacza d³ug¹ samog³o-
skê. Prawid³owa wymowa wymaga wiêkszych wtajemniczeñ, a moja
znajomoœæ jêzyka ³otewskiego jest raczej bierna i niedoskona³a.

Za³o¿y³em równie¿, ¿e imiona mówi¹ce bêd¹ mówi³y mo¿liwie
najwiêcej. Nie mo¿na przecie¿ co chwilê zagl¹daæ do s³owniczka.
Dlatego poszed³em na radykalne spolszczenia.

W uk³adaniu s³owniczka posi³kowa³em siê informacjami z nastê-
puj¹cych wydañ i przek³adów:
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Andrejs Pumpurs Laèplesis, Latvju tautas varonis. Tautas eposs. Ar
Jazepa Rudziša ievadapcerejumu un komentariem. Riga „Zinat-
ne” 1988;

Àíäðåé Ïóìïóð Ëà÷ïëåñèñ, Ëàòûøñêèé íàðîäíûé ãåðîé. Ïåðåâå ë à
ñ ëàòû øñêî ãî  Ë þäìèëà Êîïûëîâà. Riga „Liesma” 1983;

Radegast Parolek Souboj nad propastí aneb Hrdinský pøibìh o lo-
tyšskem silakovi Laèplesisovi a jeho moudré nevìstì slièné La-
imdotì vypravuje... Albatros Praha 1987.

Aizkrauklis – imiê utworzone od Aizkraukle, nazwy starego grodu
Liwów (w kronice Henryka £otysza Ascrade) pomiêdzy Liel-
warde a Koknese, t³umaczê je jako „Krakacz” ze wzglêdu na
onomatopeiczne skojarzenie z czasownikiem kraukt «krakaæ»
i rzeczownikiem krauklis «kruk;

Bia³omorze, Balta jura – Ba³tyk;
bies, jods, zob. diabe³, w pieœni IV ma cechy bajecznego smoka –

wielog³owoœæ;
Bisurman – w oryginale moris, Maur, Murzyn;
B³ystka, córka Aizkrauklisa – zob. Spidala;
bogowie Ba³tów – Baltijas dievi, bogowie Ba³tyki tj. kraju Jaæwiê-

gów, Litwinów, £otyszów i Prusów;
borealny – pó³nocny;
Bo¿yce, Bo¿êta – synowie bo¿y;
Burtnieks – lit. burtininkas, czarownik, znawca run czyli magicz-

nych znaków pisma, por. burtowaæ «czarowaæ». Burtnieku
ezers – «jezioro czarowników» na pó³nocy £otwy u¿yczy³o
imienia mówi¹cego bohaterowi, dla którego zapo¿yczy³em
polskiego odpowiednika «runnik» z tragedii Norwida”Kra-
kus”(JL);

chodziwy – epitet konia;
Czarny Rycerz, Tumšais brunenieks «Ciemny rycerz» – motyw

nieobecny w folklorze ³otewskim, stanowi¹cy klamrê kompo-
zycji autorskiej;

czech³o – nakrycie, przeœcierad³o;
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Daniel Bannerow – lennik biskupa Alberta, „Bannerow” interpola-
cja z w. XVI w kronice Henryka £otysza, gród drewniany
w Lielwarde spalili krzy¿owcy w r. 1205, Daniel zamieszka³
w nim w rok póŸniej;

Dawca losów – Liktena tevs t.j. ojciec losów, u autora – naczelne
bóstwo Ba³tów;

d¹b – w ³otewskich pieœniach ludowych symbolizuje mêstwo i mê-
skoœæ;

diabelec – wyzwisko ludowe;
Diabelska Czeluœæ – legendy z ni¹ zwi¹zane dotycz¹ równie¿ in-

nych rzek na £otwie;
diabe³ – odziedziczony po pogañskich wierzeniach velns por. ³ac.

faunus jest to raczej duch leœny jak fiñski hiisi czy ros. ëåøèé,
natomiast jods , bliski etymologicznie litewskiemu juodas
„czarny” jest jednoznacznie z³y, w rozmaitych postaciach, por.
bies;

Dobroch, Dabrelis, u Henryka £otysza Dabrelus – £otysz, wódz
Liwów na grodzie w Satezele nad Gauj¹;

