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Nikogo we współczesnym
świecie nie dziwią dobre wyni−
ki sprzedaży towarów osiągnię−
te dzięki prężnej kampanii rek−
lamowej. Z drugiej strony −
skuteczna kampania negatywna
potrafi do innych produktów
wyraźnie zniechęcić. Najczęś−
ciej dzieje się tak na wskutek
powiązania ich wizerunku z ne−
gatywnymi, stereotypowymi
wyobrażeniami, a następnie
utrwalenia tego obrazu poprzez
wielokrotne jego powtarzanie.

Czasami trudno oprzeć się
wrażeniu, że podobne zasady
obowiązują na  "rynku” nauk
historycznych. Niekiedy czar−
na legenda towarzysząca nie−
którym ludom i plemionom,
wyraźnie określa stereotypo−
wy stosunek, jaki przejawiają
do nich współcześni. Dobrym
tego przykładem są Hunowie,
traktowani niemal jak wciele−
nie wszelkiego zła, a cieszący
się  "dobrą prasą” chyba tylko
w Hungarii (czyli na Węgrzech).
Przykładem  "jasnej” legendy
mogą być natomiast wczesno−
średniowieczni Słowianie, z re−
guły przedstawiani (przynajmniej
w Polsce) jako populacja zgod−
na, łagodna, a w dodatku proe−
kologiczna.

Bywają jednak legendy, któ−
re trudno jednoznacznie okreś−
lić jako jasne lub czarne, należą
bowiem one do zupełnie innej
skali barw. Przejawiają się
w akcentowaniu kontrastowych
cech, typu: źli, ale czasem dob−
rzy, bliscy, ale nie za bardzo itp.
Nie ulega wątpliwościom fakt,
że w odróżnieniu od emocjona−
lnego zabarwienia, określające−
go stosunek współczesnych do
"złych” Hunów czy  "dobrych”
Słowian, w tym przypadku przy−
czyną decydującą jest zwyczaj−
ny brak wiedzy.

o długich, wykutych z harto−
wanego żelaza, kiścieniom
uczynionym z młodych dęb−
czaków, w które ponabijano
krzemieni lub gwoździ, ok−
szom o trzonkach krótkich
podobnych do polskich topo−

rów, którymi posługiwali
się jezdni i okszom o
trzonkach tak niemal dłu−
gich jak u berdyszów, któ−
rymi walczyli piesi. Tra−
fiały się między nimi i
miedziane, pochodzące z
dawnych czasów, kiedy że−
lazo w małym jeszcze było
użyciu w tych zapadłych
stronach. Niektóre miecze
były również z miedzi...”

 "Czech widział po raz
pierwszy w życiu obóz
tak cichy i posępny. Led−
wie gdzieniegdzie (...) sły−
chać było odgłos fujarki
albo słowa przyciszonej
pieśni, którą śpiewał ‘bur−
tnikas’. Wojownicy słuchali
z pochylonymi głowami i
oczyma utkwionymi w za−
rzewie. Niektórzy siedzieli
w kucki wedle ognia, ma−
jąc łokcie wsparte na ko−
lanach, a twarze ukryte w

dłoniach, okryci skórami, pod−
obni do drapieżnych zwierząt
leśnych. Lecz gdy podnosili ku
przechodzącym rycerzom gło−
wy, blask płomienia oświetlał
twarze łagodne i niebieskie
źrenice, wcale nie srogie ani
drapieżne, ale tak raczej pa−
trzące, jak patrzą smutne i
pokrzywdzone dzieci.”

 Przed nim jechał gęsty
zastęp wojowników i jechał
bezładnie, bo w boru i wśród
krzów, trudno się było trzy−
mać szeregów. Zresztą piesi
pomieszani byli z konnymi i by
nadążyć krokom końskim, trzy−
mali się grzyw, kulbak i ogo−

nów. Barki wojowników pokry−
te były skórami wilków, rysiów
i niedźwiedzi, z głów sterczały
to kły dzicze, to rogi jelenie,
to kosmate uszy, tak że gdyby
nie broń stercząca w górę i nie
smoliste łubki i kobiałki ze
strzałami na plecach, patrzą−
cym z tyłu mogłoby się wydać,
zwłaszcza we mgle, że to całe
gromady leśnych, dzikich bes−
tii wyruszyły z głębi leśnych
mateczników − i ciągną gdzieś
na wyraj gnane żądzą krwi lub
głodem. Było w tym coś stra−
sznego, a zarazem tak nadzwy−
czajnego, jak gdyby się patrzy−
ło na ów gomon, w czasie które−
go, jak wierzy prostactwo, zry−
wają się i idą przed się zwierzę−
ta, a nawet kamienie i krzaki.”

