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O wyj¹tkowo�ci Pamiêtników Jana Chryzostoma Paska (nawet o ich �tajem-
niczo�ci�) mówi³o siê ju¿ od momentu pierwszego kontaktu dzie³a z czytelnika-
mi 1. Sprzyja³ temu klimat fascynacji pamiêtnikami w ogóle, uznawanymi za wy-
j¹tkowe �wiadectwo przesz³o�ci. Chocia¿ zawodne jako �ród³o historyczne, po-
zwala³y w autentyczny sposób wej�æ w �wiat miniony, poznawaæ go � chcia³oby
siê rzec: �prywatnie�.

Edytor Paskowego dzie³ka charakteryzuje pamiêtnik nastêpuj¹co:

utwór literacki, w którym autor pisze o przesz³o�ci na podstawie w³asnych prze¿yæ bezpo�red-
nich czy po�rednich wspomnieñ, z wyra�nym zamiarem pisania wspomnieñ, a nie historii tego
okresu 2.

Ju¿ w XVI wieku pojawia³y siê pamiêtniki (tak¿e w formie listów) bêd¹ce
sprawozdaniem z wypraw wojennych i podró¿y. Jednak dopiero wiek XVII, który
Aleksander Brückner okre�li³ jako �wiek pamiêtnikarstwa polskiego�, przyniós³
rozkwit tego gatunku pi�miennictwa 3. Wynika³o to z dwóch przyczyn: po pierw-
sze, wykszta³cenie (które w XVI wieku dostêpne by³o tylko elitom) upowszechni-
³o siê dziêki kolegiom jezuickim, umo¿liwiaj¹c szerokim krêgom szlacheckim udzia³
w ¿yciu literackim; po drugie, dzieje Rzeczypospolitej tych czasów stanowi³y fra-
puj¹ce tworzywo literackie � burzliwa akcja, pe³na atrakcyjnych fabularnie wzlo-
tów i upadków, rozgrywa³a siê na wielkim obszarze, egzotycznym dla przeciêtne-
go szlachcica. Wszystko to zachêca³o do utrwalenia w³asnego udzia³u w tych wy-
darzeniach i zapewnia³o pamiêtnikarzowi czytelników.

Dzie³o Paska to tekst z za³o¿enia niejednorodny: w czê�ci kronikarski, zawie-
raj¹cy kopie dokumentów i inwentarzy, w czê�ci oratorsko-retoryczny z przyto-
czeniami d³ugich przemówieñ i listów, a w czê�ci najobszerniejszej i, zdaniem
komentatorów, najciekawszej stanowi¹cy niemal zbeletryzowan¹ opowie�æ o lo-
sach szlachcica-¿o³nierza.

1 Urywki Pamiêtników zaczêto publikowaæ od 1821 roku. Pierwsze wydanie ksi¹¿kowe:
E. R a c z y ñ s k i, Poznañ 1836.

2 W. C z a p l i ñ s k i, wstêp w: J. P a s e k, Pamiêtniki. Wstêpem i obja�nieniami opatrzy³ ...
Wyd. 5, zmien. i uzup. Wroc³aw 1979, s. IV. BN I 62.

3 A. B r ü c k n e r, Dzieje literatury polskiej w zarysie. Wyd. 3. T. 1. Warszawa 1924, s. 264.
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Te w³a�nie partie robi³y najwiêksze wra¿enie na XIX-wiecznych, pierwszych na
powszechniejsz¹ skalê, odbiorcach tego tekstu. Wydaje siê, ¿e Pamiêtniki Paska by³y
katalizatorem dla kszta³towania siê literackiej formy gawêdy szlacheckiej 4, a Pasek
by³ �¿ywym g³osem� z tej przesz³o�ci, do której chêtnie odwo³ywali siê romantycy.
Narracja Paska, wyró¿niaj¹ca siê na tle XVII-wiecznej literatury pamiêtnikarskiej
dynamizmem i plastyczno�ci¹, zwróci³a tak¿e uwagê dzisiejszych badaczy; próbu-
j¹c wyja�niæ jej fenomen doszli do wniosku, ¿e ukszta³towa³a siê w trakcie ustnej,
wielokrotnie powtarzanej relacji. Przeæwiczone w ten sposób przed ró¿n¹ publicz-
no�ci¹ sposoby opowiadania spisaæ mia³ autor dopiero pod koniec ¿ycia 5.

