
182 RECENZJE

mimo pewnych niedoskona³o�ci, w rezultacie siê op³aci³. Otrzymali�my 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)

A b s t r a c t

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£�. STU-
DIA O POLSKIM PI�MIENNICTWIE REFORMACYJNYM XVI WIEKU. (Recenzent:
Ryszard Marciniak). Poznañ 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, ss. 300.

Pi�miennictwo staropolskie, niezwykle obfite i ró¿norodne, epatuj¹ce swym �piêk-
nem wielorakim�, nieznane szerszemu krêgowi odbiorców, nie tylko mo¿e zaskoczyæ czy-
telników sw¹ parenez¹ czy ³adunkiem emocjonalnym i mentalnym specyficznym dla epo-
ki, ale tak¿e pozwala ods³oniæ te obszary intelektualne, które jeszcze nie w pe³ni zosta³y
rozpoznane przez literaturoznawców. Niew¹tpliwie do tych obszarów nale¿y pi�miennic-
two sytuuj¹ce siê w orbicie oddzia³ywañ idei reformacyjnych (protestanckich) w wieku
XVI, którego analizy podjê³a siê Katarzyna Meller. Interesuj¹ j¹ teksty polemiczne, trakta-
ty, katechizmy, kancjona³y, rozmaite utwory literackie. Siêga wiêc badaczka do dzie³ Jana
Seklucjana, Marcina Krowickiego, Eustachego Trepki, Erazma Glicznera i wielu innych.
Omawia tak¿e zawarto�æ katechizmów oraz ró¿nych tekstów obcojêzycznych t³umaczo-
nych przez polskich szermierzy reformacji.

Badanie pi�miennictwa reformacyjnego nie nale¿y do zadañ ³atwych, wymaga bowiem
nie tylko znajomo�ci wp³ywów, oddzia³ywañ danej doktryny na poszczególnych autorów,
ale równie¿ orientacji w teologicznych niuansach rozsadzaj¹cych doktrynaln¹ jedno�æ Ko-
�cio³a 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 reformacyj-
nej, grzêzn¹cej w parenetycznych konceptach i polemicznym zacietrzewieniu, otwartej jed-
nak na �akademick¹� teologiê.

Autorka recenzowanej ksi¹¿ki podjê³a siê �panoramicznego� ogl¹du zjawiska sytu-
uj¹cego siê na styku literatury i idei, nie ugiê³a siê przed autorytetem prac Tadeusza Gra-
bowskiego, 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 pow�ci¹gliwo�ci w formu³owaniu s¹dów, któ-
re zmierza³yby jednoznacznie do wydobycia z sarmackiego orbis terrarum � pogl¹dów
i postaw reformatorskich niezale¿nie od klimatu intelektualnego i mentalnego XVI stule-
cia: �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 pi�mienniczych przejawach aktywno�ci reformato-
rów. Cytat z katechizmu Johannesa Brentiusa: �Noc przesz³a, a dzieñ siê przybli¿y³�, po-
zwoli³ na spojenie ró¿norodnych elementów protestanckiej my�li kr¹¿¹cej wokó³ idei od-
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rodzenia i powrotu do �róde³ chrze�cijañstwa, które � zdaniem reformatorów � zosta³o
zafa³szowane przez praktykê ko�cieln¹ i pañstwow¹ krêpuj¹c¹ wolno�æ my�li i s³owa.
W ksi¹¿ce � jak pisze badaczka � �rekonstruowane s¹ [...] pogl¹dy protestantów na rozma-
ite kwestie polityczne, ko�cielne, etyczne, religijne, a tak¿e na jêzyk, Pismo �wiête, trady-
cjê, sztukê etc.� (s. 8), najsilniej dochodz¹ce do g³osu w latach 1551�1573 � czasie roz-
kwitu reformacji w Polsce.

