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OD LIRYKI DO RETORYKI. W KRÊGU S£OWA, LITERATURY I KULTURY. PRACE OFIAROWANE PROFESOROM JADWIDZE I EDMUNDOWI KOTARSKIM. Pod redakcj¹ I r e n y K a d u l s k i e j i R a d o s ³ a w a G r z e  k o w i ak a. (Recenzent: Zbigniew Nowak). Gdañsk 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañskiego, ss. 544.
Obchodzony przez gdañskie rodowisko akademickie w 2004 r. jubileusz 50-lecia pracy
naukowo-dydaktycznej Profesorów Jadwigi i Edmunda Kotarskich sta³ siê okazj¹ do opublikowania tomu dedykowanego tym wybitnym badaczom kultury i pimiennictwa wieków dawnych. Tabula Gratulatiora przynosi nazwiska 40 autorów  przyjació³, wspó³pracowników, uczniów, którzy poprzez swoje teksty pragnêli wyraziæ szacunek i uznanie dla
dokonañ Jubilatów. Zamieszczone w tomie prace wysz³y spod piór badaczy wszystkich
pokoleñ, zarówno uznanych w Polsce i za granic¹ autorytetów, jak i tych, którzy pokonuj¹
dopiero kolejne stopnie swej kariery naukowej. Ta bardzo obszerna publikacja nie ogranicza siê tematycznie wy³¹cznie do obszarów zainteresowañ bliskich Jubilatom. Autorzy
artyku³ów to nie tylko badacze staropolszczyzny, lecz tak¿e historycy literatury innych
epok, teoretycy literatury, jêzykoznawcy, historycy, w tym historycy kultury, znawcy teatru i muzyki. Reprezentuj¹ oni ró¿ne krajowe rodowiska akademickie (w przypadku
Witolda Konego równie¿ zagraniczne). Najliczniejsze grono pochodzi, ze zrozumia³ych
wzglêdów, z Uniwersytetu Gdañskiego, ale w tomie zamiecili swe prace tak¿e autorzy z Instytutu Badañ Literackich i Instytutu Historii PAN, z Uniwersytetów: Warszawskiego, Marii
Curie-Sk³odowskiej, Miko³aja Kopernika i Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, ponadto
z Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Ba³tyckiej Wy¿szej Szko³y Humanistycznej w Koszalinie oraz Biblioteki Narodowej i Biblioteki Gdañskiej PAN. Zawarte w ksi¹¿ce teksty maj¹ ró¿ny ciê¿ar gatunkowy, od parustronicowych rozwa¿añ, które pisz¹cy opatrzyli stwierdzeniem s³ów kilka o... lub mianem
artykuliku, po obszerniejsze studia, bêd¹ce prób¹ syntezy jakiego zjawiska.
Wieloæ dyscyplin badawczych uprawianych przez autorów zaowocowa³a ró¿norodnoci¹ tematyki zamieszczonych w tomie prac. Jest to jego istotn¹ zalet¹, gdy¿ mo¿e on
zainteresowaæ przedstawicieli wielu dziedzin wiedzy, ale ta rozmaitoæ ma równie¿ pewn¹
wadê. Trudno by³o oczywicie wymagaæ, by autorzy ró¿nych specjalnoci podporz¹dkowali siê okrelonemu tematowi, lecz ró¿norodnoæ podejmowanej problematyki zrodzi³a
trudnoci redakcyjne, które nie zosta³y zadowalaj¹co rozwi¹zane. Brakuje tu bowiem jakiegokolwiek podzia³u przedstawionych 39 tekstów. Zosta³y one u³o¿one w jeden ci¹g,
a zasad¹ uporz¹dkowania, nie zachowan¹ zreszt¹ konsekwentnie (o czym wiadczy miejsce chocia¿by dwu pierwszych artyku³ów), jest chronologia zjawisk, których poszczególne wypowiedzi dotycz¹. O pewnych blokach zbli¿onych tematycznie mo¿na mówiæ w³aciwie w dwóch przypadkach, lecz i one nie zosta³y formalnie wyodrêbnione. Na pewno
skomponowanie tej ksi¹¿ki nie nale¿a³o do zadañ ³atwych (jednak nie niemo¿liwych, o czym
wiadcz¹ inne wydawnictwa jubileuszowe), ale redaktorzy nie zabrali w tej sprawie g³osu,
nie poprzedzaj¹c publikacji s³owem wstêpnym.
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Na pierwszych stronicach zosta³y zamieszczone fotografie Jadwigi i Edmunda Kotarskich, uzupe³nione krótk¹ charakterystyk¹ obojga Jubilatów. Informacje w tych notach s¹,
niestety, doæ skromne, a mo¿na by³o oczekiwaæ pe³niejszej prezentacji postaci tak zas³u¿onych dla zg³êbiania literatury i kultury wieków dawnych. Cenne uzupe³nienie stanowi³aby z pewnoci¹ bibliografia prac badaczy, daj¹ca obraz ich naukowych osi¹gniêæ. Nastêpnie w S³owie do Jubilatów rektor Uniwersytetu Gdañskiego, prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, sk³ada im gratulacje, dziêkuj¹c zarazem za wszechstronne zas³ugi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dla gdañskiej uczelni.
Przy omówieniu zawartoci tomu zrezygnujemy z respektowania uk³adu prac zaproponowanego przez redaktorów, próbuj¹c wyodrêbniæ pewne grupy, tak aby unikn¹æ wra¿enia chaosu, które mog³oby siê pojawiæ przy skrótowym charakteryzowaniu jeden po
drugim tekstów o czêsto bardzo odleg³ej tematyce. Najliczniejsz¹ grupê stanowi¹ artyku³y
dotycz¹ce problematyki staropolskiej i owieceniowej, co oczywicie nie dziwi  ze wzglêdu
na zainteresowania naukowe tych, którym tom jest dedykowany. Najdalej wstecz, jeli
chodzi o zjawiska zachodz¹ce na ziemiach polskich (b¹d z nimi blisko s¹siaduj¹cych),
siêgaj¹ dwie prace: Adama Wirskiego Winulowie w kronice Adama z Bremy oraz Ewy
A. M¹drowskiej Polska jako patrimonium, regnum i res publica w Kronice Mistrza Wincentego. W pierwszej z nich autor podejmuje rozwa¿ania dotycz¹ce zagadkowych Winulów, przedstawionych w XI-wiecznej kronice Adama z Bremy. Jako lud nadba³tycki zostali oni przez redniowiecznego dziejopisa powi¹zani z germañskimi Wandalami, ale zarazem kronikarz ³¹czy owych Winulów ze Sklavani¹, czyli S³owiañszczyzn¹.
Poszukiwanie takiej nazwy etnicznej w innych wczesnoredniowiecznych ród³ach da³o
negatywne rezultaty, wiêc wyjanienie tej zagadki mo¿e byæ wed³ug badacza oparte jedynie na wnioskowaniu porednim, wykorzystuj¹cym obecn¹ wiedzê historyczn¹, archeologiczn¹ i jêzykoznawcz¹ odnosz¹c¹ siê do ludów dawnej Europy, a okrelaj¹c¹ ich mo¿liwe drogi migracji, wspó³istnienie na danym obszarze, pojawiaj¹ce siê ju¿ u historiografów staro¿ytnych nazewnictwo. Nie sposób tu przedstawiæ wnioskowania (dodajmy  doæ
zawi³ego) Wirskiego, które w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia, i¿ nie nale¿y lekcewa¿yæ wiadectwa Adama z Bremy o istnieniu s³owiañskich Winulów, choæ ten problem wymaga dalszych badañ. Autor odrzuca mo¿liwoæ pomy³ki pope³nionej przez redniowiecznego kronikarza, co sugeruj¹ niektóre opracowania. Sposób dowodzenia tezy przedstawionej w artykule budzi jednak pewne zastrze¿enia, gdy¿ nie zawsze intencje wywodu
s¹ czytelne. W jednym z fragmentów autor podkrela np. poprawnoæ, wnikliwoæ i rzetelnoæ Adama z Bremy (s. 5152), choæ wczeniej przywo³uje i uznaje za s³uszne opinie
badaczy, którzy dostrzegli w analizowanej kronice ró¿ne b³êdy (s. 49).
