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Baublis 

Баублис 

Baublis 

[Nieopodal szlaku łączącego Kłajpedę z 
. Kownem, w miejscowości gdzie obec- 

nie znajduje się Bijotska osmioletnia 
szkoła (gromada Poskisa na Żmudzi) w Li- 
tewskiej Republice Radzieckiej, położo- 
ny jest dawny majątek ziemski, należący 
ongiś do rodziny poety litewskiego Dio- 
hizasa Poski (1757—1830), który za- 
mieszkiwał tam przez większą część swe- 
90 życia!, 

_. Najbardziej znanym utworem Poski 
Jest „Muzikas Zemuiciu ir Lietovos"”, w 
którym wyraziście zobrazował różnice 
klasowe we współczesnym mu  społe- 
czenstwie i niedolę pańszczyźnianych 
chłopów litewskich. Opracował on także 
Słownik litewsko-polsko-łaciński. 

Miejscowość wspomniana zasługuje 
na uwagę także ze względu na znajdują- 
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cy Się w niej dąb — Baublis, w którym tworzył poeta (ryc. 1). We wnę- 

trzu tego dębu znajdują się użytkowane przez poetę stolik i krzesło. 
D. Poska tworzył również w języku polskim, o czym świadczy 

M. in. zachowany rękopis wiersza umieszczony w Baublisie. Fragment 
go wiersza brzmi: 

„Dębie móy luby Tam ten ogródek 

Dębie móy kochany mą ręką sadził 
Milsze mnie Twoje przy swoiey chacie 

niż Pałaców ściany na własnej grzędzie. 

Tyś w smutnej chwili 

jedyna pociecha 

Jam wtenczas wesół 

kiedy pod Twą strzechą. 

Tam Ciebie Dębie 

stawił wygładził 

Powiedz Przychodniom 

choć Mnie nie będzie . 

1 W obu jezykach, tj. litewskim i polskim, pisali również inni pisarze 

iewscy, np. A.Strazdaz — w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. 

hr d czasów pogańskich rozpowszechniony był na Litwie m. in. kult 

—Stych drzew (zwłaszcza dębów, lip) i całych gajów. Relikty później- 

Oda Miejsce zamieszkania D. Poski zwiedziłem dzięki uprzejmości wiceprzewodn. 

Zlatu Litewskiego Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Polskiej M. Pożarskasa. 
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szej kultury ludowej Litwini zachowali do dziś w różnych dziedzinach 
(np. w budownictwie, rękodzielnictwie, rzeźbie w drewnie itp.). 

Nazwa Baublis ma na Litwie wielowiekową tradycję. Wynika to 
m.in. z dokonanego przez Dyonizego Paszkiewicza opisania 
(„Sylwan” 1827, str. 97—107) przeszło tysiącletniego dębu, zwanego 
Baublisem, rosnacego na Zmudzi w majatku Bordzie, nalezacym do 
autora ówczesnego opisu. Paszkiewicz zwraca uwagę na bliskość 
nazwy Baublis z nazwą litewskiego i żmudzkiego pogańskiego bożka 
miodu Bubilisa, zaznaczając przy tym „u nas na Zmudzi pospolicie bar- 
cle na pszczoły w wielkich dębach stawiają, а (jak dzieje świadczą) 
w pogańskich czasach Żmudzini i Prusacy drzewa ogromne za bogi 
czcili. Więc cóż tu dziwnego i niepodobnego do prawdy, żeby pod tym 
dębem do Bożka Bubilisa o rozmnożenie pszczół i miodu prosząc, albo 
w osobie tego ogromnego dębu czcząc nawet samego Bożka nazwisko 
jego w następstwie temu dębowi nie zostawili?'. 

Paszkiewicz wspomina również, że w dobrach Sterklawkach 
w odległości sześciu mil od jego majątku, nad granicą pruską w daw 
nych wiekach rósł dąb wielki, nazywany Bamblis, co zostało zapisane 
w komisarskim dekrecie granicznym. Autor ówczesnego opisu infor 
muje też, że jego dąb został ścięty w 1812 r., kiedy gałęzie drzewa 
„były iuż suche po większey części”, a liście były „tak małe iz do po 
łowy zwyczaynego dębowego liścia niedochodziły'. Po ścięciu drzewa 
właściciel naliczył w obecności „Xięcia Giedroyca Biskupa Żmudz- 
kiego", na przekroju dębu „widzialnych słoiów siedemset kilkadziesiąt 

a oprócz tego w samym środku kilkanaście cali dyametru w słoiach 
nieznacznych, tudzież kilka cali słoiów od kory okiem ludzkim nied0y- 
rzanych, można powiedzieć bez żadney poezji, że musiał mieć wieku 
swoliego naymniey lat tysiąc”. | 

Pień drzewa miał „obwodu łokci litewskich 19 i cali 6, średnicy 

w szerszym mieyscu łokci 7, a w naywęższym 6'/e'. Z samych gałęzi dębu 
wyrobiono ,,12 sazni dwuplennych, a trzasek kilkadziesiąt WOZÓW . 

Dolną część dębu po jego ścięciu przeznaczył właściciel na altankę 
dla siebie o wysokości 6 łokci, którą ustawił w ogródku (czterdziestu 
silnych ludzi toczyło na przemian drągami cały dzień tę część dębu nó 
miejsce ustawienia). Wewnętrzna część altanki miała „obwodu tokc! 
litewskich 13 i cali 5". Altanki takie w tych czasach byly i obecnie 54 
w dalszym ciagu nazywane baublisami. 

Z dalszej części dębu podarowanej przez właściciela wspomnianemU 
w opisie biskupowi żmudzkiemu, jak twierdzi autor, można było zrobić 
altankę, „w którey naymniey osób dziesięć wygodnie stać, w pięć a]bo 
sześć wygodnie siedzieć by mogło". Podobnych rozmiarów jest wspo 
niany na wstępie Baublis, w którym tworzył Poska. M 

Pisząc o dębie i swojej altance Paszkiewicz wspomina, 7” 

w Baublisie poumieszczał portrety znakomitych mężów, uczonych 110 

zofów, poetów, a także „pancerze, szyszaki, naszyiniki, naramienik" 

rękawice; tudzież miecze, bardysz, kołczan; strzały, oszczepy, sz" 

gownice; niemniey utamki starych zbroi z mogił starodawnych”. P 4 > aj 

kiewicz zaznacza, że jego Baublis przyozdobiony był napisa” 
i wierszami w języku polskim i litewskim. ae 

Posiadajace obecnie charakter zabytkowy Baublisy, znajdujace SIĘ ‘4 

ziemi litewskiej, przypominaja tradycje drzew zyjacych w przeszios’” 
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