Dola – Laima, Laime, «szczêœcie», dawczyni pomyœlnoœci;
Domowik, Ciemnieks – duch opiekuñczy domostwa, u Macieja Stryj-

kowskiego Ziemiennik;
dusze poleg³ych wojaków – w tradycji nordyckiej (Edda), fiñskiej

i ba³tyckiej tocz¹ pojedynki na miecze w czasie migotania zórz
polarnych;

Dytryk, Dietrich, Theodoricus, ³ot. Diterihs – postaæ historyczna,
pomocnik biskupa Meinharda, w latach 1184-1196 prowadzi³
misje wœród £otyszów, za³o¿yciel zakonu kawalerów mieczo-
wych, poniós³ œmieræ w r. 1219 w walce z Estami;

Dziatwa bogów i Perkona – dievu un Perkona deli tj. synowie,
podobnie jak Saules meitas, córki S³oñcepani, która jest na
£otwie rodzaju ¿eñskiego, tworz¹ dwie kategorie bóstw stale
obecnych w pieœniach ludowych, a zw³aszcza w obrzêdach
weselnych;

Henryk £otysz, ³ac. Heinricus de Lettis – autor dzie³a Chronicon
Livoniae (1224-1226), apologeta krucjaty przeciw Ba³tom,
narodowoœæ nieznana;
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Ikszkile, Ikškile – gród Liwów z zamkiem krzy¿ackim, czêœciowo
zatopiony przez zbiornik retencyjny na Daugawie;

inkluz, ³ac. diabolus inclusus – «nosiciel bogactwa», ³ot. pukis,
szw. bjära, fiñ. para – latawiec, demon na us³ugach cza-
rownika, kradn¹cy mleko krowom s¹siadów, uto¿samiany z
piorunem kulistym, „umiêdzynarodowiony” przez œrednio-
wieczny podrêcznik dla spowiedników Elucidarium.

Jutrznia, Austra – Jutrzenka;
Kalapuisis – Kal(ev)a+puisis, «ch³opak», est. Kalevipoeg, «syn

Kalevy», olbrzym i mocarz, centralna postaæ pieœni epickich
Estów, zebranych w jedno przez F. R. Kreutzwalda;

Kangar, Kangars – wieszczek i znachor, któremu autor nada³ to
imiê od lokalnej, a równie¿ pospolitej nazwy lesistych wzgórz
– Kangari, ponoæ pochodzenia liwskiego, mog³a jednak
brzmieæ pierwotnie kalngari, podobnie jak ros. õîëìîãîðû,
które Vasmer wywodzi od fiñskiego kalma «œmieræ, grób» +
kari «ska³a»; brzmi to efektownie, ale ska³a to nie kopiec
mogilny, a o taki jedynie mog³o chodziæ w tych stronach (JL);

Kangarów góry – zob. Kangar;
kasztel – zamek, gród;
Kaupo – u Henryka £otysza Caupo, œredniow. ³ac. «kupiec», wódz

Liwów, póŸniej sprzymierzeniec krzy¿owców, zmar³ w 1217;
koga, w ³acinie œredniowiecznej coga, coqua por. ³ot. kugis – statek

morski;
Koknesis – „Drzewonoœca” – imiê bohatera utworzone przez auto-

ra od nazwy grodu Koknese – mo¿e «miejsce sp³awu drze-
wa», krzy¿owcy nazwali go Kogenhusen tj. «dom statków»;

ko³tryny, w³. l. mn. coltrine – «zas³ony, kobierce»;
komiega – p³askodenna ³ódŸ, d³ubanka, tutaj – statek, Walery Przy-

borowski nawet wikingów wyposa¿y³ w „kumingi”, ale to wyraz
zapo¿yczony u Tatarów (JL);

Krywe – naczelny kap³an. Al. Brückner s¹dzi, ¿e to po prostu na-
zwa kluki-krzywuli, któr¹ zwo³ywano lud na zgromadzenia;

kunigs – król, pan, po¿yczka gocka u Ba³tów i S³owian, por. lit. kuni-
gas «król», ³ot. kungs «pan», pol. ksi¹dz;

