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JAKUB  SOBIESKI  CZY  JAKUB  SZCZAWIÑSKI
AUTOREM  MOWY  NA  POGRZEBIE  ANDRZEJA  BOBOLI?

Obraz krasomówstwa Jakuba Sobieskiego, jaki odtworzyæ mo¿na na podsta-
wie bibliografii literatury polskiej, jest � w zestawieniu z utrwalon¹ opini¹ wspó³-
czesnych o mówcy, �którego na spokojnym swady sarmackiej placu pierwszym
uznali przywódc¹� 1 � raczej skromny. Jedna samodzielnie wydana mowa ¿a³obna
na pogrzebie Bart³omieja Nowodworskiego i kilkana�cie oracji przedrukowanych
w antologiach 2. Zreszt¹ w wypadku wiêkszo�ci �wieckich mówców �srebrnego
wieku� brak jakichkolwiek �ladów dzia³ania drukarskiej prasy. Tym samym brak
ich w bibliografii. Przegl¹d czê�ci abecad³owej bibliografii Estreichera prowadzi do
wniosku, ¿e utrwalanie oracji drukiem nale¿a³o w pierwszej po³owie XVII w. do
sytuacji wyj¹tkowych 3. Równie¿ rzadko pojawia³y siê w druku pojedyncze mowy

1 J. P i s a r s k i, Mówca polski, albo wielkich senatorów powag¹ i ojczyst¹ wymow¹ oratorów
sejmowe i pogrzebne mowy [...]. T. 1. Kalisz 1668, ss. 2 nlb. Druk. Coll. SJ. Mowy Sobieskiego domi-
nuj¹ liczebnie w tej antologii (w pierwszym tomie jest ich 17 i 1 w tomie drugim). Dalej pod wzglêdem
liczby oracji sytuuj¹ siê Jerzy Ossoliñski i Andrzej Olszowski � po 17 tekstów.

2 Rzecz JM Pana Jakuba Sobieskiego, starosty krasnostawskiego, na pogrzebie s³awnej pa-
miêci Wielkiego Kawalera, w Warszawie u �. Jana w kaplicy �wiêtokrzyskiej, proboszcza warszaw-
skiego nazwanej, pochowanego pod czas sejmowy w Roku Pañskim 1625, dnia 18 lutego. Warsza-
wa 1625. Druk. J. Rossowski. Estreicher odnotowa³ jedno samodzielne wydanie oracji i wyliczy³
kilkana�cie mów, które znalaz³y siê w antologiach Pisarskiego, J. Ostrowskiego Daneykowicza
i J. Ch. Lueniga. Wskaza³ te¿ badane przez J. Korzeniowskiego rêkopisy petersburskie. W Nowym
Korbucie nie uwzglêdniono ¿adnych osobnych wydañ oracji, notuj¹c tylko ogólnie, ¿e mowy znala-
z³y siê w przywo³anych wcze�niej zbiorach, a tak¿e u A. Ma³eckiego i w �ród³ach historycznych
publikowanych w XIX wieku. Wymienione zosta³y rêkopisy Bibl. Ossolineum i Bibl. Jagielloñskiej
zawieraj¹ce mowy kasztelana, ale w�ród nich zabrak³o najwa¿niejszych: Ossol. 400 II i 3567 II.

3 Sygna³em, ¿e mowa istotnie zosta³a wyg³oszona, pozwalaj¹cym odró¿niæ j¹ od jedynie dru-
kowanych panegiryków, jest w³¹czana w tego rodzaju przypadkach do tytu³u formu³a o miejscu i czasie
wyg³oszenia. W liczbach wygl¹da to nastêpuj¹co: w pierwszej po³owie XVII w. wydano w zakresie
oratorstwa sejmowego 4 mowy, ca³kowicie brak oratorstwa weselnego, z innymi uroczysto�ciami
by³y zwi¹zane: salutationes M. Sapiehy podczas wizyty W³adys³awa IV w Wilnie, 3 mowy na ingres
biskupi, mowa K. Radziwi³³a w Trybunale Litewskim przy przyznaniu lat synowi i odpowied� na
ni¹ ksiêcia Janusza; czê�ciej pojawia³y siê w druku ³aciñskie mowy wyg³aszane podczas sprawowa-
nia poselstw, np. Jerzego Ossoliñskiego, Jana Lipskiego, tak¿e na elekcji. B. R o k  (Druki ¿a³obne
w dawnej Polsce XVI�VIII w. W zb.: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI�XVIII w. Kultura ¿ycia i �mier-
ci. Red. H. Suchojad. Warszawa 2001) twierdzi³, ¿e mowy pogrzebowe wyg³aszane przez osoby
�wieckie w stuleciach XVI�XVIII nie by³y odrêbnie publikowane, zamieszczano je z opisami
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pogrzebowe, pe³ni¹ce typow¹ dla wszystkich druków ¿a³obnych rolê, tzn. przede
wszystkim upamiêtniaj¹ce zmar³ego 4. Przez ca³e stulecie mo¿na wskazaæ tylko
6 przypadków osobnego wydania �wieckich mów pogrzebowych. W pierwszej po-
³owie XVII w. oprócz przemowy Sobieskiego jest to oracja Krzysztofa Radziwi³³a
na pogrzebie Krzysztofa Sapiehy z podziêkowaniem od rodziny i dwie mowy zwi¹-
zane ze �rodowiskiem duchownym 5. Natomiast z drugiej po³owy XVII w. odnoto-
waæ mo¿na podziêkowanie Rafa³a Leszczyñskiego na pogrzebie wojewodziny ru-
skiej, a tak¿e Jana Stanis³awa Jab³onowskiego na pogrzebie wojewodziny krakow-
skiej 6. Wtedy te¿ mowy pogrzebowe znajd¹ siê w antologii Jana Pisarskiego Mówca
polski (t. 1) i nastêpnie w innych zbiorach oratorskich, ale bêd¹ one ju¿ w takiej
postaci pomnikiem sarmackiej swady i przyk³adami do na�ladowania. Tym sa-
mym wiêc osobne wydanie w r. 1625, Rossowskiego, Rzeczy JM Pana Jakuba
Sobieskiego, starosty krasnostawskiego, na pogrzebie s³awnej pamiêci Wielkiego
Kawalera, w Warszawie u �. Jana w kaplicy �wiêtokrzyskiej proboszcza warszaw-

