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K a z i m i e r z L i m a n, ANTOLOGIA POEZJI £ACIÑSKIEJ W POLSCE. REDNIOWIECZE. Poznañ 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ss. 712. Antologia Poezji £aciñskiej w Polsce. Pod redakcj¹ Ignacego Lewandowskiego.
Na tego rodzaju antologiê czekalimy od dawna. W roku 1952 ukaza³ siê w serii
Biblioteka Narodowa tomik w opracowaniu Mariana Plezi Najstarsza poezja polsko-³aciñska, gdzie zamieszczono m.in. 12 redniowiecznych utworów w przek³adzie na jêzyk polski 1. Kolejny, pe³niejszy wybór tekstów poetyckich pojawi³ siê dopiero w opracowanej w 1987 roku przez Antoninê Jelicz Antologii literatury polskiego redniowiecza 2.
Oczywicie, w obu antologiach utwory ³aciñskie zosta³y podane tylko w przek³adach.
Zaprojektowan¹ przez Ignacego Lewandowskiego, poznañskiego filologa klasycznego, seriê antologii ³aciñskiej poezji w Polsce, obejmuj¹cych 3 epoki literackie, od redniowiecza do baroku, rozpoczêto wydaniem w 1996 roku tomu z poezj¹ renesansow¹ 3. Po
8 latach przerwy wydawa³o siê, ¿e nie bêdzie ju¿ kontynuowana. W koñcu jednak ukazuje
siê pierwszy chronologicznie tom tej antologii, obejmuj¹cy twórczoæ poetyck¹ okresu
redniowiecza, w opracowaniu Kazimierza Limana, profesora Uniwersytetu w Poznaniu,
znanego filologa klasycznego specjalizuj¹cego siê w mediewistyce. W ten sposób otrzymalimy publikacjê, która nie tylko przynosi doæ obszerny i reprezentatywny wybór tekstów, lecz tak¿e, w pewnym stopniu, spe³nia dawny postulat wydania najstarszej poezji
³aciñskiej. Za³o¿enie bowiem serii antologii Lewandowskiego jest takie, by obok tekstu
oryginalnego podaæ równolegle przek³ad na jêzyk polski. Na barki opracowuj¹cego omawiany tom spad³ wiêc podwójny obowi¹zek: dostarczenia czytelnikowi poprawnego tekstu oryginalnego i dobrego przek³adu wraz z komentarzem.
Zapowiadana jeszcze przed 120 laty edycja najstarszej ³aciñskiej poezji w Polsce
w ramach serii Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Ioannem Cochanovium, mimo zaanga¿owania wybitnego filologa klasycznego, Kazimierza
Morawskiego i dobrych chêci ze strony Akademii Umiejêtnoci, nie dosz³a do skutku.
Zabrak³o czasu w odrodzonej Polsce, by zrealizowaæ ów projekt, w rezultacie równie¿ dla
powojennych pokoleñ badaczy edycja ta pozostaje wci¹¿ postulatem najwy¿szej rangi 4.
Najstarsza poezja polsko-³aciñska (do po³owy XVI wieku). Oprac. M. P l e z i a. Wroc³aw
1951. BN I 141.
2
Toæ jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego redniowiecza. Oprac. A. J el i c z. Warszawa 1987.
3
Antologia poezji ³aciñskiej w Polsce. Renesans. Oprac. I. L e w a n d o w s k i. Poznañ 1996.
4
Projekt tomu pt. Corpus poetarum Polonorum medii aevi zosta³ zg³oszony jeszcze przez
A. B r ü c k n e r a. Historiê wydañ i projektów edycji poezji ³aciñskiej w Polsce przedstawi³
Z. D e m b i t z e r w artykule Losy wydawnictwa poetów polsko-³aciñskich (Przegl¹d Humanistyczny 6 〈1931〉, z. 1/2). Zob. te¿ J. K r ó k o w s k i, Studia nad literatur¹ polsko-³aciñsk¹ w dziesiêcioleciu 19451954. Eos 47 (1954/55), z. 2, s. 302.  S. K ê t r z y ñ s k i, G³os w sprawie reedycji
polskich róde³ historycznych wieków rednich. Przegl¹d Historyczny 32 (1935), s. 358368.
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Niestety, zadanie owo jest znacznie trudniej wykonaæ dzi ni¿ przed dziesi¹tkami lat i nie
chodzi tylko o tragiczne zniszczenie polskich ksiêgozbiorów.
Brak wydania ród³owego, zbioru redniowiecznych ³aciñskich tekstów poetyckich
powsta³ych w Polsce, nie tylko bardzo utrudnia pracê historykom literatury polskiej,
studentom, historykom, lecz tak¿e sprawia, ¿e poezja ta jest poza Polsk¹ ma³o znana
i w pracach obcych mediewistów prawie nie wykorzystywana. Zdumiewaj¹ce niedostatki
w dziedzinie wydawania pomników naszej kultury (zob. np. losy wydañ krytycznych Mickiewicza, Kochanowskiego, zabytków literatury redniowiecznej) wystawiaj¹ niepochlebn¹
ocenê polskiej humanistyce ostatnich dziesiêcioleci. Zanim wiêc dojdzie do skutku zapowiadana edycja zbieraj¹ca ca³¹ ³aciñsk¹ twórczoæ poetyck¹ polskiego redniowiecza 5,
sytuacjê ratuje nowo powsta³a Antologia, choæ brak wydania krytycznego tekstów oryginalnych mo¿e byæ tylko w pewnej mierze zrekompensowany przez antologiê zbieraj¹c¹
ró¿nie wydane teksty. Ale na pewno potrzebna jest i antologia, i edycja redniowiecznej
poezji, jedno przedsiêwziêcie nie zastêpuje drugiego. Jest miejsce i dla antologii (i to nie
jednej!), i dla edycji krytycznej tekstów redniowiecznych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e brak
takiej edycji wp³yn¹³ w du¿ym stopniu na to, ¿e tak d³ugo czekalimy na powstanie antologii ³aciñskiej poezji redniowiecznej w Polsce.
Antologiê rozpoczyna obszerny wstêp, w którym Liman pokrótce, niestety, przedstawi³ koncepcjê i za³o¿enia edytorskie swego tomu, mianowicie: przyjête granice chronologiczne, dobór tekstów (tylko utwory o ustalonej postaci i nie budz¹cej w¹tpliwoci tradycji
rêkopimiennej  tym t³umaczone jest pominiêcie m.in. utworów Marcina ze S³upcy), ujednolicon¹ i uproszczon¹ pisowniê, zasadê doboru przek³adów, rolê komentarzy i uk³ad ca³ej
ksi¹¿ki (s. 1415). Za górn¹ granicê chronologiczn¹ dla swej antologii Liman uzna³ schy³ek wieku XV. Jest to mo¿e wygodna cezura, ale zupe³nie umowna, zastosowana tylko ze
wzglêdów praktycznych. Nie pozwala ona jednak obserwowaæ d³ugiego trwania redniowiecza w XVI wieku, gdy wiele tekstów, zw³aszcza liturgicznych i religijnych, powstawa³o jeszcze zupe³nie w dawnym duchu. Problem ten, wa¿ny choæby z przyczyn dydaktycznych, nie zosta³, niestety, poruszony we wstêpie.