W krêgu redniowiecznej historiografii pozostaj¹ rozwa¿ania Ewy M¹drowskiej, która koncentruje siê na rozumieniu pojêæ okrelaj¹cych Polskê w Kronice Mistrza Wincentego. Wed³ug dziejopisa Polska to ju¿ nie tylko patrimonium  ojcowizna, która powinna
przynosiæ korzyci wszystkim Piastowiczom, to tak¿e, a mo¿e przede wszystkim regnum,
gdzie w³adca dziedzicz¹cy prawo do dzielnicy senioralnej jest pomazañcem Bo¿ym. Wreszcie to równie¿ res publica, która powinna byæ rz¹dzona na mocy ustanowionych praw, co,
zdaniem kronikarza, jest mo¿liwe tylko dziêki panowaniu w³adcy pe³nego cnót, na jakiego
kreuje siê tu Kazimierza Sprawiedliwego. Choæ ³amie on ustanowione prawo senioratu, to
odsuwa w ten sposób od rz¹dów w³adcê z³ego  Mieszka III, który naruszy³ wiêty majestat monarchy, dopuszczaj¹c, by urzêdnicy krzywdzili obywateli (s. 44).
Wiêkszoæ autorów tomu jubileuszowego w podejmowanej problematyce nie siêga
jednak tak odleg³ych czasów. Mo¿liw¹ do wyodrêbnienia grupê tekstów stanowi¹ artyku³y
prezentuj¹ce zjawiska literackie, kulturowe, wiatopogl¹dowe, ukszta³towane przez duchowoæ czasów potrydenckich. Kazimierz Maliszewski (Rola Kocio³a katolickiego w procesie komunikacji spo³ecznej w kulturze polskiej doby baroku. Zarys problematyki) podkrela znaczenie Kocio³a w XVII i XVIII stuleciu  jako najwiêkszej i najlepiej hierar-
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chicznie zorganizowanej struktury propagandowo-informacyjnej (s. 107), wp³ywaj¹cej
na ca³e spo³eczeñstwo Rzeczypospolitej szlacheckiej. Autor wskazuje na rodki komunikacji z wiernymi, jakie wykorzystywano w myl zaleceñ soboru trydenckiego: rozwiniête
kaznodziejstwo (s³u¿¹ce nie tylko katechizacji, ale i przekazywaniu wiedzy o wiecie),
szkolnictwo i teatr jezuicki, indywidualn¹ spowied (któr¹ odrzuci³y wyznania protestanckie) czy wreszcie prze¿ywaj¹c¹ w baroku rozkwit sztukê sakraln¹. Koció³ uczyni³ z liturgii swoiste widowisko kulturowe, siêgaj¹c po ró¿norodne formy audiowizualne. Starano
siê wszelkimi dostêpnymi metodami odpowiadaæ ludziom na nurtuj¹ce ich pytania i zarazem trwale kszta³towaæ wiatopogl¹d spo³eczeñstwa.
Jednym z istotnych elementów wystroju ówczesnych wi¹tyñ by³y anio³y. W artykule
wiat anielski w literaturze i sztuce XVII wieku. W krêgu tradycji i inspiracji Danuta
Künstler-Langner wskazuje, i¿ barokowe wyobra¿enia dobrych duchów stanowi³y odbicie
ukszta³towanej przez redniowiecze tradycji (tworzonej przez filozofów chrzecijañskich,
Ojców Kocio³a, literaturê i sztukê), ale zarazem by³y otwarte na nowe dowiadczenie
religijne. Anio³owie w literaturze barokowej wspieraj¹ cz³owieka nie tylko w codziennym
¿yciu, ale przede wszystkim w modlitwie i mistycznej medytacji, która ma byæ przewodniczk¹ w drodze do zawiatów i pomagaæ wspó³prze¿ywaæ wierz¹cym chwile narodzin,
dzieciñstwa i mêki Pana Jezusa. Wed³ug badaczki bonus angelus goci szczególnie czêsto
w wyobrani poetyckiej Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego, Kaspra Twardowskiego, Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, Klemensa Boles³awiusza i Zbigniewa Morsztyna.
Rados³aw Grzekowiak w artykule Szatan, wiat i cia³o  trzej metafizyczni nieprzyjaciele duszy w poezji polskiej prze³omu XVI i XVII wieku, wskazuj¹c na biblijne i redniowieczne korzenie motywu walki duszy ludzkiej z szatanem, wiatem i cia³em, ledzi jego
wystêpowanie w pimiennictwie staropolskim. Autor wskazuje, i¿ owo bojowanie odnajdujemy nie tylko w s³ynnym Sonecie IV i Pieni na kszta³t psalmu LXX Sêpa Szarzyñskiego, ale u wielu innych twórców XVI i XVII wieku. Nie wszyscy autorzy jedyn¹ szansê
wygrania tej walki upatruj¹  jak Sêp  w Bogu. Miko³aj Rej i Miko³aj Kochanowski ratunek widz¹ w cnocie i rozumie, czyli g³ównych wartociach renesansowego stoicyzmu.
Jednak u progu XVII stulecia trudno o tak¹ wiarê w moc cz³owieka i np. Hieronim Morsztyn w wiatowej rozkoszy zak³ada, i¿ ta walka jest z góry przegrana. W tym¿e czasie mocno ju¿ skonwencjonalizowany motyw podlega nacechowanym humorem przeróbkom m.in.
w sowizdrzalskiej poezji Jana z Kijan, ale nie oznacza to wyczerpania siê jego nonoci
artystycznej, o czym wiadczy twórczoæ nastêpnych pokoleñ pisarzy barokowych.
Do poezji Szarzyñskiego, tyle ¿e do Sonetu III, nawi¹zuje tekst Katarzyny Kiszkowiak zatytu³owany Panno bezrówna. Motyw maryjny w poezji Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego. Autorka, przywo³uj¹c dotychczasowe ustalenia badaczy, wskazuje wielorakie ród³a, które ukszta³towa³y wyobra¿enie Matki Boskiej w omawianym utworze. Te ród³a to
przede wszystkim Pismo wiête i dogmaty wiary, ale tak¿e pobo¿ne lektury poety (w tym
Ró¿aniec Ludwika z Granady) oraz tradycja Kocio³a, przechowana m.in. w pieniach religijnych. Wed³ug Kiszkowiak nie nale¿y jednak lekcewa¿yæ samodzielnoci rozumowania Sêpa, który dziêki swej wyobrani modyfikuje i twórczo rozwija utrwalone figury,
obrazy i motywy, scalaj¹c w jedno ró¿norakie inspiracje.
Wspomniani wczeniej trzej wrogowie duszy: szatan, wiat i cia³o, prowadz¹ cz³owieka ku zgubie, sk³aniaj¹c go do z³amania praw Bo¿ych, i temu w³anie problemowi powiêci³ swe rozwa¿ania Janusz K. Goliñski (Rozpuci³y skrzyd³a nasze nieprawoci.