Z wielu wzglêdów Pamiêtniki Paska wydaj¹ siê wyj¹tkowe. Mo¿na siê w nich
dopatrywaæ nawet techniki powie�ciowej � Brückner nazwa³ ten utwór �pierwszym
polskim romansem obyczajowym� 6. Wprawdzie inaczej ni¿ w powie�ci rzeczywi-
sto�æ narratora i przewidywanych odbiorców jest zarazem rzeczywisto�ci¹ autora
i czytelnika 7, ale u Paska funkcja narratora jest uderzaj¹co podobna do roli wszech-
wiedz¹cego autora. W ka¿dym razie nie da siê zaprzeczyæ, i¿ w innych tego typu
tekstach postaæ narratora jest zwykle w cieniu, a tymczasem u Paska wszystkie po-
stacie s¹ od niego zale¿ne. Autor najchêtniej charakteryzuje je poprzez anegdotê,
opis zdarzenia, w którym bra³y udzia³, lub poprzez ich wypowiedzi w oratio recta 8.

Uczeni starali siê wskazaæ wyró¿niki stylistyczne Paskowej �gawêdy�. Podkre-
�lano jej �amorfizm� (dziêki któremu opowie�æ zyskiwa³a na autentyzmie), dygre-
syjno�æ i podporz¹dkowanie kolejno�ci zdarzeñ subiektywizmowi narracji, unika-
nie uogólnieñ, nasycenie szczegó³ami. Fabu³ê organizuje tu niemal wy³¹cznie akcja
� ludzie i �wiat nie s¹ opisani statycznie, lecz ukazani w dzia³aniu i ruchu 9.

Powa¿ne rozbie¿no�ci obserwujemy natomiast w ocenie formatu intelektual-
nego i autorskich zamierzeñ Paska.

Wydaje mi siê z gruntu nietrafne umieszczanie go w galerii tzw. �prostacz-
ków� (komentatorzy powo³uj¹ siê chêtnie na Bachtinowskie typy £azika, B³azna
i Prostaczka) 10. Równie nieatrakcyjna jest, w moim odczuciu, powszechna i utrwa-
lona (tak¿e w podrêcznikach szkolnych) opinia, i¿ Pasek to modelowy przedsta-
wiciel sarmatyzmu, ze wszystkimi wadami tej formacji, jej konserwatyzmem, kse-
nofobi¹ i za�ciankowo�ci¹.

Tymczasem spisane w Pamiêtnikach perypetie z lat wojny, a potem ¿ycia zie-
miañskiego sk³adaj¹ siê na niebanalny i niejednoznaczny portret ¿o³nierza i go-
spodarza. Pasek nie jest typem ¿o³nierza samochwa³a ani typem lisowczyka. To
¿o³nierz w s³u¿bie Rzeczypospolitej, choæ s³usznie dba³y o w³asny interes. To
szlachcic � pan swojego losu, cz³owiek osadzony w spo³eczeñstwie, w okre�lo-
nym systemie praw i obowi¹zków.

  4 Por. Rzewuskiego Pami¹tki Soplicy, Mickiewicza Popas w Upicie, itp.
  5 Zob. J. R y t e l, �Pamiêtniki� Paska na tle pamiêtnikarstwa staropolskiego. Wroc³aw 1962,

s. 77.
  6 B r ü c k n e r, loc. cit.
  7 R y t e l  (op. cit., s. 19) mówi o pamiêtnikarstwie staropolskim jako o studium raczej przed-

literackim ni¿ paraliterackim.
  8 Ibidem, s. 127�128.
  9 K. B a r t o s z y ñ s k i, O amorfizmie gawêdy. Uwagi na marginesie �Pami¹tek Soplicy�.

W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wroc³aw 1966. �
M. M a c i e j e w s k i, Poetyka � gatunek � obraz. W krêgu poezji romantycznej. Wroc³aw 1977. �
K. W y k a, Czas powie�ciowy. W: O potrzebie historii literatury. Warszawa 1969.