Najwiêksza zapewne trudnoæ, z któr¹ musia³ siê autor antologii zmierzyæ, polega³a
na koniecznoci opracowania tekstów ³aciñskich. Ze wzglêdów praktycznych przyj¹³ on,
¿e nie dokona nowej edycji utworów, lecz tylko przedrukuje istniej¹ce ju¿ wydania krytyczne. To u³atwienie jest w pe³ni usprawiedliwione, gdy¿ nowa, krytyczna edycja tekstów
wymaga zupe³nie innych ram czasowych i mo¿liwoci finansowo-organizacyjnych ni¿
u³o¿enie wyboru wierszy z przek³adami i komentarzem. W przypadku niektórych utworów i tak skazani jestemy na stare odpisy i wydania, gdy¿ ich orygina³y ju¿ dawno zaginê³y lub zosta³y zniszczone podczas wojny. Tak wiêc Liman musia³ opieraæ siê na nie
zawsze najlepszych edycjach, przygotowanych wed³ug ró¿nych zasad, z ró¿n¹ akrybi¹
traktuj¹cych oryginalny zapis. Z tego powodu nie mo¿na uwa¿aæ, i¿ w s z y s t k i e zamieszczone w Antologii teksty s¹ podane w optymalnej  z punktu widzenia sztuki edytorskiej  postaci.
G³ówne za³o¿enie przyjête przez autora recenzowanego tomu nakazuje nie podawaæ
tekstów ³aciñskich w postaci oryginalnej, tj. z zachowaniem pisowni redniowiecznej (gdy¿
wiele z nich przetrwa³o w odpisach, których autorzy ho³dowali ró¿nym systemom skracania wyrazów, grafii itp.), lecz w transkrypcji, o ujednoliconej pisowni, zgodnie z normami
³aciñskiej ortografii tzw. szkolnej, opartej na zasadach pisowni klasycznej. Jest to decyzja uzasadniona charakterem ksi¹¿ki, maj¹cej dostarczyæ szerszym krêgom odbiorców
czytelny, zrozumia³y dla niespecjalistów tekst w oryginale i poprawny przek³ad na jêzyk
polski. Jest to równie¿ decyzja dotycz¹ca metody wydawniczej, wymagaj¹cej, by wszyst5
Zob. M. M e j o r, Wstêpny projekt edycji poezji polsko-³aciñskiej XIIXV wieku. W zb.:
Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Micha³owska. Warszawa 2003.
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kie zamieszczone teksty, niezale¿nie od ich rodzaju i typu tradycji rêkopimiennej, podane
by³y w transkrypcji wed³ug ujednoliconych zasad. O tego rodzaju metodzie edytorskiej
Liman lojalnie poinformowa³ czytelników we wstêpie (s. 1415).
Na pocz¹tku wstêpu do Antologii zamieszczono zwiêz³y zarys wczesnej historii Polski, na tym tle przedstawiono tak¿e rozwój kultury umys³owej, zw³aszcza redniowiecznego pimiennictwa (s. 1621). Nie mo¿na jednak omawiaæ ³aciñskiej twórczoci poetyckiej
w redniowiecznej Polsce bez uwzglêdnienia etapów rozwoju tej poezji w Europie. Dlatego w krótkim podrozdziale autor ksi¹¿ki naszkicowa³ rozwój ³aciñskiej twórczoci poetyckiej od pónego antyku po wiek XIV (tj. w³oski renesans) i charakterystycznych dla
poszczególnych etapów form poetyckich (s. 2125), by nastêpne czêci wstêpu powiêciæ
ju¿ tylko literaturze polskiej. Na podkrelenie zas³uguje, ¿e Liman w sposób nieschematyczny omawia pimiennictwo tego okresu: podzieliwszy twórczoæ poetyck¹ tradycyjnie
na 3 etapy rozwojowe (stulecia XIXII, XIIIXIV, XV  pocz¹tek wieku XVI), szerzej
zaj¹³ siê takimi zagadnieniami, jak: rodzaje i gatunki w polskiej poezji ³aciñskiej w diachronicznym ujêciu, tematy pomijane w polskiej twórczoci, wypowiedzi autorów o poezji, uwagi metatekstowe zawarte w wierszach, kategorie nadawcy w przekazie poetyckim, wiat przedstawiony w aspekcie przestrzeni i czasu, postaci literackie (s. 2566).
Charakterystyka sytuacji komunikacyjnej w utworach nie wype³nia, wbrew tytu³owi, ca³ego podrozdzia³u. Autor przedstawia tu jeszcze kilka obserwacji na temat przejêtych z antyku biblijnego i klasycznego motywów w tekstach Antologii. W opinii wydawcy owe nawi¹zania nie uk³adaj¹ siê w pe³niejszy kszta³t biblijnej staro¿ytnoci albo dionizyjskiego
czy patetycznego antyku Greków. Ponadto Liman stwierdzi³, nie rozwijaj¹c tego ciekawego tematu, ¿e perspektywa intertekstualna badanych utworów nie stwarza nowych perspektyw problemowych (s. 47). Oba pogl¹dy s¹ jednak dyskusyjne. Stan opracowania
³aciñskiej twórczoci redniowiecznej w Polsce nie upowa¿nia bowiem jeszcze do wydawania kategorycznych s¹dów w tych kwestiach. Wyniki nowszych studiów wskazuj¹, ¿e
wrêcz przeciwnie, owe perspektywy badawcze s¹ niema³e, ¿e wiele jest jeszcze do zrobienia 6. Opinie autora Antologii mo¿na wiêc traktowaæ tylko jako wyraz osobistych odczuæ,
a nie stwierdzenie obiektywnej prawdy. W dalszym ci¹gu tego samego podrozdzia³u zamieszczone s¹ uwagi o retorycznej perswazyjnoci i przegl¹d figur oraz tropów spotykanych w zebranych utworach.
