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LAS  U  WAC£AWA  POTOCKIEGO

MIÊDZY  NATUR¥  A  KULTUR¥

Wac³aw Potocki nale¿y do twórców, których uwa¿a siê za typowych przedsta-
wicieli stanu i epoki. Nie przypadkiem wiêc w³a�nie z jego spu�cizny pochodzi znacz-
na czê�æ egzemplifikacji ubarwiaj¹cych wywody XX-wiecznych historyków kultu-
ry na temat obyczajów panuj¹cych w Rzeczypospolitej w okresie baroku. Podobnie
dzieje siê np. w antologii W³adys³awa Dynaka Poezja i ³owy, zawieraj¹cej teksty
niemal 150 polskich (lub z Polsk¹ zwi¹zanych) autorów 1. Wierszy Potockiego jest
tam najwiêcej, bo a¿ 22. Mog³oby to wywo³aæ wra¿enie, ¿e XVII-wiecznego pisarza
nale¿y uznaæ za twórcê najchêtniej podejmuj¹cego tematykê zwi¹zan¹ z lasem. Nie
do koñca jest to prawda. Utwory zamieszczone we wspomnianej antologii nie za-
wsze jako t³o poczynañ my�liwych maj¹ kniejê, bo opisani w nich ³owcy równie
czêsto tropi¹ i goni¹ zwierzynê na polu. Tak samo nie powinien myliæ fakt, i¿ niemal
w 250 tekstach Pana z Potoka bór czy gaj to istotny element �wiata przedstawione-
go, bo do�æ przypomnieæ, ¿e autor Moraliów stworzy³ oko³o 6000 krótszych i d³u¿-
szych dzie³ (a s¹ w�ród nich tak obszerne, jak epos Transakcyja wojny chocimskiej),
dziwne wiêc by³oby, gdyby zapomnia³ o tym bardzo wa¿nym typie pejza¿u 2.

Pomimo przedstawionych tu zastrze¿eñ trzeba jednak wyra�nie zaznaczyæ, ¿e
Potocki zaliczany jest z pewno�ci¹ do grona twórców, którzy najpe³niej ukazuj¹
czytelnikom, jak wa¿n¹ funkcjê pe³ni³a przestrzeñ le�na w �wiadomo�ci polskie-
go szlachcica. Objawia³o siê to równie¿ w jêzyku, m.in. w licznych przys³owiach.
W paremiografii polskiej wystêpuje przecie¿ sporo powiedzeñ i zwrotów odno-
sz¹cych siê do lasu. I w³a�nie wiersze Wac³awa Potockiego stanowi¹ wrêcz nie-
ocenion¹ pomoc w wyja�nianiu sensu owych przys³ów oraz w rekonstruowaniu
sposobu metaforyzacji zachowañ my�liwych czy drwali. Maj¹c w pamiêci sk³on-
no�æ tego autora do w³¹czania w swoje teksty gotowych (choæ czasem te¿ i prze-
kszta³canych) formu³ frazeologicznych, nie nale¿y dziwiæ siê znajdowanym u nie-
go takim przys³owiom, jak: �Im dalej w las, tym wiêcej drzew� czy �Woziæ drwa
do lasu� 3.

1 Poezja i ³owy. Antologia. Wybór i oprac. W. D y n a k. Wroc³aw 1994.
2 Nieco zaskakuj¹ca mo¿e okazaæ siê konstatacja, ¿e w twórczo�ci Potockiego najczêstsze s¹

motywy akwatyczne � sugerowa³aby, i¿  pisarz mieszka³ na wyspie lub w�ród jezior czy tp.
3 Zob. W. D y n a k, £owy, ³owcy i zwierzyna w przys³owiach polskich. Wroc³aw 1993.
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Twórca Pocztu herbów to wspania³y obserwator XVII-wiecznej obyczajowo-
�ci. Nie powinno wiêc zaskakiwaæ, i¿ opisuj¹c wspó³czesn¹ rzeczywisto�æ do-
strzega³ m.in., ¿e ziemianin to nie tylko czerpi¹cy dochody z uprawy roli w³a�ci-
ciel pól i ³¹k, ale te¿ posiadacz stawów, sadów i � co wa¿ne � lasów:

³owiectwo stanowi³o przez wieki integralny sk³adnik ziemiañskiej ekonomiki, ziemiañskiego
stylu ¿ycia w okresie pokoju, godnej formy utrzymywania sprawno�ci fizycznej, wreszcie apro-
bowanego modelu wychowawczego m³odzie¿y mêskiej 4.

Patrzy³ na las przede wszystkim oczyma gospodarza, st¹d tak wyra�ne u niego
podkre�lanie licznych korzy�ci p³yn¹cych z u¿ytkowania kniei czy gaju 5. Wiedzê
na ten temat czerpa³ z ¿ycia, ale równie¿ z tekstów artystycznych o proweniencji
tak antycznej, jak i nowo¿ytnej (tu nale¿y wyró¿niæ zw³aszcza utwory wchodz¹ce
w sk³ad tzw. literatury ziemiañskiej 6). Potocki, bardzo chêtnie odwo³uj¹cy siê do
tradycji, mia³ �wiadomo�æ, ¿e pisz¹c o lesie mo¿e siêgaæ po dzie³a innych twór-
ców przedstawiaj¹cych ów motyw 7 � zaufanie do tych¿e wzorców wzmaga³o do-
�wiadczenie ¿yciowe szlachcica-gospodarza.

Najistotniejsza w�ród korzy�ci czerpanych z lasu by³a, rzecz jasna, mo¿liwo�æ
zaopatrzenia siê w to, co da siê upolowaæ. Tak uzupe³niano zasoby spi¿arni
w miêso zabitej zwierzyny, by potem móc spo¿ywaæ je podczas biesiad. Polowano
te¿, by zdobywaæ futra. S³u¿y³y one nie tylko jako elementy ubioru czy ozdoba
szlacheckiego dworku. Futra pomaga³y bowiem w budowaniu ca³ego systemu oznak
pozwalaj¹cych hierarchizowaæ spo³eczeñstwo.

�Lis� i �soból� to obrazowy odpowiednik konfliktowego, ale wewn¹trzstanowego uk³a-
du: �ubogi szlachcic � wielmo¿a�; �baran� i �tchórz� � to z kolei analogiczny uk³ad wewn¹trz
stanu nieszlacheckiego 8.

W kniejach ros³y równie¿ liczne zio³a bêd¹ce jednym z podstawowych sk³ad-
ników ówczesnych medykamentów � Potocki zreszt¹ zauwa¿a, i¿ ich stosowanie
wymaga sporej wiedzy:

Zdybiesz ³anuszkê, uszczkni; daleko szmer z lichem
Mijaj, ma rada, szaleæ nie chceszli opichem,
Bo kto siê na czym nie zna, tego niech nie li�nie:
Dobry jest w¹¿ dryjakwi, dobry i truci�nie. [OF-1 13] 9

4 Ibidem, s. 8�9.
5 Na temat przemian w postrzeganiu roli my�listwa zob. A. S a m s o n o w i c z, £owiectwo

w Polsce Piastów i Jagiellonów. Wroc³aw 1991.
6 O po¿ytkach p³yn¹cych z eksploatacji lasu mówi wiele tekstów zawartych w: Staropolska

poezja ziemiañska. Antologia. Oprac. J. S. G r u c h a ³ a, S. G r z e s z c z u k. Warszawa 1988.
7 Na ten aspekt dorobku Potockiego wskazuje m.in. J. M a l i c k i  (S³owa i rzeczy. Twórczo�æ

Wac³awa Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej. Katowice 1980).
8 Ibidem, s. 151.
9 Utwory W. P o t o c k i e g o  pochodz¹ z nastêpuj¹cych wydañ, dla których zastosowano skróty

(pojawiaj¹ca siê po ³¹czniku liczba wskazuje tom lub czê�æ, dalsze za� � stronice): Dz = Dzie³a.
Oprac. L. K u k u l s k i. Wstêp B. O t w i n o w s k a. T. 1. Warszawa 1987; M = Moralia. (1688).
Wyd. T. G r a b o w s k i, J. £ o �. T. 1�3. Kraków 1915, 1916, 1918. BPP 69, 72, 73; OF = Ogród
fraszek. Wyd. A. B r ü c k n e r. T. 1. Lwów 1907; OH = Odjemek od Herbów szlacheckich. Z rêko-
pisów [...] odczytali, wstêpem i komentarzami opatrzyli M. £ u k a s i e w i c z, Z. P e n t e k. Po-
znañ 1997; P = Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Kraków
1696; W = Wojna chocimska. Wyd. A. B r ü c k n e r. Kraków 1924. BN I, 19. Ponadto czerpano z edy-
cji: Tr = J. T. T r e m b e c k i, Wirydarz poetycki. Wyd. A. B r ü c k n e r. T. 2. Lwów 1911.
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Owa wiedza w du¿ej czê�ci opiera³a siê na nieracjonalnych przes³ankach, nie-
raz wynikaj¹cych z bezkrytycznej wiary w informacje podawane przez �physiolo-
gusy�, co po�wiadczaj¹ równie¿ staropolskie ksiêgi o my�listwie 10. �ród³a owych
opinii by³y jednak ró¿norodne, niema³e znaczenie mia³a m.in. obserwacja le�nych
zwierz¹t (np.: �Same jelenie nauczy³y nas o zaletach lebiodki, to jest ziela, które
zjadaj¹, kiedy s¹ ranione. Dziêki swym przymiotom ziele to usuwa z ich cia³a
strza³ê i zabli�nia ranê� 11).