pogrzebów lub kazaniami. Jednak M. S k w a r a  w opartej na najobszerniejszej, jak dot¹d, biblio-
grafii druków ¿a³obnych pracy (O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach po-
grzebowych XVII wieku. Szczecin 1999) podaje tylko 2 przyk³ady oracji �wieckich towarzysz¹cych
publikowanym w XVII w. kazaniom pogrzebowym. S¹ to: M. B e m b u s, Wizerunk szlachcica praw-
dziwego na pogrzebie Wielmo¿nego Pana Jego Mci Pana Andrzeja Bobole z Wielkich i Ma³ych
Piasków [...]. Wilno 1629; tu J. S z c z a w i ñ s k i, Przemowa miana na pogrzebie [...] Andrzeja
Bobole [...]. � W. A d r i a n o w i c, Kazanie na pogrzebie [...] W³adys³awa S³uszki [...]. [B. m.] 1630;
tu K. R a d z i w i ³ ³, Rzecz do strapionych rodziców zmar³ego [...] W³adys³awa S³uszki [...]. Nato-
miast Rzecz przy pogrzebie Jej Mo�ci Paniej Anny Kopciowej, krajczynej W. Ks. Lit. [...], pomiesz-
czona w druku: K. Z a l i w s k i, Lament ¿a³osny na pogrzeb Wielmo¿nej Paniej Jej Mo�ci P. Anny
Kopciowej [...]. [B. m.] 1616. Druk. L. Momonicz � nie by³a wyg³oszona, na co wskazuje nietypowe
zakoñczenie, zawieraj¹ce pro�bê o ¿yczliwo�æ dla autora oraz dedykuj¹ce to dzie³ko mê¿owi zmar-
³ej. Liczniejsze s¹ mowy towarzysz¹ce wydaniom kazañ w XVIII wieku.

4 Stwierdzenie to nie dotyczy, oczywi�cie, szczególnych okoliczno�ci, jakimi by³y pogrzeby
królów, druki ¿a³obne towarzysz¹ im konsekwentnie ju¿ od XVI stulecia.

5 Mowa [...] Krzysztofa Radziwi³³a [...] na pogrzebie [...] Krzysztofa Sapiehy, wojewodzica wi-
leñskiego [...], w ko�ciele �. Micha³a [...] miana 27 Novemb[ris] 1631. Ró¿ana 1632 (egz. Bibl. Narod.,
sygn. W. 1. 35). Pozosta³e 2 oracje zwi¹zane s¹ ze szczególnymi okoliczno�ciami. Condolentia od
Wielebnej Kapitu³y Poznañskiej na pogrzebie wiecznej pamiêci godnego, Ja�nie Wielmo¿nego i Naj-
przewielebniejszego Jego M[o�]ci  Ks[iêdza] Andrzeja z Szo³dr Szo³drskiego, biskupa poznañskiego.
Przez jednego konfratra z Ichmo�ciów uczyniona [Poznañ 1650] (egz. Bibl. Jag., sygn. 17195 I) � mo¿e
byæ wyrazem wdziêczno�ci ze strony kapitu³y, któr¹ biskup uwzglêdni³ w swym testamencie. Druga
za� mowa: J. M i e s z k o w s k i, Oratio in funere Nobilis ac Generosi Domini, D. Urielis a Krzywo-
s¹dz Krzywos¹dzki, auditoris philosophiae in Collegio Posnaniensis Societatis Jesu, habita [...] in
templo eius colegii. Poznañ [1644]. Druk. W. Regulus (egz. Bibl. Czart., sygn. 28 443 I) � zaopatrzona
tak¿e w epitafium zmar³ego, wskazuje na chêæ szczególnego uczczenia niespe³na 20-letniego studenta.

6 [R. L e s z c z y ñ s k i], Ja�nie WJMP Rafa³, na Lesznie hrabia, wojewoda poznañski [...],
dziêkuj¹c zgromadzonym na ¿a³obny akt pogrzebu JW Jej Mo�ci Pani Wojewodziny Ruskiej, w ko-
�ciele lwowskim oo. jezuitów, mówi³. Leszno 1687. Druk. M. Buk. � Mowa [...] Jana na Jab³oniu
Jab³onowskiego, wojewody i genera³a ziem ruskich, [...] na pogrzebie JWJMP, P[ani] Krystyny z Lu-
bomirskich Potockiej, wojewodziny krakowskiej [...], w ko�ciele krasnostawskim [...] 1699, die 9 No-
v[embris]. B. m. r. (Pozosta³e mowy tego¿ autora ju¿ z XVIII wieku.) W¹tpliwo�ci co do autentycz-
nego wyg³oszenia mowy (jest tu konsolacja, a brak podziêkowañ uczestnikom pogrzebu) dotycz¹
natomiast druku: Mowa JMP Kazimierza Krasnodêbskiego na akt pogrzebowy �p. WJMP Jakuba
z Chalca na Bartkowie Chaleckiego [...], dnia 7 lipca roku 1698 w ko�ciele knychowskim odprawu-
j¹cy siê ordynowana. B. m. r. W czasach saskich drukowane oracje pogrzebowe mo¿na liczyæ w dzie-
si¹tki, a nawet wydawano zbiorowo mowy towarzysz¹ce danej uroczysto�ci, np. pogrzebowi Anny
z Sanguszków Radziwi³³owej czy Paw³a Karola Sanguszki.
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skiego nazwanej, pochowanego pod czas sejmowy w Roku Pañskim 1625, dnia
18 lutego, które dzi� stanowi rzadko�æ w polskich bibliotekach, nale¿y do wyj¹t-
ków 7. Jak dowodzi analiza opublikowanego tekstu, drukarz korzysta³ z niezbyt
starannego zapisu mowy i trudno przypuszczaæ, by Sobieski mia³ udzia³ w wyt³o-
czeniu tej jedynej opublikowanej za jego ¿ycia i pod jego nazwiskiem oracji 8.