W zakoñczeniu wstêpu znajdujemy zarys form metrycznych stosowanych w polskiej
poezji redniowiecznej, przedstawiony w bardzo skrótowy i, jak s¹dzê, zbyt lakoniczny
sposób (s. 6668). Niestety, co dla studenta filologii klasycznej jest w zakresie ³aciñskiej
metryki oczywiste i zrozumia³e, zwykle ju¿ nie jest takie dla innych czytelników. Tak wiêc
podrozdzia³ ten nale¿a³oby, moim zdaniem, nieco rozszerzyæ i regu³ wersyfikacji, zw³aszcza redniowiecznej, nie t³umaczyæ na zasadzie ignotum per ignotum, lecz wszystko wyjaniæ od podstaw, zak³adaj¹c, ¿e dzisiejszy czytelnik znaj¹cy trochê ³acinê, a nawet student
filologii klasycznej  nie jest wprowadzony w tajniki redniowiecznej me-tryki. Oczywicie, zainteresowany odbiorca siêgnie do literatury podanej na koñcu ksi¹¿ki (nb. we wstêpie brak odsy³aczy do literatury przedmiotu), ale takie okrelenia, jak wiersz pielgrzymi
(versus peregrini) czy strofa ambrozjañska, a tak¿e rola redniówki w redniowiecznym
wierszu iloczasowym, istota wersyfikacji nieiloczasowej (rytmicznej), rola rymu w poezji
redniowiecznej wymaga³yby w tym miejscu nieco szerszego omówienia. Zapewne ten
krótki przegl¹d mia³ na celu jedynie wyliczenie form wersyfikacyjnych zastosowanych
w zebranych w Antologii utworach, gdy¿ w tej postaci nie mo¿e stanowiæ wprowadzenia
6
Zob. np. Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Micha³owska. Warszawa 2003. 
T. J u r e k, M. R z e p i e l a, Lubi¹skie epitafium ksiêcia Henryka g³ogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji ³aciñskiej z pocz¹tków XIV wieku. Roczniki Historyczne 71 (2005).  M. M e j o r,
ród³a literackie a przynale¿noæ gatunkowa wiersza Antigameratus Frowina z Krakowa. Studia Classica et Neolatina 8 (2006).
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w zagadnienia redniowiecznej metryki. W ogóle na obszerniejsz¹ analizê redniowiecznej ³aciñskiej wersyfikacji w Polsce nale¿y jeszcze poczekaæ, poniewa¿ dopiero po wydaniu krytycznym najstarszej ³aciñskiej poezji bêdzie mo¿na porównaæ systemy wersyfikacyjne stosowane w poezji ³aciñskiej i polskiej oraz wyci¹gn¹æ na tej podstawie uogólniaj¹ce wnioski 7. Jeszcze dwa ucilenia do tego podrozdzia³u: wiersz, jakim pos³u¿y³ siê Frowin,
to tzw. versus differentialis, oparty na aequivoca, tj. homonimach i homofonach; versus
caudati czy ventrini nie musz¹ byæ jednoczenie wierszami leoniñskimi  s¹ tylko rymowanymi heksametrami.
Przygotowanie antologii ³aciñskich tekstów redniowiecznych nie jest, wbrew pozorom, zadaniem ³atwym, gdy¿ filolog-mediewista musi pokonaæ przeszkody, jakich nie spotykaj¹ na ogó³ wydawcy literatury renesansowej i barokowej. Po pierwsze wiêc autor recenzowanej ksi¹¿ki musia³ dokonaæ selekcji utworów do swej antologii sporód nie do
koñca jeszcze rozpoznanej masy  drobnych zw³aszcza  tekstów pochodz¹cych g³ównie
z XV wieku. Ponadto kolejnym problemem, przed którym staje ka¿dy mediewista-wydawca, jest ustalenie, czy dany redniowieczny tekst (pochodz¹cy z Pomorza, ze l¹ska)
mo¿na w³¹czyæ w kr¹g kultury staropolskiej, czy nie. Liman zastosowa³ szersz¹ interpretacjê literackich poloników i zaliczy³ do nich teksty powsta³e na terenie ówczesnej Polski,
tak¿e w pewnym okresie na l¹sku, niezale¿nie od narodowoci autora.
Ksi¹¿ka Limana jest dzie³em o charakterze w du¿ym stopniu pionierskim, gdy¿ tak
obszernej antologii redniowiecznej poezji jeszcze u nas nie by³o. Autor móg³ wiêc tylko
w niewielkiej czêci oprzeæ siê na wyborze dokonanym przez Antoninê Jelicz w ksi¹¿ce
Toæ jest dziwne a nowe, gdy¿ utwory ³aciñskie stanowi³y podstawê jedynie czêci zamieszczonych tam tekstów. Z pomoc¹ monografii Teresy Micha³owskiej i Tadeusza Witczaka (na tych uczonych wydawca powo³uje siê we wstêpie), w nawi¹zaniu do propozycji
zg³oszonych jeszcze przez Henryka Kowalewicza odnonie do klasyfikacji liryki redniowiecznej i podzia³u jej na tematyczno-funkcjonalne grupy 8, autor Antologii wybra³ teksty
oraz uszeregowa³ je w 9 takich grup: 1) poezja nagrobkowa i kommemoracyjna; 2) poezja
fundacyjna i sakralna; 3) poezja informacyjno-u¿ytkowa; 4) poezja kronikarzy; 5) poezja
okolicznociowa; 6) poezja epicka; 7) liryka religijna; 8) liryka wiecka; 9) poezja satyryczno-obyczajowa, dydaktyczna. Podzia³ ten ma charakter bardziej praktyczny ni¿ sensu
stricto teoretyczny, gdy¿ kategorie doboru utworów nie s¹ cis³e, i z jednej strony, odnosz¹
siê do spe³nianych przez nie funkcji, a z drugiej  do przynale¿noci gatunkowej oraz
tematyki. Dlatego te¿ niektóre utwory z dwu pierwszych grup mog³yby byæ zaliczone zarówno do pierwszej (epitafia, inskrypcje kommemoracyjne), jak te¿ do drugiej (poezja
fundacyjna i sakralna) i trzeciej grupy (poezja informacyjno-u¿ytkowa) jednoczenie.