Studium zosta³o podzielone na trzy obszerne czê�ci (rozdzia³y) oraz postscriptum,
w którym autorka analizuje Bando na aryjany Wespazjana Kochowskiego jako dope³nie-
nie rozwa¿añ o polskim pi�miennictwie reformacyjnym w obliczu zwyciêstwa ducha sar-
mackiego katolicyzmu. Najogólniej rzecz bior¹c, rozdzia³ 1: Oratio pro re publica et rege.
Marzenia i nadzieje, dotyka fundamentalnej kwestii istnienia carmen patrium � Boguro-
dzicy, niezwykle wa¿nej dla kszta³towania siê to¿samo�ci religijnej i narodowej, ukazuje
stosunek innowierców do spraw spo³eczno-politycznych. Rozdzia³ 2: W polemicznym star-
ciu, ods³ania ró¿norakie odcienie polemiki z katolikami na p³aszczy�nie liturgicznej i bi-
blijnej. W trzecim za�: Od �pocz¹tku� do �koñca�, autorka prezentuje podstawy doktry-
nalne protestantyzmu w koincydencji z renesansow¹ zasad¹ �ad fontes� oraz z eschatolo-
gicznym nachyleniem epoki, niewolnej od klimatu lêku (o czym wielokrotnie pisa³ w swych
pracach Jean Delumeau).

Dla protestantów poszukuj¹cych �substancji� chrze�cijañstwa oraz w³asnej to¿samo-
�ci Bogurodzica nie stanowi³a wspólnotowego wymiaru symbolicznego ca³ego narodu,
by³a bowiem zarezerwowana dla strony katolickiej. Mia³a wiêc charakter partykularny.
Tekst Bogurodzicy, w³¹czony w ramy polemiczne, w argumentacji strony katolickiej s³u-
¿y³ potwierdzeniu zakorzenienia kultury polskiej w tradycji �rzymskiej� (Jakub Wujek,
Piotr Skarga). U zwolenników protestantyzmu, np. Krzysztofa Kraiñskiego, w¹tpliwo�ci
budzi³y przede wszystkim tre�ci teologiczne Bogurodzicy (np. idea po�rednictwa) � dale-
kie od doktryny reformacji, dlatego odmawiano jej miana carmen patrium. W kontek�cie
tej rezygnacji z zastanej i obowi¹zuj¹cej formu³y identyfikacyjnej mo¿na zrozumieæ mno-
¿¹ce siê kancjona³y oraz modlitwy, które mia³y byæ wyrazem �odnowionego� chrze�cijañ-
stwa � otwartego na �nowe� impulsy, wyp³ywaj¹ce z �czysto�ci wiary�. Katarzyna Meller,
pisz¹c o znaczeniu Bogurodzicy w czasach Jagiellonów, uznaje j¹ przede wszystkim za
�modlitwê za królów� (s. 17), by z kolei przej�æ do analizy protestanckich tekstów � mo-
dlitw za w³adców oraz o dobro ojczyzny. Przywo³uje np. utwory Jakuba Lubelczyka, An-
drzeja Trzecieskiego i na ich podstawie rekonstruuje budz¹c¹ siê w�ród polskich prote-
stantów �wiadomo�æ konfesyjn¹ a zarazem narodow¹. Modlitwy za w³adców utrzymane
w tradycyjnej topice, znanej od czasów staro¿ytnych, tchn¹ �wie¿o�ci¹ nie tyle ze wzglê-
dów literackich, co w zwi¹zku z zawart¹ w nich reinterpretacj¹ tre�ci modlitw o pokój,
o opiekê nad Ko�cio³em w duchu d¹¿eñ reformacyjnych. Dlatego te¿ pochwalano politykê
Zygmunta Augusta � otwart¹ na dzia³ania innowierców. To królowi (a nie papie¿owi, zgod-
nie z pragnieniem stworzenia Ko�cio³a narodowego) przypisywano troskê o losy chrze�ci-
jañstwa (s. 48�73). Autorka recenzowanej ksi¹¿ki podkre�la, wbrew ówczesnym katolic-
kim opiniom np. Skargi czy Wujka, ¿e w pi�miennictwie reformacyjnym refleksja o ko-
nieczno�ci przemiany Ko�cio³a ³¹czy siê z odpowiedzialno�ci¹ za kszta³t pañstwa (s. 36).
Warto w tym miejscu przypomnieæ dwa znacz¹ce przyk³ady literatury konwersyjnej � teks-
ty z drugiej po³owy XVI wieku: Kaspra Wilkowskiego Przyczyny nawrócenia do wiary
powszechnej oraz Hieronima Powodowskiego Wêdzid³o na sprosne b³êdy a blu�nierstwa,
w których autorzy akcentuj¹ istnienie porz¹dku doktrynalnego usankcjonowanego wielo-
wiekow¹ tradycj¹ oraz wskazuj¹ na brak radykalnych sporów wewn¹trzko�cielnych �
w my�l zasady Stanis³awa Hozjusza: �Bellum hereticorum � pax est ecclesiae�, doskonale
oddaj¹cej kontrreformacyjne powi¹zanie wewn¹trzpañstwowego pokoju z wyznaniem ka-
tolickim. Negatywne przedstawianie protestantów jako burz¹cych porz¹dek spo³eczny (oraz
ko�cielny) wp³ynê³o na kszta³towanie siê to¿samo�ci narodowej identyfikowanej poprzez
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przynale¿no�æ do Ko�cio³a rzymskiego. Reformacja � jak zauwa¿a Katarzyna Meller �
�wymaga³a �wiadomych deklaracji. Wy³oni³a problemy, wobec których trzeba by³o siê
opowiedzieæ. Niemal ca³kowite zdeklarowanie siê narodu szlacheckiego po stronie katoli-
cyzmu, zwi¹zanie pojêæ narodowych z religijnymi, a dok³adnie z Ko�cio³em katolickim,
nie by³oby mo¿liwe w takiej intensywno�ci, gdyby nie wybór, alternatywa postawiona
przez reformacjê� (s. 36).

