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D a r i u s z C h e m p e r e k, POEZJA JANA GAWIÑSKIEGO I KULTURA
LITERACKA DRUGIEJ PO£OWY XVII WIEKU. (Recenzent: Jacek Sokolski). Lublin
2005. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, ss. 418 + 8 wklejek ilustr.
Jan z Wielomowic Gawiñski by³ niezwykle p³odnym autorem, którego twórczoæ pozostaje raczej ma³o znana. Ciesz¹ca siê zas³u¿on¹ s³aw¹ synteza Czes³awa Hernasa pt.
Barok (wyd. 1: 1973) nie powiêca mu nawet wzmianki, choæ przecie¿ liczni inni pisarze
minorum gentium (do których niew¹tpliwie zaliczyæ wypada Gawiñskiego) s¹ w niej jako reprezentowani. Niew¹tpliw¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy jest to, ¿e tylko czêæ
spucizny owego pisarza zosta³a udostêpniona badaczom w dalekich od poprawnoci XIX-wiecznych edycjach 1, a pierwszy monografista Gawiñskiego  Leszek Maria Dziama 
przed 100 laty oceni³ swego bohatera jako literack¹ miernotê 2. Wniosek, ¿e zas³u¿y³ on
sobie na tak surowe, wartociuj¹ce oceny (a w ich niejako konsekwencji na przemilczenie
u Hernasa), traktowaæ trzeba jako chybiony, o czym przekonuje wydana przed trzema laty
ksi¹¿ka Dariusza Chemperka, bêd¹ca monografi¹ owego XVII-wiecznego poety.
Studia nad twórczoci¹ niektórych drugorzêdnych pisarzy staropolskich uznaæ nale¿y
za wyj¹tkowo szczêliwe przedsiêwziêcie naukowe. Pewne niedostatki literackie ich spucizny, stanowi¹ce najwiêkszy mankament dla zwolenników badañ nad formami poetyckimi i jêzykiem artystycznym, rekompensuje bowiem czêsto osobliwa lub po prostu ciekawa tematyka owych tekstów, która s³u¿yæ mo¿e szerszej rekonstrukcji zakresu wiedzy
i wyobrani dawnych autorów oraz ich ówczesnych odbiorców. W tej w³anie perspektywie ksi¹¿ka Chemperka, daj¹ca erudycyjne komentarze do nies³ychanie licznych i ró¿norodnych utworów Gawiñskiego, pe³na szczegó³owych uwag umieszczaj¹cych tê twórczoæ
w kontekcie kultury drugiej po³owy XVII wieku (nie tylko zreszt¹ literackiej), jest wysoce pouczaj¹c¹ lektur¹.
Wród omówionych w ksi¹¿ce dzie³ Gawiñskiego warto zatem najpierw wskazaæ kilka szczególnie interesuj¹cych ze wzglêdu na tematykê w³anie. Pierwsze z nich  Clipaeus Christianitatis, to jest tarcz chrzecijañstwa  reprezentuje nurt literatury antytureckiej. Ten ³aciñsko-polski zbiorek, powsta³y w latach 16801681, jest kompilacj¹ ró¿nych
obiegowych myli i stanowi swego rodzaju antologiê tekstów politycznych wykorzystywanych w turcykach. Tytu³ utworu, bêd¹cy nawi¹zaniem do herbu polskiego króla, odsy³a
jednoczenie do rzeczywicie istniej¹cej  odnalezionej cudownie w katedrze krakowskiej  tarczy 3, której zdobienia (przedstawiaj¹ce bitwê cesarza Konstantyna z Maksencjuszem z 312 r.) pe³ni¹ tu rolê wró¿ebn¹ i s¹ pretekstem do przywo³ania innych pism
wieszczych oraz mobilizuj¹cych do walki z wrogami Krzy¿a. Znalaz³ siê wród owych
pism obszerny utwór samego Gawiñskiego, pt. Ekscytarz, albo tararum na Turczyna, w którym Chemperek dostrzega wiele literackich zapo¿yczeñ, dowodz¹cych wysokiej kultury
i erudycji tego XVII-wiecznego poety 4.