To nie wszystkie korzy�ci, jakie dostrzeg³ Potocki w posiadaniu i eksploato-
waniu lasu. Wiele razy sygnalizowa³ jeszcze jedn¹ � przyjemno�æ 12. Wspomnia³
o niej np. w wierszu Pijany a dzieciê prawdê powie:

Maj¹c czas i pogodê, z obopolnej zmowy,
Z ogranicznym s¹siadem wyjecha³em w ³owy,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
Które skoro nam w lubej krotofili min¹,
Skoro woz na³o¿ymy ptastwem i zwierzyn¹,
Powracamy do domu. [OF-2 261]

£ukasz Opaliñski (jako jeden z wielu twórców podejmuj¹cych temat) po-
twierdza tê opiniê s³owami: �Z przyjemno�ci¹ zajmujemy siê my�listwem, które
odpowiadaj¹c stanowi wolno urodzonego cz³owieka i sprawiaj¹c zadowolenie,
jest stale przez nas uprawiane� 13. �Krotofila� nie wynika³a jednak (i to nale¿y
mocno podkre�liæ) tylko z okazji obcowania z natur¹. Przyroda musia³a byæ przede
wszystkim po¿yteczna. Trzeba zatem przypomnieæ, ¿e Potocki patrzy³ na bór
zasadniczo nie z perspektywy estety, ale szlachcica, któremu zale¿y na uzyski-
waniu profitów z eksploatacji terenów le�nych (taka postawa by³a wówczas ty-
powa). Najdosadniej wyrazi³ ów pogl¹d w utworze Nierych³o to uwre, czego
w domu nie masz:

 [...] bez sieci i ogarów knieja
 Oczy cieszy, gêby nic. Bez skutku nadzieja. [M-3 385]

Takie postrzeganie natury sprawi³o, i¿ wiêkszo�æ tekstów dotyczy praktyczne-
go wykorzystania lasu, czyli np. polowañ. Potocki podaje stosunkowo dok³adne
opisy sposobu prowadzenia ³owów w zale¿no�ci od tego, gdzie i jak¹ zwierzynê
pragn¹ zdobyæ my�liwi. W kniei najwiêksz¹ pomoc¹ by³y ogary i ewentualnie
charty oraz wy¿³y (M-2 198). Czêsto (zw³aszcza w terenie odkrytym) pos³ugiwa-
no siê w XVII stuleciu tak¿e ptactwem, co wi¹zaæ nale¿y m.in. z niedoskona³o�ci¹
u¿ywanej wtedy broni palnej. Jej unowocze�nienie przyczyni³o siê (obok powszech-
nie panuj¹cej opinii o nieop³acalno�ci polowañ z or³ami, soko³ami czy jastrzêbia-
mi) do zaniechania tego typu ³owów. Za czasów Potockiego by³o jednak wci¹¿
popularne hodowanie ptactwa drapie¿nego, przy czym koszty utrzymania go wska-

10 Zob. np. J. K. H a u r, Sk³ad, abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiañskiej.
W zb.: Staropolskie ksiêgi o my�listwie.  Oprac. W. D y n a k,  J. S o k o l s k i. Wroc³aw 2001,
s. 133.

11 B. L a t i n i, Skarbiec wiedzy. Prze³. i oprac. M. F r a n k o w s k a - Te r l e c k a, T. G i e r-
m a k - Z i e l i ñ s k a. Warszawa 1992, s. 191.

12 Zob. A. S a m s o n o w i c z, £owy � praca, zabawa, obyczaj. W zb.: Cz³owiek i przyroda
w �redniowieczu i we wczesnym okresie nowo¿ytnym. Warszawa 2000, s. 146.

13 £. O p a l i ñ s k i, Obrona Polski. W zb.: Staropolska poezja ziemiañska, s. 265.
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zywa³y na konieczno�æ zachowania �rodków ostro¿no�ci przed ewentualn¹ strat¹
(P 118). Dostrzegali to równie¿ inni staropolscy twórcy, np. Kasper Miaskowski:

Nie wzwie my�liwiec, gdy w d³ugu utonie.
I tak harapem chartom swym zostanie,
Kiedy kreditor gry�æ go nie przestanie 14.

W�ród zwierzyny ³ownej pisarz najczê�ciej wymienia³ lisy i wilki, ale przede
wszystkim � zaj¹ce. Zgadza siê to z wiedz¹ na temat wystêpowania dzikich zwierz¹t
w lasach XVII-wiecznej Polski, w której ob³awy na nied�wiedzia czy jelenia stawa-
³y siê ju¿ rzadko�ci¹, co wynika³o m.in. z prowadzenia gospodarki rabunkowej 15.

O polowaniach na grubego zwierza pisa³ wiêc Potocki rzadko. Co istotne, kon-
centrowa³ siê wówczas na u�wiadamianiu czytelnikom licznych niebezpieczeñstw
czyhaj¹cych podczas ³owów. �ci¹gaæ je mia³ na siebie sam my�liwy, m.in. przez
poszukiwanie jeszcze bardziej ni¿ las niesprzyjaj¹cego mu otoczenia. Np. w zwi¹zku
z �dzikimi damami�, tj. kozicami:

Rudolf cesarz o dzikich damach s³ysz¹c, ¿e siê
Tam lêg¹, tam chowaj¹, nie w zwyczajnym lesie:
�Niech kto inszy jelenie i ¿ubry po boru
�ciga � wiêkszego rzecz jest trudniejsza humoru�.
Gdzie, kiedy zapomniawszy z wielkiej chuci, ¿e po
�liskich onych urwiskach konia pu�ci �lepo,
Chc¹c przebiec dwie przesmykiem niewiadomym kozy,
Wpad³ na niedosz³e okiem skarpy i w¹wozy,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Ju¿ i sam nad przepa�ci¹, gdzie siê w drobne k¹ski
Roztrz¹�æ mia³, wisi z cienkiej, niepewnej ga³¹zki,
Kiedy go jeden z dworzan, na sw¹ zgubê oczy
Zamru¿ywszy, uchwyci i �mierci wytroczy. [P 619]

G³ównym powodem niebezpieczeñstwa opisanego w tej relacji by³o zapusz-
czenie siê w �niezwyczajny las�, a wiêc � zbêdne ryzyko. Brawura stanowi³a ce-
chê negatywn¹ w oczach szlachty, która wy¿ej stawia³a zgodn¹ z honorowym eto-
sem rycerskim � przezorno�æ 16. Za inn¹ przyczynê niepowodzeñ my�liwskich uzna-

14 K. M i a s k o w s k i, Zbiór rytmów. Wyd. A. N o w i c k a - J e ¿ o w a. Warszawa 1995, s. 271.
15 Wspomnia³ o niej W. K o c h o w s k i  (Utwory poetyckie. Wybór. Oprac. M. E u s t a c h i e-

w i c z. Wroc³aw 1991, s. 19. BN I 92): �Przepad³ zaj¹c, wygin¹ rodzaje ptasze / Przez takie ob³owy
nasze�. Z. K u c h o w i c z  (Obyczaje staropolskie XVII�XVIII wieku. £ód� 1975, s. 507) zauwa¿a³:
�Poniewa¿ nie istnia³a w tym okresie jakakolwiek ochrona zwierzyny, wiêc w okolicach, które po-
siada³y mniejsze zalesienie, zwierzyna zosta³a ogromnie przetrzebiona. Przyczyni³y siê do tego
nie tylko polowania urz¹dzane przez szlachtê, lecz tak¿e ogromnie rozpowszechnione k³usownic-
two. Na pocz¹tku XVII wieku zaniknê³y wszêdzie tury i ogromnie zmniejszy³a siê ilo�æ ¿ubrów.
Nied�wiedzie, ³osie, dziki, bobry spotyka³o siê ju¿ tylko w wiêkszych puszczach. [...] Je�li chodzi
o sarny, to zosta³y znacznie przetrzebione, a w niektórych okolicach kraju w XVIII stuleciu do-
szczêtnie wytêpione�.

16 Zob. M. K a z a ñ c z u k, Staropolskie legendy herbowe. Wroc³aw 1990, s. 99: �Mêstwo,
je�li przejawia³o siê w formie lekkomy�lnej �mia³o�ci, budzi³o czêsto dezaprobatê�. Owa lekko-
my�lno�æ objawiaæ siê mog³a i na polowaniu, i w czasie bitwy � jak bardzo wielkim problemem
bywa³a, po�wiadczyæ mog¹ wypowiedzi dwóch historiografów. Mianowicie A n o n i m  tzw. G a l l
(Kronika polska. Prze³. R. G r o d e c k i. Oprac. przek³adu, wstêp i przypisy M. P l e z i a. Wroc³aw
1989, s. 102. BN I 59), pisz¹c o m³odym Boles³awie Krzywoustym, zanotowa³: �Przybywaj¹cy tam
wielmo¿e wielce boleli nad strat¹ tylu rycerzy szlachetnego rodu i, choæ z szacunkiem, wytykali
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wano nieuwagê. W kilku tekstach poeta z £u¿nej przedstawi³ polowanie, którego
zakoñczenie potraktowaæ mo¿na jako dos³own¹ egzemplifikacjê przys³owia: �Kto
pod kim do³ki kopie, ten sam w nie wpada�. W Polsce rozpowszechnione by³o
robienie do³ów, do których trafiaæ mia³y � zwiedzione odpowiedni¹ przynêt¹ �
zw³aszcza wilki i nied�wiedzie. Zdarza³o siê jednak, i¿ w pu³apce l¹dowa³ ten, kto
j¹ przygotowa³:

Doje¿d¿aj¹c zaj¹ca i z koniem pospo³u
Do wilczego my�liwy wpad³ s¹siad mój do³u.
Psi w kota, szkapa szyjê i on z³oma³ z szkapy
I tak niespodziewane by³y trzy herapy. [OF-2 272]

Powodem zagro¿enia ¿ycia okazywa³a siê wiêc nie tyle dziko�æ przyrody, co
chêæ jej �ucywilizowania� przez ingerencjê w ukszta³towanie przestrzeni oraz brak
zrozumienia, i¿ teren, w którym ³owca siê znalaz³, wymaga szczególnej uwagi.
Niepowodzenia w ³owach miewa³y, zdaniem Potockiego, równie¿ pod³o¿e inne
ni¿ brak przezorno�ci. Ju¿ od �redniowiecza istnia³ zakaz polowañ w okre�lonych
terminach, np. w niedziele, �wiêta i w okresie ochronnym. Przestrzeganie kalen-
darza ³owieckiego stanowi³o jedn¹ z zasad etosu my�liwego. Regulacje prawne
wspomagane by³y powszechnym prze�wiadczeniem, i¿ �polowanie w niedziele
i �wiêta nieszczê�cie sprowadza³o nieuchronnie�.

