
Pamiêtnik Literacki XCIX, 2008, z. 3
PL ISSN 0031-0514

LUDWIKA �LÊKOWA
(Uniwersytet Wroc³awski)

WOKÓ£  ZAGADEK  PIERWSZYCH  ZBIOROWYCH  WYDAÑ
TWÓRCZO�CI  JANA  KOCHANOWSKIEGO

1

Pierwsze rozmowy Jana Kochanowskiego z Janem Januszowskim na temat
wydania dzie³ wszystkich rozpoczê³y siê tu¿ po wydrukowaniu w jego oficynie
Psa³terza Dawidowego, a wiêc zapewne jeszcze w r. 1579:

pocz¹³ by³ [Kochanowski] wnet¿e [...] po wydaniu Psa³terza przek³adania swego ze mn¹ siê
namawiaæ, jakoby rzeczy pisania jego wszytkie za ¿ywota jego z drukarnie mej wyni�æ na
�wiat mog³y [...] 1.

W taki sposób odnotowa³ tê informacjê edytor w li�cie dedykacyjnym zwró-
conym do Jana Myszkowskiego z Mirowa (bratanka biskupa Piotra, u którego �
jak pisa³ � poeta by³ szczególnie �wziêty� 2). Dedykacja nosi³a datê 12 XII 1585,
a wiêc powsta³a w rok i kilka zaledwie miesiêcy po zgonie poety.

Utwory dostarczone zosta³y staraniem wdowy:

pani Dorota Kochanowska, wiedz¹c o tym, ¿e sam nieboszczyk ze mn¹ o tym stanowi³, a ¿e to
wola jego by³a, zebrawszy c z ê � æ  jego rzeczy pisanych i tych, co ju¿ w druku przedtem by³y,
do mych r¹k je pos³a³a, abym jedne przy drugich, wszytkie, które wydaæ siê godzi³y, kosztem
swoim na �wiat wyda³ 3.

Fakty te, tzn. rozpoczêcie rozmów w sprawie wydania zbiorowego oraz dostar-
czenie przez wdowê w manuskryptach i drukach tekstów stanowi¹cych c z ê � æ
dorobku pisarskiego poety, powtórzy³ Januszowski w li�cie dedykacyjnym towarzy-
sz¹cym redakcji D, a skierowanym tym razem do Miko³aja Zebrzydowskiego i no-
sz¹cym datê o 13 lat pó�niejsz¹ od listu do Jana Myszkowskiego: �w dzieñ Nowego
Lata, 1598� 4. Nadto w obu pisa³, ¿e Kochanowski to autor dot¹d nie wydanych Fe-

1 J. J a n u s z o w s k i, Wielmo¿nemu a mnie Mi³o�ciwemu Panu [...] Janowi Myszkowskiemu
z Mirowa [...]. W: J. K o c h a n o w s k i, Dzie³a wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstêpny: Wprowa-
dzenie wydawnicze. Oprac. M. R. M a y e n o w a, J. Wo r o n c z a k. Wroc³aw 1983, s. 162. BPP,
B 22.

2 Ibidem, s. 170.
3 Ibidem, s. 169�170. Podkre�l. L. �.
4 J. J a n u s z o w s k i, Ja�nie Wielmo¿nemu [...] Panu Miko³ajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzy-

dowic [...]. W: K o c h a n o w s k i, ed. cit., s. 187.
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nomenów, Musae, Monomachii Parysowej z Menelausem, Dziewos³êba i Brody. Tak¿e
wielu wydanych, w�ród których wymienia³ Fraszki. Nigdy fraszek nie drukowa³
w edycjach zbiorowych, choæ publikowa³ osobno. Przeciwstawia³ im pie�ni, daj¹c
do zrozumienia, ¿e s¹ to wiersze powa¿ne, godne wielkiego poety. W dedykacji
z r. 1585 zapisywa³ je ma³¹ liter¹ (p), a w pó�niejszych � du¿¹ (P) 5. Tak jakby naj-
pierw mia³ na my�li znan¹ sobie formê literack¹ uprawian¹ przez Kochanowskiego,
a w li�cie pó�niejszym � tytu³ zbiorku. Przypuszczenie to potwierdzaj¹ daty: pier-
wodruku (1586 � redakcja A) oraz zawieraj¹cej Pie�ni edycji zbiorowej (1598 �
redakcja D).