W sumie, stereotypowy ob−
raz Litwinów z początku XV
w. ukazuje ich jako ludzi
skrzywdzonych, dzikich, smu−
tnych, niemal nagich, uzbrojo−
nych nieco tylko lepiej niż
jaskiniowcy ( "Pierwsze szere−
gi, najlepiej zbrojne, złożone
z możniejszych bojarów, padły
mostem na ziemię. Następne
zwarły się z wściekłością
z krzyżactwem, lecz żadne mę−
stwo, żadna wytrwałość, żadna
moc ludzka nie mogła ich od
zguby i klęski uchronić. I jakże
mogło być inaczej, gdy z jed−
nej strony walczyło rycerstwo
całkiem zakute w stalowe zbro−
je i na koniach stalą osłonio−
nych, z drugiej lud rosły wpra−
wdzie i silny ale na drobnych
konikach i skórami jeno okry−
ty?... Próżno też szukał uporny
Litwin, jak do skóry niemiec−
kiej się dobrać. Sulice, szable,
ostrza oszczepów, pałki nasa−
dzane krzemieniem lub gwoź−
dziami odbijały się tak o żela−
zne blachy jak o skałę lub jak o
mury zamkowe.”).

Okładka: na pierwszym planie − Jezioro
Godawskie, za oczkami wodnymi −
Biskupińskie, w głębi −Weneckie (w centrum
i z lewej oraz Skrzynka (z prawej). Czy
tak samo ta okolica wyglądała 1500 lat
temu?                   fot. Jacek Kwieciński

niejszymi, autentycznie bliski−
mi związkami łączącym obie
nacje we wspólnej Rzeczypos−
politej Obojga Narodów. Na−
tomiast masowe przeświadcze−
nie o ubóstwie i zacofaniu Lit−
wy i Bałtów w ogóle − można

potraktować jedynie jako wy−
raz dobrej znajomości powieści
noblisty.

Henryk Sienkiewicz tak pisał
(w "Krzyżakach") o Litwinach:

 " ...Pospolici zaś wojowni−
cy siedzieli koło ognisk, pod
gołym niebem, mając ochronę
przeciw zmianom pogody
i dżdżom tylko w kożuchach
i skórach, które na nagim ciele
nosili. (...) Między ogniskami
widniały stosy broni poukłada−
ne blisko, tak aby w danym
razie łatwo było każdemu za
swój oręż pochwycić. Hlawa
przypatrywał się z ciekawością
oszczepom o grotach wąskich
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Prawdopodobnie niewiele
osób jest zainteresowanych hi−
storią, jednak, na pewnym eta−
pie rozwoju swych pasji, były−
by one w stanie zmierzyć się z
wizją przeszłości, stworzoną
przez mistrza Henryka Sien−
kiewicza. Jego powieści,
niemiłosiernie eksploato−
wane ostatnio przez fil−
mowców, bez wątpienia
określiły także sposób
traktowania niektórych
kwestii historycznych
przez pokolenia czytel−
ników. Jedną z nich jest
sprawa naszego potężne−
go we wczesnym śred−
niowieczu i w średnio−
wieczu sąsiada − Litwy.

* * ** * ** * ** * ** * *
Wczesnośredniowie−

czna monarchia piastow−
ska, dzielnicowe księstwa
Piastowiczów,   a w koń−
cu Korona Królestwa
Polskiego, przez kilka stu−
leci sąsiadowały w swych
północno−wschodnich
granicach z Bałtami. Naj−
bliższymi bałtyjskimi są−
siadami mieszkańców
późniejszych ziem pol−
skich byli Prusowie. Zamiesz−
kiwali oni obszar od dolnej
Wisły do Półwyspu Sambijs−
kiego. Na terenie dzisiejszej
Suwalszczyzny i ziem przylega−
jących znajdowały się siedziby
Jaćwięgów.   Z jednymi i drugi−
mi od wschodu graniczyły zie−
mie żmudzkie i litewskie.

W polskiej tradycji, śred−
niowieczni Litwini zostali po−
traktowani szczególnie: w od−
różnieniu od Niemców, Cze−
chów, Węgrów czy Rusinów,
przypadła im rola (w najlep−
szym razie) ubogich krewnych.
Pokrewieństwo najczęściej tłu−
maczyć można zapewne póź−