Sebastiana Grabowieckiego poezja o grzechach). Podejmowana w myli chrzecijañskiej
refleksja o grzesznoci natury ludzkiej znalaz³a odzwierciedlenie w katalogu najgroniejszych wykroczeñ moralnych, okrelanych jako peccata capitalia. Wed³ug mnemotechnicznej regu³y u³o¿ono je, za w. Grzegorzem Wielkim, w ci¹g SIIAAGL (superbia, invidia, ira, acedia, avaria, gula, luxuria) lub za Henrykiem z Ostii  w ci¹g SALIGIA. Owym
grzechom g³ównym (zaprezentowanym w pierwszym z wymienionych porz¹dków) po-
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wiêcony by³ Setnik rymów duchownych Sebastiana Grabowieckiego, bêd¹cy przek³adem
Rime spirituali Gabriela Fiammy. Analizuj¹c sonety, stanowi¹ce materia³ do medytacji
nad istot¹ ka¿dego z grzechów, badacz wskazuje na konsekwentne antropomorfizowanie
przez Grabowieckiego tych pojêæ, powi¹zane z ówczesnymi wyobra¿eniami ikonograficznymi (m.in. Cesarego Ripy). Goliñski podkrela cennoæ diagnoz moralnych stawianych
przez wczesnobarokowego poetê, a tak¿e wyrafinowanie formalne w realizacji tego popularnego tematu.
Inne oblicze barokowej poezji religijnej prezentuje tekst Ireneusza Szczukowskiego
Maj¹c dwoj¹ ponêt¹ zapalone chêci. O mi³oci w Pobo¿nych pragnieniach Aleksandra Teodora Lackiego. Analizowany tom emblematów, oparty na s³ynnym w ca³ej Europie dziele jezuity Hermana Hugona Pia desideria, ukazuje cz³owieka jako istotê rozdart¹
miêdzy mi³oci¹ do wiata a mi³oci¹ do Boga. Zgodnie z refleksj¹ w. Augustyna mi³oæ
jest praród³em, sensem egzystencji, si³¹ napêdow¹ naszych dzia³añ i pragnieñ. Kierujemy siê uczuciem, ale wed³ug Lackiego z³a ¿¹dza popycha nas ku marnoci wiata doczesnego, odwodz¹c od prawdziwego celu naszej ziemskiej wêdrówki  Boga. Przy tym amor
profanus skazuje nas na cierpienie, gdy¿ podlega dzia³aniu fortuny i przemijaniu. Walka
dobrej mi³oci, uosobionej przez Amora Bo¿ego, z Kupidynem, pos³añcem grzesznej po¿¹dliwoci  to jeden z popularnych motywów, wystêpuj¹cy w badanym zbiorze.
Barokowej poezji emblematycznej w duchu mi³oci wiêtej dotyczy wspólna praca
Pauliny Buchwald-Pelcowej i Janusza Pelca  Jedna czy dwie wersje Emblematów Zbigniewa Morsztyna? Badacze przedstawiaj¹ rezultaty swych wieloletnich dociekañ, które
doprowadzi³y do sformu³owania przekonuj¹co argumentowanej hipotezy. Zgodnie z ni¹ 
ostateczn¹ wersjê zbioru emblematów, zamieszczon¹ w rêkopimiennej Muzie domowej
(ukoñczon¹ w latach 16791680), poprzedzi³a wersja wczeniejsza, sprzed r. 1675, znacz¹co ró¿ni¹ca siê od znanej nam dzisiaj. Wa¿ne dowody w tej sprawie to korespondencja
poety z Kazimierzem Krzysztofem K³okockim oraz przechowywany w Uppsali egzemplarz dzie³a emblematycznego pt. Amoris Divini et Humani effectus varii, gdzie obok oryginalnie drukowanych s¹ polskie subskrypcje epigramatyczne, pisane duktem podobnym
do pisma Zbigniewa Morsztyna. Wed³ug badaczy na tym w³anie zbiorze, poprzedzaj¹cym emblematy Ojca Kapucyna, poeta wprawia³ siê w tej formie gatunkowej, by ostatecznie na polecenie swej protektorki, ksiê¿nej Katarzyny z Sobieskich Radziwi³³owej, przygotowaæ dzie³o ambitniejsze i obszerniejsze, gdzie formê epigramatyczn¹ zast¹pi³y subskrypcje zró¿nicowane, artystycznie wielorakie, czêsto wykraczaj¹ce poza symbolikê rycin.
O obliczu czasów potrydenckich decydowa³o wiele czynników, w tym niew¹tpliwie istniej¹ce wówczas formacje zakonne  obok jezuitów zreformowani karmelici, podzieleni na
trzewiczkowych i bosych. I w³anie o roli pobo¿nej lektury w ostatniej z wymienionych formacji mówi artyku³ Haliny Pop³awskiej Sztuka czytania w klasztorze karmelitanek bosych.
Autorka, analizuj¹c pimiennictwo karmelitañskie, pocz¹wszy od Konstytucji w. Teresy,
pokazuje, jak du¿e znaczenie mia³a lektura indywidualna i zbiorowa w tym zakonie. Zwracano uwagê nie tylko na dobór pobo¿nych dzie³, ale te¿ na w³aciwe przygotowanie i predyspozycje lektorki, sposób czytania i odbierania. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e klasyczne zasady
retoryki by³y znane autorom karmelitañskim, formu³uj¹cym zasady lektury. Badaczka wskazuje równie¿ na ciekawe dzie³o polskiego zakonnika o. Cyryla od w. Franciszka: Praktyka
dobrej mierci, dowodz¹ce, i¿ czytanie osobie ciê¿ko chorej i umieraj¹cej mo¿e ul¿yæ jej
w cierpieniu i przygotowaæ do mierci.
Wizerunek cz³owieka wieków dawnych wy³ania siê wszak¿e nie tylko z pimiennictwa o charakterze religijnym. Wa¿kie ród³o wiedzy stanowi¹ dla badaczy równie¿ ówczesne pamiêtnikarstwo i epistolografia, odbijaj¹ce zapatrywania pisz¹cych na ca³okszta³t
otaczaj¹cych ich zjawisk. O potrzebie utrwalania obserwowanych zdarzeñ mówi artyku³
Hanny Dziechciñskiej Ocaliæ od zapomnienia. O staropolskiej mnemotechnice, skupiaj¹-
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cy uwagê na staropolskich utworach pamiêtnikarskich, zwanych rozmaicie: diariuszami,
kronikami, dziejami, peregrynacjami itp. Potrzeba pamiêci nakazywa³a systematycznoæ
w prowadzeniu notatek i dba³oæ, by nie uleg³y zatracie. Form¹ mnemotechniki by³o kojarzenie istotnych wydarzeñ z jakimi s¹siaduj¹cymi z nimi faktami, tak aby u³atwiæ zapamiêtanie tych pierwszych. Szczególnie skrupulatnie odnotowywano daty narodzin i mierci
cz³onków rodziny, co wynika³o z przywi¹zywania wielkiej wagi do ci¹g³oci rodu.