W jakim porz¹dku umieszczone zosta³y dostarczone przez wdowê teksty:
w przypadkowo przyjêtym przez autora b¹d� wydawcê, czy mo¿e uk³ad zaprojek-
towa³ sam Kochanowski, a wydawca uszanowa³ jego wolê, czy te¿ Januszowski
otrzymawszy lu�no zestawione teksty sam nada³ im kolejno�æ? 6

Aby odpowiedzieæ na te pytania, siêgnijmy do czasów nieco pó�niejszych.
Pierwszymi autorami, którzy sami zredagowali wydanie zbiorowe swoich dzie³,
byli Stanis³aw Grochowski i Kasper Miaskowski. Sta³o siê to na pocz¹tku w. XVII,
w niewiele lat po wydaniu wierszy Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego przez jego brata
Jakuba, pozbieranych z druków i rêkopisów, jakie posiada³ i do jakich dotar³ 7. Na
kszta³cie Sêpowych Rytmów, abo wierszy polskich zawa¿y³a wywodz¹ca siê z an-
tyku zasada grupowania utworów pokrewnych gatunkowo. St¹d w uk³adzie tomu
wziê³y siê cykle sonetów, pie�ni horacjañskich, pie�ni na kszta³t psalmów.

Stanis³aw Grochowski przywi¹zany by³ g³êboko do przekonania, ¿e poezja
towarzyszy wydarzeniom historycznym i praktykowanym ceremoniom (wydania
nowych dzie³, bitwy, zwyciêstwa, pogrzeby, �luby itp.). Ca³y swój dorobek upo-
rz¹dkowa³, niezale¿nie od gatunkowego zró¿nicowania, wed³ug czasowego prze-
biegu zdarzeñ w nich wystêpuj¹cych, a maj¹cych swe odniesienie w rzeczywisto-
�ci, wydzieli³ przy tym utwory religijne jako osobn¹ grupê. Tê ca³o�æ otworzy³
i zamkn¹³ wierszami zwróconymi do biskupa Piotra Tylickiego (pierwotnie do
prymasa Bernata Maciejowskiego adresowa³ wiersz wstêpny) 8. By³ wiêc jak hi-
storyk porz¹dkuj¹cy materiê pod wzglêdem chronologicznym.

Kasper Miaskowski za�, którego Jan Szczêsny Herburt � powodowany za-
pewne wymogami panegirycznej przesady � og³osi³ twórc¹ nowej estetyki literac-
kiej, dwukrotnie opublikowa³ swój dorobek w odstêpie jednego dziesiêciolecia,
uk³ad jego podporz¹dkowuj¹c adresatowi. By³ nim królewicz W³adys³aw. Wbrew
normie stosowno�ci, przestrzeganej przez poetów klasycznych i przez tych, któ-
rzy na nich siê wzorowali, nazwa³ adresata swych utworów w dedykacyjnym wier-
szu �wonnym kwiatkiem�, co �cieszy wnuki Lechowe nadziej¹� 9 � by³o to w cza-
sie, gdy królewicz liczy³ lat 17. Okre�leñ tych Miaskowski nie zmieni³ i wtedy,
gdy adresat mia³ ju¿ lat 27, a wiêc by³ doros³ym cz³owiekiem. Bior¹c pod uwagê

5 J a n u s z o w s k i: Wielmo¿nemu a mnie Mi³o�ciwemu Panu [...] Janowi Myszkowskiemu z Mi-
rowa [...], s. 168; Ja�nie Wielmo¿nemu [...] Panu Miko³ajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzydowic [...],
s. 182.

6 Problematykê tê sygnalizuj¹ M a y e n o w a  i  Wo r o n c z a k  we Wprowadzeniu wydawni-
czym (w: K o c h a n o w s k i, ed. cit., s. 15).

7 Zob. Przedmowa do Jakuba Le�niowskiego. W: M. S ê p  S z a r z y ñ s k i, Rytmy, abo wier-
sze polskie. B.m., 1601. (Wyd. fotooffsetowe).

8 Pisze o tym obszerniej A. O s z c z ê d a  (Poeta Wazów. Studia o okoliczno�ciowej poezji
Stanis³awa Grochowskiego. Wroc³aw 1999, s. 27, 31).

9 K. M i a s k o w s k i, Zbiór rytmów. Wyd. A. N o w i c k a - J e ¿ o w a. Warszawa 1995, s. 21.
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ów wiersz oraz kompozycjê zbioru, któr¹ przysz³emu królowi autor w nim obja-
�nia³, mo¿na Zbiór rytmów nazwaæ modlitewnikiem. Obowi¹zuje tu kalendarz li-
turgiczny, a tylko do �czê�ci wtórej� dodane zosta³y wiersze okoliczno�ciowe, tak
dotycz¹ce spraw publicznych, jak wziête z osobistego i prywatnego do�wiadcze-
nia autora. Przeto t³umacz¹c uk³ad zbiorku królewiczowi pisa³:

Id¹ swym rzêdem drugie poemata,
Jako te czasy da³y i z³e lata:
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

A¿ dalszy poczet zawieraj¹ ró¿ne
pisania [...] 10.