Hermeneutyka tekstów protestanckich, jak¹ stosuje Katarzyna Meller, jest skoncen-
trowana tak¿e wokó³ refleksji historiozoficznej. Has³a mówi¹ce o starzeniu siê Ko�cio³a,
tworzenie �reformacyjnej� historiografii wymierzonej w podstawy katolickiej nauki ist-
nienia o zwierzchnictwie biskupa Rzymu, opozycja miêdzy pierwotnym chrze�cijañstwem
a jego wersj¹ ska¿on¹ tradycj¹, która bierze pocz¹tek � jak pisa³ Stanis³aw Orzechowski �
�nie z ksi¹g, ale od m a t e k  i b a b� (cyt. na s. 191), stanowi³y osnowê doktrynaln¹
i zarazem polemiczn¹ tekstów protestanckich. Fundamentalne jej elementy: sola gratia,
sola fides, sola scriptura, zaznaczane w katechizmach czy drukowanych wyznaniach wia-
ry, by³y tak¿e akcentowane w literaturze parenetycznej i polemicznej. Odnowienie chrze-
�cijañstwa, maj¹ce dokonaæ siê w my�l humanistycznej zasady �ad fontes� oraz wyzwala-
j¹cej spod okowów tradycji i obrzêdów ko�cielnych zasady �sola scriptura� (b³êdnie � jak
pó�niej wskazywali sami teologowie protestanccy � przeciwstawiaj¹cej Pismo �wiête Tra-
dycji), zaowocowa³o nie tylko licznymi t³umaczeniami Biblii, ale równie¿ hermeneutycz-
nymi komentarzami do tych¿e translacji. Komentarze te spe³nia³y przede wszystkim funk-
cjê perswazyjn¹ i okre�laj¹c¹ �styl� obcowania z Pismem �wiêtym (s. 165�170). Badaczka
wskazuje na ró¿nice miêdzy modelem lektury katolickiej, zakotwiczonej w wierno�ci wobec
interpretacji Ojców i Doktorów Ko�cio³a, a protestanckiej � odrzucaj¹cej nagromadzone
komentarze. Bezpo�rednio�æ obcowania z Bibli¹, prostota jej odbioru oraz pos³uszeñstwo
S³owu to � jak wskazuje Meller � cechy dystynktywne reformatorskich wypowiedzi Se-
klucjana, Korwickiego czy Lubelczyka.