Uk³ad tekstów przyjêty w Antologii jest wiêc odmienny od zwykle stosowanego
w tego typu ksi¹¿kach. Zatem nie principium chronologiczne i, w jego ramach, autorski
dobór tekstów stanowi³ zasadê porz¹dkuj¹c¹ doæ obfity materia³ ksi¹¿ki, lecz podzia³ ze
wzglêdu na funkcjê i tematykê. W zwi¹zku z tym utwory jednego autora (Stanis³aw Cio³ek, W³adys³aw z Gielniowa) znajduj¹ siê w ró¿nych dzia³ach ksi¹¿ki, tak jak wiersze
nale¿¹ce do jednego gatunku (np. epitafia). Ten sposób prezentacji twórczoci poetyckiej
t³umaczy siê charakterem spucizny literackiej polskiego redniowiecza, w której wiêkszoæ zachowanych tekstów to utwory anonimowe lub o p³ynnej datacji. Niewielka czêæ
wierszy posiada pewn¹ atrybucjê, jeszcze mniej  niekwestionowan¹ datacjê. Wprawdzie
wskutek takiego uk³adu tekstów w Antologii nie mamy mo¿liwoci bezporedniego obserwowania, jak narasta i zmienia siê tematycznie, formalnie wzbogaca i traci sw¹ anonimo7
Tak ju¿ wypowiada³ siê H. M y  l i w i e c, autor rozdzia³u o metryce redniowiecznej (w zb.:
Metryka grecka i ³aciñska. Red. M. D³uska, W. Strzelecki. Wroc³aw 1959, s. 185).
8
H. K o w a l e w i c z, Zasób, zasiêg terytorialny i chronologia polsko-³aciñskiej liryki redniowiecznej. Poznañ 1967.
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woæ redniowieczna poezja w Polsce, ale dziêki uporz¹dkowaniu utworów w obrêbie
poszczególnych dzia³ów mniej wiêcej zgodnie z chronologi¹ ich powstawania mo¿emy
ledziæ te procesy w obrêbie gatunków i grup tematycznych.
Ka¿dy wybór jest subiektywny, nie mniej jednak w Antologii znalaz³y siê wiersze
i znane, i reprezentatywne dla swego gatunku. Mimo obiegowej opinii, ¿e redniowiecznych utworów zachowa³o siê niewiele, dokonanie selekcji wród sekwencji, hymnów
i innych tekstów religijnych (zw³aszcza gdyby Liman zdecydowa³ siê przenieæ granicê
czasow¹ w wiek XVI) wcale nie by³oby ³atwe. Autor Antologii zastrzeg³, ¿e ogranicza siê
tylko do przyk³adowych utworów tej kategorii. Dlatego te¿ z powodu braku pewnego rodzaju wierszy w Antologii lub tylko na podstawie relacji ilociowych miêdzy poszczególnymi grupami tekstów w niej zamieszczonych nie mo¿na jeszcze wyci¹gaæ uprawnionych
wniosków o stanie zachowania ³aciñskiej twórczoci poetyckiej w Polsce.
Powstanie Antologii by³o jednak, moim zdaniem, dobr¹ okazj¹, by wprowadziæ do
szerszego obiegu autorów ma³o znanych, poszerzyæ nieco kr¹g utworów ju¿ omawianych
w podrêcznikach o teksty nowe, dot¹d nie uwzglêdniane. Mam na myli np. Piotra z Grudzi¹dza, mistrza Uniwersytetu Krakowskiego, którego dzia³alnoæ kompozytorska i poetycka (21 pieni o pewnej atrybucji), znana w Europie rodkowej, mieci siê w ramach
szerzej zdefiniowanej redniowiecznej literatury polskiej 9. Równie¿ w pierwszej czêci
wyboru, obejmuj¹cej teksty z krêgu pimiennoci pragmatycznej, znalaz³o siê te¿  moim
zdaniem  zbyt ma³o wierszowanych, rzeczywistych, nieliterackich epitafiów (g³ównie
z XV wieku), zabrak³o zupe³nie wierszy umieszczanych w kolofonach rêkopisów, choæ to
wa¿ne wiadectwo tradycji i kultury literackiej.
Pocz¹tkowa czêæ Antologii (rozdz. IIII) obejmuje wierszowane teksty, przede wszystkim inskrypcyjne, najstarsze wiadectwa rodzimego pimiennictwa. Ze wzglêdu na formê
epigraficzn¹ wydanie tych tekstów wymaga rozwi¹zania specyficznych trudnoci edytorskich i (z uwagi na pe³nione funkcje) interpretacyjnych. Znanych jest mi 11 wierszowanych inskrypcji z wieków XIXIII, wiêkszoæ z nich znalaz³a siê w Antologii. W doborze
najstarszych epigrafów Liman pos³ugiwa³ siê przestarza³ymi ju¿ nieco ród³ami, mianowicie Paleografi¹ W³adys³awa Semkowicza i Epigrafi¹ romañsk¹ Kazimierza Ciechanowskiego 10, w kilku przypadkach jednak odwo³a³ siê do nowszych i najnowszych publikacji (jak np. Inskrypcja z Konina, Epitafium w. Stanis³awa, Szczerbiec). Literatura przynosz¹ca nowe teksty i nowe, bardziej poprawne odczytania znanych inskrypcji jest mocno
rozproszona. Brak edycji krytycznej wszystkich najstarszych wierszowanych epigrafów
bez w¹tpienia utrudni³ zadanie autorowi Antologii. Dlatego niektóre z zawartych w tej
czêci ksi¹¿ki tekstów nie maj¹ postaci najbardziej poprawnej. Np. nowsza publikacja
Epigramu o³biñskiego (zob. s. 202) przynosi nieco inne odczytanie tekstu 11. Na mandorli
(zob. s. 220): IANVA SVM VITE PER ME QVICVMQ(ve) VENITE. Na ksiêdze : EG|O S|VM |
Q|VI | S|VM. Na ³uku za czytamy (zob. s. 202): [AD HANC NOVELLAM D]VX FERT SVA
DONA CAPELLAM / QVE FERT IACXO DEVS SVSCIPE TEMPLA PIV[S]. Wy¿ej, po lewej stronie
(zob. s. 220)  AGATHA. Imiona za brzmi¹ tak: [IN] BITOM, BOLEZLA(us) oraz 
rekonstruowany na podstawie XVIII-wiecznego ród³a ikonograficznego, bo kamieñ jest
w tym miejscu dzi uszkodzony  [LESTEC].
Podobnie tekst inskrypcji z tympanonu kocio³a kanoników regularnych na Piasku we
Wroc³awiu (Inskrypcja W³ostowiców, s. 206), przedrukowany z wydania Cronica Petri
9
P e t r u s W i l h e l m i d e G r u d e n c z, Magister Cracoviensis, Opera musica. Ed.
J. È e r n ý. Kraków 1993.
10
W. S e m k o w i c z, Paleografia ³aciñska. Kraków 1951.  K. C i e c h a n o w s k i, Epigrafia romañska i wczesnogotycka w Polsce. Wroc³aw 1965.
11
T. P ³ ó c i e n n i k, LÉpigraphie du tympan de Iaxa à Wroc³aw. Cahiers de Civilisation
Médiévale XeXIIe Siècles (Poitiers) 40 (1997), janviersmars, s. 103118.