Ani do historii, ani do adresata dedykacji nie odwo³uje siê porz¹dek utworów
przyjêty w edycji Jan Kochanowski. Nie jest on jednak przypadkowy.

W najwcze�niejszej redakcji, tzn. w wydaniu z r. 1585, po li�cie dedykacyjnym
nastêpuj¹ Fenomena, wzorem Aratosa opisuj¹ce planety. W tym rejonie ¿yje te¿
poeta, który zosta³ przedstawiony w znajduj¹cej siê na miejscu drugim Muzie. Z owej
krainy, sk¹d jak na d³oni widaæ �prózne troski ludzkie i niemêsk¹ trwogê / Sk¹d
omyln¹ nadziejê i b³¹d� (w. 25�26), spogl¹da na ludzi krz¹taj¹cych siê na ziemi.

Na segment drugi sk³adaj¹ siê utwory po�wiêcone rozwa¿aniom i piêtnowa-
niu wad spo³eczeñstwa decyduj¹cego o losach pañstwa, tj. Satyr, Monomachija,
Odprawa pos³ów greckich. Charakterystyczne jest w tej grupie oddzielenie Or-
pheusa od tragedii oraz poprzedzenie jej przek³adem z Homera, tematycznym �ró-
d³em dramatu. Uczyniono to wbrew pierwodrukowi, w którym z³¹czono j¹ z pierw-
szym utworem, a nie zamieszczono drugiego.

Segment trzeci rozpoczynaj¹ Szachy, a po nich teksty przedstawiaj¹ce inn¹ ni¿
dot¹d materiê. Jest to b¹d� twórczo�æ okoliczno�ciowo-rodzinna (jak Dziewos³¹b,
Epitalamium z Katulla, Treny), b¹d� taka, w której g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ kobiety
(Wzór pañ mê¿nych, Zuzanna i � ze wzglêdu na typ u¿ytej alegorii � Zgoda), wresz-
cie ¿artobliwe (Broda) i dotycz¹ce spraw przyziemnych, za jakie uznawano wtedy
¿ycie codzienne (Marsza³ek).

Segment ostatni stanowi¹ wiersze ³aciñskie, a dok³adniej � nazwijmy to tak �
batoriañsko-zamojskie (Pan Zamchanus, Dryas Zamchana, Orpheus). Dla wyod-
rêbnienia i zgodnie ze zwyczajem drukowane s¹ odmienn¹ czcionk¹ ni¿ polskie.
Wszystkie je wy³¹czy wydawca z redakcji C.

Mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e kolejno�æ utworów dyktuj¹ pewne zasady, a najwcze-
�niejsza redakcja zawiera tylko teksty sprzed r. 1580 (czêsto przy tym poprzednio
drukowane osobno). Naczeln¹ zasadê porz¹dkuj¹c¹ stanowi j ê z y k  i dlatego utwo-
ry ³aciñskie zgromadzone zosta³y razem. Wymowny dowód celowego dzia³ania
stanowi oddzielenie Orpheusa od Odprawy.

Drug¹ zasad¹ jest h i e r a r c h i a  f o r m  z³¹czona z rodzajem stylu. Najwy-
ra�niejszy �lad takiego pojmowania istoty gatunków znajdujemy w umieszczeniu
Muzy zaraz po pierwszym utworze (styl wysoki), a Marsza³ka na koñcu (styl ni-
ski). Dzisiejszego czytelnika niew¹tpliwie zaskakiwaæ mo¿e miejsce wyznaczone
Trenom: w�ród wierszy segmentu trzeciego � okoliczno�ciowo-rodzinnych. Tak
jednak powszechnie by³o to arcydzie³o rozumiane, co potwierdzi³ Januszowski,
pisz¹c o nim �lekkie podobno� i z t¹ opini¹ zgadzaj¹c siê (�affekta ojcowskiego

10 Ibidem, s. 24.
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przeciw dziatkom w tej mierze upatrujê, którego, nie widzê, by kto lepiej wyraziæ
móg³ i umia³�) 11.