10 Tak np. K. K a r d y n i - P e l i k á n o v á, Wyznaczniki gatunkowe gawêdy w �Pamiêtnikach�
Jana Chryzostoma Paska. �Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis� D 32 (1985).
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Mimo ¿e Pasek pochodzi z zacofanego Mazowsza, ze zubo¿a³ej rodziny, jego
�wiatopogl¹d nie jest, jak mo¿na by siê spodziewaæ, ograniczony horyzontem �po-
wiatowym�. Sposób, w jaki pamiêtnikarz reaguje na wydarzenia, i umiejêtno�æ,
z jak¹ je opisuje, wystawia dobre �wiadectwo rawskiemu kolegium jezuitów. Pa-
sek skonfrontowa³ swoje �prowincjonalne� wychowanie z szerokim �wiatem, który
przemierzy³ podczas 10-letniej wojaczki. Uderza ciekawo�æ i otwarto�æ, z jak¹ przy-
gl¹da siê obcym krajom i ludom, dzia³a w nowym otoczeniu. Pamiêtajmy, ¿e za-
równo on, jak i wielu jego s¹siadów, owych przypuszczalnych s³uchaczy Pasko-
wych wspomnieñ, mia³o (mimo i¿ nie nale¿eli do elity) bogatszy materia³ do po-
równañ ni¿ ich XVI-wieczni pradziadkowie.

Uwa¿am, ¿e stosunek Paska do Europy niezwykle trafnie, wbrew opiniom
powtarzanym w polskiej literaturze naukowej, oceni³a Giovanna Brogi Berkoff.
Jej zdaniem podstaw¹ Paskowej to¿samo�ci jest nadal renesansowa humanitas �
�wiadomo�æ przynale¿enia do wspólnoty kulturalnej Zachodu, któr¹ cechuje ra-
cjonalizm, wykszta³cenie literackie i dobre obyczaje 11.

Pasek jako pó�ne wcielenie gentiluomo Górnickiego? To atrakcyjna hipoteza.
�wietnie czyta siê w tym kontek�cie takie fragmenty Pamiêtników, jak ustêp rela-
cjonuj¹cy spotkanie z ksiêciem Orañskim. Pasek czuje siê na miejscu w �wiecie
gentiluomini, �wiecie dobrych manier, wykwintnej konwersacji opartej na znajo-
mo�ci kodu z³o¿onego ze znaków klasycznej i renesansowej tradycji 12.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e dla Paska sztuka wojenna nale¿y do umiejêtno�ci
sk³adaj¹cych siê na �bycie Europejczykiem�. Brogi Berkoff podkre�la, ¿e Pasek
ceni racjonalno�æ i sprawno�æ w dzia³aniu � to one w³a�nie zarówno w czasie wojny,
jak i w czasie pokoju odró¿niaj¹ Europejczyków od barbarzyñców 13.

Chcia³abym wiêc traktowaæ Pamiêtniki nie jako swoisty folklor, zabytek tzw.
kultury sarmackiej, ale jako przyk³ad suwerennej mowy szlacheckiej, która wy-
kszta³ci³a siê w specyficznych warunkach ustrojowych i spo³ecznych: na sejmi-
kach i zjazdach szlacheckich, podczas niezliczonych okazji towarzyskich.

Badacze pamiêtników staropolskich spostrzegli, ¿e w zachowanych zabytkach
XVII-wiecznego pi�miennictwa szlacheckiego zaobserwowaæ mo¿na wzrost na-
sycenia tekstu wtrêtami ³aciñskimi w porównaniu z wiekiem XVI. Do niedawna
traktowano to jako psucie i za�miecanie polszczyzny, rezultat za�ciankowo�ci i �mo-
dy� narzuconej przez szko³y jezuickie 14. Dzi� jest ju¿ oczywiste, ¿e ten wyj¹tko-
wy jêzyk, bêd¹cy wynikiem naturalnej �wspó³pracy� ³aciny i polszczyzny, rozwi-
n¹³ siê jako rezultat ukszta³towania siê szlacheckiej warstwy ponadetnicznej pe³-
ni¹cej funkcjê �narodu politycznego� 15. By³ jej wyró¿nikiem, a zarazem no�nikiem

11 G. B r o g i  B e r c o f f, Mira¿ Europy. Jan Chryzostom Pasek miêdzy polsk¹ rzeczywisto-
�ci¹ a pokus¹ europejsko�ci. W zb.: Od �Lamentu �wiêtokrzyskiego� do �Adona�. W³oskie studia
o literaturze staropolskiej. Red. G. Brogi Bercoff, T. Micha³owska. Warszawa 1995.