W tym przekonaniu, maj¹cym tak¿e swój wyraz przys³owiowy, znajduje swe odzwiercie-
dlenie owa jak¿e dla kultury sarmackiej charakterystyczna symbioza g³êbokiego zabobonu
z ¿arliw¹ religijno�ci¹. [...] Wiarygodnego �wiadectwa dostarcza tu niezawodny zawsze w ta-
kich sytuacjach Potocki, który w utworze Nowy cud w podgorskich krajach w wierszowanej
formie opowiedzia³ niefortunn¹ przygodê poluj¹cego w dzieñ �w. Marcina (11 XI) my�liwego.
Oto rozgniewany Pan Bóg �przetworzy³� niesfornemu ³owcy sarnê w wilka 17.

Autor wiersza wyra�nie zaznacza, i¿ pojawienie siê wilka zamiast sarny to nie
efekt zwyk³ej pomy³ki my�liwego, ale interwencji Boga, który w ten sposób gani³ za
postêpowanie niezgodne z ko�cielno-cywilnymi nakazami prawnymi. Podobne opo-
wie�ci mia³y udowadniaæ, ¿e Stwórca widzi grzesznika wszêdzie, tak¿e w lesie 18.

Z krótkiego przegl¹du tekstów Wac³awa Potockiego widaæ, ¿e nie nale¿a³ on
do bezkrytycznych entuzjastów zdobywania dóbr dostarczanych przez las 19. Nie
oznacza to jednak, i¿ by³ przeciwnikiem ³owiectwa. Dostrzega³ jego dobre strony,
i to nie tylko z punktu widzenia korzy�ci materialnych. Polowanie do pewnego

Boles³awowi jego lekkomy�ln¹ odwagê�. Z kolei M i s t r z  W i n c e n t y  K a d ³ u b e k  (Kronika
polska. Prze³. i oprac. B. K ü r b i s. Wroc³aw 2003, s. 213), opowiadaj¹c o zwyciêstwach militar-
nych Kazimierza Sprawiedliwego, pozwoli³ sobie na komentarz: �Zdumiewaj¹ca wprost odwaga,
¿ebym nie powiedzia³ lekkomy�lno�æ!�.

17 D y n a k, op. cit., s. 32.
18 H a u r (op. cit., s. 105) o naruszaniu obyczajów odnosz¹cych siê do czasu, w którym wolno

by³o znale�æ siê w lesie, pisa³ tak: �Dwie lecie temu sta³ siê takowy casus w górach; w Niedzielê
Kwietn¹ wybra³o siê kilka dziewek na smardze abo grzyby do lasu, ledwo tam szukaæ i rwaæ poczê³y,
ali�ci siê jakie� pokaza³y widmy w postaci niezwyczajnych wilków, z ogromnym wyciem; jedna
z nich z tego strachu umar³a, druga z æwieræ roku na ³ó¿ku przyle¿a³a i zaledwie do siebie przysz³a.
Jest wiele innych przyk³adów osobliwych, jednak dosyæ o tym tu na przestrogê: a przeto czciæ �wiêta
potrzeba�.

19 Objawem zdroworozs¹dkowego podej�cia do polowañ s¹ liczne w tekstach Potockiego uwa-
gi na temat wielkich kosztów ponoszonych na utrzymanie psiarni i ptactwa my�liwskiego � by³a to
zreszt¹ opinia rozpowszechniona w�ród szlachty.
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stopnia przypomina³o mu wojnê i by³o swoistym substytutem zbrojnej walki 20.
Nie przypadkiem przecie¿ ju¿ Gall Anonim, opisuj¹c dzieje m³odego Boles³a-
wa Krzywoustego, ukaza³ go równie¿ w momencie ³owów (niezamierzonych
zreszt¹):

Wiele móg³bym pisaæ o odwadze tego ch³opca [...]. Pewnego razu Marsowe dzieciê, siedz¹c
w lesie przy �niadaniu, ujrza³o ogromnego dzika, przechodz¹cego i chowaj¹cego siê w gêstwinê
le�n¹; natychmiast zerwa³ siê od sto³u, pochwyci³ oszczep i popêdzi³ za nim, atakuj¹c zuchwale
sam jeden, nawet bez psa [...], i dzika zabi³. [...] Nie zamilczê te¿ o innym jego dzieciêcym czynie
[...]. Ten¿e ch³opiec, wêdruj¹c z kilkoma towarzyszami po lesie, [...] zobaczy³, jak olbrzymi nie-
d�wied� zabawia³ siê z nied�wiedzic¹. Ujrzawszy to, natychmiast kaza³ siê innym zatrzymaæ,
a sam zjecha³ na równinê i bez trwogi zbli¿y³ siê do krwio¿erczych bestyj; kiedy za� nied�wied�
zwróci³ siê przeciw niemu z podniesionymi ³apami, przebi³ go oszczepem 21.

Przedstawione tu wyczyny poprzedza³y wielkie zwyciêstwa syna Hermana,
by³y do nich swoistym wstêpem.

W tej quasi-wojnie udzia³ braæ powinien, wed³ug ³u¿eñskiego poety, nie tylko
król, ale te¿ ka¿dy szlachcic, zreszt¹ sprzyja³ owej aktywno�ci stan prawny w Rze-
czypospolitej.

Od wieku XV [...], a wiêc od chwili gdy prawo polowania wesz³o w sk³ad prawa rycer-
skiego, a¿ do upadku przedrozbiorowej Rzeczypospolitej w wieku XVIII, prawo ³owów nie
stanowi ju¿ przywileju panuj¹cego, lecz zostaje �ci�le zwi¹zane z w³asno�ci¹ ziemsk¹ 22.

Przywilej ³owiecki nale¿a³ zatem do czynników odró¿niaj¹cych szlachtê od
grup spo³ecznych stoj¹cych ni¿ej w hierarchii. Autor Transakcyi wojny chocim-
skiej zauwa¿a³ to i wskazywa³ równocze�nie na zwi¹zek zajêæ my�liwskich z wy-
pe³nianiem powinno�ci rycerskich. Pisz¹c o uchylaj¹cych siê od uczestnictwa
w licznych wówczas wojnach zaznacza³:

Takiemu przed laty nie tylko dygnitarzem byæ, nie tylko królewskiego chleba trzymaæ, ale
mu siê my�listwa chowaæ, w ¿ó³tych botach, w jedwabiu nie godzi³o chodziæ. O tempora,
o mores! [W 362]

Jeszcze bardziej dosadnie swe przekonanie o potrzebie wprawiania siê w sztu-
kê ³owieck¹ wyrazi³ w pe³nym moralizatorskich dygresji Poczcie herbów:

 Lis po polu myszkuje, kto my�liwy, a ma
 R¹cze i mê¿ne charty, nie oszpeci szlama,
 Nie oszpeci kontusza, cz¹br czapki zawojek;
 Niechaj siedzi przy piecu ospalec i gnojek. [P 104]

Atakuj¹c �domatorów�, jak nazywa³ nierycersk¹ szlachtê, nie zapomina³, rzecz
jasna, o udziale w polowaniach ludzi ni¿szych stanów. Stanowili oni przecie¿ nie-
zbêdn¹ pomoc w przygotowaniach do ³owów i w ich trakcie. Wiele razy pojawiaj¹
siê wiêc wzmianki o ³owczych, strzelcach i szczwaczach. Poeta nigdy jednak nie
posun¹³ siê tak daleko, by zasugerowaæ, ¿e specjalnie przeszkolona s³u¿ba ma
zast¹piæ szlachcica ca³kowicie, co znalaz³o siê w jednym z najwcze�niejszych pol-
skich dzie³ zawieraj¹cych pouczenia na temat my�listwa, czyli w Gospodarstwie
Andrzeja Gostomskiego. XVI-wieczny autor skupi³ siê na zagadnieniach dotycz¹-

20 Zob. D y n a k, op. cit., s. 9�10.
21 A n o n i m  tzw. G a l l, op. cit., s. 76.
22 Staropolskie ksiêgi my�liwskie, s. 6.
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cych organizacji folwarku, my�listwo traktowa³ bardzo utylitarnie (dostarczenie
miêsa, futer, piór, ochrona trzody i zbó¿) i radzi³:

Pan, który chce dobrze ¿yæ, ma mieæ my�liwca na kuropatwê, cietrzewia, ¿orawia, gê�
i na inszego ptaka ku ¿ywno�ci nale¿¹cego: bo tego rzadko na targu kupi. Kto ma puszcz¹
a wielki �wierz w niej, nie jest tak g³upi, coby sieci albo strzelca nie mia³.

Panie, zaj¹c te¿ niez³y i potrzebny na misê: ale to sprosna, kto go sam szuka, a ma co
potrzebniejszego czyniæ i nie na to siê urodzi³; uszczuje go kto inny i lisa przy nim 23.

Wac³aw Potocki (którego utwory nale¿¹ przecie¿ do zupe³nie innej grupy te-
kstów ni¿ zacytowany podrêcznik) traktowa³ ³owiectwo bardziej emocjonalnie ni¿
Gostomski, uznawa³ je za nobilituj¹ce i st¹d dostrzegalny wrêcz nakaz udzia³u
w polowaniach, obwarowany oczywi�cie wieloma uwagami dotycz¹cymi koniecz-
no�ci przestrzegania podstawowych zasad. Byæ mo¿e, na tak¹ postawê poety wp³y-
nê³o m.in. przekonanie, i¿ geneza sporej czê�ci herbów zwi¹zana jest w³a�nie
z polowaniami. Wydany w 1696 r. Poczet herbów zawiera³ liczne legendy trak-
tuj¹ce o okoliczno�ciach nadania szlacheckich znaków. Autor zbioru, do�æ czêsto
staraj¹cy siê o racjonalizowanie historii poszczególnych rodów 24, uznawa³, ¿e
wskazanie zas³ug, jakie zosta³y odniesione podczas polowania, stanowiæ mo¿e
powód nobilitacji i jest wystarczaj¹co atrakcyjne dla czytelnika. Protoplasta rodu
pieczêtuj¹cego siê Brogiem (Leszczyc) otrzymaæ mia³ wiêc herb za ugoszczenie
poluj¹cego Przemys³a (P 240), Napiwonie oraz Bibersztein za� nadano s³u¿¹-
cym, którzy obronili Boles³awa Krzywoustego przed atakami jelenia (P 226, 640)
� �W ten sposób my�liwskie trofea zamienia³y siê w god³a herbowe� 25. Jedna
z legend herbowych zawiera szczególnie zaakcentowan¹ pochwa³ê my�listwa uto¿-
samiaj¹c¹ je z najwiêksz¹ warto�ci¹ szlachcica nale¿¹cego do �Sarmackiego lasu�
(tak nazwa³ Potocki sw¹ grupê spo³eczn¹):

My�listwo znak swobody, sk¹d, kiedy siê zdarzy,
My�liwego Partowie króla brali starzy;
Swoboda, dobrowolno�æ, hojno�æ, rze�wo�æ, przy niej
�mia³o�æ, odwagê, z ktor¹ szczê�cie chodzi, czyni. [P 226]

Wydaje siê, ¿e na tak¹ postawê twórcy wp³ynê³a w³a�nie mo¿no�æ wywy¿sze-
nia zajêæ my�liwskich do rangi wa¿nego sk³adnika etosu rycerskiego 26, chocia¿
autor Moraliów nie posun¹³ siê tak daleko jak np. Wespazjan Kochowski:

To byt na �wiecie, byt nieporównany,
Byæ jednym z cechu Dyjanny,
I je¿eli nie my�liwy,
To nie jest ¿ywot na �wiecie szczê�liwy 27.