Inny osobliwy utwór  Fortuna, albo szczêcie  zachowa³ siê do naszych czasów
tylko w unikatowym druku z drugiej edycji  z 1744 roku. Przyczyn tego stanu rzeczy
nale¿y szukaæ w popularnoci owego tekstu, który w wydaniu pierwszym uleg³ prawie
doszczêtnemu zaczytaniu. By³ to bowiem druk u¿ytkowy, tzw. sortilegium, s³u¿¹ce rozrywce i przepowiadaniu przysz³oci. Sposób korzystania z tego rodzaju ksi¹¿eczki wi¹za³
siê z rzucaniem koæmi do gry i z przechodzeniem przez odpowiednie czêci tekstu  od
1
Poezje Jana z Wielomowic Gawiñskiego. Wyd. ¯. P a u l i. Lwów 1843.  J. G a w i ñ s k i,
Pisma pozosta³e. Wyd. W. S e r e d y ñ s k i. Archiwum do Dziejów Literatury i Owiaty w Polsce
t. 2 (1882).
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L. M. D z i a m a, Jan z Wielomowic Gawiñski. Studium literackie. Kraków 1905, s. 146.
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Mo¿na j¹ ogl¹daæ w Muzeum Czartoryskich w Krakowie.
4
Autor omawianej monografii dokona³ edycji tego wydobytego z rêkopisu dzie³ka: J. G aw i ñ s k i, Clipaeus Christianitatis, to jest tarcz chrzecijañstwa. Oprac. D. C h e m p e r e k,
W. W a l e c k i. Kraków 2003.
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pytañ do odpowiedzi. Na te ostatnie sk³ada siê obszerny zbiór tetrastychów, stosownie
uszeregowanych i podporz¹dkowanych 12 Sybillom, wypowiadaj¹cym siê wieszczo
w mniej lub bardziej powa¿nych kwestiach. Pomys³ u³o¿enia takiego utworu nie pochodzi³, oczywicie, od Gawiñskiego  wzorowa³ siê on na starszej, wydanej pierwotnie
w 1531 r. Fortunie Stanis³awa G¹siorka 5, a sama idea ró¿nych sortilegiów znana by³a w ca³ej
Europie.
Trzecim dzie³em godnym tu wymienienia jest wydobyty z rêkopisu poemacik pt. Nagrobek, albo mowa ostatnia umieraj¹cej przez miecz Jadwigi z Kolbuszowa w Lublinie,
Anno 1681. Ten funeralny utwór Gawiñski u³o¿y³ jako przedmiertn¹ mowê wyg³oszon¹
przez bohaterkê  ch³opkê z Kolbuszowej, skazan¹ za krzywoprzysiêstwo (podawa³a siê
za ksiê¿n¹) i za posiadanie kilku mê¿ów jednoczenie. Jej ¿yciowe sukcesy wi¹za³y siê
z uprawianiem zawodu kurtyzany, dziêki któremu zyska³a znaczenie u wielu dostojników
Europy oraz dost¹pi³a sui generis stanowej nobilitacji. Nagrobek skupia siê na fenomenie awansu plebejskiej bohaterki i na jej upadku, przedstawiaj¹c refleksje o losie i ¿yciu
cz³owieka, które skazana kobieta wypowiada w poemacie w sposób erudycyjny i wyrafinowany 6.
G³ówny akcent po³o¿ony zosta³ w monografii na omówienie kultury literackiej Gawiñskiego. Chemperek wskazuje parafrazy emulacyjne wierszy klasyków (zarówno polskich, jak i obcych  staro¿ytnych i nowszych) oraz powiêca wiele miejsca filologicznym
ustaleniom w³aciwej postaci tekstów, znanych g³ównie z autorskiego rêkopisu. Rozprawia siê ze stawianym poecie zarzutem wtórnoci, badaj¹c jego praktyki imitacyjne jako
przejaw dialogu z wczeniejszymi twórcami i wiadectwo kultury literackiej tamtej epoki.