Poza jêzykiem i hierarchi¹ form zasadê porz¹dkuj¹c¹ stanowi³o te¿ p o k r e-
w i e ñ s t w o  t e m a t y c z n e  lub zwi¹zek utworów � miejsce Fenomenów wzglê-
dem Muzy, Monomachii wzglêdem Odprawy. Ca³o�æ zbioru jest za� wyznaczana
dwubiegunowo�ci¹: na pocz¹tku umieszczona zosta³a Muza, a na koñcu � prze-
ciwstawny jej stylistycznie i tematycznie Marsza³ek 12.

W odró¿nieniu od przypadków Grochowskiego i Miaskowskiego zasady na-
stêpstwa utworów zosta³y w Janie Kochanowskim ukierunkowane n a  s a m ¹
t w ó r c z o � æ, na jej cechy i charakter w niej wyczytany. W nadanej tekstom ko-
lejno�ci mo¿na odnale�æ pewn¹ porcjê wiedzy krytycznoliterackiej (zw³aszcza �
wyobra¿enia o miejscu pisarza w spo³eczeñstwie oraz hierarchiê form i stylów),
ówcze�nie zdobywanej ju¿ w trakcie szkolnej edukacji. Na Januszowskiego jako
na konstruktora ca³o�ci zbioru wskazywa³oby wobec powy¿szego jedynie miejsce
wyznaczone Trenom, poniewa¿ wszelkie inne przekonania na temat poezji s¹ na
tyle powszechne, ¿e mo¿na je przypisaæ tak autorowi, jak wydawcy.

Pomys³em natomiast tego ostatniego jest niew¹tpliwie tytu³ nadany ca³o�ci.
Poszed³ tu Januszowski wzorem edytorów drukuj¹cych we W³oszech klasyków
rzymskich i nowo¿ytnych poetów za klasyków uchodz¹cych, których wydania
zbiorowe nosz¹ np. tytu³y: Horacy, Wergiliusz, Petrarka czy Dante. Zwróci³a na
to uwagê Paulina Buchwald-Pelcowa 13.

2

Zagadki kryje te¿ nastêpny chronologicznie tom z dzie³ami czarnoleskiego
poety, jaki opu�ci³ oficynê Januszowskiego, tzn. Pie�ni og³oszone w roku 1586.
Zgodnie z kart¹ tytu³ow¹ od pierwszej redakcji, Jana Kochanowskiego, dzieli go
okres zaledwie kilku miesiêcy (grudzieñ 1585 � 1586), a zupe³nie inny jest sposób
wydania. Tom ten bowiem ³¹czy cechy druków za ¿ycia poety z cechami po�miert-
nych wydañ zbiorowych: jak utwory publikowane za ¿ycia poety nie zosta³ opa-
trzony przedmow¹ typografa, a znalaz³y siê w nim � jak w edycjach po�miertnych
� teksty ró¿ne, podczas gdy autor zwyk³ by³ do druku przeznaczaæ zamkniêt¹
ca³o�æ z³o¿on¹ z serii utworów reprezentuj¹cych podobny gatunek (Elegiarum li-
bri IV, Fraszki, Lyricorum libellus).

Pe³ny tytu³ druku z 1586 r. brzmi: Pie�ni ksi¹g dwoje, co odnosi siê do 49
pie�ni podzielonych na dwie ksiêgi, oznaczonych numeracj¹ rzymsk¹. Ca³y ten
cykl ma charakter horacjañski i stanowi próbê stworzenia liryki opartej na wzorze
tego poety. Zasygnalizowa³ to pisarz umieszczaj¹c przed Pie�ni¹ I ksiêgi pierw-
szej cytat z ³aciñskiego utworu (Intactis opulentior..., XIII 24), a w zakoñczeniu
(Pie�ñ XIX) parafrazuj¹c liryk Horacego Non usitata nec tenui... (II 20).

11 J a n u s z o w s k i, Ja�nie Wielmo¿nemu [...] Panu Miko³ajowi Zebrzydowskiemu z Zebrzy-
dowic [...], s. 180.

12 Przeciwstawno�æ tê stara³am siê wykazaæ w artykule Ze studiów nad stylistycznym kszta³tem
liryki Kochanowskiego. W krêgu stylu �wielkiego� i stylu �prostego� (�Pamiêtnik Literacki� 1979,
z. 1).

13 P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Dawne wydania dzie³ Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993,
s. 162.