12 Ibidem, s. 226.
13 Ibidem, s. 227.
14 Zob. np. T. L e w a s z k i e w i c z, W. R. R z e p k a, Uwagi o leksyce makaronicznej w te-

kstach polskich z XVII wieku. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Jêzykoznawstwo.
Warszawa 1978. � W. K u r a s z k i e w i c z, Makaronizmy w �Pamiêtnikach� Jana Chryzostoma Pa-
ska. W zb.: Barok w polskiej kulturze, literaturze i jêzyku. Red. M. Stêpieñ, S. Urbañczyk. Warszawa�
Kraków 1992.

15 Zob. £acina jako jêzyk elit. Red. J. Axer. Warszawa 2004. W nastêpnych przypisach pozycjê tê
oznaczaæ siê bêdzie skrótem £ (liczby po nim wskazuj¹ stronice). Zob. te¿ akceptuj¹c¹ tezy tej ksi¹¿ki
recenzjê: H.-J. B ö m e l b u r g, w: �Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung� t. 54 (2005), nr 4.
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uniwersalnych warto�ci republikañskich i obywatelskich, które ta warstwa uczy-
ni³a swym znakiem rozpoznawczym. £acina, a w³a�ciwie: kultura ³aciñska (pi-
�miennictwo, prawo, architektura itd.) okresu przedcesarskiego, by³a znakomitym
repertorium formu³ odpowiadaj¹cych tym przekonaniom 16.

Czytaj¹c Pamiêtniki Paska z takim nastawieniem, mo¿na ods³oniæ nie wyeks-
ploatowan¹ warstwê tre�ciow¹ i rozpoznaæ nie zauwa¿one wcze�niej efekty for-
malne. Mo¿na te¿ znacznie wzmocniæ argumentacjê na rzecz portretu Paska jako
gentiluomo XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Mam nadziejê, ¿e taka lektura za-
chêci tak¿e do patrzenia na jêzyk Paska inaczej, ni¿ patrzyli na tê dwujêzyczn¹
prozê badacze opracowuj¹cy s³ownik jego jêzyka � eliminuj¹cy ³acinê z obszaru
swego zainteresowania 17.

Dotychczasowe analizy Pamiêtników Paska prowadzone przez historyków sku-
pia³y siê przede wszystkim na ocenie wiarygodno�ci faktograficznej tekstu; jêzy-
koznawców interesowa³y elementy potoczno�ci, literaturoznawcy zajmowali siê
przewa¿nie, jak to zreferowa³am, badaniem tych fragmentów, które powszechnie
uznano za najbardziej warto�ciowe, tzn. �gawêdziarskich�. Najmniej natomiast
interesowano siê partiami retorycznymi, nasyconymi ³acin¹. Jêzykoznawca nazy-
wa u¿ycie wtrêtów ³aciñskich �niezno�n¹ manier¹� 18; literaturoznawca pisze o tej
retoryce z pob³a¿liw¹ ironi¹ (�Autor zdaje siê rozumieæ odrêbno�æ gatunkow¹ mów
i ca³¹ sw¹ erudycjê retoryczn¹ wy³adowuje w nich [...]� 19), historyka po prostu
nudz¹ 20.

A przecie¿ w³a�nie te fragmenty odkrywaj¹ przed nami tak ma³o jeszcze roz-
poznane oblicze Paska � cz³owieka og³adzonego; co wiêcej, artysty pióra, ele-
gancko i skutecznie pos³uguj¹cego siê �makaroniczn¹� mieszanin¹ jêzyków 21.

Przedstawiam tutaj analizê jednej z najciekawszych z tego punktu widzenia
mów zamieszczonych w Pamiêtnikach 22.