Kwiecieñ – Ziedonis, poetycka personifikacja wiosny;
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Laczausis – Laèausis, «niedŸwiedziouchy»;
Laczplesis – Laèplesis, dos³ownie «rozdzieraj¹cy niedŸwiedzia»;
Laimdota – dana przez losy, bogdanka;
Laima, Laime – por. Dola;
Laiminia – Laimina, zdrobnienie od Laima, Laime «Dola, Los»;
latawiec, pukis – por. inkluz;
Liczypiór – Likcepurs, «czapka na bakier» od Lucyper, Lucifer,

przywódca hufcow diabelskich;
Lielwarde, Lielvarde, wym. lyjelwarde – miejscowoœæ nad Dauga-

w¹ z grodem, za³o¿onym przez ugrofiñskich Liwów, w roku
1205 zdobytym i spalonym przez kawalerów mieczowych,
którzy nastêpnie wybudowany zamek nazwali Lehnwart –
„Stra¿ lenna”. Lielwarde w etymologii ludowej oznacza³aby
wiêc „Wielk¹ stra¿nicê”. A. Pumpurs wywiód³ z niej imiê
w³aœciciela;

Lielward(i)s „Wielkie s³owo”, które pozwoli³em sobie przekszta³ciæ
na „Wielis³aw”. J.L.

ligasze, ligusoni – znani z umowy krzy¿acko-pruskiej z r.1249, trakto-
wani na równi z wajdelotami, ponoæ op³akiwali zmar³ych w cza-
sie pogrzebu; brak bezpoœrednich œwiadectw o nich na £otwie;

Ligo – u autora bóstwo pieœni, nie potwierdzone w Ÿród³ach, w Va-
nem Imanta G. Merkela – bóstwo uciechy, wiêc raczej lite-
racki rodowód;

Ligów dzieñ, Ligowa nocka – noc z 23 na 24 czerwca, prastare
œwiêto kalendarzowe najd³u¿szego dnia w roku z paleniem
ognisk i puszczaniem wianków na wodê, zapisano ok. 35 000
pieœni œwiêtojañskich (Janu dziesmas);

lipa – w ³otewskich pieœniach ludowych symbolizuje kobiecoœæ;
Liwowie – lud ba³tyckofiñski, ostatnie zapisy jêzyka liwskiego na

£otwie pochodz¹ sprzed roku 1939;
Macierz Morza, Juras mate – wspominana w pieœniach ludowych,

zaklêciach i rzadziej w baœniach;
manele – kosztownoœci;
miedzianka, gniewosz plamisty – gryzie zajadle i dusi drobne zwie-

rzêta, w¹¿ niejadowity, z racji tej agresywnoœci przypisywano
mu cechy demoniczne, dziœ pod ca³kowit¹ ochron¹;
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Modra Góra, Zilais kalns – nazwa wielu wzgórz na £otwie, naj-
wy¿sze w Mujanach pod Valmier¹, 127 m n.p.m. Wzmianka
zaczerpniêta przez autora z Vanem Imanta G. Merkela;

niecham zawodu – wyrzekam siê rywalizacji;
NiedŸwiedziobójca, NiedŸwiedziouchy – zob. Laczplesis;
Nogcipiór – Nagcepurs «czapka z paznokci», zob. Liczypiór;
oje – podwójny dyszel, por. pras³owo indeur. oyas;
Opiekun Gajów – Puškaitis, zapo¿yczony z Macieja Stryjkowskie-

go i innych siedemnastowiecznych erudytów;
Otrzêp – Antrimps, bóstwo morza, nie ma go w mitologii ³otewskiej,

s¹ dane o jego istnieniu u Prusów;
Panna Pó³nocy – Ziemelmeita – Córka, panna Wiatru Pó³nocnego,

Mroziciela (Ziemelis), mêskiej personifikacji Pó³nocy, czêsty
motyw dain i baœni ludowych;

panosza – drobny szlachcic, giermek, nazwa raczej pogardliwa, st¹d
i czasownik «panoszyæ siê»;

Peipus – jezioro na pograniczu ziem Estów, £otwy i Rusi, dok¹d
mog³o siê rozci¹gaæ w³adztwo Kalapuisisa;

Perkon – Perkons – lit. Perkunas, s³ow. Perun, pol. piorun „bij¹cy”
por. praæ – bóstwo burzy i pochmurnego nieba; tu pe³ni nawet
funkcje demiurga, ka¿¹c zwierzêtom ¿³obiæ koryto Daugawy;