W³anie rodzina by³a jednym z g³ównych tematów korespondencji Christiana Dethleffsena, omówionej w szkicu Marii Boguckiej wiat ba³tyckiego kupca. Znawczyni dawnych obyczajów rekonstruuje na podstawie 600 listów z koñca XVIII w. g³ówne rysy mentalnoci autora, robi¹cego karierê kupieck¹ w prowincjonalnym Flensburgu. Z listów wy³ania siê cz³owiek pracowity, uczciwy, zapobiegliwy, dziêki wrodzonym umiejêtnociom
nawi¹zuj¹cy rozleg³e kontakty handlowe. Gdy Bogucka zwraca uwagê na czêsto w listach
podkrelan¹ wiarê w opatrznoæ Bo¿¹, której kupiec poleca swe interesy, na myl przychodz¹ s³owa dowodz¹ce podobnych przekonañ zawarte w wielu staropolskich pamiêtnikach (np. w Procederze podró¿y i ¿ycia mego awantur Reginy z Rusieckich Pilsztynowej).
Kolejnym wiadectwem mentalnoci dawnych Polaków s¹ XVII-wieczne kazania
pogrzebowe, których charakter naszkicowa³ Tomasz Zieliñski (Kazania pogrzebowe w konwencji sarmackiej pompae funebre). By³y one jednym z istotnych elementów steatralizowanego widowiska ówczesnego pogrzebu. Barokowa pompa funebris zrodzi³a siê, z jednej strony, z kryzysu wiatopogl¹dowego koñca XVI stulecia, z drugiej za  z rozwijaj¹cej siê ideologii sarmackiej. Ka¿dy sk³adnik widowiska pogrzebowego mia³ przypominaæ
o nadchodz¹cym kresie doczesnej egzystencji, ale i o czekaj¹cej w zawiatach radoci.
Kazania jako teksty panegiryczne przedstawia³y w opisie zmar³ego godne naladowania
wzorce osobowe lub przywo³ywa³y rozbudowan¹ argumentacjê pochwaln¹, zogniskowan¹ wokó³ herbu zmar³ego. Inspiracj¹ dla utworów stemmatycznych by³a bujnie rozwijaj¹ca siê europejska emblematyka.
Poszukuj¹c w omawianej publikacji wspólnych mianowników tematycznych natrafiamy na rozsiane w tomie trzy artyku³y dotycz¹ce Jana Kochanowskiego, sk¹din¹d podejmuj¹ce bardzo odmienne kwestie. W pierwszym z nich (Dom Czarnoleski) Kwiryna
Ziemba skupia sw¹ uwagê przede wszystkim na fraszce III 37 Na dom w Czarnolesie 
jedynym utworze poety, w którym (bez ¿adnej w¹tpliwoci) pojawia siê nazwa jego dziedzicznej siedziby. Z dociekañ autorki (odwo³uj¹cych siê m.in. do Psalmu 127 oraz Psalmu 128, pieni i ód Horacego, a tak¿e do innych utworów mistrza Jana) wyp³ywa wniosek,
i¿ wizja domu stworzona przez Kochanowskiego to nie obraz konkretnej siedziby, wype³niony realnymi szczegó³ami, ale po prostu ludzki dom, miejsce ¿ycia spokojnego, skromnego [...], osadzonego w rodzinnej i s¹siedzkiej wspólnocie, której ludzkiej ¿yczliwoci
siê pragnie (s. 72). O takie ¿ycie prosi siê Boga, adresata wypowiedzi lirycznej, któremu
mi³e jest pomierne i cnotliwe bytowanie.
Drugi z wyodrêbnionych tekstów, autorstwa Ireny Kadulskiej (Kochanowscy w po³ockiej drukarni akademickiej), prezentuje dzieje drukarni Akademii Po³ockiej w latach
17731820, ze szczególnym uwzglêdnieniem wydanych wówczas dzie³ Kochanowskich:
Jana, Miko³aja i Piotra. Artyku³ charakteryzuje dzia³alnoæ drukarni, która w trudnym
momencie dziejowym po pierwszym rozbiorze i kasacie zakonu jezuitów w Europie by³a
niezwykle prê¿na, stanowi¹c wraz z Akademi¹ centrum edukacji, narodowej kultury, tradycji i wiary katolickiej na pó³nocno-wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Obok ksi¹¿ek religijnych, podrêczników, s³owników i elementarzy wydawano tu literaturê piêkn¹,
z polskiego dorobku preferuj¹c dzie³a renesansowe i owieceniowe. Autorka omawia edycje Wyboru przedniejszych rymów (1816) Jana Kochanowskiego z do³¹czonymi Rotu³ami
Miko³aja oraz Jerozolimy wyzwolonej Torquata Tassa przek³adania Piotra Kochanowskiego. Utwory te przypomniano dla u¿ytku i wygody M³odzi (cyt. na s. 274) i ta inten-
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cja dydaktyczno-moralizatorska zadecydowa³a np. o pominiêciu zbyt frywolnych fraszek.
Ksi¹¿ki rozsy³ane do szkó³ jezuickich na terenie Bia³ej Rusi i Rosji dociera³y do licznych
czytelników i by³y wykorzystywane w procesie nauczania, ale w zwi¹zku z tym dzi egzemplarze tych edycji nale¿¹ do rzadkoci.
Zainspirowani rozwa¿aniami Kadulskiej o roli peryferyjnego Po³ocka, odst¹pmy na
chwilê od artyku³ów z krêgu Kochanowskiego, przywo³uj¹c teksty Krystyny Stasiewicz
(Warmiñska prowincja literacka w dawnych wiekach?) i Antoniego Czy¿a (Podlaska ojczyzna Tomasza Kajetana Wêgierskiego). Autorka pierwszego z nich, szukaj¹c odpowiedzi na postawione w tytule pytanie, analizuje pod ró¿nymi k¹tami literaturê powstaj¹c¹ na
Warmii w czasach jej przynale¿noci do I Rzeczypospolitej (14661720), a nawet wykraczaj¹c poza ten okres, by uwzglêdniæ rz¹dy biskupa Ignacego Krasickiego (do r. 1795).
Konkluzja rozwa¿añ to stwierdzenie dwojakiego charakteru pimiennictwa badanego regionu: Raz Warmia dorównuje literaturze rozwijaj¹cej siê w innych regionach Rzeczypospolitej, a nawet j¹ przerasta, w pomys³ach artystycznych wyprzedza (Jan Dantyszek,
Stanis³aw Hozjusz, Marcin Kromer, Ignacy Krasicki), to znów staje siê mniej atrakcyjna,
prowincjonalna, ale s³u¿¹ca wyznaczonym celom (s. 220).
Za spraw¹ charakteryzuj¹cych siê eseistycznym stylem rozwa¿añ Antoniego Czy¿a
przenosimy siê na Podlasie  do ma³ej ojczyzny Tomasza Kajetana Wêgierskiego, której
ladów jednak pró¿no by szukaæ w twórczoci m³odo zmar³ego poety. Wêgierski, urodzony w liwnie pod Bia³¹ Podlask¹, szybko opuci³ kraj lat dziecinnych, by w Warszawie
jako nastolatek rozpocz¹æ b³yskotliw¹ karierê literack¹. Na Podlasie powraca³ kilkakrotnie, m.in. do siedleckiej rezydencji Aleksandry Ogiñskiej, gdzie odby³a siê prapremiera
Pigmaliona Jeana Jacquesa Rousseau w kongenialnym przek³adzie poety. Jednak, zdaniem Czy¿a, podlaska ojczyzna  prowincja barokowa, zak¹tek sarmacki  oddala³a poetê s i ³ ¹ o b c o  c i (s. 236). Pod koniec burzliwego ¿ycia pojawi siê w jego twórczoci
pewne pragnienie zakorzenienia, ale o sielskich i jasnych latach dzieciêcych (s. 237) nic
ju¿ nie zd¹¿y opowiedzieæ.