178

RECENZJE

comitis Poloniae 12 (jak podaje przypis 7 na s. 220), ma w nowym odczytaniu nieco inne
brzmienie i inn¹ postaæ graficzn¹: HAS MATRI VENIAE TIBI DO MARIA MARIAE / HAS OFFERT
AEDES SWENTOSLAVS MEA PROLES 13.
Nale¿a³oby wiêc tak¿e zmieniæ nieco przek³ad pierwszej linijki wiersza  na Tobie,
Marii, matce litoci. Niektóre niedoskona³oci spowodowane s¹ tym, ¿e teksty w³¹czone
do Antologii zosta³y przedrukowane z wczeniejszych wydañ, przygotowanych wed³ug
ró¿nych zasad edytorskich. Obok wiêc napisów w transliteracji, w postaci zbli¿onej do
orygina³u: majusku³¹, z jednym znakiem V na samog³oskê i spó³g³oskê, zachowuj¹cych
specyficzn¹ grafiê, ze znakami edytorskimi stosowanymi w wydaniach inskrypcji: nawias
[ ] na oznaczenie uzupe³nieñ i nawias () na oznaczenie rozwiniêcia skróceñ, znajdujemy
te¿ napisy w transkrypcji (np. Epitafium w. Stanis³awa, Epitafium Piotra W³ostowica),
a tak¿e transliteracje, gdzie tacite rozwi¹zano skróty, a uzupe³nienia tekstu sygnalizowano
wed³ug odmiennego systemu innymi nawiasami lub mniejszymi czcionkami (np. Epitafium Henryka Prawego, Inskrypcja gnienieñska Ossa trium, Inskrypcja koniñska).
Wra¿enie braku jednolitej metody edycji utworów w tej czêci Antologii powiêkszaj¹
teksty, które znane s¹ nie z orygina³u, lecz tylko ze róde³ historycznych i dlatego zosta³y
wydane w transkrypcji zgodnie z zasad¹ ujednolicenia i dostosowania pisowni do nowoczesnej normy. Niestety, pos³ugiwanie siê ró¿nymi metodami edytorskimi w odniesieniu
do ró¿nych tekstów jest tu konieczne, jeli nie chcemy popaæ w fantazjowanie i wymylanie postaci graficznej dla tekstów o nie ustalonej oryginalnej pisowni. Szkoda jednak, ¿e
Liman nie ujednolici³ systemu znaków edytorskich, ani nie dopatrzy³ ich konsekwentnego
stosowania, lecz poda³ teksty w postaci, w jakiej wydane by³y wczeniej.
Brak konsekwencji w owym systemie znaków spotykamy zreszt¹ w ca³ej ksi¹¿ce. Np.
we fragmencie Metrificale Marka z Opatowca (s. 632 n.), zaczerpniêtym z edycji Ryszarda
Gansiñca 14, znajduj¹ siê tajemnicze pionowe kreseczki dziel¹ce wersy. Brak informacji
w komentarzu o funkcji owych kreseczek dezorientuje czytelnika. Gansiniec w swoim
wydaniu postawi³ akcenty w heksametrze, a kreskami pionowymi oznaczy³ redniówki.
Z tego aparatu u³atwiaj¹cego czytelnikowi ledzenie jego wywodów na temat techniki
wierszowania Marka z Opatowca pozosta³o w tekcie Antologii tylko oznakowanie redniówek. Tak¿e u¿ycie nawiasu () mo¿e byæ dla czytelnika myl¹ce, gdy¿ w tym przedruku
pojawia siê on, zapewne przez niedopatrzenie, wymiennie z nawiasem 〈 〉, wyró¿niaj¹cym
s³owa uzupe³nione przez pierwszego wydawcê  Gansiñca.
Nale¿y jednak w tym miejscu z satysfakcj¹ zaznaczyæ, ¿e teksty w ca³ej Antologii
zosta³y podane wiernie w stosunku do oryginalnych edycji i, poza nielicznymi przypadkami, bez uchybieñ, bez literówek i bez b³êdów w interpunkcji, co stwierdzi³em, dokonuj¹c porównania owych tekstów z oryginalnymi wydaniami wielu utworów.
Niestety, nieszczêsny chochlik Titivillus, zmora redniowiecznych skryptoriów, dzia³a³ i tutaj  pozostawi³ w kilku tekstach lady swej swawoli. W Inskrypcji koniñskiej (s. 226)
z³y podzia³ tekstu na wersy (z przyczyn technicznych?) utrudnia zrozumienie tego wiersza.
Czytelnik mo¿e siê tylko domylaæ z przek³adu, ¿e chodzi tu o trzy dystychy. Zawiod³a tak¿e
korekta, gdy¿ w ostatnim wersie, w s³owie SOLLICITANDO, wypad³a sylaba CI. Tak¿e w tekcie inskrypcji na kielichu i patenie z Trzemeszna (s. 214) pojawi³y siê b³êdy 15.
W wierszu, który by³ umieszczony na kielichu, zamiast SPECTATOR czytaæ nale¿y SECTA12
Cronica Petri comitis Poloniae. Accedunt Carminis Mauri fragmenta. Ed. M. P l e z i a.
Cracoviae 1951, s. 8.
13
T. P ³ ó c i e n n i k, Les Inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations déglises.
W zb.: Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 58 octobre 1995. Poitiers
1996, s. 203.
14
R. G a n s i n i e c, Metrificale Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku.
Wroc³aw 1960.
15
Zob. S e m k o w i c z, op. cit., s. 559.
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TOR (nb. przek³ad jest poprawny: cnót naladowca), w inskrypcji za z pateny zamiast
ARMATVM wydrukowano AROMATVM, co wp³ynê³o tak¿e na przek³amanie w t³umacze-

niu: mi³y zapach, zamiast zbrojnego. W Epitafium Leszka Czarnego (s. 102) w w. 4
zamiast Nobis (nam) nale¿y czytaæ Nobilis (szlachetnie urodzony) i w zwi¹zku z tym
skorygowaæ tak¿e przek³ad 16.
We fragmencie utworu Miko³aja Olocha De curiae miseria (s. 622) w pierwszych
wersach pojawi³y siê pomy³ki w odczytaniu tekstu: w w. 15 zamiast quanta powinno
byæ quanto, w w. 17 zamiast temida powinno byæ femina. Na to wskazuje równie¿
przek³ad.