Wiosn¹ 1660, po powrocie oddzia³ów Czarnieckiego z Danii, w czasie posto-
ju w Sielcach zmar³o dwu towarzyszy z chor¹gwi, w której s³u¿y³ Pasek. Stanowi-
li oni s³ynn¹ parê weteranów � ich losy by³y nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zane na
dobre i z³e. Tak¿e �mieræ, wskutek choroby, spotka³a ich tego samego dnia. Po-
wierzono Paskowi (jako imiennikowi zmar³ych) reprezentowanie towarzyszy bro-
ni � we wstêpnym s³owie, zaproszeniu na tzw. chleb ¿a³obny, czyli stypê. Przemó-
wienie g³ówne mia³ natomiast wyg³osiæ �wielki orator�, podczaszy Gumowski.
Paskowi zale¿a³o na tym, ¿eby dobrze wypa�æ, ze wzglêdu na tak godnego konku-
renta, i dlatego, ¿e spodziewano siê na uroczysto�ci t³umów ludzi. Podkre�la³ przy

16 J. A x e r: Uwagi wstêpne w: £ 14; £acina jako drugi jêzyk narodu szlacheckiego Rzeczypo-
spolitej. £ 155.

17 S³ownik jêzyka Jana Chryzostoma Paska. Oprac. Zespó³ pod red. H. K o n e c z n e j
i W. D o r o s z e w s k i e g o. T. 1�2. Wroc³aw 1965�1973.

18 Z. K l e m e n s i e w i c z, Historia jêzyka polskiego. Warszawa 1974, s. 408; podobnie nega-
tywna opinia na s. 341.

19 R y t e l, op. cit., s. 106.
20 �Ciê¿kimi i niestrawnymi� nazywa je C z a p l i ñ s k i  (ed. cit.., s. LII).
21 Zob. mój tekst: Próba klasyfikacji wtrêtów ³aciñskojêzycznych w staropolskich tekstach dwu-

jêzycznych. £.
22 Przy analizie kontynuujê metodê zaprezentowan¹ w studium: A. A x e r, J. A x e r, Lektura

tekstu dwujêzycznego. Przyk³ady (£), stosowan¹ przy analizie mów i listów.
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tym, i¿ przygotowywa³ siê jedynie w chwilach wolnych od gry w karty, szachy
i warcaby.

Mowê swoj¹ rozpocz¹³ Pasek od rozwa¿añ na temat nieuchronno�ci �mierci,
której nie s¹ w stanie przeciwstawiæ siê ¿adne ziemskie potêgi, i wobec której cz³o-
wiek okazuje siê bezsilny. Pociech¹ mo¿e byæ tylko nadzieja zmartwychwstania.
Pasek przywo³a³ nastêpnie ateñski obyczaj, wedle którego mêstwo zmar³ych ¿o³-
nierzy przed zebranym wojskiem chwali³ najwybitniejszy mówca. Taki postulat
wymaga³ zastosowania toposu skromno�ci � Pasek wyg³osi³ wiêc odpowiednie
zastrze¿enie, zrêcznie podkre�laj¹c swoje zas³ugi wojenne i twierdz¹c, ¿e to one,
a nie zdolno�ci krasomówcze, usprawiedliwiaj¹ jego wyst¹pienie. Przedstawi³ ka-
rierê wojskow¹ zmar³ych, którzy odznaczyli siê nieustraszon¹ odwag¹ przypomi-
naj¹c¹ mêstwo staro¿ytnych bohaterów. Zakoñczy³ apeluj¹c do zebranych w imie-
niu zmar³ych, aby zachowali pamiêæ o nich, i w imieniu chor¹gwi zapraszaj¹c na
stypê.

Streszczenie brzmi banalnie. Tymczasem z relacji Paska wynika, ¿e zasz³o
co� niezwyk³ego. Przemawiaj¹cy po nim podczaszy Gumowski, choæ mówi³ �bar-
dzo facunde� i �erudite� (tzn. w sposób znamionuj¹cy bieg³o�æ w sztuce kraso-
mówczej i uczono�æ), to dla wielu � a zw³aszcza dla znawców, jak podkre�la Pa-
sek � by³o widoczne, i¿ przemówienie utraci³o sens i ¿e mówca pomiesza³ conne-
xiones, tzn. zak³ócona zosta³a ci¹g³o�æ my�li. Z ciekawo�ci¹ czytamy, i¿ Gumowski
t³umacz¹c sw¹ pora¿kê skar¿y³ siê na Paska, ¿e u¿y³  tych samych �proba-
cyj�, które on sobie przygotowa³. Z tego powodu musia³ w trakcie wyst¹pienia po-
mijaæ ca³e partie tekstu. Porówna³ swoj¹ sytuacjê do k³opotów architekta, któremu
kto� zabra³ przygotowane ju¿ i dopasowane belki, maj¹ce byæ oparciem budowli.