Wymienione dot¹d utwory zawieraj¹ce opinie Wac³awa Potockiego o lesie
i zwi¹zanych z nim sferach aktywno�ci ludzkiej podkre�la³y � mimo pewnych

23 A. G o s t o m s k i, Gospodarstwo. Oprac. S. I n g l o t. Wroc³aw 1951, s. 108. BN I 139.
24 Zob. D. D y b e k, Miêdzy mitem a histori¹. Legendy herbowe w �Poczcie herbów� Wac³a-

wa Potockiego. �Prace Literackie� t. 38 (2000).
25 K a z a ñ c z u k, op. cit., s. 93.
26 O konieczno�ci wdra¿ania przysz³ego rycerza do my�listwa zob. np. M. K w i a t k o w s k i,

Ksi¹¿eczki rozkoszne o poczciwym wychowaniu [...] dziatek. (1567). Wyd. Z. C e l i c h o w s k i.
Kraków 1889, s. 58, 69.

27 K o c h o w s k i, op. cit., s. 32.
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uwag krytycznych � korzy�ci p³yn¹ce z obcowania z t¹ przestrzeni¹. Jednak nie-
mal tak samo czêsto autor sygnalizowa³ ró¿norodne niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce
z zapuszczania siê w teren nie do koñca spenetrowany. Las to �wiat dziki, w któ-
rym nie obowi¹zuj¹ prawid³a �wiata cywilizacji. W kulturze ziemiañskiej szcze-
gólnie eksponowano opozycjê miêdzy wsi¹ a miastem, dok³adniej: miêdzy dwo-
ma modelami ¿ycia. Warto�ciuj¹c owe modele, znakiem dodatnim obdarzano za-
zwyczaj egzystencjê ziemiañsk¹. Obok tego jednak zauwa¿yæ mo¿na kolejn¹
opozycjê: �¿ycie w spo³eczno�ci� i �¿ycie w odosobnieniu�. Aprobatê zyskuje
pierwszy sposób bycia, wyra�nie umiejscowiaj¹cy cz³owieka w�ród natury ujarz-
mionej. Las zasadniczo nie nale¿a³ do niej. Traktowano go jako �miejsce straszli-
we�. Zaliczenie puszczy czy kniei do �loci horridus� wynika³o z kulturowej trady-
cji, w której dzika przyroda stawa³a siê sceneri¹ traumatycznych zdarzeñ 28. Baro-
kowy twórca tê tradycjê zna³, nie przypadkiem wiêc ukazywa³ kniejê jako przestrzeñ
pe³n¹ zagro¿eñ dla cz³owieka.

Jednak nie tylko lektury podpowiada³y Potockiemu, ¿e las jest niebezpieczny;
wspiera³o je do�wiadczenie ¿yciowe. Ówczesne bory i knieje zamieszkane by³y
przez ludzi z ró¿nych powodów usuwaj¹cych siê ze spo³eczeñstwa. Poza my�li-
wymi, którzy przecie¿ pojawiaj¹ siê w lesie incydentalnie, przebywaj¹ w nim g³ów-
nie osoby wyjête spod prawa.

W pewnych latach i rejonach kraju szerzy³a siê plaga bandytyzmu, gro�nego dla wszyst-
kich posiadaczy. Przez ca³y omawiany okres szczególnie niebezpiecznie bywa³o na po³udnio-
wych rubie¿ach, gdzie grasowa³y m.in. bandy zbójników. Perspektywa przej�cia przez gra-
niczne Karpaty powodowa³a dreszcz strachu. Wêgier Csombor wspomina: �Okrutnym ow³ad-
niêci lêkiem przeprawiali�my siê przez góry�. W³adys³aw £oziñski pisze, ¿e �ziemia przemyska
i sanocka [...] bywa³y widowni¹ gêstych rozbojów i ³upie¿czych napadów na dwory i sio³a [...].
Bywa³y lata formalnej trwogi, która nie ustêpowa³a prawie trwogom tatarskim� 29.

Zgodnie z tym, co sugerowa³ Potocki, szczególnie wielu rozbójników zamiesz-
kiwa³o knieje jego rodzinnego Pogórza (OF-1 228). �wiadomo�æ tego spowodo-
wa³a, ¿e w wierszu z Ogrodu nieplewionego, tj. w Zamku Szymbarskim, szlachci-
cowi maj¹cemu zamiar wzi¹æ nowe posiad³o�ci w dzier¿awê najpierw zaznacza
siê, i¿ �kogo� zbojcy dzi� tydzieñ upiekli�, a potem radzi:

[...] Nie w czym trzeba mieszkaæ tu ostro¿nie,
Jako szlachcic powinien muszkietami ko³ki,
Bramê podufa³ymi osadziæ pacho³ki;
W domu rzeczy nic, a s³ug kilkunastu chowaæ,
Mo¿esz na obie uszy bezpiecznie nocowaæ;
Je�li zawsze bandolet przy talerzu le¿y. [OF-1 356]

Przestêpstwa na swym sumieniu mieli nie tylko �wyspecjalizowani� w owym
procederze bandyci. Poeta opisa³ np. ch³opa, który podkrada³ miód sk³adany przez
le�ne pszczo³y w dziupli drzewa, za co omal sam nie znalaz³ siê na tym drzewie,
skazany na powieszenie (OH 175), a  tak¿e syna ³owczego nie oddaj¹cego wszyst-
kich futer ze zwierzyny upolowanej w posiad³o�ciach autora (OF-1 65). Grabie¿y

28 Warto pamiêtaæ jednak, ¿e w literaturze europejskiej las móg³ te¿ byæ �miejscem rozkosz-
nym�, tak wiêc wszystko zale¿a³o od kontekstu, w jakim pojawia³ siê motyw le�nej krainy. Zob.
E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i ³aciñskie �redniowiecze. Prze³. i oprac. A. B o r o w s k i.
Kraków 1997, s. 194 i passim.

29 Z. K u c h o w i c z, Cz³owiek polskiego baroku. £ód� 1992, s. 210.
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dokonywano zreszt¹ nieraz za zgod¹ s¹siada-szlachcica, który albo przymyka³ oczy
na kradzie¿ narzêdzi wykorzystywanych przy eksploatacji lasu (np. siekiery �
OF-1 527), albo wrêcz namawia³ poddanych do wywo¿enia drewna z innych dóbr
(OF-1 162).

Schwytani rozbójnicy i z³odzieje ponosili zazwyczaj najdotkliwsz¹ karê, czyli
�mieræ. Potocki kilka razy wspomnia³ o powieszonych na skraju lasu z³oczyñcach,
których widok mia³ odstraszaæ ewentualnych na�ladowców i przypominaæ o suro-
wo�ci prawa wobec ludzi (zw³aszcza mniej zamo¿nych), którzy go nie przestrze-
gaj¹. Zdarza siê, ¿e tego typu obrazy, sk³aniaj¹ce co najwy¿ej do czarnego humo-
ru, pisarz traktuje jako okazjê do rozbawiania czytelnika:

Idzie ch³op w wieczor z targu, a¿ blisko go�ciñca �
Dopiero obieszony, jeszcze ¿yw z³oczyñca,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
Ruszony mi³osierdziem ch³opek ow nad cz³ekiem,
Wlazszy wy¿ej po s³upie, odetnie nasiekiem,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .]
Piæ prosi: ow do rzeki co rychlej z magierk¹,
A z³odziej, wzi¹wszy boty, kosza³kê z siekierk¹,
W las, z którego r¹bano na szubieñce ¿erdzie.
�Zjad³by� by³ � rzecze � diab³a � ch³op � nie mi³osierdzie!� [OF-2 316]

Las skrywa³ nie tylko zw³oki przestêpców, ale tak¿e tych, co sami targnêli siê
na swoje ¿ycie. Potocki nieraz ukazuje samobójców, którzy z premedytacj¹ wy-
brali bór jako miejsce odpowiednie do zrealizowania swych zamiarów 30. Podob-
nie jak to by³o w przypadku opisu rozbojów, nawet tak tragiczna decyzja stawa³a
siê powodem do ¿artów, np. zwracaj¹c siê w epitalamium do ¿o³nierza, którego
wybrank¹ zosta³a panna herbu Godziemba (god³o przedstawia³o sosnê o trzech
konarach i piêciu korzeniach), przypomina poeta, ¿e samobójca d³ugo wybiera
sobie odpowiednie drzewo, natomiast ów rycerz bez namys³u postanowi³ o¿eniæ
siê z �So�ni¹, dlatego ¿e krucha�, nie pamiêtaj¹c o ca³ym rejestrze z³ych ¿on ci¹-
gn¹cym siê:

Od Ksantypy swarliwej a¿ do Klitemnestry,
Ani Jezabel, ani Dalila zdrajczyni,
W ktorej rêku zabili mê¿a Filistyni. [P 314]