W tekcie wiersza W³adys³awa z Gielniowa Ad Cantica canticorum (s. 512) w w. 5
czytamy et se, chocia¿ w wydaniu Henryka Kowalewicza 17, stanowi¹cym podstawê przedruku (jak podano w przypisie 160 na s. 528), znajduje siê tylko se. Jest to powrót do
lekcji rêkopisu, jak¹ przyj¹³ w póniejszej edycji wiersza Wies³aw Wydra 18. W w. 24 czytamy ve (tak u Wydry), choæ u Kowalewicza jest re, w w. 27 est (tak u Wydry),
u Kowalewicza sibi. Wers 46 tego utworu przez pomy³kê w wydaniu Kowalewicza nie
zosta³ wydrukowany, jest za w wydaniu Wydry i w Antologii (s. 514). Wniosek st¹d, ¿e
podstaw¹ przedruku nie by³a editio princeps Kowalewicza, jak podano w komentarzu,
lecz poprawione wydanie Wydry, albo  ¿e poprawki przyjêto za nim (s³usznie, w trosce
o najlepsz¹ postaæ tekstu), ale tacite, bez poinformowania o tym czytelników. Przek³ad równie¿ opiera siê na wersji poprawionej tekstu oryginalnego. W tym samym utworze w. 32,
który brzmi: »[...] In quibus Cedar moratur«, tenebrae interpretatur (s. 514), na stronicy
nastêpnej przet³umaczono: W których Kedar przebywa,  to trudno objaniæ. W³aciwe
rozumienie tego wersu podpowiadaj¹ dawne komentarze Psa³terza. Mianowicie Kedar
w jêzyku hebrajskim znaczy ciemny, a zatem owo wyjanienie Gielniowczyka  tenebrae interpretatur  nale¿a³oby przet³umaczyæ  oznacza ciemnoci (zob. np. w. Augustyna Enarrationes in Psalmos  objanienia do psalmu 119).
Jako przykr¹ pomy³kê nale¿y potraktowaæ nieprawdziw¹ informacjê o Psa³terzu floriañskim podan¹ na s. 186 w przypisie 111. Nie jest pewne, gdzie zaczêto prace nad Psa³terzem floriañskim  czy w K³odzku, czy w Krakowie, natomiast z ca³¹ pewnoci¹ mo¿emy twierdziæ, ¿e zakupiony przez rz¹d Rzeczypospolitej  rêkopis ów od 30 IV 1931
stanowi w³asnoæ Biblioteki Narodowej im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie, a nie wci¹¿
opactwa St. Florian ko³o Linzu.
W niektórych przypadkach wyranie zabrak³o jakiej szerszej informacji o tradycji
rêkopimiennej utworów, gdy¿ samo podanie ród³a przedruku nie zawsze wystarczy³o,
by wyjaniæ pewne zjawiska w nich wystêpuj¹ce. Tak wiêc w przypadku niektórych tekstów z krêgu Stanis³awa Cio³ka (Miko³aja Na narodziny W³adys³awa, s. 370; Na urodziny
Kazimierza, s. 374; Cio³ka Pochwa³a Krakowa, s. 378), za podstawê przedruku przyjêto
starsze wydanie Gansiñca (1957), a nie nowoczesne Kowalewicza (1977), gdy¿ istniej¹ce
przek³ady nie odpowiada³yby wersji tekstów oczyszczonych przez Kowalewicza z b³êdów
kopii i niepotrzebnych poprawek. Jednak w komentarzu zabrak³o informacji o przyczynie
wyboru tej, a nie innej podstawy przedruku. Dlatego te¿ czytelnik mo¿e poczuæ siê trochê
zdezorientowany, gdy w przypisie 164 na s. 399 zobaczy pierwsz¹ strofê wiersza Na narodziny W³adys³awa w odmiennym brzmieniu i z innym podzia³em na wersy (wed³ug wydania Kowalewicza) ni¿ na s. 370 Antologii (wed³ug Gansiñca).
16
Zob. nowsze ni¿ cytowane w recenzowanym tomie (s. 183) wydanie w: Rocznik wiêtokrzyski. Wyd. A. R u t k o w s k a - P ³ a c h c i ñ s k a. Kraków 1996, s. 56.
17
H. K o w a l e w i c z, £adys³aw z Gielniowa, Ad Cantica canticorum. Rymowana parafraza Pieni nad pieniami. Silva Medii et Recentioris Aevi 6 (1979), s. 3 n.
18
W. W y d r a, W³adys³aw z Gielniowa. Z dziejów redniowiecznej poezji polskiej. Poznañ
1992, s. 237.
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W wierszu W³adys³awa z Gielniowa Ad Cantica canticorum (inc. Ad Cantica canticorum verto me) pomieszczonym na s. 512517 Antologii nie wskazano w podtytule, jak
w innych przypadkach, ¿e chodzi o fragment utworu, ani na koñcu nie zaznaczono np.
wykropkowaniem, ¿e jest to urywek. Czytelnik dopiero z przypisu 161 na s. 528 dowiaduje siê, ¿e jest to tylko fragment znacznie d³u¿szego tekstu. W przypisie nie powiedziano
te¿, ile wersów ma ca³oæ. Za pierwszym wydawc¹, Kowalewiczem, i póniejszym monografist¹ twórczoci W³adys³awa z Gielniowa, Wydr¹, poinformowano, ¿e utwór pisany
jest w leoninach. Przypomnijmy, ¿e tym mianem okrelamy heksametr z rymem wewnêtrznym tworzonym przez s³owo umieszczone przed redniówk¹ i w klauzuli wiersza. Tymczasem forma wiersza, jak¹ obaj wydawcy przyjêli w oparciu o rêkopis, a za nimi równie¿
Liman, przypomina najbardziej dystych. Szkoda, ¿e w przypisie nie uwzglêdniono jednak
w¹tpliwoci zg³aszanych ju¿ przez Wydrê, czy rzeczywicie mamy tu do czynienia z tego
typu wierszem.
Przyczyna wyboru starszych edycji tekstów, choæ istniej¹ nowsze, poprawione, jest
praktyczna, gdy¿ starsze przek³ady powstawa³y na podstawie tych w³anie edycji. Ze wzglêdów oczywistych nie mo¿na obok takiego t³umaczenia zamieszczaæ zmienionego tekstu
oryginalnego. Np. utwór Skarga króla W³adys³awa (Ego Wladislaus) przytoczony jest wed³ug starego, niedoskona³ego wydania Henryka Zeissberga 19 (zob. przypis 119 na s. 397),
chocia¿ poprawki zg³osi³ ju¿ Gansiniec, a zrewidowany tekst przedrukowa³ Andrzej Grabski 20. Wszystko dlatego, ¿e przek³ad Zygmunta Kubiaka, zamieszczony w antologii Toæ
jest dziwne a nowe i tu przytoczony, zosta³ dokonany wed³ug editio princeps Zeissberga.