Wydaje siê jednak, ¿e mo¿na ostatecznie przypisaæ Sobieskiemu jeszcze jeden
druk zawieraj¹cy mowê ¿a³obn¹. Po�ród okoliczno�ciowych druków, w których
mowa towarzyszy pogrzebowemu kazaniu, badacze wymieniaj¹ wileñsk¹ edycjê
z 1629 r. kazania Mateusza Bembusa Wizerunk szlachcica prawdziwego w kaza-
niu na pogrzebie Wielmo¿nego Pana Jego Mci Pana Andrzeja Bobole z Wielkich
i Ma³ych Piasków [...]. Na karcie E pojawia siê w nim Przedmowa Ja�nie Wiel-
mo¿nego Pana Je[g]o M[o]�ci Pana Jakuba Szczawiñskie[g]o, wojewody brze-
skiego, starosty ³êczyckiego etc., miana na pogrzebie Wielmo¿nego Pana Je[g]o
M[o]�ci Pana Andrzeja Bobole, podkomorzego koronnego, starosty pil�nieñskie-
go etc. Wcale nie musia³by budziæ niepokoju fakt, ¿e mowa na pogrzebie Boboli
wydrukowana zosta³a w antologii Pisarskiego pod nazwiskiem Sobieskiego. Prze-
cie¿ mo¿na by przypuszczaæ, ¿e szczê�liwym trafem zachowa³y siê a¿ dwa wyst¹-
pienia �wieckich oratorów z tej samej uroczysto�ci. Niepokoj¹ce okazuje siê do-
piero stwierdzenie, ¿e s¹ to teksty bardzo podobne 9. Konsekwencj¹ tego stanu
rzeczy jest pewne zamieszanie 10. Dla badaczy pisz¹cych o postaci Andrzeja Bo-
boli b¹d� o drukach okoliczno�ciowych sprawc¹ pogrzebowej pochwa³y podko-
morzego jest Jakub Szczawiñski 11, dla zainteresowanych dzia³alno�ci¹ Sobieskie-
go nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e to on przemawia³ nad trumn¹ �swego prze³o¿onego
ze s³u¿by dworskiej� 12. Jednak pewno�æ ta, oparta na znajomo�ci przekazów rêko-
pi�miennych, pochodzi tak¿e po prostu z niezauwa¿ania i niewi¹zania z Sobie-
skim wileñskiego druku. Konieczne wydaje siê wiêc porównanie rêkopi�miennej
oracji na uroczysto�ci pogrzebowej (przekaz zachowany w rêkopisach) i mowy
drukowanej pod nazwiskiem Szczawiñskiego, aby w¹tpliwo�ci rozstrzygn¹æ.

Porównanie to okazuje siê mo¿liwe tylko dlatego, ¿e sytuacja oratorskiej spu�-
cizny rêkopi�miennej Jakuba Sobieskiego jest wyj¹tkowa. Dominuj¹c¹ form¹ prze-
trwania zabytków oratorskich s¹ ró¿norodne manuskrypty � zarówno wyspecjali-
zowane rêkopi�mienne antologie, jak sylwy, kopiariusze historyczne czy wyk³ady

  7 Centralny Katalog Starych Druków notuje 2 egzemplarze: w Bibl. im. £opaciñskiego w Lu-
blinie, sygn. P-17-q-17, i w Bibl. Ossolineum, sygn. XVII 1940 III. Ponadto 1 egzemplarz znajduje
siê w Bibl. �l¹skiej, sygn. 462 725 I.

  8 Omówienie edycji: M. B a r ³ o w s k a, Jakub Sobieski pamiêci wielkiego kawalera, Bart³o-
mieja Nowodworskiego wraz z tekstem mowy �Rzecz JMPana Jakuba Sobieskiego na pogrzebie
s³awnej pamiêci Wielkiego Kawalera...� Szczecin 2006, s. 40�50.

  9 Odnotowuje ten fakt Katalog rêkopisów. Seria III. Zbiory Ordynacji Zamojskiej. T. 2. Oprac.
B. S m o l e ñ s k a, przy wspó³udz. K. M u s z y ñ s k i e j. Warszawa 1991, s. 165: �Druk. (z odmia-
nami): J. S. Pisarski: Mówca polski I 43�45 jako mowa Jakuba Sobieskiego�.

10 Trwa ono ju¿ od w. XVIII, gdy¿ dla K. Niesieckiego, pisz¹cego o Boboli, jego panegiryst¹
by³ Sobieski, dla S. Rostowskiego � J. S z c z a w i ñ s k i  (Lituanicarum Societatis Jesu Historia-
rum provincialium pars prima. Wilno 1768. Druk. Akad.).

11 Zob. W. D o b r o w o l s k a, Bobola Andrzej h. Leliwa. Has³o w: Polski s³ownik biograficz-
ny, t. 2 (1936), s. 153�154. � S k w a r a, op. cit., s. 317.

12 J. D ³ u g o s z, Jakub Sobieski. 1590�1646. Parlamentarzysta, polityk, podró¿nik i pamiêtni-
karz. Wroc³aw 1989, s. 20. � Z. T r a w i c k a, Mowy weselne i pogrzebowe Jakuba Sobieskiego.
W zb.: Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI�XVIII w., s. 179.
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szkolne. W przypadku tak aktywnego uczestnika ¿ycia publicznego, jakim by³
Sobieski, zadanie odnalezienia jego spu�cizny w bogatym, rozsianym w setkach
kopii i wci¹¿ nie opracowanym materiale �ród³owym jest tym trudniejsze. Nie wy-
daje siê w ogóle mo¿liwe zebranie wszystkich przekazów oracji Sobieskiego, gdy¿
tak by³y popularne. W¹tpliwe równie¿, by sukcesem mog³a zakoñczyæ siê pró-
ba ustalenia tradycji tekstu. Przecie¿ ju¿ u samego pocz¹tku, przy wej�ciu oracji
do rêkopi�miennego obiegu, mog³o pojawiæ siê kilka ró¿nych wersji, np. przygoto-
wana przez autora przed wyst¹pieniem, zapisy notuj¹ce wyg³aszane zdania, tekst
utrwalony przez mówcê ex post. Sytuacja Sobieskiego po�ród staropolskich mów-
ców jest wyj¹tkowa, bo zachowa³y siê rêkopisy zawieraj¹ce niemal wy³¹cznie so-
biesciana.

Liczne mowy kasztelana krakowskiego zosta³y odnalezione, uporz¹dkowane
i zaprezentowane przez historyków: Józefa D³ugosza i Zofiê Trawick¹ 13. Spoczy-
waj¹ one w dwóch rêkopisach Bibl. Ossolineum: 400 II i 3567 II. To w nich g³ów-
nie zachowa³ siê znany nam dzisiaj kanon oracji Sobieskiego i to jemu samemu
po�rednio nale¿y przypisaæ tê zas³ugê. Dlatego te¿ wymienione �ród³a wymagaj¹
bli¿szej uwagi.