Puszcza dawa³a schronienie tak¿e swoistej grupie przestêpców, tzw. �klepa-
czy�, czyli fa³szerzy monet (tak samo nazywano ich produkty). W czasach Potoc-
kiego powszechnie narzekano na stopniowy spadek warto�ci polskiego pieni¹dza.
Winy za deprecjacjê waluty nie ponosili zreszt¹ wy³¹cznie drobni rzemie�lnicy,
najczê�ciej cygañskiego pochodzenia (istotne by³y ich umiejêtno�ci kowalskie
i kotlarskie), oraz kupcy ¿ydowscy, ale przede wszystkim magnaci zamieszkuj¹cy
Rzeczpospolit¹, a tak¿e w³adze s¹siednich pañstw. To ich polityka, objawiaj¹ca
siê m.in. w psuciu polskiego pieni¹dza, doprowadzi³a do chaosu monetarnego, co
zaowocowa³o bardzo wyra�nym poderwaniem zaufania spo³eczeñstwa do kr¹¿¹-
cej monety � nierzadkie by³y sytuacje (tak¿e przedstawiane przez autora Ogrodu

30 Sposób odebrania sobie ¿ycia � u Potockiego bez wyj¹tku dochodzi do tego przez powiesze-
nie � w du¿ym stopniu charakteryzowa³ sprawcê pod wzglêdem socjologicznym. Zob. ibidem,
s. 345: �Ch³opi najczê�ciej wieszali siê lub podcinali sobie gard³a, szlachta z regu³y strzela³a sobie
w g³owê z pistoletów. [...] Rajca krakowski Widerman zastosowa³ truciznê, »stru³ siê sam«�.
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nieplewionego), kiedy obchodzono siê z pieni¹dzem bezceremonialnie, maj¹c �wia-
domo�æ jego ma³ej warto�ci:

Widzia³em, a w³asnemu trzeba wierzyæ oku,
Kiedy dziad szel¹g depta³ nogami w rynsztoku,
Kiedy baba klepacze, ¿e ich nikt nie bierze,
Wzgardziwszy, twarz krolewsk¹ w b³ocie kijem pierze. [OF-1 494]

Zazwyczaj jednak w³a�nie �klepaczy� obarczano g³ówn¹ win¹ i bardzo suro-
wo karano.

Fa³szerzy przy³apanych palono na stosie; r. 1589 w Krakowie spalono przed ko�cio³em
N. P. Marii dwóch mincerzy Niemców, a przed ich stosem zamo¿nego mieszczanina z Preszo-
wa, który im na ich fabrykê pieniêdzy po¿yczy³ 31.

Byæ mo¿e, powszechno�æ narzekañ na stan polskiej monety wp³ynê³a na przy-
wrócenie w r. 1659 (po 48 latach) kary �mierci za owo przestêpstwo, uznaj¹c, i¿
pozbawienie praw to dolegliwo�æ zbyt ma³a. Nic dziwnego zatem, ¿e fa³szerze
pieniêdzy starali siê kryæ ze swym procederem i las uznali za miejsce szczególnie
sprzyjaj¹ce tej dzia³alno�ci, czego Potocki nie omieszka³ zauwa¿yæ:

Je�li Boratyniego szel¹gi waloru
Bierzemy � i klepacze-æ bij¹ wpo�ród boru,
Bo siê po lasach klepi¹c ich mincerze kryj¹,
¯eby g³owy krolewskiej nie p³acili szyj¹.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Tak¿e� ¿y³, Kazimierzu [chodzi o Jana Kazimierza � D. D.], ¿e ciê miêdzy lasy,
Kiedy w mie�cie nie wolno, i twe imiê w miedzi
Rysuj¹? [...] [OF-2 75]

Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania trzeba wiêc stwierdziæ, i¿ bór jest
w oczach Potockiego przestrzeni¹ niebezpieczn¹ i nie tyle pozbawion¹ ludzi, co
daj¹c¹ schronienie tym, którzy przekraczaj¹ przepisy reguluj¹ce ¿ycie grupy so-
cjalnej (jako taki przepis traktowaæ nale¿y równie¿ maj¹cy religijne �ród³o zakaz
prób samobójczych). Nie przypadkiem w tekstach Pana z Potoka kniejê przeciw-
stawia siê �wiatu znanemu, oswojonemu, ci za�, którzy z jakich� powodów za-
mieszkuj¹ bory i puszcze, nie potrafi¹ sprawnie funkcjonowaæ w strukturze spo-
³ecznej. W�ród licznych wyst¹pieñ antyklerykalnych skierowanych przeciwko
mnichom znalaz³ siê m.in. atak na ich izolowanie siê w klasztorach:

Umrzeæ ¿yj¹c; mieszkaj¹c � wyni�æ z �wiata � na nim
Potrzeba, nie osobnym od ludzi mieszkaniem,
Bo tak czyni¹ po lasach bestyje, nie ludzie. [OF-1 458]

Opozycja �uspo³ecznienie���dziko�æ� pojawia siê u Wac³awa Potockiego
wielokrotnie. Z utworów zawieraj¹cych ów motyw szczególn¹ uwagê zwracaj¹
te, w których mowa o ludziach wychowanych w�ród zwierz¹t. �Le�ny cz³owiek�
to chêtnie przypominana w XVII-wiecznych kalendarzach i rodowych kroni-
kach postaæ, nadaj¹ca im przez sw¹ egzotyczno�æ niezwyk³ej atrakcyjno�ci. Sen-
sacyjne odkrycia przyci¹ga³y uwagê nie tylko czytelników, ale te¿ widzów ogl¹-
daj¹cych wystawione na widok publiczny istoty z pogranicza �wiata ludzkiego

31 Encyklopedia staropolska. Oprac. A. B r ü c k n e r. Materia³em ilustracyjnym opatrzy³
K. E s t r e i c h e r. T. 2. Warszawa 1990, s. 144�145.
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i zwierzêcego. Nawet autorzy podrêczników ziemiañstwa oraz my�listwa nie
stronili od podobnych �naukowych� ciekawostek. Haur w Sk³adzie nie omiesz-
ka³ wspomnieæ:

Z Litwy za osobliwy prezent przywiedziono ch³opca o siedmi lat do Warszawy, w jamie
[...] u nied�wiedzicy znalezionego, ten ch³opiec nie gada³, tylko mrucza³, rêkoma na czwórno-
gach chodzi³, dano go tedy miêdzy dzieci do spitala dla ludzkich obyczajów nauczenia, ale
z trudno�ci¹ móg³ nauczyæ siê; strawy kuchennej nie jada³, tylko jab³ka, do�æ nie mo¿ono, sk¹d
by siê wzi¹³; nagi by³, dziw, jako siê móg³ w zimie wychowaæ, lice mia³ podrapane, urody
bia³asej i nieszpetnej by³ kompleksyjej 32.

Mo¿liwe, ¿e o tym samym przypadku napisa³ Potocki w wierszu S¹siad chro-
my nauczy chromaæ s¹siada:

Daleko prêdzej cz³owiek miêdzy z³ymi ¿ywszy
Do ich siê grzechów przeda, choæby najcnotliwszy.
W nied�wiedzia, je�li ten zwierz, dzieckiem wzi¹wszy ma³em,
W boru wychowa, cz³owiek przetwarza siê cia³em,
Co�my w Litwie widzieli, tak ostrzy pazury,
Tak mruczy, tak zarasta, tak siê pnie do góry. [M-1 515]

Nie bez przyczyny wiêc zapewne jeden z najbardziej znanych w kulturze eu-
ropejskiej mieszkañców lasu, czyli Satyr, nie ma w wierszach Potockiego tej rangi
co w Satyrze Jana Kochanowskiego. Tam �dziki m¹¿� roztropnie komentowa³ za-
chowanie XVI-wiecznej szlachty i by³ moralist¹ 33. U autora Moraliów to raczej
postaæ naiwna, nie potrafi¹ca zrozumieæ prostych gestów ludzkich (M-1 234).
Bardzo podobnie przedstawi³ j¹ w Figlikach Miko³aj Rej � obaj pisarze, zainspiro-
wani wierszami Ezopa, ukazali mieszkañca lasu jako postaæ o niewielkich mo¿li-
wo�ciach intelektualnych 34.

Przestrzeñ kultury nie jest wiêc zasadniczo przeznaczona dla dzikich zwierz¹t
i dlatego zaskakuje poetê widok (tresowanego) nied�wiedzia w mie�cie, pod-
czas gdy �Nie dziwny nied�wied� ludziom w borach, w lasach, w gajach� (M-2
378), �miesz¹ go za� próby przystosowania wilków do roli zagrodowych psów
(M-2 28). W twórczo�ci Potockiego dziko ¿yj¹ce zwierzêta stanowi³y negatywny
punkt odniesienia przy ocenie tych zachowañ cz³owieka, które odbiegaj¹ od stan-
dardów moralno�ci. W opinii poety ludzie grzesz¹c staj¹ siê �od zwierza  [...]
podlejszymi w borze� (OF-1 512). Tendencja, by budowaæ kolejn¹ opozycjê: �po-
stêpowanie zgodne z nakazami Bo¿ymi� � �zachowanie na�laduj¹ce zwierzêta
le�ne�, sytuuje Potockiego w d³ugim szeregu teologów, filozofów i pisarzy wska-
zuj¹cych, i¿ cz³owieka spo�ród organizmów ¿ywych wyró¿nia g³ównie (albo ra-
czej � jedynie) to, ¿e potrafi on kierowaæ siê rozumem. Gdy owa ró¿nica znika,
wówczas ten, kogo Bóg stworzy³ na swoje podobieñstwo, spada na drabinie bytów
do poziomu zwierzêcia:

32 H a u r, op. cit., s. 127.
33 O postaci satyra w literaturze staropolskiej zob. m.in. J. K o t a r s k a, �Ze dwojej z³o¿ony

natury�. Z recepcji antycznych motywów zwierzêcych w poezji staropolskiej. W zb.: Literacka sym-
bolika zwierz¹t. Red. A. Martuszewska. Gdañsk 1993, s. 51 i passim. � J. P e l c, Potomstwo �Saty-
ra� Jana Kochanowskiego w poezji polskiej od XVI do po³owy XVIII wieku. �Pamiêtnik Literacki�
1963, z. 4.