W komentarzach brakuje te¿ niekiedy informacji o przyczynach wyboru danego przek³adu. Dlaczego Liman wola³ np. podaæ fragment Metrificale Marka z Opatowca w t³umaczeniu Kubiaka, a nie Gansiñca, który te¿ jest edytorem przedrukowanego tekstu? Mo¿na
siê tylko domylaæ, ¿e tak¿e w odczuciu autora Antologii ten pierwszy jest bardziej literacki, zgrabny, a ten drugi zbyt naukowy, filologiczny i przez to mniej pasuj¹cy do charakteru
tej ksi¹¿ki.
Przek³ady, które tu znajdujemy, s¹ dzie³em wielu t³umaczy, powstawa³y w ró¿nym
czasie i utrzymane s¹ w ró¿nej stylistyce, pisane proz¹ i wierszem. Odmienny sposób
translacji uzale¿niony by³ nie tylko od literackich umiejêtnoci t³umacza, lecz tak¿e od
funkcji, jakie przek³ad mia³ spe³niaæ. Jasne jest wiêc, ¿e np. pieni liturgiczne musz¹
w dobrym przek³adzie przede wszystkim nadawaæ siê do piewu, a nie w sposób filologiczny byæ wierne orygina³owi. Wiele translacji wykonano specjalnie na u¿ytek Antologii,
niektóre s¹ autorstwa samego Limana, który mia³ wiadomoæ owej ró¿norodnoci stylistycznej i funkcjonalnej wykorzystanych przek³adów. Kontroluj¹c jasnoæ wys³owienia
i wiernoæ wobec orygina³u zamieszczonych translacji, w wielu miejscach, w przypisach,
podawa³ w³asne, bli¿sze orygina³owi t³umaczenie.
O ile dobór utworów i przek³adów nie budzi wiêkszych zastrze¿eñ, o tyle ocena praktycznej przydatnoci tego wyboru do celów naukowych wypada nieco gorzej. Szkoda, ¿e
jednak nie przyjêto  zaraz, na pocz¹tku serii  zasady, by pod tytu³ami utworów umieszczaæ krótkie metryczki informuj¹ce, z jakiego wydania dokonuje siê przedruku, a tak¿e
o dacie powstania, ewentualnie o datach ¿ycia autora, wreszcie  czy przek³ad by³ ju¿
publikowany, czy te¿ dokonany specjalnie na potrzeby tej edycji. Tak jak robi siê np.
w antologiach poezji w serii Biblioteka Narodowa. Znakomicie u³atwi³oby to czytelnikowi zorientowanie siê, z jakim tekstem ma do czynienia, gdzie szukaæ jego edycji, etc.
Tak¿e korzystanie z przypisów umieszczonych na koñcu ka¿dego rozdzia³u, a wiêc w ró¿19
H. Z e i s s b e r g, Analekten zur Geschichte des XV. Jahrhunderts. II. Erinnerungen an die
Schlacht bei Warna. Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 22 (1871), s. 110112.
20
R. G a n s i n i e c [G a n s z y n i e c], Polono-latina. 3. Pamiêtnik Literacki 1924/25,
s. 199203.  A. F. G r a b s k i, Wiersze o klêsce warneñskiej. Z dziejów okolicznociowej poezji
politycznej w Polsce XV w. Prace Polonistyczne 22 (1967).
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nych miejscach ksi¹¿ki, okazuje siê na d³u¿sz¹ metê uci¹¿liwe dla u¿ytkownika obszernej
Antologii. Zmuszony jest on stale do poszukiwania informacji w odleg³ych miejscach tomu.
O ile¿ wygodniej  dla czytelnika  by³oby, gdyby przypisy znajdowa³by siê u do³u stronic! U³atwi³oby to korzystanie z ksi¹¿ki, przyczyni³oby siê do lepszego rozumienia trudnych tekstów, gdy¿ potrzebna informacja by³aby pod rêk¹.
Na szczêcie ksi¹¿ka zosta³a zaopatrzona w potrójne indeksy: imion w³asnych, nazw
geograficznych oraz postaci i pojêæ mitologicznych. Nb. znana i czêsto cytowana antologia literatury redniowiecznej Toæ jest dziwne a nowe opracowana przez Antoninê Jelicz, sk¹din¹d bardzo ceniona i chwalona, przysparza czytelnikom jeszcze wiêcej k³opotów z powodu zupe³nie niefortunnego uk³adu tekstów i komentarzy. Brak indeksów i wykazu incipitów utrudnia korzystanie z tej ksi¹¿ki jeszcze bardziej. Antologia Limana dziêki
indeksom znacznie podnosi swe walory naukowe, a jedynym mankamentem wydaje siê
brak wykazu ³aciñskich incipitów. Utwory redniowieczne najczêciej nie posiada³y odrêbnego tytu³u albo ró¿ne ród³a podawa³y ró¿ne nazwy. Historycy literatury nadawali tekstom
tytu³y, niestety, te¿ rozmaite, dlatego najwygodniej i najpewniej jest obok tytu³u podawaæ
incipit ³aciñski, ¿eby identyfikacja utworu by³a ³atwiejsza.
Ponadto na koñcu ksi¹¿ki, przed indeksami, zamieszczono krótki wykaz bibliograficzny wa¿niejszej literatury (s. 683684). Ale zestawienie, najwyraniej pospiesznie
przygotowane, wykazuje du¿e braki. Wyliczono tu wiele edycji Ryszarda Gansiñca, pominiêto  poza jedn¹  prace edytorskie Henryka Kowalewicza. W opisie fundamentalnej
pracy Aleksandra Brücknera redniowieczna poezja ³aciñska w Polsce podano tylko dwie
jej czêci, zapomniano o trzeciej (z 1894 roku). Wci¹¿ po¿yteczne jest opracowanie Wilhelma Bruchnalskiego Poezja polska redniowieczna 21. Poza Nowym Korbutem istnieje
ju¿ inne wa¿ne kompendium bibliograficzne, Dawni pisarze polscy od pocz¹tków pimiennictwa do M³odej Polski (Warszawa 20002004). Mo¿na by te¿ do³¹czyæ do tego
wykazu kilka znacz¹cych pozycji o redniowiecznym pimiennictwie, jak np. Edwarda
Potkowskiego Rola ksi¹¿ki rêkopimiennej w kulturze redniowiecznej Polski (Warszawa
1984), Jerzego Woronczaka Studia o literaturze redniowiecza i renesansu (Wroc³aw 1993),
wspomnieæ o znakomitym opracowaniu, pod redakcj¹ Juliana Lewañskiego, redniowiecze. Studia o kulturze, podaæ wydawnictwa encyklopedyczne, jak: Kultura Polski redniowiecznej XXIII wieku pod redakcj¹ Jerzego Dowiata (Warszawa 1985), Kultura Polski
redniowiecznej XIVXV wieku pod redakcj¹ Bronis³awa Geremka (Warszawa 1997), nie
mówi¹c ju¿ o publikacjach o redniowiecznym szkolnictwie i innych.