Rêkopis o sygnaturze 400 II zosta³ niemal w ca³o�ci zapisany w XVII w. (na
325 kart a¿ 318 � t¹ sam¹ rêk¹). Na jego pierwszej karcie widnieje wykaligrafowa-
ny tytu³: Pisma y Mowy Roznych Czasow Je[go]M[o]�ci Pana Jakuba Sobieskie-
go Krayczego Koronnego, A na ten Czas Woiewody Be³skiego. Rzeczywi�cie, a¿
277 starannie zapisanych, ujêtych w ramki i wyposa¿onych w ¿yw¹ paginê stro-
nic wype³niaj¹ teksty Jakuba Sobieskiego: w tym a¿ 60 jego oracji, ponadto kilka
listów i Pie�ñ o Podhorcach. Pochodz¹ one z lat 1616�1641, a wiêc zgodnie z za-
powiedzi¹ tytu³ow¹ nie przekraczaj¹ zasadniczo daty 8 VI 1641, kiedy to Sobieski
z godno�ci wojewody be³skiego (sprawowanej od 20 III 1638) post¹pi³ na woje-
wództwo ruskie. Najwcze�niejsza jest mowa na pogrzebie Andrzeja Boboli w r.
1616, a najpó�niejszy list wojewody do sejmiku wisznieñskiego z 8 VII 1646. Dalej
jednak ta sama rêka zapisa³a Rokosz gliniañski, a po nim ró¿ne mowy i pisma
z po³owy XVII w. (m.in. konfederacja tyszowiecka i Dziêkowanie na Pogrzebie
Je[g]o M[o�]ci Pana Krzysztopha Dziwulskiego Przez Je[g]o M[o�]ci Pana Za-
klikê 1667, zwi¹zane mo¿e jako� z posiadaczami manuskryptu), w�ród których
znalaz³a siê mowa Sobieskiego na weselu siostry Gryzeldy (s. 307�308), a tak¿e
dwa �dziêkowania za panny�, bêd¹ce odpowiedziami na mowy przez niego wy-
g³aszane (na weselu Zamoyskiej i Wi�niowieckiej). Dopiero na ostatnich kartach
pojawi³y siê pó�niejsze, nieuporz¹dkowane zapisy, w�ród których jedynie swoisty
rewers podpisany 28 II 1757 w Stanis³awowie (s. 322): �Adnotujê rewers, i¿ po¿y-
czy³em ksi¹¿ki Mówcy Polsk[iego] u Wjmci Pana £ossowskiego, stolnikiewicza
brac³awskiego�, dokumentuje kr¹¿enie rêkopisu w�ród szlachty w roli antologii
oratorskiej. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e podstawowy zr¹b manuskryptu powsta³ przez

13 D ³ u g o s z  w monografii Jakuba Sobieskiego szeroko wykorzysta³ oracje w ukazaniu kolei
¿ycia bohatera, g³ównie na ich podstawie przedstawiaj¹c jego itinerarium z lat 1616�1646. Równie
wa¿n¹ rolê odegra³y w charakterystyce pogl¹dów i dzia³añ politycznych Sobieskiego jego mowy
sejmowe i sejmikowe. Wreszcie � oratorstwo pogrzebowe i weselne sta³o siê przedmiotem zaintere-
sowania historyka w rozdziale Pamiêtnikarski i oratorski dorobek Sobieskiego, w którym postulo-
wa³ on �wydanie drukiem wa¿niejszych mów i przeprowadzenie szczegó³owych badañ� (s. 170).
T r a w i c k a  w artykule Mowy weselne i pogrzebowe Jakuba Sobieskiego wzbogaci³a bibliografiê
tego dzia³u jego twórczo�ci, uporz¹dkowa³a go, ustalaj¹c okoliczno�ci i eksponuj¹c zwi¹zki rodowe
pomiêdzy bohaterami poszczególnych wyst¹pieñ.
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skopiowanie z rêkopisu istotnie tworzonego w latach 1638�1641, gdy Sobieski
by³ wojewod¹ be³skim, a dalej ta sama rêka kontynuowa³a zapisy w latach piêæ-
dziesi¹tych, jednak kopista nie dysponowa³ ju¿ dalsz¹ dokumentacj¹ dzia³alno�ci
Sobieskiego. ¯e stronice 1�277 powsta³y w wyniku ¿mudnego przepisywania,
�wiadczy choæby adnotacja na s. 232: �Ju¿, ju¿, ju¿, ju¿ dobranoc, ju¿, ju¿, dobra-
noc, dobranoc�. Byæ mo¿e, istnienie hipotetycznego �ród³a nale¿a³oby zwi¹zaæ
z domem Jakuba Sobieskiego; hipotezê tê wspiera okre�lenie miejsca, pojawiaj¹-
ce siê przy mowie na pogrzebie wojewodziny ruskiej, Zofii Dani³owiczowej: �tu
w ¯o³kwi 27 Novembris Anno 1634� (s. 130). Jak wiadomo, przez zawarcie ma³-
¿eñstwa z Teofil¹ Dani³owiczówn¹ Sobieski wszed³ w posiadanie dóbr po ¯ó³-
kiewskich i od 1637 r. rezydowa³ g³ównie w ¯ó³kwi. Mia³ te¿ zwyczaj skrupulat-
nego dokumentowania swojej dzia³alno�ci, o czym �wiadcz¹ jego liczne pisma,
szczególnie diariusze. Znacz¹ce jest, ¿e rêkopis 400 II, który prezentuje jego wy-
st¹pienia, i to zarówno polityczne, jak pogrzebowe i weselne, w uk³adzie niemal
chronologicznym (z jednym zaburzeniem, do którego wypadnie jeszcze powró-
ciæ), pomija wa¿ne i popularne mowy wyg³oszone w zwi¹zku z elekcj¹ W³adys³a-
wa IV. Zosta³y one natomiast udokumentowane w innym miejscu. Zachowa³y siê
bowiem do dzi� diariusze powsta³e w domu Sobieskiego. Znajduj¹ siê w rêkopisie
Bibl. Czart. 363 IV, zawieraj¹cym Acta Interregni Po Smierci Krola Je[go] M[o�]ci
Zygmunta III oraz Diariusz Actu i Seymu Coronacii W³adys³awa Czwartego W Do-
mu J[eg]o M[o�]ci Pana Jakuba Sobieskiego Krayczego Koronnego pisane i przesz
Je[go] M[o�]ci accurate trutinowane; a tak¿e w AGAD � Archiwum Publiczne
Potockich 303: Acta Interregni Po smierci Krola Je[g]o Mosci Zygmunta Trzecie-
go I Diariusz Actu y Seymu Coronatii W³adis³awa IIII W Domu Je[g]o Mosci Pana
Sobieskiego Krayczego Koronnego Pisane i Przez Je[g]o Mosci Samego accurate
Trutinowane. Nie zachodzi³a wiêc potrzeba dodatkowego utrwalania wpisanych
do nich oracji. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e skoro na prze³omie lat trzydziestych i czter-
dziestych zebrane zosta³y przemowy wojewody be³skiego, to musia³y byæ dostêp-
ne jakie� wcze�niejsze ich zapisy, byæ mo¿e, maj¹ce na potrzeby prywatne doku-
mentowaæ mowy wyg³aszane w ci¹gu lat ponad 20. Chocia¿ rêkopis Ossolineum
400 II jako ostatni¹ notuje mowê z 27 VI 1641 na pogrzebie Konstantego i Jerzego
Wi�niowieckich, to nie znaczy, ¿e dokumentacja dzia³alno�ci krasomówczej Sobie-
skiego zosta³a wtedy przerwana.