Powróæmy jednak myl¹ do Jana Kochanowskiego i ostatniego w tomie artyku³u jemu
powiêconego. Napisany ze swad¹ tekst Jana Ciechowicza (Kochanowski i Herbert w inscenizacji Zbigniewa Zapasiewicza) dotyczy spektaklu dyplomowego warszawskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej z r. 1995, w którym wybitny polski aktor i re¿yser
w sposób niezwykle udany po³¹czy³ Odprawê pos³ów greckich, dzie³o, zdaniem Jerzego
Ziomka (dodajmy  nie tylko), w³aciwie nie do grania, z utworem wszak niedramatycznym: Opowiastkami o Panu Cogito Zbigniewa Herberta. Badacz przywo³uje i ocenia wczeniejsze inscenizacje Odprawy, daj¹c pierwszeñstwo artystyczne tej przygotowanej przez
m³odych adeptów sztuki aktorskiej. M¹dra poezja Herberta doskonale wspó³gra³a z trudnym i równie m¹drym s³owem mistrza Jana, czego wyeksponowanie doceni³, z wielkim
wzruszeniem, schorowany ju¿ wówczas autor Pana Cogito.
Inn¹ parê, tym razem nie teatraln¹, ale dramatyczn¹ prezentuje szkic Izabeli Meler Klasyczny barok w gotycyzm przemieniony. Berenika Jeana Racinea i Barbara Radziwi³³ówna Alojzego Feliñskiego wspólnie odczytywane. Zarys problemu. Autorka zestawia tu
dwie tragedie powsta³e w ró¿nym czasie i w odmiennych krêgach kulturowych  obie jednak oparte na konflikcie uczucia i w³adzy. Poza jednoci¹ owego konfliktu wskazuje na jeszcze jedno, jej zdaniem, istotne podobieñstwo, najbardziej widoczne w sposobie prezentowania tytu³owych bohaterek i targaj¹cych nimi mrocznych uczuæ. Tak jak w klasycznej Berenice wyrane s¹ wp³ywy baroku, tak w równie klasycznej Barbarze Radziwi³³ównie 
preromantycznego gotycyzmu. Poezja »mrocznych jasnoci« Racinea odradza siê u Feliñskiego poprzez mieræ Barbary (s. 266), któr¹ polski autor odwa¿y³ siê pokazaæ na scenie.
Pozostaj¹c w krêgu dramatu i teatru, przywo³ajmy wypowied Piotra K¹kola O gdañskich afiszerach i ich utworach s³ów kilka, prezentuj¹c¹, jak stwierdza autor, pominiêty
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w dotychczasowych opracowaniach fragment gdañskiego ¿ycia teatralnego, literackiego i obyczajowego z prze³omu XVIII i XIX wieku. K¹kol wydobywa z archiwów Biblioteki Gdañskiej PAN druczki wrêczane przez dawnych afiszerów potencjalnym widzom,
zw³aszcza pod koniec sezonu. Wrêczaj¹cy wyra¿ali lêk przed bezrobotn¹ chwilowo przysz³oci¹, podkrelali swe zas³ugi w tym trudnym fachu, wreszcie odwo³ywali siê do serc
publicznoci, licz¹c na wsparcie finansowe. W tych¿e wierszach, niekoniecznie pisanych
przez samych afiszerów, zachowa³y siê te¿ ciekawe informacje o dawnym ¿yciu teatralnym Gdañska.
O tym, co kiedy ogl¹dano w grodzie nad Mot³aw¹, dowiadujemy siê równie¿ z utworu przypomnianego przez Jana Micha³a Krzemiñskiego. Artyku³ zatytu³owany Joachima
Pastoriusa wiersz o widowiskach w Gdañsku w 1651 roku przynosi dwie wersje  oryginaln¹ ³aciñsk¹ oraz polski przek³ad  tekstu okolicznociowego, powiêconego teatralnym
przedstawieniom, jakimi fetowano przybycie do miasta zwyciêzcy w bitwie pod Beresteczkiem, króla Jana Kazimierza z ma³¿onk¹. Wiersz pochodzi z tomu Sylvarum pars
prima, jego dok³adny czas powstania trudno ustaliæ, natomiast treæ wskazuje, i¿ ogl¹dano
wtedy widowisko Drama de Apolline et Diana. Tym sam potwierdzaj¹ siê przypuszczenia
Tadeusza Witczaka co do czasu wystawienia i druku tego utworu.
Zupe³nie innej natury wydarzenia zwi¹zane z Gdañskiem po³owy w. XVII opiewa
utwór Pakta oliwskie, któremu kilka cennych uwag powiêci³ Stefan Nieznanowski (Wespazjana Kochowskiego pochwa³a pokoju). Badacz analizuje jeden z wierszy autora Psalmodii, dotycz¹cy traktatu pokojowego ze Szwedami, zawartego w 1660 r. w Oliwie. Okazuje siê, ¿e to wydarzenie, które zakoñczy³o wyniszczaj¹c¹ Rzeczpospolit¹ wojnê, nie
doczeka³o siê obfitej literatury okolicznociowej. Kochowski, pisz¹c ów tekst, zamyka³
pewien etap ¿ycia  okres 10-letniej wojaczki. Znaj¹c wojnê z autopsji, wypowiada siê
w nim jako piewca pokoju, który widzi ogromne straty ojczyzny i dlatego cieszy go czas,
gdy mo¿na wreszcie przekuæ w³ócznie na motyki (Nieznanowski dostrzega tu polemiczn¹
aluzjê do Satyra Jana Kochanowskiego). Podobnie jak w wierszu Jana Piotra Titziusa Oliva Pacis nie ma tu miejsca na nienawiæ i pogardê dla niedawnego wroga.
Twórczoci okolicznociowej powiêcona jest równie¿ praca Aleksandry Norkowskiej Elekcyjny cud i boskie oblicze Stanis³awa Augusta. Autorka omawia utwory opiewaj¹ce wybór Stanis³awa Augusta Poniatowskiego na króla Polski. Chwalcy tej elekcji
zgodnie podkrelaj¹ cud jednomylnoci, potwierdzaj¹cy zasadnoæ zwyciêstwa kandydata Familii. Zwolennicy nowego w³adcy powo³uj¹ siê te¿ na wolê Najwy¿szego, która zadecydowa³a o wyborze Poniatowskiego. Okazuje siê, ¿e nawet przeciwnicy monarchy widzieli w nim Bo¿ego pomazañca, ale w swych utworach porównywali go do Boles³awa
mia³ego, który poprzez  przypisywane mu  zabójstwo w. Stanis³awa zhañbi³ majestat
królewski.
Artyku³ Krystyny Maksimowicz O antytargowickim Wierszu na Szczêsnego Potockiego dotyczy czasu, kiedy nadzieje pok³adane w Stanis³awie Augucie rozwia³y siê,
a o dalszych losach Rzeczypospolitej decydowa³a Generalnoæ targowicka zgromadzona
w Brzeciu Litewskim. Autorka analizuje pomijany dotychczas przez badaczy utwór wymierzony przeciwko Szczêsnemu Potockiemu, w którym zawarte s¹ wszystkie typowe treci
tekstów antytargowickich. Szczêsny Potocki w myl s³ów wiersza to zdrajca, mniemany
narodu zbawca (cyt. na s. 239), zaprzedany wrogowi, ob³udnie szermuj¹cy fa³szywie rozumianym has³em wolnoæ, który prawdziwych obroñców Polski chce pozbawiæ nadanych za walecznoæ krzy¿y Virtuti Militari. Autor przewiduj¹co wieszczy Potockiemu, i¿
stanie siê na wieki symbolem hañby.