34 M. R e j, Co dzikiego mê¿a u³api³. W: Figliki. Wstêp J. K r z y ¿ a n o w s k i. Oprac.
M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 1970, s. 47.
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Gdy bowiem kto skacze jak byk, kopie jak osio³, pamiêta o krzywdzie jak wielb³¹d, ob¿e-
ra siê jak nied�wied�, porywa jak wilk, k³uje jak skorpion, podstêpny jest jak lis, r¿y do kobiet
jak oszala³y od chuci koñ, jak taki cz³owiek mo¿e podnie�æ g³os przystojny synowi i Ojcem
nazywaæ Boga? Jak tedy nale¿y nazywaæ takiego cz³owieka? Zwierzem? Ale¿ dzikie zwierzêta
ow³adniête s¹ jedn¹ z wymienionych wad, a on skupi³ w sobie wszystkie i jest nierozumniejszy
od ich nierozumu. Lecz na co mówiê o zwierzêtach? Taki cz³owiek jest gorszy od wszelkiego
zwierza 35.

Podobne opinie napotkamy zreszt¹ równie¿ w literaturze polskiej. Rej w �wie-
rzyñcu i �wierciadle powtarza³ je wielokrotnie, a Jan Kochanowski konstatowa³
przecie¿:

I szkoda zwaæ cz³owiekiem, kto bydlêce ¿yje,
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Nie chcia³ nas Bóg po³o¿yæ równo z bestyjami:
Da³ nam rozum, da³ mowê, a nikomu z nami 36.

Chodzenie �cie¿kami le�nych zwierz¹t jest b³êdem. Owego chodzenia nie na-
le¿y traktowaæ tylko metaforycznie. Knieja to dla cz³owieka teren zasadniczo s³a-
bo zbadany, nieujarzmiony, trudno dostêpny, a poruszania siê po nim nale¿y uni-
kaæ zw³aszcza w ma³o przyjaznej porze, czyli wieczorem i noc¹. Wyra�nie wyeks-
plikowa³ to Potocki w Fortelu na dziedzica arendarskim, gdzie jednym z powodów
wizyty u przyjaciela by³ fakt, i¿ �mylna droga w las, a ju¿ siê mroczy� (OF-1 477).
Przestrzega³ wiêc przed wszelkimi skrótami przez bór, zapewniaj¹c, ¿e bez w¹t-
pienia na wybojach �pójdzie rozwora za sforniem� (M-3 183) i pojazd nie bêdzie
nadawa³ siê do u¿ytku.

Kiedy Potocki przedstawia³ las jako przestrzeñ realn¹, odradza³ wiêc zbêdne
zapuszczanie siê w g³¹b gêstwiny. Mniej jednoznacznie to ocenia³, gdy gaj czy
puszcza nabiera³y sensów przeno�nych. Z tak¹ sytuacj¹ czytelnik ma do czynienia
bardzo czêsto: autor Moraliów w swych tekstach chêtnie odwo³ywa³ siê do trady-
cji alegorycznej, która zak³ada³a, ¿e �wiat materialny koduje w sobie (w sposób
skonwencjonalizowany) wiedzê o tym, co ukryte 37. W wierszu pt. Ca³ym niebem
b³¹dzisz podró¿ przez bór to jeszcze wci¹¿ negatywnie postrzegana forma wêdro-
wania. W tym utworze podgórski poeta przywo³uje topos homo viator, g³ównym
bohaterem czyni¹c zd¹¿aj¹cego do celu grzesznika. Ostrzega go:

Wróæ siê nazad, �le idziesz; [...]
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Tam nie trafisz, gdzie chêæ, gdzie ciê umys³ wiedzie,
I w lesie na drapie¿ne mo¿esz wpa�æ nied�wiedzie.
Do grzesznego ta cz³eka, który �lepo bie¿y
Za b³êdn¹ cia³a ¿¹dz¹, przypowie�æ nale¿y.  [M-3 519]

Ostrze¿enie przed zapuszczaniem siê w ostêpy le�ne nie oznacza jednak, ¿e
Potocki zaleca chodzenie �cie¿kami, które s¹ proste i wygodne. Wêdrowanie nimi
symbolizuje, zgodnie z Ewangeli¹ �w. Mateusza (7, 13�14), pój�cie za w³asnymi

35 Filozofia staro¿ytnej Grecji i Rzymu. Oprac. J. L e g o w i c z. Warszawa 1968, s. 583 i pas-
sim. Cyt. w zb.: Literacka symbolika zwierz¹t, s. 28.

36 J. K o c h a n o w s k i, Pie�ñ XIX. W: Dzie³a polskie. Oprac. J. K r z y ¿ a n o w s k i. T. 1.
Warszawa 1955, s. 38.

37 O ¿ywotno�ci owej tradycji w baroku zob. J. S o k o l s k i, S³ownik barokowej symboliki
natury. Tom wstêpny: Barokowa ksiêga natury. Wroc³aw 2000.
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zmys³ami, a w konsekwencji � zapomnienie Boga. Tylko wybór drogi pe³nej prze-
ciwieñstw daje szansê na poznanie i siebie, i �wiata. �wiat ów za� jest, wbrew
pozorom, niezbyt skomplikowany: liczy siê tylko to, co mistyczne, doczesno�æ
natomiast jedynie przeszkadza w dostrze¿eniu prawdziwych warto�ci. Autor Ogrodu
nieplewionego z uporem powtarza³ wiêc, by wci¹¿ pamiêtaæ, i¿ sprawy istotne
zosta³y ukryte. Ich odkrywaniu s³u¿y³o m.in. tak czêste odwo³ywanie siê do meta-
for przedstawiaj¹cych �wiat i ¿ycie ludzkie. St¹d porównanie �wiata do morza, po
którym p³ynie symbolizuj¹ca cz³owieka ³ód�; do karczmy odwiedzanej  na krótko;
obozu rycerskiego, w którym namiot rozbija siê dos³ownie na dzieñ tylko; do snu
przynosz¹cego same mira¿e, czy wreszcie � do lodu roztapianego przez s³oñce,
czyli czas. Nie mog³o zabrakn¹æ w tym ci¹gu tak¿e porównañ do lasu. W kilku
utworach �wiat materialny zosta³ zatem opisany jako knieja. Tu jednak warto za-
znaczyæ, i¿ poeta nie skoncentrowa³ siê na podkre�laniu niebezpieczeñstwa zagu-
bienia siê w g¹szczu, dostrzeg³ natomiast przede wszystkim krótkotrwa³o�æ tak
przedstawionej egzystencji. S³owa z Pocztu herbów przypominaj¹:

�wiat lasem, ludzie drzewy, s³awa ziemska listem,
Skinie �mieræ na cz³owieka toporem sieczystem,
A¿ abo prochem, abo kruszy siê popio³em,
Poki kamienia, poty i herbu nad do³em. [P 624]

W Moraliach znalaz³ siê tekst zatytu³owany �wiat lasem, ludzie drwy. Podmiot
liryczny (wolno nam uto¿samiæ go z twórc¹) przedstawia refleksje na temat szans na
�unie�miertelnienie� cz³owieka. Brak tu optymizmu widocznego w humanistycz-
nych dzie³ach Kochanowskiego, brak przekonania o mo¿liwo�ci pozostania w pa-
miêci potomnych dziêki zdobyciu dobrej s³awy lub poprzez uprawianie sztuki. Czas
dany cz³owiekowi na istnienie w �wiecie materialnym nie zosta³ w utworze sprecy-
zowany � punkt graniczny stanowi S¹d Ostateczny, w którego perspektywie �Drwa-
mi ludzie, drewnem �wiat ze wszytkim swym czynem� (M-1 519). Konsekwencj¹
takiego postrzegania doczesno�ci jest wiersz Z okazyjej side³ na grobie herbownego.
W godle (wykorzystanym jako pretekst do refleksji) znalaz³y siê po³¹czone dwie
wilcze kosy, co w sposób naturalny podpowiedzia³o, i¿ w³a�ciciel herbu Prus zajmo-
wa³ siê my�listwem. Ów proceder twórca przedstawi³ ponownie na dwóch p³aszczy-
znach: dos³ownej i przeno�nej. Ta druga ma istotniejsze znaczenie, bo znowu docho-
dzi w niej do g³osu typowa dla podgórskiego pisarza tendencja do pouczania. G³ów-
n¹ ide¹ utworu jest u�wiadomienie odbiorcy, ¿e zbytnio koncentruje siê na sprawach
przyziemnych i nie zauwa¿a ukrytej wprawdzie, ale przecie¿ istniej¹cej sfery ducha.
W efekcie autor uzyska³ obraz przedstawiaj¹cy dwa typy polowañ � po pierwsze,
ludzie ³owi¹ zwierzêta i innych ludzi; po drugie, szatan chwyta we wnyki nas:

Wszyscy ludzie, co ich jest, niechaj ka¿¹ sobie �
Bowiem wszyscy my�liwi � sid³a kuæ na grobie,
We dnie i w nocy my�l¹, ciekaj¹ i zrzêdz¹,
¯e (zapomniawszy dusze) cia³u co napêdz¹,
Nie dbaj¹, choæ ju¿ �mierci [w] wiêcierzu siê t³uk¹,
¯e w ich ³owach zachodzi diabe³ na nich sztuk¹,
Który a¿ w kuchni, jako dzikie �winie zwykle,
Ukropem oparzywszy, na ro¿en wywikle. [P 354]

Przywo³any ostatnio tekst pozwala zasygnalizowaæ wystêpowanie kolejnego
motywu w twórczo�ci Wac³awa Potockiego. Pisarz mia³ pewno�æ, ¿e na cz³owieka
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czyha trzech przeciwników: szatan, �wiat i cia³o. Ta trójca wymieniona zosta³a
w jego utworach kilkaset razy. Najczê�ciej pozycjê centraln¹ zajmowa³ diabe³
jako wróg najpotê¿niejszy. Charakteryzowa³ go staropolski pisarz na ró¿ne spo-
soby. Oko³o 20 utworów przedstawia tê postaæ jako my�liwego wci¹¿ tropi¹ce-
go sw¹ ofiarê, ³owy za� by³y prefiguracj¹ jego poczynañ 38. Mo¿na w owych
tekstach us³yszeæ echo s³ów Starego Testamentu, gdzie w Psalmie 91 pada za-
pewnienie:

Bo On sam ciê wyzwoli
z side³ my�liwego
i od zgubnego s³owa.
[...]
W nocy nie ulêkniesz siê strachu
Ani za dnia � lec¹cej strza³y 39.