Ukazuje go jako uczestnika obiegu literackiego oraz cz³onka krêgu pisarzy ma³opolskich
(wród których do najs³awniejszych nale¿¹ Wac³aw Potocki i kolega Gawiñskiego  Wespazjan Kochowski). Autor recenzowanej ksi¹¿ki pisze: Formu³a monografii potwierdza
zasadnoæ u¿ycia takich narzêdzi i metod, jak analiza historycznoliteracka, filologiczna,
komparatystyczna. Uzasadnia koniecznoæ ³¹czenia problematyki literackiej, estetycznej
z histori¹, histori¹ idei. Pragniemy wiêc w tej pracy pochyliæ siê nad dzie³em literackim:
jego stylem, kontekstem, z ca³¹ wiadomoci¹ s³u¿ebnej wobec niego roli historyka literatury. St¹d przyjête za³o¿enie rozpatrywania problemów literackich za pomoc¹ siatki pojêæ teoretycznoliterackich w³aciwych tej epoce. W lad za przyjêciem instrumentarium
retorycznego idzie zakrelenie horyzontu ideowego, estetycznego do granic (erudycyjnych, lekturowych, mentalnych) wyznaczonych czasem i miejscem, w którym ¿y³ poeta
(s. 1718).
Po gruntownym zestawieniu we Wstêpie stanu badañ i drobniejszych studiów nad fragmentami pisarstwa Gawiñskiego, z których autorami Chemperek w dalszej czêci pracy
rzeczowo polemizuje, rozdzia³ I omawia problemy biografii poety. Czêæ zasadnicz¹ ksi¹¿ki
podporz¹dkowano rodzajom jego aktywnoci literackiej b¹d poszczególnym dzie³om. Tak
wiêc rozdzia³ II skupia siê na twórczoci okolicznociowej i wyst¹pieniach panegirycznych. W rozdziale III przedstawiono Pieni  zbiór zachowanych w rêkopisie 42 liryków,
ujawniaj¹cych ró¿norodnoæ tematów i nastrojów 7. W nurcie osobistym wyró¿niono utwory
metapoetyckie, filozoficzne, religijne i mi³osne (gdzie Gawiñski porusza siê raczej po utartych szlakach poezji refleksyjnej), za to w nurcie obywatelskim Pieni znajdujemy cieka5
O dzie³ku tym zob. H. K a p e ³ u , Stanis³aw z Bochnie, kleryka królewski. Wroc³aw 1964.
O wykorzystywaniu za tego typu tekstów w utworach literackich  zob. J. S o k o l s k i, Sybilla
prorokuje... O fraszce Do Stanis³awa (I, 63) Jana Kochanowskiego. Pamiêtnik Literacki 1999,
z. 3.
6
Utwór ten ukaza³ siê drukiem w wydaniu: Z ch³opki ksiê¿na. Historia wielkiej mistyfikacji
z XVII wieku. [...]. Oprac., wstêp, objanienia D. C h e m p e r e k. Lublin 2000.
7
Do ksi¹¿ki do³¹czono aneks  tabelê, która zestawia similia wystêpuj¹ce w Pieniach.
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we novum pozostaj¹ce w zwi¹zku z urzêdnicz¹ profesj¹ autora  temat korupcji, z ciekawym wykorzystaniem Seneki dla obrony idei w³aciwie skierowanej ³apówki. Rozdzia³ IV
prezentuje rozwa¿ania o dialogu personifikowanych Rozkoszy i Cnoty pt. Herkules na
dwoistej drodze [...], kompilatorskim dziele moralistycznym przemawiaj¹cym w uczony
sposób g³osami kilkudziesiêciu pisarzy-autorytetów. Rozdzia³ V dotyczy wspomnianego
ju¿ tu dzie³a Clipaeus Christianitatis, to jest tarcz chrzecijañstwa, które zaprezentowano
jako eksperyment literacki. Rozdzia³ VI powiêcono obszernemu zbiorowi epigramatów
pt. Dworzanki, z których czêæ zosta³a wydana drukiem w r. 1664, czêæ za zachowa³a siê
w rêkopisie. Po doæ skomplikowanych filologicznych rachunkach Chemperek doliczy³
siê w sumie ponad 700 utworów, omówi³ ich program poetycki, typologiê, ród³a oraz
wzory, szczególn¹ uwagê powiêcaj¹c wirtuozerii autora ujawniaj¹cej siê w praktyce uk³adania tzw. wierszy wariacyjnych, czyli cykli fraszek podejmuj¹cych ten sam temat i opatrzonych jednym tytu³em. Rozdzia³ VII prezentuje dorobek idylliczny Gawiñskiego  zbiór
12 tekstów pt. Bukolika, albo sielanki nowe polskie, pe³nych erudycyjnych nawi¹zañ do
tradycji tego gatunku (g³ównie do Teokryta, Wergiliusza i Szymona Szymonowica), które
Chemperek dok³adnie omawia w niespiesznych analizach poszczególnych utworów.