Kolejna grupa tekstów jest powiêcona czasom, gdy Rzeczpospolita straci³a ju¿ niepodleg³oæ. O ogromnej roli prasy w drugiej po³owie XIX w. pisze Jan Data w artykule
O pozytywizmie Tygodnika Wielkopolskiego. Omawiane przezeñ czasopismo, ukazuj¹-
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ce siê w Poznaniu w latach 18701874, w sposób najpe³niejszy odzwierciedla³o g³ówne
idee pozytywizmu. Z Tygodnikiem Wielkopolskim, redagowanym kolejno przez Edmunda Caliera, Maksymiliana Olendzkiego i W³adys³awa Chotomskiego, wspó³pracowali znani twórcy z ca³ej Polski. Pismo popularyzowa³o wiatopogl¹d oparty na zasadach
scjentyzmu i utylitaryzmu, preferuj¹c zdecydowanie nauki przyrodnicze. Poruszano te¿
kwestiê emancypacji wysadzonych z siod³a szlachcianek, które zdobywaj¹c wykszta³cenie i zawód mog³yby znaleæ ród³o utrzymania. Tygodnik upad³ po przejêciu redakcji
przez konserwatywnego Chotomskiego.
W tomie znalaz³y siê tak¿e dwa teksty powiêcone autorowi Lalki  Anny Martuszewskiej Prusowska koncepcja doskona³oci estetycznej oraz Józefa Bachórza Boles³aw
Prus o miejscu literatury w ¿yciu i o polskiej literaturze przedrozbiorowej (rekonesans).
Autorka pierwszego z nich prezentuje wnioski p³yn¹ce z analizy niepublikowanych Notatek o kompozycji, koncentruj¹c siê na sposobie pojmowania przez powieciopisarza kategorii doskona³oci. Prus wymienia trzy cechy zjawiska doskona³ego: jasnoæ, ujednolicon¹ rozmaitoæ oraz ujêcie tych cech w pewien porz¹dek czy formê. Rozró¿nia pojêcie
piêkna, zabarwione subiektywnie, od obiektywnej doskona³oci. Poszukuj¹c czynników
doskona³oci dzie³a literackiego, wskazuje na odpowiedni¹ proporcjê wystêpowania poszczególnych czêci mowy (wyra¿on¹ liczbowo), zalecaj¹c m.in. przewagê rzeczowników konkretnych (cyt. na s. 334). Martuszewska podkrela, ¿e to pierwsza na gruncie
polskim próba zastosowania statystyki do badañ literackich.
Natomiast Bachórz przywo³uje pogl¹dy Prusa na temat roli literatury i jej twórców
w ¿yciu spo³ecznym. Wed³ug pisarza dzia³alnoæ artystyczna jest wa¿na dla narodu, lecz
artyci nie powinni pretendowaæ do miana proroków [...]. S¹ tylko wykonawcami pracy
cywilizacyjnej wród innych pracowników (s. 306). Jednak Prus nie tolerowa³ prymitywizmu kulturalnego i stara³ siê czytelników w tej materii edukowaæ, zachowuj¹c wszak¿e
w doborze informacji stosowny umiar. Przywo³ywa³ w swej twórczoci tak powieciowej
(Lalka), jak i dziennikarskiej licznych autorów, nie dyskryminuj¹c bynajmniej cenionej
przez niego literatury obcej. Z polskich twórców w jego wypowiedziach pojawia siê podziwiany przezeñ Mickiewicz, ale i autorzy (czêsto cytowani) czasów dawniejszych: Jan
Kochanowski, Piotr Skarga, Miko³aj Rej, Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiñski i Stanis³aw Staszic.
Janusz Tazbir w szkicu Walter Scott a Walery Przyborowski powiêci³ swoj¹ uwagê
innemu powieciopisarzowi doby pozytywizmu, analizuj¹c wp³yw, jaki wywar³a Narzeczona z Lammermooru szkockiego barda na Arian naszego rodzimego autora. Zwi¹zki
te (nie dostrze¿one dot¹d przez innych badaczy) s¹ widoczne nie tylko w wyborze g³ównych bohaterów  dwojga kochanków, rozdzielonych przez konflikt wyznaniowy i odmienne racje polityczne. Podobieñstw, jak dowodzi Tazbir, jest tu znacznie wiêcej. Krytycy, jak i czytelnicy, niezbyt przychylnie przyjêli powieæ z czasów potopu szwedzkiego.
Ci pierwsi wysuwali pod jej adresem liczne zarzuty, m.in. takie, ¿e autor nie wykorzysta³
mo¿liwoci przedstawienia szerszego t³a historycznego, zwi¹zanego ze schy³kiem reformacji w Polsce, ¿e arianie s¹ w tej powieci tylko na dalekim planie. Jednak dostrze¿ono
w niej wyrane proariañskie sympatie autora, które nb. nie mog³y liczyæ wtedy na powszechne zrozumienie. Tazbir podsumowuje swe rozwa¿ania stwierdzeniem, i¿ o ile Walter Scott pozostaje pisarzem znanym i docenianym, to naladuj¹cy jego technikê twórcz¹
Walery Przyborowski jest dzi w³aciwie autorem zapomnianym.
Na brak poczytnoci z pewnoci¹ nie mo¿e narzekaæ autorka, której pisarstwo jest tematem artyku³u Krystyny Turo, zatytu³owanego Marynistyka Stanis³awy Fleszarowej-Muskat.
O niektórych aspektach literackiej twórczoci marynistycznej najpopularniejszej wybrze¿owej pisarki XX wieku. Analizowane przez badaczkê powieci, zainspirowane tematyk¹ morsk¹, unika³y fascynacji egzotyk¹, koncentruj¹c siê na dniu codziennym odradzaj¹cego siê po
wojnie polskiego Wybrze¿a. wiat przedstawiony utworów Fleszarowej-Muskat to trady-
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cyjna, odchodz¹ca w przesz³oæ przestrzeñ starych wiosek rybackich, ale przede wszystkim
nowa rzeczywistoæ stoczni i portów, w której konieczn¹ postaw¹ jest praca, dzia³anie, walka. Takie mylenie wpisuje prezentowane tu teksty w nurt powieci zaanga¿owanej, pe³ni¹cej funkcje edukacyjno-propagandowe. Zaliczane do literatury popularnej, nie cieszy³y siê
one dot¹d uznaniem badaczy, ale Krystyna Turo wskazuje, i¿ niepochlebne i powierzchowne
opinie nie zawsze s¹ podparte w³aciw¹ znajomoci¹ dorobku autorki.