Autorka swoje odkrywcze analizy pi�miennictwa polemicznego (rozdz. 2) ogniskuje
wokó³ figur teatru �wiata, aktora i b³azna, czêsto wykorzystywanych przez innowierców
atakuj¹cych liturgiê i obrzêdowo�æ katolick¹. Metaforyka teatralna, widoczna w renesans-
owych utworach (nie tylko polemicznych), z pewno�ci¹ zapowiada barokow¹ intensy-
fikacjê toposu theatrum mundi, który wskazuje na dekoratywno�æ i umowno�æ �wiata,
wpisan¹ w rytm codziennego istnienia (o czym pisa³y np. Jadwiga Kotarska i Hanna
Dziechciñska). Dla zwolenników reformacji owa teatralno�æ ³¹czy³a siê przede wszystkim
z idolatrycznym skupieniem siê na sferze gestu i obrazu, która wiêzi³a cz³owieka w tym,
co immanentne. Zasada �fides ex auditu� (z gruntu pauliñska), wprzêgniêta w �spór
o obrazy� (zob. prace Sergiusza Michalskiego), w wymiarze polemicznym przyjmowa³a
niezwykle sugestywne chwyty demistyfikuj¹ce artyficjalizm katolickich obrzêdów. Trze-
ba tutaj przypomnieæ, ¿e teologiczna nauka o sakramentach i liturgii rozmija³a siê z prak-
tyk¹ duszpastersk¹ zawsze dostosowuj¹c¹ siê do mentalno�ci przeciêtnych obywateli, przyj-
mowa³a czêsto charakter magiczny � co sta³o siê przyczyn¹ reformatorskiej awersji wobec
katolickiej obrzêdowo�ci. Seklucjan, Krowicki, Trepka, Rej to autorzy �wychwytuj¹cy�
nadmierne zami³owanie �papie¿ników� do gestu i sfery ikonicznej wbrew zasadom: �sola
scriptura� i �fides ex auditu�. Niepokój czytelnika w tej czê�ci pracy budzi dwukrotnie
zastosowane sformu³owanie �reformacyjna idolatria�: �Protestantyzm nie wyrzek³ siê zu-
pe³nie wizualizacji tre�ci Biblii. Szczególnie luteranizm okaza³ siê ³askawszy dla pouczeñ
w formie obrazowej; na o³tarzu, ambonie i chrzcielnicy wspomaga³y perswazjê s³own¹,
przedstawiaj¹c tablice z dziesiêcioma przykazaniami czy sceny ze Starego i Nowego Te-
stamentu uk³adaj¹ce siê w biblia pauperum [...]. Nie by³y natomiast przedmiotem adora-
cji, nie otaczano ich kultem ani ¿adnymi formami dewocji [...]. Wspominamy o reforma-
cyjnej idolatrii, gdy¿ analizowana tu metaforyka aktorsko-teatralna zbie¿na jest w swych
polemicznych odniesieniach z kontrowersjami wokó³ obrazoburstwa� (s. 133); �Atak na
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»teatralno�æ« liturgii ³¹czy z reformacyjn¹ idolatri¹ jeszcze jedna okoliczno�æ� (s. 135).
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e s³owo �idolatria� odnosi siê do kultu okre�lonych wizerunków
i antropomorfizuj¹cych przedstawieñ, maskuj¹cych i zagarniaj¹cych to, co niewidzialne (Paul
Tillich). Reformatorzy pragnêli w³a�nie uwolniæ chrze�cijañstwo od idolatrii � ich zdaniem
� tak rozpowszechnionej w Ko�ciele katolickim, polegaj¹cej na absolutyzacji okre�lonych
rytów i pojêæ. St¹d okre�lenie �reformacyjna idolatria� wydaje siê nieco myl¹ce.

Niezwykle interesuj¹ca w omawianym studium jest kwestia protestanckich wzorców
osobowych, które autorka próbuje zrekonstruowaæ m.in. na podstawie pism Seklucjana,
Krowickiego, Lubelczyka, Reja (s. 84�118). Ju¿ wcze�niej zaznaczaj¹c, i¿ zwolennicy
reformacji nie byli teologami (s. 30), podkre�la, ¿e interesowa³y ich zagadnienia etyczne,
co ³¹czy³o siê z parenetyk¹. Szkoda, ¿e Meller bez odwo³añ do teologii Lutra, Kalwina czy
Melanchtona wskazuje, i¿ model etyczny innowierców cechuje swoisty uniwersalizm,
w którego sk³ad wchodzi³y takie kategorie, jak imitatio Christi, pietas, virtus, praca oraz
nauka rozumiana jako wewn¹trz�wiatowa asceza. Badaczka równie¿ w tym miejscu dobit-
niej nie zaznacza, ¿e teologia protestancka, mimo akcentowania grzeszno�ci natury ludz-
kiej, pozostawi³a jednak cz³owiekowi wolno�æ dzia³ania w perspektywie doczesnej, auto-
nomiê wobec dalekiej transcendencji, co � zdaniem np. Maxa Webera, Paula Tillicha, Fried-
richa Gogartena � otworzy³o furtkê dla procesu sekularyzacji i rozwoju wspó³czesnych
spo³eczeñstw, cechuj¹cych siê autonomi¹ podmiotu wobec instytucji religijnych. Warto
wskazaæ, ¿e koncepcja pañstwa i cz³owieka Andrzeja Frycza Modrzewskiego oparta
m.in. na pismach Melanchtona wynika³a z rozró¿nienia dwóch porz¹dków: doczesnego,
zale¿nego od cz³owieka odpowiedzialnego za jego kszta³t � oraz eschatologicznego, który
przynale¿a³ tylko do Boga. To rozró¿nienie leg³o u �róde³ etyki protestanckiej i zosta³o
tak¿e zaakceptowane przez humanistów � podzielaj¹cych ten wymiar my�li protestantów.