183WOKÓ£  ZAGADEK  PIERWSZYCH  ZBIOROWYCH  WYDAÑ TWÓRCZO�CI  J.  KOCHANOWSKIEGO

Tymczasem, jak wiadomo, wbrew zamierzeniu autora dodatkowo znalaz³y siê
tu kolejno: Pie�ñ o incipicie �Czego chcesz od nas, Panie� (ju¿ wtedy szeroko
znana g³ównie dziêki anonimowemu rozpowszechnieniu w ró¿nowierczych kan-
cjona³ach), O �mierci Jana Tarnowskiego, Pami¹tka. Przy czym wszystkim utwo-
rom z wyj¹tkiem Pami¹tki towarzyszy ¿ywa pagina w postaci �Pie�ni Jana Ko-
chanowskiego� (stronice parzyste) � �ksiêgi wtóre� (stronice nieparzyste). Od stro-
nicy 80 jej brzmienie zmienia siê na: �Pami¹tka�. Na stronicach poprzednich, tzn.
a¿ do 79, znajduj¹ siê utwory o ró¿nej budowie stroficznej, nie ma takiego charak-
teru Pami¹tka. Zatem wbrew intencjom poety, który poszczególne teksty zbiorku
Pie�ni ksi¹g dwoje opatrzy³ rzymskimi cyframi, a za po�rednictwem cytatu z Ho-
racego otworzy³ ca³y cykl, zaznaczaj¹c w ten sposób jego charakter i integralno�æ,
do ksiêgi drugiej zaliczy³ wydawca wszystkie utwory stroficzne, nie w³¹czy³ za�
stychicznej Pami¹tki.

Wa¿ne ogniwo w historii zbiorowych wydañ odnajdujemy w redakcji B. We-
d³ug ustaleñ Kazimierza Piekarskiego stanowi ona przedruk redakcji A. W za-
mieszczonym tam na odwrocie karty tytu³owej Regestrze rzeczy, które s¹ w tych
ksiêgach podano jako ostatni¹ pozycjê: Pie�ni rozmaitych ksi¹¿ek dwoje. Tam¿e
Pami¹tka Têczyñskiemu, z odes³aniem do stronicy 79 14. W tym miejscu tak w pier-
wodruku, jak w wydaniu zbiorowym redakcji C, przedrukowuj¹cym Pie�ni po raz
pierwszy, znajduj¹ siê trzy ostatnie zwrotki utworu poprzedzaj¹cego, tzn. O �mierci
Jana Tarnowskiego, oraz tytu³ i dwa pierwsze wersy Pami¹tki. Redakcjê B (bez
pie�ni, ale w spisie tre�ci je uwzglêdniaj¹c¹) od redakcji C (wymieniaj¹cej je i prze-
drukowuj¹cej) dzieli tak niewiele czasu, ¿e mo¿na domniemywaæ, i¿ by³y t³oczo-
ne równolegle. Piekarski ustali³ dla tych redakcji daty: B � 1589/90; C � po czerw-
cu 1590 a przed 1595 rokiem. Zamieszczony zatem na odwrocie karty tytu³owej
Regestr musia³ przedostaæ siê z redakcji C. Z przyjêtego tu punktu widzenia naj-
wa¿niejsze wydaje siê, ¿e sporz¹dzaj¹cy indeks mia³ �wiadomo�æ �rozmaito�ci�
pie�ni, skoro tym s³owem okre�la³ zawarto�æ ksiêgi drugiej, przekraczaj¹c¹ zbio-
rek horacjañski.

Buchwald-Pelcowa wysuwa przypuszczenie, ¿e Pie�ni wydane w rok po pierw-
szej redakcji, tj. edycji Jan Kochanowski, stanowi¹ w istocie nieoznaczony tom 2 15.
T³umaczy³oby to brak przedmowy. Pozostaj¹ jednak zagadk¹ okoliczno�ci wspólnej
dla obu redakcji B i C karty tytu³owej i zawartego na jej odwrocie Regestru.

A b s t r a c t
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ON  THE  RIDDLES  OF  THE  FIRST  COLLECTED  EDITIONS
OF  JAN  KOCHANOWSKI�S  LITERARY  CREATIVITY

The article describes the content of the first collected editions (from edition A to edition D) of
Jan Kochanowski�s literary creativity by the then famous editor Jan Januszowski. The order of the
pieces is not incidental but a subject to the following criteria: linguistic (Polish and Latin creativity;
the latter absent from edition C on), thematic (from poems about the poet to occasional poems), and
stylistic (from rarefied style to plain one).

14 Zwróci³a na to uwagê B u c h w a l d - P e l c o w a  (op. cit., s. 157).
15 Ibidem, s. 162 n.