Sam Pasek puentuje tê relacjê pisz¹c: �czêsto [...] orator oratorowi zabierze
materyj¹�. Nie ulega w¹tpliwo�ci, i¿ by³ to �wiadomy i skuteczny sposób pokona-
nia konkurenta. Okazuje siê zatem, ¿e w przemówieniu Paska kryj¹ siê �probacje�
niezbêdne wybitnemu i do�wiadczonemu mówcy do zbudowania dobrej mowy.

Wyja�nienie strategii Paska wymaga, moim zdaniem, uznania, ¿e owe �proba-
cje� niezbêdne do uzyskania odpowiednich connexiones i prowadz¹ce do powsta-
nia tekstu sensownego to w³a�nie ³aciñskojêzyczne wtrêty, lekcewa¿one i pomija-
ne przez badaczy. Pe³ni¹ one funkcjê argumentów, które porz¹dkuj¹ wywód. Ale
nie tylko.

W ca³ym tek�cie przemówienia zwroty ³aciñskie (wliczaj¹c w to pojedyncze
wyrazy) stanowi¹ oko³o 20% � proporcja zbli¿ona do górnej granicy tej, która
wystêpuje w polskojêzycznej mowie szlacheckiej tego czasu, np. w koresponden-
cji szlachty z Bogus³awem Radziwi³³em. Rozbudowanych zwrotów jest 15. Ziden-
tyfikowa³am najwa¿niejsze z nich. Wszystkie bez wyj¹tku okaza³y siê doskonale
osadzonymi w tradycyjnej topice antyczno-biblijnej, ale nie banalnymi, formu³a-
mi � takimi w³a�nie, jakich móg³ potrzebowaæ Gumowski.

Przyjrzyjmy siê Paskowym probationes w kolejno�ci, w jakiej wystêpuj¹ w tek-
�cie.

1. Nieuchronno�æ �mierci zostaje zilustrowana odwo³aniem siê do herbu Ge-
nui. Pasek czyta �hieroglifika� tej Rzeczypospolitej: �Parcam falcitenentem mi-
naci manu superbam pokazuj¹c¹ inscriptionem� � �Parka uzbrojona w kosê gro�-
nie wskazuje rêk¹ na dumn¹ inskrypcjê�; inskrypcja brzmi: �Leges lego, reges
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rego, iudices iudico� � � Stanowiê prawa, rz¹dzê królami, s¹dzê sêdziów� 23. Pasek
na wstêpie swojego wyst¹pienia prezentuje siê zatem bardzo efektownie, jako cz³o-
wiek, który szerokim spojrzeniem ogarnia horyzont europejski. Szuka instancji
odwo³awczej, która zmieni³aby twarde zasady okre�laj¹ce kondycjê ludzk¹ � szu-
ka daremnie w ksiêgach, u w³adz republik i królestw; zamiast tego znajduje odpo-
wied� potwierdzaj¹c¹ bezsilno�æ wobec �mierci ludzkich praw, królów i parla-
mentów. Oto gest szlachcica gotowego ze swoim obywatelskim protestem stan¹æ
przed ka¿d¹ instancj¹ oraz bywa³ego w �wiecie gentiluomo znaj¹cego i umiej¹ce-
go czytaæ s³awne emblematy.