Znajduj¹cy siê równie¿ w zbiorach Ossolineum manuskrypt opatrzony sygna-
tur¹ 3567 II wykazuje daleko id¹ce pokrewieñstwo z poprzednim. Papierowy ko-
deks, licz¹cy 228 kart, by³ kiedy� w posiadaniu Józefa Mniszcha. Przewa¿aj¹ca
czê�æ kodeksu zosta³a zapisana jedn¹ rêk¹, która dokona³a te¿ rozplanowania ca-
³o�ci, wydzielaj¹c trzy czê�ci, opatrzone nag³ówkami � k. 1: Mowy y Vota, Listy
rozmaite Je[g]o M Pana Jacuba Sobieskiego in anno 1646 na Seimach y inszych
Publicznych actach; k. 91: Mowy Rozne weselne JMP Jakuba Sobieskie[g]o;
k. 161: Mowy wprzod [nadpisane: JMP Jakuba Sobieskiego] JM Pana Krayczego
Koron[nego], potym w[ojewo]dy Be³skie[go], na ostatek Kasztellana Krakowskiego
Pogrzebowe. Podzia³ ten sta³ siê podstaw¹ uporz¹dkowania zapisów zgodnego
z czêsto spotykanym w antologiach oratorskich (np. Pisarskiego) uk³adem wed³ug
okoliczno�ci wyg³aszania oracji. Jednak po wykonaniu pracy okaza³o siê, ¿e w po-
szczególnych czê�ciach pozosta³y liczne wolne karty i to na nich zaczê³a dokony-
waæ wpisów inna osoba, notuj¹c np. diariusz konwokacji r. 1648, a tak¿e dopisu-
j¹c wyst¹pienia innych mówców z po³owy XVII wieku. Dopiero na karcie 210v
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pojawi³o siê trzecie pismo, nale¿¹ce do kogo�, kto ju¿ do�æ przypadkowo wype³-
nia³ manuskrypt za panowania Jana III Sobieskiego.

Dla dokumentacji spu�cizny oratorskiej Jakuba Sobieskiego ogromne znacze-
nie maj¹ zapisy dokonane przez pierwszego kopistê. Zgodnie z tytu³owym zapew-
nieniem zosta³y one doprowadzone do r. 1646, najpó�niejsza wpisana mowa to
kondolencja na pogrzebie Stanis³awa Koniecpolskiego 30 IV 1646, niespe³na dwa
miesi¹ce przed �mierci¹ kasztelana krakowskiego (zm. w ¯ó³kwi 13 VI). W obrê-
bie poszczególnych czê�ci zachowany zosta³ niemal �ci�le uk³ad chronologiczny.
Zreszt¹ we wszystkich trzech czê�ciach kodeksu mowy s¹ w takiej samej jak w po-
przednim manuskrypcie kolejno�ci, tak jakby przejmuj¹c je z rêkopisu o uk³adzie
chronologicznym klasyfikowano jedynie teksty wed³ug wyznaczonych kategorii:
sejmowe, weselne i pogrzebowe.

Tak samo jak w rêkopisie 400 II jako pierwsze w�ród mów pogrzebowych
zapisane jest wyst¹pienie na pogrzebie Bart³omieja Nowodworskiego (1625), a po
nim na pogrzebie Andrzeja Boboli (1616). Tak samo mowy sejmowe otwiera oracja
broni¹ca Aleksandra Koniecpolskiego, z r. 1626, a pierwsza z weselnych jest mo-
wa na weselu Heleny Wi�niowieckiej i Jana Warszyckiego. Pominiêto tu (w po-
równaniu z rkpsem 400 II) tylko 3 mowy (na pogrzebie S. ̄ ó³kiewskiego, K. Zba-
raskiego i æwiczebn¹ oracjê ³aciñsk¹ na �mieræ królowej Cecylii Renaty), pojawi-
³a siê natomiast dodatkowo 1 mowa pogrzebowa (na pogrzebie E. Sieniawskiej)
i 4 polityczne. Przy liczbie 60 tekstów przemów Sobieskiego w rkpsie 400 II oraz
72 w rkpsie 3567 II, utrwalaj¹cych krok po kroku miejsca, ludzi, okoliczno�ci,
czasem zaledwie w odstêpach kilkudniowych, nie s¹ to ró¿nice du¿e. Tak¿e poja-
wiaj¹ce siê w obydwu manuskryptach zaburzenie chronologii � wpisanie najpierw
przemówieñ z sejmu r. 1626, a potem z 1623 � wskazuje, ¿e mog¹ one wywodziæ
siê ze wspólnego �ród³a 14. Mo¿na wiêc zak³adaæ, ¿e �w domu JMPana Sobieskie-
go� prowadzone by³y systematycznie prace dokumentuj¹ce jego dzia³alno�æ ora-
torsk¹ i ¿e to z kancelarii kasztelana krakowskiego musia³y wyj�æ na �wiat zacho-
wane tak skrupulatnie i w takiej obfito�ci zapisy jego wyst¹pieñ. Owe zapisy, sko-
ro ocala³y tak du¿e ich zespo³y, nie mog³y przechodziæ zbyt d³ugiej drogi w obiegu
rêkopi�miennym, a wiêc mog¹ byæ bliskie tym wersjom tekstów, które sam mów-
ca zdecydowa³ siê przechowaæ. Dlatego te¿ w tych w³a�nie rêkopisach mo¿na zna-
le�æ podstawê do analizy opublikowanego tekstu mowy na pogrzebie Andrzeja
Boboli.

Ró¿nice wystêpuj¹ce w obydwu przekazach rêkopi�miennych i w wersji dru-
kowanej mowy daj¹ siê sprowadziæ do dwu podstawowych typów: przekszta³ceñ
wynikaj¹cych z dostosowania tekstu oracji do charakteru ca³ej publikacji i z nie-
doskona³o�ci przekazu mowy stanowi¹cego podstawê wydania, zwi¹zanych ze
sposobem jego powstania. W pierwszej grupie szczególnie znacz¹ca wydaje siê
jedna zmiana. Oto w rêkopi�miennym przekazie oracji pojawia siê (podsumowu-
j¹cy prezentacjê kolei ¿ycia zmar³ego) fragment o wyra�nej nucie parenetycznej:

Zostawiwszy po sobie w tej mierze z podziwieniem przyk³ad, ¿e kto jeno nañ wspomni,
to przyzna, co i potomnych na potym wieków pamiêæ przyznaæ musi, ¿e by³ cz³owiek w ¿yciu
prawie �wiêty, na urzêdzie skromny, w szczê�ciu swym przyjaciel zawsze jednaki, w s³u¿bach
pañskich i pilny, i wierny, mi³o nam patrzaæ by³o i u niego siê m³odszym i starszym uczyæ, jako
Panu s³u¿yæ trzeba, ale i samemu JKM PNM piêknie z nim by³o, mieæ cz³owieka takiego w ko-

14 Pokrewieñstwo to sugeruje tak¿e przeprowadzona tylko sonduj¹co, na przyk³adzie 2 oracji:
na pogrzebie Nowodworskiego i na pogrzebie Boboli analiza tekstologiczna.
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morze, z którego by on i sam dufn¹ i zdrow¹ radê, i my drudzy dobrych wszytkich cnót przy-
k³ad wzi¹cie�my mogli 15.