Spo�ród tych utworów wyró¿niaj¹ siê Szyd³a na motowid³a z Moraliów, poka-
zuj¹ce swoist¹ drabinê bytów. Zgodnie z zawart¹ tam wizj¹ ka¿dy na ziemi poluje
na kogo�. Nikt nie mo¿e byæ pewien swego ¿ycia:

Sikora musze, dzierzba sikorze na zdradzie,
Kobuz dzierzbie, kobuza jastrz¹b pastw¹ k³adzie,
Na tego orze³, strzelec na or³a siê skrada,
¯aden bezpiecznie z ptaków nigdzie¿ nie dosiada. [M-3 88]

Poeta ostrzega jednak cz³owieka, i¿ poczucie panowania nad innymi stworze-
niami jest z³udne i ¿e w �wiecie postrzeganym jako wielki las rozstawione s¹ rów-
nie¿ sid³a na ludzi 40. W wierszu tym nie przedstawiono zreszt¹ ¿adnego sposobu
unikniêcia szatañskich wnyków, tote¿ ³upem diab³a pada ka¿dy cz³owiek:

Choæ rozum, obietnice i grozy go Bo¿e
W uporze przestrzegaj¹, nic to nie pomo¿e. [M-3 89]

Nieco optymizmu dostrzec siê da w zamieszczonym w herbarzu wierszu
Z okazyjej bie¿¹cego Zaj¹ca. Tu wizja polowania ma zbli¿ony charakter, gdy¿
szatana ukazano jako do�wiadczonego i �wietnie wyposa¿onego my�liwego, któ-
ry �Ma charty, ma brytany: �wiat z cia³em na smyczy� (P 503) i ³atwo chwyta
w sieci ludzi symbolizowanych przez ³osie, jelenie, dziki i nied�wiedzie. Zdarza
siê jednak (Potocki podkre�la, ¿e bardzo rzadko, stwierdzaj¹c: �Bêdzie jeden
z tysi¹ca�), i¿ przezorny zaj¹c ominie i nagonkê, i ogary, i sieci. Warunkiem powo-
dzenia jest u�wiadomienie sobie, ¿e trzeba uciekaæ z kniei ludzkich grzechów.
Pomaga w tym dany przez Boga obroñca, czyli anio³. Motyw psychomachii, wie-
lokrotnie powracaj¹cy w literaturze baroku, nie by³ szczególnie wykorzystywany
przez Potockiego. W nale¿¹cym tak¿e do Pocztu utworze Ka¿dy cz³owiek Pi³¹
autor siêgn¹³ po niego i da³ ciekaw¹ (co nie oznacza doskona³o�ci artystycznej)
inkarnacjê toposu walki si³ dobra i z³a. Porówna³ j¹ bowiem do pracy z pi³¹ le�n¹.

38 O tradycji ³¹czenia dzia³alno�ci diab³a z ³owami zob. D y n a k, op. cit., s. 246 i passim.
39 Pismo �wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³adzie z jêzyków oryginalnych. Oprac.

Zespó³ Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysi¹clecia. Poznañ 1980.
40 Przekonanie o tym, ¿e na �wiecie ka¿dy poluje, ale i ka¿dy jest obiektem ³owów, dostrzec

mo¿na równie¿ u R e j a (Postylla. Oprac. K. G ó r s k i, W. Ta s z y c k i. Wroc³aw 1965, k. 50v. BPP
B 14): �A zaw¿dy wzrusza cz³owieka z³o�ciwego, aby uciska³ niewinnego, acz wiêc bywa bieda tej
kokoszy, na ktorej jastrz¹ba ³owi¹, ale jeszcze wiêksza bieda jastrz¹bowi, kiedy go po³api¹�.
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Tak jak dwóch traczy ci¹gnie za pi³ê tn¹c drewno, tak dobry i z³y duch próbuj¹
przeci¹gn¹æ na sw¹ stronê cz³owieka:

Anio³ do nieba, diabe³ do ziemie go doi,
A¿ �mieræ duszê od cia³a na po³y rozdwoi.
Ledwie z dobrych uczynków na wierzch wydzie ktory,
Wszytkie w b³oto, na ziemiê grzechem lec¹ wiory. [P 334]

Potocki czêsto las traktowa³ metaforycznie, widz¹c w nim prefiguracjê �wiata.
Przedstawianie ¿ycia ludzkiego jako udzia³u w polowaniu (a cz³owiek jest tu ofia-
r¹) nie wyczerpuje jednak mo¿liwo�ci interpretowania tej przestrzeni. Pisarz, któ-
rego znaczna czê�æ dzie³ ma wymiar religijny, w³a�nie w tym kontek�cie umiesz-
cza³ ów motyw maj¹c �wiadomo�æ, ¿e las od wieków stanowi³ miejsce mocno
zwi¹zane z kultem. Kilka razy stwierdza³ wiêc, i¿ jeszcze w pogañskich czasach
oddawano cze�æ ró¿nego rodzaju bo¿kom znajduj¹cym siê w kniejach i puszczach
albo wrêcz czczono atrybuty le�nej przyrody. Najczê�ciej pisa³ o tym w herbarzu,
który niejednokrotnie sytuowa³ historiê powstania jakiego� znaku szlacheckiego
w okresie, gdy Polska lub Litwa nie zna³y chrze�cijañstwa.

S³owiañscy poganie czcili drzewa i gaje. Litwini zostali nawróceni na chrze�cijañstwo
dopiero pod koniec czternastego wieku i wtedy jeszcze kult drzew odgrywa³ u nich znaczn¹
rolê. Niektórzy z nich czcili wielkie dêby, inni wielkie cieniste drzewa spe³niaj¹ce rolê wyrocz-
ni. Niektórzy utrzymywali wokó³ swych wiosek lub domostw �wiête gaje, w których nawet
u³amanie ga³êzi by³o grzechem. Uwa¿ali, ¿e cz³owiek, który utnie ga³¹� w takim gaju, umrze
nagle albo stanie siê kalek¹ 41.

Nie przypadkiem wiêc autor Transakcyi wspomina dawne czasy:

Jeszcze pogañskich bogow b³êdne zabobony,
Maj¹c ich kop¹ w domu, czci³ Polak niekrzczony,
Stawiaj¹c im obrazy w rozlicznych figurach,
G³upie kurze³ ofiary po gajach, po górach. [P 371]

Spod pióra Potockiego wysz³o wiele utworów, w których las wymienia siê
przy okazji rozwa¿añ o Bogu chrze�cijañskim. W Tygodniu stworzenia �wiata,
poetyckiej parafrazie pocz¹tku Ksiêgi Rodzaju, Potocki przypomnia³, ¿e we wto-
rek Pan stworzy³ m.in. góry i lasy (da³ tu autor i�cie barokowy katalog ró¿nych
gatunków drzew), by w pi¹tek zape³niæ je zwierzêtami (Tr 7 i 17). Wszystko jest tu
piêkne, bo ma udowadniaæ wielko�æ i dobroæ Stwórcy. Widaæ wiêc, ¿e sposób,
w jaki opisano las lub jego mieszkañców, uzale¿ni³ poeta od kontekstu � nie wolno
by³o pokazywaæ przestrzeni jako niebezpiecznej, skoro powsta³a ona na polecenie
Jahwe. Bory i gaje nie tylko poprzez samo swoje istnienie powinny dowodziæ
doskona³o�ci Boga. Podmiot liryczny dzie³a wrêcz wymaga aktywno�ci podobnej
do tej, jak¹ postulowa³ biblijny psalmista, pragn¹cy, by Stwórcê wychwala³y s³oñ-
ce, ksiê¿yc, gwiazdy, morza, góry, drzewa i zwierzêta (Ps. 148). Poeta wzywa:

Ciebie niech wszytkie nieba i z mieszkañcy swymi,
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Zio³a, trawy i drzewa, sady, lasy, gaje,
Góry, ³¹ki, kamienie, puszcze, urodzaje,

41 J. G. F r a z e r, Z³ota ga³¹�. Prze³. H. K r z e c z k o w s k i. Przedm. J. L u t y ñ s k i. War-
szawa 1965, s. 126.
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Ciebie wiecznie niech s³awi z³otoblaskie s³oñce,
Ku twej chwale niech siedm sfer z³ote tocz¹ goñce. [Tr 21]

Warto tu zasygnalizowaæ istotn¹ ró¿nicê pomiêdzy tekstami mówi¹cymi o le-
sie pogan i lesie chrze�cijan. W pierwszym przypadku to natura by³a obiektem
adoracji. W przypadku drugim przyroda s³awi Boga, jest mu podleg³a i nie ma
w sobie mocy mistycznej. Potocki to poeta, który ze wzglêdu na stosowanie elips
i metafor nieraz mo¿e sprawiæ problemy w precyzyjnym zrozumieniu tekstu, tutaj
jednak nie pozostawi³ w¹tpliwo�ci: natura sama w sobie nie stanowi przedmiotu
kultu, lecz albo poprzez sw¹ obecno�æ unaocznia cz³owiekowi potêgê Boga, albo
ma chwaliæ Pana za fakt, ¿e j¹ stworzy³.