Drug¹ po³owê XX stulecia objê³a sw¹ obserwacj¹ równie¿ Bo¿ena Szczepiñska, jednak¿e jej artyku³ dotyczy ca³kowicie innej problematyki. Ewangelie wielekroæ t³umaczone. Polskie przek³ady Ewangelii ostatniego pó³wiecza to praca prezentuj¹ca w sposób syntetyzuj¹cy wszystkie powsta³e po drugiej wojnie wiatowej przek³ady ksi¹g ewangelijnych, t³umaczonych osobno, jak i wraz z ca³oci¹ Pisma wiêtego. Pomijaj¹c oczywisty
walor p³yn¹cy ze skrupulatnej rejestracji licznych przek³adów (autorka wymienia ich 25),
na uwagê zas³uguje równie¿ refleksja dotycz¹ca istoty t³umaczenia tekstu natchnionego,
tak silnie wroniêtego w wiadomoæ wielu pokoleñ odbiorców. Okazuje siê (dowodz¹
tego podane przez Szczepiñsk¹ przyk³ady), ¿e jestemy niezwykle wyczuleni na zbyt daleko posuniête innowacje leksykalne i frazeologiczne w tekcie biblijnym. Dlatego nieprzemylane decyzje translatorskie, które wynikaj¹ np. z chêci uczynienia przekazu bardziej
komunikatywnym i zrozumia³ym, mog¹ prowadziæ do desakralizacji tekstu, unicestwienia jego sensów symbolicznych, wreszcie  zbanalizowania treci.
Do Pisma wiêtego odwo³uj¹ siê z ró¿nych wzglêdów autorzy kilku zamieszczonych
w tomie publikacji, wród nich Jan Iluk, omawiaj¹cy wczesnochrzecijañskie polemiki
anty¿ydowskie. W artykule Ojców Kocio³a dowód wiecznego zniszczenia wi¹tyni Jerozolimskiej autor analizuje traktaty Adversus Judeos (m.in. Jana Chryzostoma) odnosz¹ce
siê do zburzenia przez Rzymian w 70 r. n.e. wi¹tyni w Jerozolimie, a tak¿e do nieudanej
próby odbudowy tej¿e w r. 363, podjêtej z inicjatywy cesarza Juliana, licz¹cego na poparcie ¯ydów w jego walce z Kocio³em. W tekstach powstaj¹cych w IV i V w. wydarzenia
te s¹ interpretowane nie w kontekcie historycznym, ale jako wype³nienie siê starotestamentowych proroctw zapowiadaj¹cych odwrócenie siê Boga od ludu Izraela. To kara za
skazanie Jezusa na mieræ. Od IV stulecia takie mylenie staje siê podstaw¹ zapisów zarówno prawa kanonicznego, jak i pañstwowego, w których judaizm zyskuje zdecydowanie negatywne konotacje, usprawiedliwiaj¹ce m.in. separacjê spo³eczn¹ ¯ydów.
Polemiki wyznaniowej, zakorzenionej jednak w zupe³nie innej rzeczywistoci, dotyczy
szkic Anny Kubale Zygmunt Krasiñski wobec protestantyzmu (na przyk³adzie korespondencji). Autorka przeledzi³a listy poety do Adama So³tana, Edwarda Jaroszyñskiego i Delfiny
Potockiej, w których twórca Irydiona zawar³ swoje pogl¹dy na temat reformacji i jej skutków. Widzia³ w niej zarodki póniejszego rozk³adu politycznego Europy, jak i nieprawomylnoci w sferze wyobra¿eñ i wiatopogl¹du. Protestantyzm to wed³ug niego religia ludzi
moralnych, ale osch³ych i pozbawionych wyobrani. Krasiñski ostro krytykowa³ zanegowanie piêkna liturgii katolickiej, lecz przede wszystkim odrzucenie dogmatu wiêtych obcowania. Autorka podkrela, ¿e poeta nie wypowiada³ nigdy s¹dów nienawistnych, a przy tym
wyra¿a³ zrozumienie dla przyczyn reformacji, dostrzegaj¹c nadu¿ycia Kocio³a, które do
niej doprowadzi³y. Jednak to katolicyzmowi przypisywa³ si³ê odnowy religijnej.
W koñcowej czêci tomu znajdujemy trzy artyku³y o charakterze jêzykoznawczym.
Pierwszy, Edwarda Brezy ¯eñskie imiê Cyntia i jego warianty, dotyczy rzadkiego w dzisiejszej polszczynie imienia, wywodz¹cego siê od greckiego s³owa hyákinthos. Wyraz,
przejêty przez Rzymian w formie hyacinthus lub hyacinthos, by³ przede wszystkim
nazw¹ kwiatu. Od tej nazwy wywodz¹ siê chrzecijañskie imiona rozpowszechnione przez
postacie wiêtych. W polszczynie mamy cztery mêskie warianty: Jacek, Hiacynt, Jacenty
i Jacent. Cyntia to skrót od Hiacynty, formy pochodnej od imienia mêskiego. Autor
zgodnie z normami polszczyzny zaleca pisowniê bez h. Rozwa¿ania koñczy refleksja
o popularnoci imion ¿eñskich wywodz¹cych siê od nazw kwiatów.

192

RECENZJE

Bogus³aw Kreja w tekcie Nazwisko Giedroyc (w dope³niaczu Giedroycia) a problem obocznoci -c-//-æ- zaj¹³ siê dostrze¿on¹ niekonsekwencj¹ w zapisie nazwiska zas³u¿onego redaktora Kultury. Obok form Giedroyæ//Giedroycia spotykamy bowiem
m.in. w Tygodniku Powszechnym: Giedroyc//Giedroycia. Autor na podstawie obszarów dzisiejszego wystêpowania tego¿ nazwiska (i innych zakoñczonych na -oyæ, -ojæ lub
-oyc, -ojc) oraz dawnych herbarzy ustala jego litewskie pochodzenie i wskazuje trzy mo¿liwe przyczyny pojawiaj¹cej siê obocznoci form: wyg³osowe -c w mianowniku mo¿e byæ
odbiciem alternacji litewskiej -t(i)-//-è(i), starannie pielêgnowanym ladem zapisów w starych dokumentach g³oski -æ za pomoc¹ litery -c lub przyk³adem swoistej hiperpoprawnoci (wyp³ywaj¹cej z unikania niepoprawnego koñcowego -æ w takich wyrazach, jak dziedziæ, wiêæ). W¹tpliwoci autora pomóg³ rozwiaæ Jan Miodek, wskazuj¹c na cytowany
w ksi¹¿ce Krystyny Serajskiej list samego Giedroycia, który wyjania stosowanie formy
z twardym -c na koñcu koniecznoci¹ zachowania zapisu znajduj¹cego siê we francuskich
dokumentach, a jednoczenie potwierdza u¿ywanie przez siebie przedwojennej formy miêkkiej. Zamieszczony w tomie tekst sta³ siê, niestety, ostatni¹ pami¹tk¹ naukowej aktywnoci zas³u¿onego badacza, gdy¿ profesor Bogus³aw Kreja zmar³ w kilka dni po jego ukoñczeniu  26 XII 2002.
Zupe³nie inn¹ problematykê podejmuje Aleksandra Szczepanek w artykule Teksty reklamowe w wiadomoci jêzykowej m³odzie¿y. Przeprowadzone w szko³ach badania dowodz¹, ¿e wród uczniów dominuj¹ negatywne konotacje i opinie zwi¹zane z reklam¹,
a negacja dotyczy przede wszystkim wartoci moralnych, poznawczych i odczuciowych.
M³odzie¿ zarzuca reklamom m.in. oszustwo, brak prawdziwych treci i rzetelnej informacji oraz to, ¿e s¹ nudne i zbyt czêste. Jednak¿e tworzone przez uczniów samodzielne próby
tekstów reklamowych s¹, niestety, mniej b¹d bardziej udanym naladownictwem krytykowanych przekazów.