W druku ten tekst, zbudowany pocz¹tkowo z charakterystycznych dla Sobie-
skiego, krótkich i mocno brzmi¹cych w wyliczeniu cz³onów, jest amplifikowany.
Po s³owach �w s³u¿bach pañskich pilny� pojawiaj¹ siê dalsze wyliczeniowe cz³o-
ny, zaburzaj¹ce jednak swym zró¿nicowaniem wyra�ny wcze�niej rytm:

[...] Ojczyznê, nie prywatê sw¹ mi³uj¹cy, szczerowierny, baczny, obyczajów staropolskich,
ludzi chlebodawca wielki, pobo¿ny, cnotê nad wszytko mi³uj¹cy. [k. E]

Kolejne zdania wzmacniaj¹ jeszcze pochwa³ê i powtarzaj¹ parenetyczne prze-
s³anie:

I któ¿ by jego cnoty wyliczy³? Jednym s³owem, we wszytkich sprawach wielki, tak ¿e go
wielkim podkomorzym, wielkim Bobol¹ s³usznie nazwaæ mamy, bo wielkich cnót i dzie³ów
szlacheckich wielki nam po sobie przyk³ad zostawi³. [k. E

3
]

Przywo³anie nazwiska i u¿ycia okre�lenia �wielki podkomorzy� dobrze spe³-
nia funkcjê podsumowania, wzmocnienia i sygnalizowania fina³u. Zabiegiem tym
pos³u¿y³ siê w zakoñczeniu swego kazania Mateusz Bembus, pisz¹c:

A my co? Obierajmy¿ sobie, jako chcemy nasz wiek dokoñczyæ, takli jako nie�miertelnej
pamiêci Andrzej Bobola, wielki podkomorzy, czyli jako oni, którzy po �mierci tak na siê narze-
kaj¹ [...]. [k. D

4
v]

Jednak niezbyt dobrze t³umaczy siê ten fragment po�rodku amplifikowanej
pochwa³y, w której dopiero po nim pojawia siê wspólne z rêkopisem zdanie. Ale
i ono zostaje nieco zmienione:

I zaiste mi³o nam wszystkim by³o nañ patrzyæ i z niego siê wielkich rzeczy m³odszym
i starszym uczyæ, aleæ i samemu K[rólowi] J[ego] M[o�ci] Panu Naszemu M[i³o]�ciwemu piêknie
z nim by³o, mieæ takiego cz³owieka w komorze swej, z którego by on dufn¹ i zdrow¹ radê i my
drudzy wysokich cnót WIZERUNK mieæ mogli.

S³owo �wizerunk�, wyró¿nione w druku majusku³¹, obce jest obydwu rêkopi-
som. Wystêpuje natomiast nie tylko w tytule kazania Bembusa, ale tak¿e, kilka-
krotnie, w tek�cie. Zmar³y jawi siê jako �wizerunk i konterfet cnotliwego i Boga
siê boj¹cego dzier¿awcy� (k. C

2
v), �przyk³ad i wizerunk prawdziwy� urzêdnika

(k. C
3
), dla potomków �przyk³ad i wizerunk� (k. D

4
), okre�laj¹c parenetyczny cha-

rakter kazania. Pojawia siê równie¿ ju¿ w pierwszym zdaniu Przedmowy do czy-
telnika bacznego (pochodz¹cej najprawdopodobniej od wydawcy):

Jako Pan Bóg ludzi cnotliwych i wielkimi darami swoimi nad inszych osobliwie ozdobio-
nych zwyk³ na wizerunk i na przyk³ad inszym na tym �wiecie wystawowaæ, tak s³uszna i przy-
stojna rzecz jest objawiaæ ich cnoty i sprawy w potomn¹ podawaæ pamiêæ, aby et posteritas
przypatrowaæ siê im i na�ladowaæ ich na potym mog³a. [k. A

2
]

Ju¿ na pocz¹tku podkre�lony zostaje pouczaj¹cy cel publikacji, a podobne za-
danie spe³niaj¹ marginalia, w których równie¿ czêsto przywo³ywane jest to wa-
loryzuj¹ce i gatunkowe okre�lenie. Wydaje siê wiêc, ¿e spe³niaj¹cy wiele lat po
�mierci Boboli, bo w r. 1629, pro�bê biskupa Eustachego Wo³³owicza typograf
zadba³ tak¿e o bardziej jednoznaczne podporz¹dkowanie do³¹czonej do kazania

15 Mowa do Go�ci na pogrzebie J[ego]m[o�]ci Pana Podkomorzego Koronnego. Rkps Ossol.
400 II, s. 29.
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pogrzebowego mowy owemu konsekwentnie wydobywanemu w ca³ym druku ide-
owemu przes³aniu.

Tak¿e drugi fragment, który nie znajduje odpowiednika w rêkopisach, dobrze
t³umaczy siê jako dodatek wydawcy. Zamiast enigmatycznej wzmianki o tym, ¿e
zmar³y �¿y³ na dworach trzech królów polskich� � pojawia siê konkretyzacja i wyja-
�nienie:

¿y³ tak, co trudniejsza, na dworach ustawicznie pañskich, czterech królów polskich: Augusta,
Henryka, Stefana i Najja�niejszego Zygmunta Trzeciego, Pana Naszego Mi³o�ciwego, i¿ i nie-
przyjaciel wielkie jego cnoty, którymi przy dworze �wieci³, afekt na stronê od³o¿ywszy, przy-
znaæ zawsze musi. [k. E

2
v]

Informacja jest �cis³a, ale powtórzona za kazaniem. Natomiast choæ czêstym
toposem wzmacniaj¹cym pochwa³ê jest powo³ywanie siê na �wiadectwo nieprzy-
jació³, to u¿ycie go w przypadku podkomorzego mo¿e nie ca³kiem jest wolne od
polemiki z tymi, którzy nie do koñca poddawali siê idealizacji jego postaci. Po-
dobny, u�ci�laj¹cy informacjê charakter ma jeszcze jedno uzupe³nienie. Zamiast
odniesienia siê wprost do okoliczno�ci w³a�nie trwaj¹cego pogrzebu, które wieñ-
czy w przekazach rêkopi�miennych rozbudowane exordium i zapowiada pochwaln¹
prezentacjê zmar³ego: �Aleæ to inaczej wszytko rozumieæ siê ma o tym zacnym
i wielkim cz³owieku, JMPanu Podkomorzym Koronnym, którego�my cia³o ziemi
oddali� � pojawia siê poszerzenie perspektywy i bezpo�rednia informacja:

Lecz to wszytko inaczej i na oko baczyli�my ze wszytk¹ Koron¹ w tym zacnym cz³owie-
ku, Jego M[o]�ci Panu Podkomorzym Koronnym, Andrzeju Boboli [...]. [k. E

2
v]

W ten sposób zdaje siê wp³ywaæ na tekst sama zmieniona w druku sytuacja
komunikacyjna. Ró¿nice miêdzy tekstami daj¹ siê wiêc wyt³umaczyæ przystoso-
waniem mowy do wymogów konkretnego druku: u�ci�lenie informacji, rozbudo-
wanie bezpo�redniej pochwa³y, a przede wszystkim uwydatnienie tendencji pare-
netycznej.