Teksty ostatnio wymienione traktuj¹ las równie¿ z punktu widzenia u¿ytecz-
no�ci, ale jednocze�nie bardzo mocno podkre�la siê w nich walory estetyczne bo-
rów i kniei. Wskazuje to na konieczno�æ zweryfikowania (lub raczej � os³abienia
kategoryczno�ci) opinii wyra¿onej na pocz¹tku artyku³u: las u Potockiego bywa
tak¿e po prostu piêkny. Barokowy autor postrzega³ naturê równie¿ sensualistycz-
nie, a wiêc w jego opisach przyrody dostrzec siê da nie tylko wp³ywy lektur, ale
i umiejêtno�æ takiego prowadzenia narracji, w którym oddaje siê rzeczywisto�æ
odbieran¹ zmys³ami 42. Trzeba przy tym podkre�liæ, i¿ staropolski twórca nie anga-
¿uje wszystkich zmys³ów, by ukazaæ urodê gajów, bo koncentruje siê na dozna-
niach s³uchowych zwracaj¹c uwagê g³ównie na rolê �piewu ptaków, z rzadka wska-
zuj¹c na walory kolorystyczne (choæ zdarzaj¹ siê tu bardzo ciekawe frazy, np.
�lasy siê papu¿¹�, W 61). Uwra¿liwienie na piêkne odg³osy wystêpuje zreszt¹ nie
tylko u autora Moraliów � Hieronim Morsztyn wiêksz¹ czê�æ VIII rozdzia³u Hi-
storii uciesznej o królewnie Banialuce po�wiêci³ �piewom ró¿norodnego ptactwa:

Psykali czy¿ykowie, kwiczo³y piska³y,
Drozdy skrzypi¹, a ¿o³ni niemi³o skrzecza³y.
Ziêba cin cin, sikora tarara przydaje,
Strzy¿yk ci, ci [...] 43.

Najmocniej pochwa³a lasu brzmi w Sylorecie � jednym z wierszowanych ro-
mansów Pana z Potoka. To �starodawna z ró¿nych greckich i ³aciñskich pisarzów
wyjêta� historia po¿¹dania, którym zapa³a³a piêkna ¿ona tytu³owego Syloreta,
Arsyna, do jej pasierba Dauleta. Szczególnie istotny jest dialog wtajemniczonego
w afekty swej pani Hirpina z Dauletem. Skontrastowano w nim dwa modele ¿ycia.
Hirpin namawia m³odzieñca do porzucenia samotno�ci spêdzanej w borze na po-
lowaniach, traktuj¹c niechêæ do korzystania z uciech mi³o�ci jako wystêpowanie
przeciw naturalnym prawom. Odpowied� Dauleta zawiera ca³y szereg argumen-
tów wykazuj¹cych, i¿ w³a�nie las jest dla cz³owieka miejscem najlepszym. Od-
wo³uj¹ siê one do mitu z³otego wieku, którego g³ówny komponent to opozycja:
�dawniej�teraz�, gdzie owo �dawniej� umieszcza siê na tle natury, a �teraz� sytu-

42 O udziale zmys³ów w postrzeganiu ówczesnego �wiata zob. np.: M. H a n u s i e w i c z, �wiête
i zmys³owe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998. Warto te¿ zapoznaæ siê z prac¹:
C. B a c k v i s, O pozornie niezwyk³ej metaforze Wac³awa Potockiego. Prze³. M. D r a m i ñ s k a -
- J o c z o w a. W zb.: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Wybór i oprac. H. D z i e c h-
c i ñ s k a, E. J. G ³ ê b i c k a. Warszawa 1993.

43 H. J. M o r s z t y n, Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce ze wschodniej krainy.
W zb.: �I w odmianach czasu smak jest�. Antologia polskiej poezji epoki baroku. Oprac. J. S o k o-
³ o w s k a. Warszawa 1991, s. 160.
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uje siê w przestrzeni cywilizacji 44. Udowadniaj¹c wy¿szo�æ swego sposobu ¿ycia
nad tym, co zaproponowa³ wys³annik macochy, Daulet przywo³a³ dwa g³ówne po-
wody: etyczny i estetyczny. Wedle jego zapewnieñ knieja jest miejscem, w którym
wci¹¿ funkcjonuj¹ normy moralne:

Nie ma tam miejsca ³akomstwo niesyte,
Nie maj¹ ¿adne cielesne ponêty
Ani przysmaki z trudno�ci¹ nabyte,
Ani napoje, co we ³bie odmêty
Szkodliwe robi¹, ani palcem bite
Brzmi¹ lutnie, ani muzyki tam dêtej:
Precz wszytko zgo³a, co siê grzechu tycze.
O �wiête lasy! O szczê�liwe dzicze! [Dz-1 150]

Przeciwstawianiu miasta i natury s³u¿y³ równie¿ opis piêkna ��wiêtych la-
sów�, zawieraj¹cy zachwyty nad odg³osami dochodz¹cymi z gêstwiny: �piewem
ptaków, szumem strumieni i wiatru. Te bardzo liryczne fragmenty romansu poka-
zuj¹, ¿e Potocki umia³ obserwowaæ przyrodê oczyma artysty. Mimo wszystko
i tutaj znalaz³a siê dygresja sugeruj¹ca, i¿ las jest urodziwy tak¿e dlatego, ¿e przy-
nosi korzy�ci: �bo siê tu zamyka / Pierzyna, pi¿mo, potazie, muzyka� (Dz-1 151).

Na koniec nale¿y przywo³aæ jeszcze jeden kontekst, w którym sarmacki autor
umieszcza³ motyw lasu � kontekst erotyczny. To po³¹czenie uwidocznia siê szcze-
gólnie w wierszach Pocztu herbów oraz w utworach usuniêtych stamt¹d przed
drukiem i znanych jako Odjemek od Herbów szlacheckich. Pojawianie siê na tar-
czach, w koronach rangowych i w proklamach wielu elementów zaczerpniêtych
z flory i fauny u³atwi³o kojarzenie zawartych w obu zbiorach epitalamiów z prze-
strzeni¹ natury. Trzeba jednak zastrzec, i¿ bór czy gaj s¹ tu raczej t³em zdarzeñ ni¿
tematem samym w sobie, a teksty maj¹ charakter zasadniczo obsceniczny. Doty-
czy to np. wiersza Do jednego herbownego, w którym szlachcicowi pieczêtuj¹ce-
mu siê Dêbem przyznaje siê posturê potê¿n¹ niczym drzewo, by zaraz dodaæ:

[...] schowaj siê z ¿o³êdzi¹,
Wiem, ¿e twoja wielko�ci¹ dêbowej doniesie,
Có¿, kiedy jedna tylko, a korcami w lesie.  [OH 144]

Pozosta³ych kilkana�cie utworów o podobnej tematyce nie ró¿ni siê od przy-
wo³anego ostatnio równie¿ pod wzglêdem sposobu opisu lasu, co sprawia, ¿e maj¹
one dla tych rozwa¿añ znaczenie marginalne.

Na zakoñczenie przyjdzie jeszcze raz przypomnieæ, ¿e las to motyw wystêpu-
j¹cy w dorobku literackim Wac³awa Potockiego stosunkowo czêsto. Posi³kuj¹c siê
do�wiadczeniem ¿yciowym oraz pamiêtaj¹c o licznych lekturach, pisarz postrze-
ga³ ow¹ przestrzeñ przede wszystkim jako mog¹c¹ dostarczaæ szlachcicowi po¿yt-
ków: od miêsa i futer po rekreacjê. Jednocze�nie zauwa¿a³ liczne niebezpieczeñ-
stwa czyhaj¹ce na cz³owieka, tak fizyczne (bandyci), jak i duchowe (�wiat to pusz-
cza, w której ³atwo zgubiæ siê i zostaæ schwytanym przez szatana-my�liwego).
Warto jednak podkre�liæ, ¿e charakter uwag dotycz¹cych lasu tylko w niewielkim
stopniu zale¿a³ od przynale¿no�ci genologicznej utworu, w którym ów motyw siê
pojawi³. Wiêksze znaczenie mia³ kontekst tematyczny: wiersze obsceniczne nieja-

44 Na temat mitu z³otego wieku zob. D. � n i e ¿ k o, Mit wieku z³otego w literaturze polskiego
renesansu. Wzory � warianty � zastosowania. Warszawa 1996.
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ko narzuca³y postrzeganie boru w perspektywie ¿artobliwej; teksty religijne � do
pewnego stopnia wymusza³y opis kniei przy wykorzystaniu alegoryzacji oraz sty-
lu �redniego.

Do�æ rzadko i w ma³o urozmaicony sposób poeta akcentowa³ doznania este-
tyczne, jakie wzbudza kontakt z lasem � zazwyczaj robi³ to w utworach religij-
nych chwal¹cych Boga. Mo¿na by wiêc poczuæ pewien niedosyt i postawiæ staro-
polskiemu pisarzowi zarzut  niewra¿liwo�ci na piêkno �wiata. Aby broniæ go przed
tak¹ ocen¹, warto zacytowaæ wiersz udowadniaj¹cy, i¿ przesada w eksploatowa-
niu jednego motywu nigdy nie przynosi dobrych rezultatów:

Do malarza, nie umia³ który inszej sztuki,
Tylko malowaæ drzewa: dêby, jod³y, buki,
Przyszedszy rozbit, prosi, ¿eby mu na p³ótnie
Jego nieszczê�cia, morskie wymalowa³ k³ótnie:
Jako straszny szturm powsta³, jako nag³e fale
Stargawszy kotwy, okrêt rozbi³y na skale;
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Podejmie siê obrazu malarz nowej fozy,
Nadto chce przydaæ drzewa: dêby, sosny, brzozy.
�Kêdy na morzu � rzecze rozbit � rost¹ drzewa?�
Niech, kto nie umie drugiej, jednê piosnkê �piewa.
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Kwitujê: niech mi pulsów ten doktór nie maca,
Co proszki perfumuje, pigu³ki poz³aca. [M-1 74]
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THE FOREST IN WAC£AW POTOCKI�S WORKS. BETWEEN NATURE AND CULTURE

Wac³aw Potocki is a baroque writer-landowner, who often wrote about nature, among other
things about the forest (circa 250 pieces). The forest, in his view, is regarded either as a real space
(nature) or a metaphorical one (culture). In both instances Potocki points at advantages and dis-
advantages of a man set in the forest. He highlights the former ones, especially the chance of seizing
meat and furs as an effect of chasing (in which he sees the surrogates of the war, and which he
regards as a dignified activity). Also, though not often, he notices the aesthetic values of the forest
and maintains that its beauty, manifesting in birds� singing, proves the grandeur of the Creator.
Simultaneously the writer signals the dangers for a man who finds himself in an uncivilized space:
wild nature symbolizes the chaos (also moral one) being conductive to, for example, brigands and
forgers, and signifying a metaphorical space in which a hunter-Satan waits for a chance.