2. Skoro �mieræ jest wszechmocna, Pasek zapowiada, ¿e bêdzie szuka³ pocie-
chy u zwyk³ych ludzi i dla zwyk³ych ludzi. Kryptocytat formu³y konsolacyjnej
z Seneki: �diutius accusare fata possumus, mutare non possumus� � � mo¿emy
przed³u¿aæ skargi na los, zmieniæ go nie mo¿emy� 24, otwiera ten w¹tek. Zamyka
go Arystoteles przywo³any jako znawca natury ludzkiej i zacytowany w ³aciñskiej
wersji za Stobajosem: �Homo est imbecilitatis exemplum, temporis spolium, fortu-
nae lusus, inconstantiae imago, invidiae et calamitatis trutina� � �Cz³owiek jest
przyk³adem bezsilno�ci, ³upem czasu, igraszk¹ losu, obrazem niestateczno�ci, wag¹,
na której konkuruj¹ zawi�æ i nieszczê�cie� 25.

3. Nastêpny fragment mówi¹cy o ¿alu, jaki odczuwaj¹ towarzysze broni,
i o stracie, jak¹ ponios³a ojczyzna, inkrustuje Pasek tylko pojedynczymi ³aciñski-
mi s³owami. Tym wyrazi�ciej pojawia siê ³acina w czê�ci po�wiêconej perspekty-
wie zmartwychwstania. Mamy tu sekwencjê z³o¿on¹ z trzech �probacji�. Autor
rozpoczyna od kryptocytatu z Cycerona: �Metenda est seges, sic iubet necessitas�
�   ��cinaæ nale¿y dojrza³y plon, taka jest konieczno�æ� 26, który jednak wprowadza
formu³¹: �sama litera �wiêta tak¹ ca³emu �wiatu podaje paremij¹�. Odsy³a w ten
sposób do chrze�cijañskiego (i bardzo stosownego na pogrzebie) u¿ycia tego wy-
ra¿enia, które od Cycerona trafi³o do Consolatio ad Apollonium Seneki, a dalej do
�w. Augustyna 27. Wyraz zamykaj¹cy cytat: �necessitas�, zrêcznie otwiera drogê
nastêpnemu kryptocytatowi: �necessitatem ferre [potius], quam flere decet� � �le-
piej znosiæ konieczno�æ, ni¿ j¹ op³akiwaæ� 28.

4. Puentê tej czê�ci mowy stanowi obietnica nie�miertelno�ci ujêta w formê
kryptocytatu z Seneki: �Veniet iterum, qui nos reponat in lucem, dies� � �Przyjdzie
ponownie dzieñ, który nas przywróci �wiat³u� 29.

5. Mówca przechodz¹c do czê�ci po�wiêconej wspominaniu ¿o³nierskich za-
23 Wydawca ³¹czy b³êdnie �superbam� z �Parcam�, a nie z �inscriptionem� (zob. obja�nienia

na s. 112), a S³ownik jêzyka [...] Paska dodatkowo czyni ca³y ustêp niezrozumia³ym t³umacz¹c �hie-
roglifika� jako �napis�, podczas gdy w liczbie mnogiej rodzaju nijakiego oznacza on �symbol�, �znak�
lub �herb�.

24 Consolatio ad Polybium, IV, 1.
25 Komentarz wydawcy wskazuje na niezrozumienie tego fragmentu, poniewa¿ ostatnie s³owo

wprowadzaj¹cego cytat wyra¿enia �ludzkiej naturze tak¹ qualitatem przypisuje Arystoteles profes-
syj¹� obja�nia jako �los� (w bierniku). S³ownik [...] Paska t³umaczy �professyja� jako �zawód�, co
sprawê jeszcze pogarsza. Chodzi o inne znaczenie wyprowadzone od ³aciñskiego �professio� � �de-
klaracja�, �stwierdzenie�.

26 Zob. Tusculanae disputationes III, 25. Zob. te¿ M. T. Va r r o, Res rusticae I, 150, 3.
27 De civitate dei XVII. A wiêc pojawia siê w ten sposób implicite pamiêæ pierwszej, nie zacy-

towanej czê�ci Cyceroñskiej formu³y ¿a³obnej: �Reddenda terrae est terra�.
28 Zaczerpniêtemu z Sentencji P u b l i u s z a  S y r i u s z a, z pewn¹ modyfikacj¹ (orygina³: �ne-