Druga grupa charakterystycznych ró¿nic sprowadza siê najczê�ciej do skraca-
nia i streszczania. W ich konsekwencji niejednokrotnie zatraca siê równie¿ orga-
nizacja brzmieniowo-rytmiczna poszczególnych okresów. Niech za przyk³ad po-
s³u¿¹ w tym wzglêdzie rozpoczynaj¹ce mowê periody.

              Rkps Ossol. 400 II

Nie dziw moi MP,
¿e cz³owiek umiera,
bo te¿ nie dziw,
¿e siê rodzi.
W niebie za� tak od wieków uradzono,
co siê tu pocznie,
skoñczyæ siê ma,
a ¿e cia³a nasze �miertelne
�mieræ ich kresem,
¿e skazitelne,
prochu i gliny ziemia dobytkiem byæ musi.

Pojawiaj¹ca siê w druku kontaminacja dwóch pierwszych zdañ usunê³a kunsz-
towny paralelizm pocz¹tku, wykorzystuj¹cy zeugmê, wyrównanie odcinków
i powtarzalno�æ brzmieñ. A kolejny okres utraci³ sw¹ spójn¹ konstrukcjê, pod-

                Druk, k. E

Nie dziw moi MMPP,
¿e cz³owiek umiera,
co siê tu pocznie,
skoñczyæ siê ma
i w niebie tak od wieków naznaczono.
A ¿e cia³a nasze �miertelne,
�mieræ ich kresem,
¿e skazitelne,
ziemia dobytkiem byæ musi.
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kre�lon¹ przeciwstawieniem sensów (pocz¹tek i koniec) i zastosowaniem rozwi-
niêtego, powtarzaj¹cego my�l nastêpnika.

Streszczenie, mimo prób zachowania my�li, prowadzi niekiedy nie tylko do
pominiêcia elokucyjnej organizacji mowy, ale te¿ do naruszenia sk³adni i sensu.

           Rkps Ossol. 400 II

Trudno nam na ziemi mieszkaj¹cym
z m¹dro�ci¹ wylatywaæ
i dowcipami naszemi nieba siêgaæ.
U wszytkich jednak jednako
rozum jest w³asne dzieciê,
co siê jedno czaczkiem jakiem�æ bawi,
a sam czego siê chwytaæ ma, nie wie,
prêtko siê po�li�nie
i choæ znowu powstanie,
nierych³o siê potym otrzyma.

W tym wypadku brak rozwiniêcia podobieñstwa rozumu ludzkiego do bawi¹-
cego siê dziecka powoduje �zagubienie� scalaj¹cego koñcowe zdania podmiotu.
Chocia¿ ogólnie my�l jako� daje siê odnie�æ do �ludzi�, to przecie¿ brak tu sk³ad-
niowej konsekwencji. W innych miejscach, choæ metoda streszczania nie prowa-
dzi do tego rodzaju zaburzeñ, to przynosi swego rodzaju uproszczenie stylu, wi-
doczne w usuwaniu figur, np. eksklamacji: �O jako tam wiele rozerwania! Ludzie-
�my wszyscy! Komu siê to prze Bóg chce z jednostajnym wiêc szczê�ciem po¿e-
gnaæ?� � w druku: �O jako tam wiele rozerwania widzimy wszyscy, jako trudno
z szczê�ciem siê po¿egnaæ...?� Liczne s¹, oczywi�cie, tak¿e ró¿nice pomiêdzy prze-
kazem mowy w wileñskim druku i w rêkopisach zawieraj¹cych zbiór oracji So-
bieskiego widoczne w zakresie szyku (np. �przeklêta zazdro�æ� � �zazdro�æ prze-
klêta�; �szczê�liwego i spokojnego ¿ycia� � �spokojnego i szczê�liwego ¿ycia�),
wprowadzania synonimów (np. �prêtko� � �wnet�; �tytu³y miêdzy inne podzie-
liwszy� � �rz¹dy innym spu�ciwszy�; �na dworach� � �w domach�; �z nienaga-
nionymi obyczajami� � �z nienaruszonymi obyczajami�), pomijanie pojedynczych
wyrazów czy fraz (np. �cudze k³opoty i ciê¿ary, prace� � �cudze k³opoty i ciê¿a-
ry�; �na dzikie pustynie, na g³uche pustynie uciekaj¹� � �na dzikie i g³uche pusty-
nie uciekaj¹�). £atwo je umie�ciæ po�ród typowych przekszta³ceñ, którym podle-
ga³ ka¿dy tekst w procesie kopiowania. Nie wydaje siê natomiast mo¿liwe zaak-
ceptowanie tego rodzaju interpretacji w odniesieniu do niezgodno�ci wcze�niej
przedstawionych, poddanych zbyt jawnie metodzie streszczania i upraszczania frag-
mentów. Mo¿na by raczej widzieæ ich przypuszczalne �ród³o w samym sposobie
utrwalenia mowy, potraktowaæ je jako konsekwencjê notowania mowy ¿ywej. Byæ
mo¿e, choæ dot¹d nie uda³o siê odnale�æ �ród³owych dowodów, takich choæby jak
pamiêtnikarskie �wiadectwa o notowaniu na bie¿¹co przemów sejmowych, analo-
giczna praktyka mog³a dotyczyæ oratorstwa funeralnego. Drukowana wersja mowy
na pogrzebie Boboli mog³aby wiêc utrwalaæ cechy jednej z wersji tekstu, która
wesz³a w obieg rêkopi�mienny niejako �od strony� odbiorców.