Wydawane i t³umaczone pisma Osiandra, Brentiusa, zawieraj¹ce j¹dro protestanckiej
doktryny usprawiedliwienia, oddzia³ywa³y na parenetyczne pi�miennictwo rodzime, czê-
stokroæ dalekie od teologicznej spekulacji. Zasada �sola fides� uobecnia siê w analizowa-
nym przez badaczkê dziele Jana Seklucjana Pociecha przeciw rozpaczy. Pisarz protestanc-
ki rozprawia siê z sakramentem spowiedzi i z zewnêtrznymi praktykami pokutnymi. Wia-
ra w Chrystusa ukrzy¿owanego (zgodnie z zaakcentowan¹ w kancjona³ach theologiae crucis)
staje siê podstaw¹ ufno�ci i nadziei na zbawienie. Antidotum na zw¹tpienie i rozpacz jest
tak¿e zasada �sola gratia� wyeksponowana w pierwszej ksiêdze O grzechu pierworod-
nym, o wolnej woli cz³owieka, o opatrzno�ci i predestynacji Frycza Modrzewskiego. Uka-
zuje on dzieje biskupa Jana Drohojewskiego, który in articulo mortis wyznaje przed Bo-
giem swe winy i brak zas³ug. Te dwa przyk³ady wplecione w parenezê nie wyczerpuj¹,
oczywi�cie, literackich inkarnacji zasad �sola fides� i �sola gratia�. Autorka recenzowa-
nej ksi¹¿ki niewiele uwagi po�wiêca dzie³om Reja, które zosta³y ju¿ omówione, nie bada
te¿ pod tym k¹tem kancjona³ów, co uczyni³a wcze�niej Alina Nowicka Je¿owa. Praca Ka-
tarzyny Meller przynosi wiele nowych i istotnych ustaleñ. Badaczka nie powtarza bowiem
s¹dów poprzedników, nie przywo³uje tekstów powszechnie znanych, koncentruje siê na
tych w¹tkach tematycznych, które, jak dot¹d, nie zosta³y omówione.

Przy lekturze ksi¹¿ki pewien niedosyt pozostawia brak indeksu. Mimo obszernej bazy
�ród³owej i wyzyskanej literatury zastanawiaj¹ tak¿e jedynie nieliczne odwo³ania do pism
Lutra, Kalwina, Melanchtona. Autorka siêgnê³a tylko raz do tekstu O wolno�ci chrze�ci-
jañskiej Lutra (s. 234), raz do monografii Johna Todda (s. 226), pominê³a Naukê religii
chrze�cijañskiej Kalwina i jego doktrynê objawienia � istotn¹ dla katechizmowych opra-
cowañ �fides ex auditu� i �sola scriptora�. W przypisach znajdziemy niewiele odes³añ do
opracowañ z zakresu teologii (np. Stanis³awa Celestyna Napiórkowskiego, Jerzego Mi-
siurka, Manfreda Uglorza). Zabrak³o prac np. Alfonsa Skowronka o mariologii luterañ-
skiej, Zbigniewa Paska o protestanckim etosie pracy, kategorii pewno�ci zbawienia w teo-
logii protestanckiej, Andrzeja A. Napiórkowskiego o usprawiedliwieniu; monografii He-
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iko A. Obermanna o Lutrze i Stanis³awa Piwki o Kalwinie, nie mówi¹c o studiach teolo-
gów protestanckich: Adolfa Harnacka, Paula Tillicha czy Karla Bartha. Oczywi�cie, brak
przyk³adowo wymienionych opracowañ z zakresu teologii nie jest i nie mo¿e byæ zarzu-
tem wobec studium Katarzyny Meller. Wydaje siê, ¿e szersza perspektywa komparaty-
styczna znacznie wzbogaci³aby mo¿liwo�ci interpretacji ró¿norodnych �odcieni� doktry-
ny protestanckiej w polskim pi�miennictwie reformacyjnym.