Tematem rozdzia³u VIII jest cykl wierszy funeralnych, zawieraj¹cy literackie nagrobki
powiêcone ludziom i zwierzêtom. Maj¹ one czêciej ludyczny ni¿ refleksyjny cel i nie
stroni¹ od grubych ¿artów oraz epatowania motywami skatologicznymi. Rozdzia³ IX przedstawia wzmiankowane ju¿ sortilegium pt. Fortuna, albo szczêcie, umieszczaj¹c to dzie³ko w krêgu kultury popularnej. W rozdziale X omówiono poemat rozwijaj¹cy ideê szczêliwej egzystencji w zgodzie z rytmem przyrody, zatytu³owany Miesiêcy dwunastu z swoich okolicznoci opisanie, w którym Chemperek dostrzega klasycyzuj¹c¹ postawê autora.
Ostatni rozdzia³ ukazuje stosunek pisarstwa Gawiñskiego do tradycji literackiej Jana Kochanowskiego i w ogóle umieszcza je w szerszej perspektywie recepcji wzorców poezji
tego wybitnego humanisty w drugiej po³owie XVII wieku.
Przedstawiona w takim porz¹dku twórczoæ Gawiñskiego pozwala badaczowi wskazaæ ró¿ne jej oblicza  estetykê barokow¹, elementy znamienne dla klasycyzmu, a nawet
pewne zapowiedzi rokoka. Chemperek nie stroni przy tym od tak szczegó³owych analiz,
jakby zamierza³ wyeliminowaæ zasadnoæ podjêcia kolejnych badañ nad Gawiñskim nie
tylko przez kolejnych 100, ale i 200 lat. Wiedzie to, oczywicie, do rozdêcia rozmiarów
pracy, ale sposób prowadzenia jej narracji sprawia, ¿e tok wywodu jest dla odbiorcy klarowny, a przyjemnoæ poznawania coraz to nowych rzeczy  spora (co uznaæ nale¿y za
sukces ksi¹¿ki naukowej). Odnajdywanie w niej informacji u³atwia do³¹czony indeks, a zorientowaæ siê w rozleg³oci wyzyskanego materia³u (zw³aszcza tego, który pos³u¿y³ do
rozwa¿añ nad kultur¹ literack¹ drugiej po³owy XVII wieku) pomaga obszerna bibliografia.
Dodajmy na koniec, ¿e zainteresowanie utworami Gawiñskiego ronie i ³¹czy siê z ogóln¹ tendencj¹ rozszerzania dostêpu do nowoczesnych edycji tych polskich tekstów dawnych, które czêsto klasyfikowane bywaj¹ jako literatura drugiego rzêdu. W przypisach
odnotowa³em ju¿ istnienie nowych wydañ dwóch dzie³ek Gawiñskiego; niedawno ukaza³o siê kolejne: Dworzanki, albo epigrammata polskie (w opracowaniu Jacka G³a¿ewskiego), a ju¿ nied³ugo ujrzeæ mamy Sielanki (w opracowaniu Ewy Rot).
Jerzy Kroczak

(Uniwersytet Wroc³awski 
University of Wroc³aw)

Abstract
The text concerns the book on the baroque poet Jan Gawiñski. A rich and multifarious literary
creativity of the writer has recently been monographed by Dariusz Chemperek. The review presents
the composition and the contents of the book.