Andrzej Bobola zmar³ 27 XII 1616. Kiedy 13 lat pó�niej �za zleceniem i na-
k³adem� biskupa wileñskiego anonimowy drukarz przygotowywa³ wzbogacone
mow¹ ¿a³obn¹ wydanie kazania wyg³oszonego na jego pogrzebie, dysponowa³
prawdopodobnie kopi¹ niezbyt doskona³¹ tak¿e i pod wzglêdem okre�lenia auto-

              Druk, k. Ev

Trudno nam na ziemi mieszkaj¹c
z m¹dro�ci¹ wylatywaæ
i z dowcipami naszymi nieba siêgaæ,
bo na �wiecie wszytko czaczkiem,
a nie wiedzieæ,
czego siê chwyciæ,
prêtko siê po�li�nie
i choæ znowu powstanie,
nierych³o siê potym otrzyma.
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ra. W tej kwestii trzeba przecie¿ zaufaæ rêkopisom, nie tylko ju¿ w tytu³ach zapo-
wiadaj¹cym, ¿e zbieraj¹ mowy Jakuba Sobieskiego, ale te¿ konsekwentnie trzy-
maj¹cym siê tej zasady. Gdyby dodatkowych argumentów szukaæ w samej oracji,
to mo¿na by dostrzec w s³owach �Mi³o nam patrzaæ by³o i u niego siê m³odszym
i starszym uczyæ, jako panu s³u¿yæ trzeba� aluzjê biograficzn¹, m³ody wojewo-
dzic by³ bowiem dworzaninem królewskim. Natomiast podany przez Starowol-
skiego nagrobek, jak i rys ¿ycia skre�lony przez Kaspra Niesieckiego informuj¹
jedynie, ¿e Jakub Szczawiñski przebywa³ w swej m³odo�ci na dworze Anny Ja-
giellonki 16. Mo¿na by jeszcze poszukiwaæ similiów, wskazuj¹c np. na podobieñ-
stwo sformu³owañ z mowy na pogrzebie Boboli (�i samemu JKM PNM piêknie
z nim by³o�) i na pogrzebie Nowodworskiego (�z nim piêknie by³o i Ojczy�nie�).
Jednak argumenty przemawiaj¹ce za tym, ¿e to Sobieski dziêkowa³ na pogrzebie
podkomorzego koronnego, nie wspominaj¹ o tym, dlaczego mowa ukaza³a siê pod
nazwiskiem wojewody brzeskiego. Sam Jakub Szczawiñski by³ tak¿e dobrym mów-
c¹, o czym �wiadcz¹ choæby jego sejmowe wyst¹pienia, zwi¹zane z wype³nianiem
funkcji marsza³ka, czy wota w senacie 17. Odrzuciæ wiêc trzeba jako motyw chêæ
przypisania sobie czyjego� dzie³a. Wydaje siê, ¿e ca³a sprawa mog³a rozegraæ siê
poza czyj¹kolwiek �win¹ osobist¹�. Jedyne rysuj¹ce siê dzi� wyt³umaczenie kryje
siê w sposobie utrwalania oracji w manuskryptach. Czêsto w nag³ówkach oracji
pomijano nazwiska mówców, podaj¹c za to d³ugie ich tytu³y. Tytulatura bywa³a
zreszt¹ skrupulatnie aktualizowana. Mo¿na wiêc wyobraziæ sobie sytuacjê, gdy
w rêkach drukarza znalaz³a siê kopia, w której orator zosta³ okre�lony jedynie jako
marsza³ek zesz³ego sejmu. W roku 1629 informacja ta powinna by³a siê odnosiæ
do Jakuba Sobieskiego, pod którego lask¹ obradowa³ sejm nadzwyczajny latem
1628. Natomiast odniesienie tej informacji do momentu �mierci Boboli wskazuje
sejm zwyczajny z wiosny 1616, a wraz z nim jego marsza³ka � ówczesnego kasz-
telanica inowroc³awskiego, Jakuba Szczawiñskiego.

Tak wiêc obydwie mowy pogrzebowe, które ukaza³y siê drukiem jeszcze za
¿ycia Sobieskiego � najprawdopodobniej dotar³y do czytelników bez autorskiej woli.
Istnienie tych wyj¹tkowych publikacji zdaje siê nawet paradoksalnie potwierdzaæ,
¿e podstawowym sposobem funkcjonowania oratorstwa by³ obieg rêkopi�mienny,
w którym jak¿e ³atwo dochodzi³o do utraty pieczy twórcy nad jego dzie³em. Wielkie
znaczenie trwania oratorstwa w³a�nie w rêkopisach potwierdza tak¿e wtórne wej-
�cie tekstu opublikowanego jako broszura w obieg rêkopi�mienny, czego wymow-
nym przyk³adem s¹ pochodz¹ce z kolekcji Radziwi³³ów rêkopisy (AGAD, AR II,
ks. 15 i ks. 1), skopiowane z druku Rossowskiego (tu dziêkowanie na pogrzebie
Nowodworskiego), czy rêkopis Bibl. Ordynacji Zamojskich 855, przynosz¹cy pod
nazwiskiem Szczawiñskiego znany z druku przekaz mowy na pogrzebie Boboli. Jed-
nak wydanie mowy wcale nie spowodowa³o utrwalenia siê w obiegu czytelniczym
tej wersji tekstu. Trwa³o kr¹¿enie kopii rêkopi�miennych, tak¿e tych najprawdopo-
dobniej wywodz¹cych siê z zapisów autora. �ladem ich trwa³o�ci jest pojawienie siê
w Mówcy polskim Pisarskiego i mowy na pogrzebie Nowodworskiego, i mowy na
pogrzebie Boboli � obu w postaci kontynuuj¹cej tê w³a�nie tradycjê.

16 Sz. S t a r o w o l s k i, Monumenta Sarmatarum, viam universae carnis ingressorum. Kra-
ków 1655, s. 714. Druk. Wdowy i Dziedziców F. Cezarego. Zob. te¿ K. N i e s i e c k i, Herbarz
polski. T. 8. Lipsk 1841, s. 309.

17 Zob. J. O c h m a n n, Sejmy z lat 1615�1616. Wroc³aw 1970, s. 153�154.
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JAKUB SOBIESKI OR JAKUB SZCZAWIÑSKI �
WHO IS THE AUTHOR OF ANDRZEJ BOBOLA�S FUNERAL EULOGY?

The issuing of the collection of Mateusz Bembus funeral preachment alongside with delivered
during Andrzej Bobola�s funeral eulogy is one of the few 17th century examples of occasional issuing
of funeral orations. The speech, published in 1629 by Jan Rossowski under the name of Jakub Szcza-
wiñski in Jan Pisarski�s Polish Speaker (Mówca polski, 1668), was attributed to Jakub Sobieski.
Researches to date regard it as either Szczawiñski or Sobieski being its author, mostly without a note
on the doubtful authorship. A comparison of the text with the basic speeches coming from Jakub
Sobieski�s �home� in Ossolineum Library manuscripts (nos. 400 II and 3567 II) presented in the
article and the analysis of the changes introduced by the editor leads to recognition of Sobieski as its
author. The author also attempts to explain the issuing of the oration in question as Szczawiñski�s
text; she claims it is a mistake being a consequence of authorship recognition practice in oration
manuscript circulation.