Wielokrotnie wspominan¹ tu ró¿norodnoæ tematyczn¹ tomu potwierdzaj¹ kolejne dwa
artyku³y, które trudno przyporz¹dkowaæ jakiejkolwiek omówionej dotychczas grupie problemowej. Pierwszy z nich, autorstwa Witolda Konego, przywo³uje sylwetkê wybitnego
polskiego slawisty Aleksandra Brücknera, tak zas³u¿onego dla badania bliskiej Jubilatom
staropolszczyzny. Kony w artykule Pierwsza dwudziestowieczna synteza literatury polskiej w Niemczech. Aleksandra Brücknera Geschichte der polnischen Literatur i jej recepcja w krytyce niemieckojêzycznej charakteryzuje wydan¹ w 1901 r. syntezê literatury
polskiej, któr¹ poprzedzi³y dokonane przez Brücknera wa¿ne odkrycia zabytków doby
staropolskiej. Publikacja uwzglêdnia³a nie tylko wybitne dzie³a literatury piêknej i elitarnej, ale równie¿ teksty kazañ, pamiêtniki, pimiennictwo religijne, polityczne, historyczne
i naukowe czy te¿ poczytn¹ literaturê tzw. nizin spo³ecznych. Autorzy recenzji naukowych
obok zalet dostrzegali równie¿ s³aboci pracy Brücknera  niefortunne zniemczanie polskich nazwisk, nieprzekonuj¹c¹ periodyzacjê, brak materia³ów biobibliograficznych, lecz
³agodzili wymowê krytyki, doceniaj¹c wagê tej syntezy, która przybli¿a³a polsk¹ kulturê
publicznoci niemieckiej.
Punkt wyjcia artyku³u Micha³a B³a¿ejewskiego Gdy zmys³y graj¹... Muzyka, literatura, emocje i znaczenie stanowi fragment Trêdowatej Heleny Mniszkówny, który ukazuje emocje towarzysz¹ce g³ównym bohaterom w chwili wykonywania przez Stefciê Rudeck¹ sonaty fortepianowej Beethovena. Przywo³anie tego cytatu s³u¿y rozwa¿aniom dotycz¹cym mo¿liwych typów odbioru muzyki. Jednym z nich jest typ polisensoryczny,
w którym odbiór dwiêku nie ogranicza siê wy³¹cznie do zmys³u s³uchu. Muzyka mo¿e
te¿ stanowiæ impuls do tworzenia w naszych umys³ach wizji, pewnych obrazów, które
w utworach literackich oddawane s¹ poprzez metafory. Ten typ odbioru B³a¿ejewski nazywa wyobra¿eniowym. Kolejne mo¿liwe typy to: interpretacyjny (badaj¹cy muzykê jako
mowê znaczeñ, jako symbol do odczytania), analityczno-formalny (w którym percepcja
zostaje zdominowana przez procesy intelektualne) czy wreszcie awersyjny, charakteryzu-
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j¹cy siê obojêtnoci¹ lub odrzuceniem. Autor wskazuje na wieloæ koncepcji pojmowania
i odbioru muzyki, w zale¿noci od tego, jakim kategoriom próbowano j¹ podporz¹dkowaæ
(b¹d od jakich uwolniæ)  uczuciom, emocjom, znaczeniu czy rozumowi.
O wartoci omawianej publikacji decyduje jeszcze jeden istotny walor  ród³owy.
W tomie znajdujemy dwie prace (obok prezentowanego wczeniej artyku³u Krzemiñskiego), które stanowi¹ ciekawy komentarz do zamieszczonych w nich utworów staropolskich,
wydobytych na wiat³o dzienne ze zbiorów Biblioteki Gdañskiej PAN. W pierwszej z nich
(Co bez przyjació³ za ¿ywot? Trzy nieznane wiersze Daniela Hermanna) Zofia G³ombiowska omawia, a nastêpnie przytacza w wersji ³aciñskiej i w polskim przek³adzie trzy
utwory pochodz¹ce ze zbioru wierszy powiêconego Jakubowi Monaviusowi (1595), w którym jego przyjaciele w poetycki sposób komentowali przyjêt¹ przez niego dewizê: Ipse
faciet, wywiedzion¹ z psalmu 36. Autorem owych wierszy by³ Daniel Hermann, sekretarz Rady Miejskiej w Gdañsku, który utrzymywa³ ze s³ynnym wroc³awskim humanist¹
wieloletnie kontakty. Wed³ug G³ombiowskiej jego epigramaty, choæ nie s¹ wybitne artystycznie, stanowi¹ ciekaw¹ wariacjê na temat motta wybranego przez Monaviusa, a zarazem s¹ pochwa³¹ tego, kto ca³ym swym ¿yciem zawierzy³ Bogu.
Ostatni artyku³ w ksiêdze poprzedza faksymilow¹ podobiznê dwóch zbiorów Jana
¯abczyca. S¹ to Etyka dworskie i Polityka dworskie (1616) z do³¹czon¹ transkrypcj¹ i objanieniami. Edycja zosta³a przygotowana przez Kazimierza Orzechowskiego, który w tekcie O aforyzmie liczbowym i jego staropolskiej realizacji. (Jana ¯abczyca Etyka dworskie i Polityka dworskie) poprzez odpowiedni naukowy komentarz u³atwia odbiorcy
lekturê tych zbiorów. Wyjania istotê aforyzmu liczbowego, maj¹cego odleg³¹ tradycjê,
w polskiej za literaturze zapocz¹tkowanego w³anie przez ¯abczyca. W przys³owiach,
aforyzmach, sentencjach liczbowych szeregi liczb s³u¿¹ ³atwemu zapamiêtaniu wyliczeñ
rzeczy ró¿nych, ale z pewnego punktu widzenia nale¿¹cych do siebie. Polski autor uprawia³ tak¹ odmianê aforyzmu, w której liczby siê nie wymienia. Stosowa³ rozmaite warianty liczbowe (najczêciej tzw. trynki), staraj¹c siê urozmaiciæ schemat, lecz treciowo jego
teksty nie s¹ tak wyrafinowane jak aforyzmy w³oskich autorów renesansowych. ród³a
czerpa³ z Biblii, ale przede wszystkim z dzie³ka Gospodarstwo jedzieckie, strzelcze i myliwcze, z dowiadczenia N. N. Szlachcica polskiego napisane R. P. 1600, odpowiadaj¹cego preferowanemu przez ¯abczyca idea³owi ¿ycia dworsko-szlacheckiego.
Mi³ym akcentem literackim podsumowuj¹cym tê publikacjê jest Bukiet dla Jubilatów,
zawieraj¹cy wybrane przez Aleksandrê Iwanowsk¹ wiersze Jana Twardowskiego. Walory
tej starannie przygotowanej i wydanej ksi¹¿ki podnosz¹ te¿ zamieszczone w niej grafiki,
wyobra¿aj¹ce cnoty przypisywane Jubilatom. Szkoda jednak, ¿e nie do³¹czono indeksu
osobowego, który u³atwi³by zainteresowanym orientacjê w podejmowanej problematyce.
Autorzy, którzy swoimi pracami chcieli wyraziæ uznanie i szacunek dla Jadwigi i Edmunda Kotarskich, uczynili to wspó³tworz¹c bogaty, tematycznie zró¿nicowany i inspiruj¹cy do dalszych badañ tom, po który z pewnoci¹ siêgn¹ reprezentanci wielu dyscyplin
naukowych.
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Przez wieki id¹ca powieæ, tom pism zmar³ej przed kilkoma laty Marii ¯migrodzkiej, nie wyczerpuje ca³oci jej dorobku. Wybór artyku³ów dokonany przez Mariê Kalinowsk¹ i El¿bietê Kilak jest interesuj¹cy i reprezentatywny  jednak osobowoci pokroju

