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Litwa i Polska są członkami
Wspólnoty Europejskiej. Czy
jednak dopiero w maju 2004 roku
znaleźliśmy się w Europie? Co
stanowi naszą największą
wartość w dobie historycznego
otwarcia się granic i nowych
możliwości? – te kwestie wciąż
godne są rozważenia.

Dowodem tego, że nie dopiero teraz, lecz znacznie wcześniej nasi ludzie,
przedstawiciele nauki i sztuki, byli znani w krajach Europy Zachodniej jest osoba
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, urodzonego w 1595 roku na Mazowszu, w
Sarbiewie niedaleko Płońska i zmarłego w 1640 w Warszawie, poety i teoretyka
literatury, najpopularniejszego przed Sienkiewiczem autora polskiego. Uczył się w
kolegium jezuickim w Pułtusku, w 1612 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa
Jezusowego w Wilnie, potem studiował w Collegium SJ Braniewie, wykładał jako

magister poetyki i syntaksy (składni) w kolegiach jezuickich w Krożach (Kražiai)
na Żmudzi i jako wykładowca retoryki w Połocku, następnie studiował w Akademii
Wileńskiej teologię. Dalsze studia – w Rzymie i Collegium Germanum.
Debiutował w roku 1619. Jego twórczość, pisana po łacinie (co wówczas niejako
odpowiadało dzisiejszemu statusowi języka angielskiego w międzynarodowym
komunikowaniu się) była znana daleko poza granicami Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. Wiersze jezuity Sarbieviusa czy Casimire o Matce Boskiej Trockiej
(Cztery mile Najświętszej Panny, czyli publiczna uroczysta procesja do kościoła
Najświętszej Panny w Trokach), napisane w Wilnie, wydane zostały w Antwerpii,
kiedy ich autor przebywał we Włoszech, w Rzymie. W 1623 roku podbił swą
twórczością Wieczne Miasto, dostał złoty medalion i został uwieńczony poetyckim
wieńcem laurowym przez papieża Urbana VII, który jako humanista i sam poeta,
należał do wielbicieli Sarbiewskiego. W 1625 roku jego pieśni zostały wydane w
Kolonii. Sporo utworów poświęcił Wielkiemu Księstwu Litewskiemu i jego
ludziom, Wilnu poświęcił odę. Był przywiązany do tej Ziemi, od niego można
wywodzić dzisiejsze pojęcie „Małej Ojczyzny”. Do wielu wierszy Sarbiewskiego
dorabiano melodie.
Po powrocie, w 1626 roku, podjął pracę w Collegium SJ w Połocku, zaś w 1628
powrócił do Wilna, gdzie prowadził wykłady z zakresu filozofii i teologii, w tymże
roku ukazuje się jego Lyricorum, zaś po dwóch latach w Antwerpii, z późniejszym
wznowieniem. Był świetnie wykształcony, znał prócz łaciny dobrze włoski,
francuski, grekę, grał na wielu instrumentach – na klawesynie, cytrze, harfie…

Zyskał sławę i przydomek Horacego
Chrześcijaństwa
i
Horacego
Sarmackiego, a to dzięki mistrzowskiemu
opanowaniu formy horacjańskiej, głównie
w odach i epigramach, dzięki której w
poezji przedstawiał swą wizję świata
(Lyricorum libri IV, 1632, z winietą
zaprojektowaną przez samego Rubensa,
miały około sześćdziesiąt wydań w
różnych krajach Europy, były przekładane
i naśladowane w Niderlandach, Anglii i
Francji!). Był najbardziej “barokowym”
przedstawicielem naszej literatury na
świecie.

W latach 1633-1655 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Filozofii i Teologii
Akademii Wileńskiej, tutaj otrzymał doktorat. Od 1635 roku – nadworny
kaznodzieja Władysława IV.
Sarbievius w swych pracach teoretycznoliterackich sformułował program
literatury baroku – z uwzględnieniem piękna przyrody i codziennego bytu z
biblijnymi wątkami (De perfecta poesi – O poezji doskonałej, w zbiorze Wykłady z
poetyki, Poemata omnia). Po raz pierwszy jego twórczość szerzej zaistniała po
polsku w Przekładach polsko-łacińskich epoki Zygmuntowskiej (t. 4-5, 1851). Do
poezji Sarbiewskiego nawiązywał Adam Mickiewicz – takie paralele można znaleźć
bardzo często w Panu Tadeuszu, cenił go Władysław Syrokomla, który pisał:

W takiej chwili, kiedy sumiennie mówiąc, nie mieliśmy i nie mogliśmy mieć w
kraju ani jednego prawdziwego poety, zagrzmiał z Rzymu po Europie głos
łacińskiej pieśni Polaka i jezuity Sarbiewskiego.
Zachwycał się nim Józef Ignacy Kraszewski. Ta niezwykle barwna postać jest
wciąż mało znana i potrzebuje znaczniejszego upowszechnienia. Tym bardziej w
dobie obecnej, gdy mówimy o związkach z kulturą europejską.
(…) poezja Sarbiewskiego dokonuje rzeczy niezwykłej: podkreślając
zmysłowość świata, zarazem – wyzwala nas od niej, więcej: wyzwala nas od lęku
przed śmiercią. Poeta nie twierdzi, że śmierć nie jest dramatem, on tylko
pokazuje, że można go zniwelować, gdy odrzucimy strach, a podniesiemy na
drugą stronę swą tęsknotę do piękna i prawdy
– napisał wybitny znawca twórczości Sarbiewskiego, prof. Jakub Zdzisław
Lichański we wstępie do Poezji wybranych (1986).
W innym miejscu (w Nauce z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ, 1995)
czytamy piękne stwierdzenie tegoż autora:
Poezja Sarbiewskiego, mimo że oddzielają nas od niej dwie bariery: czasu i
języka, jest dla nas bardzo ważna. Przede wszystkim przypomina o wartościach,
które są fundamentem kultury europejskiej. Tkwią one nie tylko w antyku i
chrześcijaństwie, ale i w tradycjach narodowych. Musimy do nich stale sięgać;
muszą one być dla nas siłą tworzącą; budującą przyszłość.
Natomiast noblista – Czesław Miłosz w „Historii literatury polskiej do roku 1939”
stwierdza:
Sarbiewski doprowadził mającą długą tradycję poezję łacińską w Polsce do
perfekcji i aż do dziś żaden poeta polski nie zyskał takiej sławy za granicą, jak
Sarbiewski za życia i w okresie paru dziesięcioleci bezpośrednio po śmierci.