Perse – dop³yw Daugawy z progami skalnymi;
piêdzim¹¿, piêdzimê¿yk – karze³;
Pkie³ – Pakols – bóg zmar³ych i piek³a, ze Ÿrode³ pruskich, mo¿e po-

¿yczka z kazañ polskich misjonarzy, pamiêtam sk¹deœ formê Po-
klus, por. w pieœni wielkanocnej „Starostê skowa³ pkielnego”;

pokucie – zaszczytne siedzisko, tron;
popaœnica – na³o¿nica;
posoch – kij z naciêciami, ber³o, ró¿d¿ka;
posto³y – chodaki, ³apcie z kory, ³yka lub ze skóry, kurpie, od „apo-

sto³”; Kryñski, Kar³owicz, NiedŸwiedzki, S³. jêz. pol. Wwa
1900. Chyba o „obuwiu p¹tników”, por. êàëèêè ïåðåõîæèå
i ³ac. caliga «chodak» a tak¿e per pedes Apostolorum;

Potrzêp – Patrimps, Potrimps – opiekun rolnictwa. Notowany w Ÿró-
d³ach pruskich. W bardzo starej polskiej piosence ludowej tra-
fi³o mi siê przezwisko Potrêbaczek;
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przys³usza – nale¿y siê, przystoi;
psiog³owcy, sunpurni, kynocefale – Hezjod (w.VII p.n.e.) umiesz-

cza³ je w Etiopii, Ktezjasz (ok.440-380 p.n.e.)w Indiach, cho-
dzi³o prawdopodobnie o pawiany, w folklorze ba³tyckim s¹ to
leœne wilko³aki po¿eraj¹ce ludzi;

Runnik – zob. Burtnieks;
Rusiñsz, Rusinš, u Henryka £otysza Russinus – wódz ³atgalski, je-

den z przywódców powstania £otyszów;
Rydzynia, Ridzina – dop³yw Daugawy, zlokalizowany na obszarze

Starej Rygi, termin jako zdrobnienie – wtórny, a nie pierwotny
wobec nazwy miasta, jak wynika³oby z tekstu (JL);

Salaspils – miejscowoœæ pod Ryg¹ nad brzegiem Daugawy, miejsce
bitwy pod Kircholmem, zalane czêœciowo przez zbiornik re-
tencyjny, w czasie ostatniej wojny byl tu hitlerowski obóz za-
g³ady, upamiêtniony wielkim pomnikiem;

Saule – zob. S³oñcepani;
s¹pierz – rywal, przeciwnik;
sepet – kufer;
Serene, miejscowoœæ, z której pochodzi Sereniete, wspólniczka wy-

praw B³ystki;
Siewierzanka – zob. Panna Pó³nocy;
Ska³oró¿ka – Staburadze, Stabradze – bajeczna stra¿niczka wiel-

kiego g³azu Staburags – Róg Skalny na brzegu Daugawy,
dziœ pogr¹¿onego na dnie zbiornika retencyjnego, równie¿ jedna
z jego nazw;

Skoczko w górê, skoczko na dó³, Augšlecite, Zemlecite – pocz¹tek
piosenki ludowej, zapraszaj¹cej tutaj Matkê Weli do wnêtrza
gumna; Radegast Parolek, czeski t³umacz eposu, rozszyfro-
wuje j¹ w postaci ¿abki;

S³oñcepani – w jêz. ba³tyckich Saule jest rodzaju ¿eñskiego, matk¹
córek, opiekunk¹ kobiet;

Spidala – od spidet «œwieciæ, jaœnieæ, b³yszczeæ, olœniewaæ», kojarzy
siê równie¿ ze spigana «czarownica». Ta postaæ zaczê³a ¿yæ
w³asnym ¿yciem w literaturze ³otewskiej i uzyskiwaæ nowe zna-
czenia jak np. w dramacie Janisa Rainisa Uguns un nakts „Ogieñ
i noc”. Nam niestety kojarzy siê z mark¹ fabryczn¹ przenoœnych
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odbiorników radiowych – Spidola. To by³ powód, dla którego
pozwoli³em sobie nadaæ jej imiê mówi¹ce – B³ystka;

stolem, milzis – kasz. olbrzym;
Sund – tutaj zapewne cieœnina pomiêdzy Saaremaa, a przyl¹dkiem