Ireneusz Szczukowski
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego �
Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz)

A b s t r a c t

The text reviews Katarzyna Meller�s book on the ideological issues in 16th Polish protestant
writers.

E l w i r a  B u s z e w i c z, SARMACKI HORACY I JEGO LIRYKA. IMITACJA �
GATUNEK � STYL. RZECZ O POEZJI MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO.
(Opinie wydawnicze: Roman Mazurkiewicz, Maciej W³odarski). Kraków 2006. Ksiêgar-
nia Akademicka, ss. 422 + 4 wklejki ilustr. �Terminus. Bibliotheca Classica�. Seria 2,
tom 4. Komitet redakcyjny serii: Andrzej Borowski, Albert Gorzowski, Jakub Nied�wied�,
Magdalena Ryszka-Kurczab.

Elwira Buszewicz, co nale¿y zaznaczyæ na samym pocz¹tku, nale¿y do w¹skiego gro-
na polskich neolatynistów, którzy do tej dyscypliny doszli nie z obszaru filologii klasycz-
nej, ale z polonistyki, co powoduje odmienn¹ � chcia³oby siê powiedzieæ: pe³niejsz¹, bo
opart¹ na wszechstronnej i wielopoziomowej znajomo�ci renesansu i baroku � perspekty-
wê analizy tekstów. Jednak w tym gronie zajmuje równie¿ pozycjê wyj¹tkow¹, m.in. ze
wzglêdu na swe ponadprzeciêtne zdolno�ci jêzykowe, dziêki którym jej lektura i analiza
tekstu ³aciñskiego jest zdecydowanie bogatsza ni¿ w wypadku innych badaczy. Jak wyka-
¿ê dalej, znajomo�æ ³aciny to u autorki ksi¹¿ki znajomo�æ funkcjonalna, co wiêcej � znajo-
mo�æ t³umacza, która sprawia, ¿e czytelnik jej rozpraw nie ma w¹tpliwo�ci co do tego, i¿
analizowane wiersze s¹ rozumiane nie tylko poprawnie, ale równie¿ z wyczuciem stylu.
S¹dziæ mo¿na, ¿e jej lektura oraz rozumienie owych utworów s¹ maksymalnie zbli¿one do
tego, co by³o udzia³em odbiorców wspó³czesnych pisarzom stanowi¹cym przedmiot jej
zainteresowañ.

Widaæ to doskonale przy okazji wyboru poezji Sarbiewskiego 1, który jest niew¹tpli-
wie najdonio�lejszym osi¹gniêciem translatorskim Buszewicz i obejmuje ponad trzeci¹
czê�æ zbioru Lyricorum. Dodam, ¿e problemowi przek³adów poetyckich tekstów nowo³a-
ciñskich po�wiêci³a ona osobne studium. Wa¿ne jest to, ¿e t³umaczka imituje, na ile to jest
mo¿liwe, strukturê wiersza i jego metrykê. Translacja jest klarowna, pisana wspó³czesnym
nam jêzykiem, acz efekt obco�ci dawnego tekstu zostaje osi¹gniêty. Nie ma tu jednak
bariery �wczorajszego� jêzyka, jaka powstaje podczas lektury przek³adu Tadeusza Kary-
³owskiego. T³umaczce udaje siê tak¿e naprawiæ miejsca tekstu, których znaczenie zaciem-
ni³ jej poprzednik. Szczê�liwie Buszewicz nie próbuje konstruowaæ hipotetycznego jêzyka
polskiego Sarbiewskiego. Przek³ad ten jest cenny tak¿e z innego powodu: tylko t³uma-
cz¹c, tylko sprawdzaj¹c znaczenia s³ów i zdañ mo¿na zadaæ sobie liczne pytania o sens
tekstu, które zostan¹ postawione w rozprawie Sarmacki Horacy. Ju¿ tu podkre�lê, ¿e praca

1 M. K. S a r b i e w s k i, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta / Ziemskie pielgrzymowa-
nie. Wiersze wybrane. Prze³. E. B u s z e w i c z. Kraków 2003.