Na zakoñczenie chcia³bym zg³osiæ jeszcze kilka uwag na temat koncepcji redakcyjnej. Layout ksi¹¿ki zosta³ zdeterminowany jej charakterem: antologii, w której obok tekstu
oryginalnego po lewej stronie  po prawej zamieszczony jest przek³ad. Komentarze, raczej
oszczêdne, zebrano na koñcu ka¿dego rozdzia³u. Redaktor techniczny serii nie ¿a³owa³
miejsca, nawet najkrótszym, kilkowyrazowym tekstom powiêcono osobne stronice. Ka¿da zosta³a zamkniêta u do³u znakiem typograficznym. Twarda, lakierowana ok³adka utrzymana jest w tonacji niebieskiej, wzorem nawi¹zuje do motywu, który pojawi³ siê ju¿ na
ok³adce wczeniejszego tomu. Tak wiêc projekt graficzny autorstwa Krystyny Bêdkowskiej zak³ada rozró¿nienie trzech tomów Antologii  trzech epok  kolorystyk¹ ok³adek.
Wszystkie te elementy nadaj¹ serii charakter wydawnictwa luksusowego, przeznaczonego
do delektowania siê ³aciñsk¹ poezj¹, do porównywania orygina³u z dobrym t³umaczeniem.
Trud zebrania w jednym miejscu, w oryginale i w przek³adzie, tylu tekstów, rozproszonych po rozmaitych czasopismach i publikacjach ksi¹¿kowych XIX i XX wieku, niektórych prawie ju¿ niedostêpnych, skontrolowania orygina³ów i ich t³umaczeñ, dokonania
licznych poprawek i w³asnych przek³adów, trud opracowania bardzo wielu komentarzy,
21
W. B r u c h n a l s k i, Poezja polska redniowieczna. W: Dzieje literatury piêknej w Polsce.
Cz. 1. Warszawa 1918. Przedruk w: Miêdzy redniowieczem a romantyzmem. Warszawa 1975.

182

RECENZJE

mimo pewnych niedoskona³oci, w rezultacie siê op³aci³. Otrzymalimy bowiem dzie³o,
które d³ugo bêdzie s³u¿y³o jako ród³o poznania poezji polskiego redniowiecza, opartej
na ³aciñskiej wspólnocie kulturowej Europy.
Mieczys³aw Mejor

(Instytut Badañ Literackich PAN, Warszawa 
The Institute of Literary Research of the Polish
Academy of Sciences, Warsaw)

Abstract
The review points at some inadvertences in texts editing, though a general assessment of the
first such extensive anthology of Latin medieval poetry in Poland is positive.

K a t a r z y n a M e l l e r, NOC PRZESZ£A, A DZIEÑ SIÊ PRZYBLI¯Y£. STUDIA O POLSKIM PIMIENNICTWIE REFORMACYJNYM XVI WIEKU. (Recenzent:
Ryszard Marciniak). Poznañ 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 300.
Pimiennictwo staropolskie, niezwykle obfite i ró¿norodne, epatuj¹ce swym piêknem wielorakim, nieznane szerszemu krêgowi odbiorców, nie tylko mo¿e zaskoczyæ czytelników sw¹ parenez¹ czy ³adunkiem emocjonalnym i mentalnym specyficznym dla epoki, ale tak¿e pozwala ods³oniæ te obszary intelektualne, które jeszcze nie w pe³ni zosta³y
rozpoznane przez literaturoznawców. Niew¹tpliwie do tych obszarów nale¿y pimiennictwo sytuuj¹ce siê w orbicie oddzia³ywañ idei reformacyjnych (protestanckich) w wieku
XVI, którego analizy podjê³a siê Katarzyna Meller. Interesuj¹ j¹ teksty polemiczne, traktaty, katechizmy, kancjona³y, rozmaite utwory literackie. Siêga wiêc badaczka do dzie³ Jana
Seklucjana, Marcina Krowickiego, Eustachego Trepki, Erazma Glicznera i wielu innych.
Omawia tak¿e zawartoæ katechizmów oraz ró¿nych tekstów obcojêzycznych t³umaczonych przez polskich szermierzy reformacji.
Badanie pimiennictwa reformacyjnego nie nale¿y do zadañ ³atwych, wymaga bowiem
nie tylko znajomoci wp³ywów, oddzia³ywañ danej doktryny na poszczególnych autorów,
ale równie¿ orientacji w teologicznych niuansach rozsadzaj¹cych doktrynaln¹ jednoæ Kocio³a katolickiego. Meller we wstêpie zaznaczy³a, ¿e jej ksi¹¿ka pisana jest z perspektywy
historyka literatury  nieposiadaj¹cego przygotowania teologicznego (s. 11). To skromne
zapewnienie nie przeszkodzi³o jej przebadaæ podstawowych w¹tków literatury reformacyjnej, grzêzn¹cej w parenetycznych konceptach i polemicznym zacietrzewieniu, otwartej jednak na akademick¹ teologiê.
Autorka recenzowanej ksi¹¿ki podjê³a siê panoramicznego ogl¹du zjawiska sytuuj¹cego siê na styku literatury i idei, nie ugiê³a siê przed autorytetem prac Tadeusza Grabowskiego, Janusza Tazbira czy Janusza T. Maciuszki. Da³a wreszcie w³asn¹ propozycjê
krytycznej lektury tekstów, które zosta³y napisane przez protestantów lub sympatyków
reformacji. Wykaza³a siê przy tym cnot¹ powci¹gliwoci w formu³owaniu s¹dów, które zmierza³yby jednoznacznie do wydobycia z sarmackiego orbis terrarum  pogl¹dów
i postaw reformatorskich niezale¿nie od klimatu intelektualnego i mentalnego XVI stulecia: Poszukiwanie tego, co wspólne w obrêbie protestantyzmu, i tego, co zdolne ³¹czyæ
»wiat protestancki« z ogóln¹ kultur¹ tamtego czasu, wzbudzi³o zamys³ tej pracy (s. 9) 
zaznacza we wstêpie.
Ksi¹¿ka opatrzona zosta³a tytu³em trafnie i interesuj¹co projektuj¹cym jej osnowê
kompozycyjn¹. Autorka skupi³a siê na pimienniczych przejawach aktywnoci reformatorów. Cytat z katechizmu Johannesa Brentiusa: Noc przesz³a, a dzieñ siê przybli¿y³, pozwoli³ na spojenie ró¿norodnych elementów protestanckiej myli kr¹¿¹cej wokó³ idei od-