Kolka;
szwank – szkoda, uszczerbek;
œpy¿a, spi¿a – ¿ywnoœæ;
œre¿oga – lœnienie, migotanie;
truna – trumna;
trzem – pa³ac;
tucza – nawa³nica, chmura burzowa;
Turaida – zamek krzy¿acki nad rzek¹ Gauj¹, na miejscu dawniejsze-

go grodu Liwów;
Uzyñsz, Uzinš,Usinš, – bóstwo opiekuj¹ce siê pszczo³ami jak rów-

nie¿ koñmi; póŸniej funkcjê tê przej¹³ Jurgis czyli œwiêty Je-
rzy (z uwagi na kalendarzowy dzieñ wiosennego wypasu);

wadziæ – zawadzaæ, przeszkadzaæ;
wajdelota – kap³an pogañski u Ba³tów;
warza – gotowana strawa;
Weli, veli – dusze umar³ych, Velu laiks – œwiêto Zaduszek, obcho-

dzone podobnie jak Dziady na Litwie, z t¹ ró¿nic¹, ¿e dusze
zapraszane s¹ do pomieszczeñ gospodarskich;

Wicher, Wichrzysko – tutaj Viesulis, spersonifikowana tr¹ba powietrz-
na;

Widuwed, Viduveds – protoplasta Ba³tów pierwszy raz wspomnia-
ny w ksi¹¿ce Erazma Stelli De Borussiae antiquitatibus w
pocz. XVI w., po czym w kronice Macieja Stryjkowskiego
(1582) spotykamy imiê Wedenuto, Widnutos, Veidenutos Ala-
nus (a tak¿e Litwin), po czym rozpowszechni³a siê forma Waj-
dewutas i uleg³a dalszej obróbce. Geneza imienia Viduveds
raczej poetycka ni¿ historyczna;

Wielis³awic – zob. Lielward(i)s;
wilko³ak, vilkats, vilkacis – ko¿uchy wilko³aków wywracane sier-

œci¹ na wierzch s³u¿y³y im do szybkiej przemiany w wilka;
Zacnoœæ, Tikla – u autora stró¿ka obyczajów; przy miernej znajo-

moœci jêzyka ³ot. i obfitoœci skojarzeñ takich jak ticet «wie-
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rzyæ», tikt «osi¹gn¹æ cel, dojœæ do czegoœ», tikt «podobaæ siê»,
tiksms «b³ogi», tikums «cnota», przypuszczam, ¿e inspiracj¹
by³o tu imiê Tekla (z gr. Theoklea «Boguchwa³a»), szczegól-
nie popularne w Koœcio³ach Wschodu i wierzeniach ludowych
dziêki apokryficznym „Dziejom Paw³a i Tekli” wzmiankowa-
nym u Tertuliana i zawieraj¹cym pochwa³ê dziewictwa. (JL);

Zdarzbóg – ¿yczenie pomyœlnoœci i o nie tutaj chodzi, w oryginale
likop por. polskie litkup, niem. Leihkauf «pijatyka „na szczê-
œcie” po zawartej transakcji’;

Ziemiew³od, Taluvaldis, Talwald «w³adaj¹cy daleko», u Henryka
£otysza Thalibaldus – w eposie jeden z przywódców po-
wstania, Ÿród³a tego nie potwierdzaj¹;

¿abska – w³aœciwie ropuchy – rupuces, rupuèi, krupji – u Ba³tów
pocz¹tkowo czczono jako œwiête stworzenia (podobnie jak
zaskroñce). W krainie jezior i bagien symbolizowa³y wiosen-
ne emocje i budzenie siê ¿ycia. Nieprzypadkowo w Panu Ta-
deuszu mamy zachwyt nad ¿abim koncertem, a S³owacki
ironizuje na temat „poetycznej na Litwie ropuchy”. Dopiero
z nastaniem polowañ na czarownice uznano je za pomocni-
ków a nawet za wcielenia wiedŸm. St¹d litewska rupuce po-
dobnie jak fiñska konna stanowi¹ dziœ mocne wyzwiska w tych
jêzykach;

¿en¹æ – pêdziæ, gnaæ, goniæ;
¿erca – wieszczek, ofiarnik;
¿mij – smok.
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