cessitatem ferre non flere addecet�).
29 Epistulae morales ad Lucilium, lib. IV, XXXVI.
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s³ug zmar³ych zaczyna równie pomys³owym chwytem, jakim by³o przywo³anie
herbu Genui w czê�ci konsolacyjnej. Prezentuje siê tu bowiem Pasek jako znawca
obyczajów pogrzebów wojskowych w staro¿ytnych Atenach, po�wiadczaj¹c to
formu³¹: �Laudabatur ab illo, qui erat militum doctissimus et rotundo ore� � �Jego
pochwa³ê wyg³asza³ ten, kto by³ w�ród ¿o³nierzy najbardziej uczony i wymowny�.
Zdanie to nie tylko dowodzi szkolnej znajomo�ci realiów antycznych, ale tak¿e
jest gr¹ z Ars poetica Horacego (�rotundo ore�) 30. Znowu zatem przedstawia siê
nam autor jako ¿o³nierz i gentiluomo zarazem.

6. Kolejny fragment to formu³a skromno�ci. Mówca twierdzi, ¿e jest ¿o³nie-
rzem, nie artyst¹. Przywo³uje topos sporu Marsa z Minerw¹, przypomina swoje �wie¿e
frontowe do�wiadczenia. W tym wszystkim ukryta jest jednak gra s³ów godna wy-
trawnego retora-humanisty. Mówca twierdzi bowiem, i¿ indigne przychodzi mu chwa-
liæ dignissima gesta zmar³ych, sugeruj¹c zarazem, ¿e wspó³uczestnictwo w tej sa-
mej chwale bojowej nadaje mu stosown¹ dignitas i sprawia, ¿e mo¿e ich chwaliæ
condigne. Pasek uszanowa³ w ten sposób ateñski etos ceremonii wojskowej.

7. Aby s³uchacze mogli w pe³ni doceniæ umiejêtno�ci mówcy, na pewien czas
zmienia on styl. Opowiadaj¹c o wojennych losach obu weteranów unika wszel-
kich literackich aluzji. Dominuje polszczyzna. P³yn¹ nazwy pól bitewnych, miejsc
klêsk i zwyciêstw z czasów wojen kozackich. I dopiero na koniec pojawia siê ³a-
ciñska puenta: �Viri proprium est maxime fortitudo; eius munera duo potissimum
sunt: mortis dolorisque contemptus� � �Najwa¿niejsz¹ cech¹ mê¿a jest walecz-
no�æ; daje mu ona dwa dary: pogardê �mierci i lekcewa¿enie bólu�. Ta syntetyczna
definicja dzielno�ci ¿o³nierskiej i cnoty mêskiej wyra¿ona jest za pomoc¹ lekko
zmodyfikowanego kryptocytatu z Tuskulanek Cycerona 31.

8. Mówca przechodzi do wydarzeñ bli¿szych w czasie, w których czê�ci uczest-
niczyli ju¿ on sam i jego s³uchacze (wojny szwedzka i wêgierska). Puentuje ten
fragment inn¹ definicj¹ cnoty ¿o³nierskiej, która obejmie zarówno zmar³ych, jak
i ¿ywych. Nie podaj¹c autora, ale pewny rozpoznania �ród³a cytatu, porównuje
kombatantów do ¿o³nierzy Aleksandra Wielkiego: �Ubi miles contemptor opum et
divitiarum bella gerit disciplina et paupertate magistra, fatigato humus cubile,
cibis, quem occupat, satiat, tempora somni arctiora, quam totius noctis� � � Tam
gdzie ¿o³nierz toczy boje gardz¹c dostatkiem i bogactwem, w karno�ci i ubóstwie,
znu¿onemu ziemia ³o¿em, dostatecznym po¿ywieniem to, co ma, noc za d³uga na
sen� 32. Na koñcu umieszcza has³o maj¹ce proweniencj¹ antyczn¹, ale przede wszyst-
kim funkcjonuj¹ce we wspó³czesnej kulturze dworskiej: �virescit vulnere virtus�
� �dzielno�æ zraniona hartuje siê� 33. Nastêpuj¹ przywo³ania bohaterów antycznych:
Cynegirusa, Kodrusa, wreszcie samego Achillesa, jako godnych paraleli dla mê-
stwa i wytrwa³o�ci zmar³ych.

9. Gdy ju¿ ca³a ¿o³nierska publiczno�æ zosta³a w ten sposób objêta laudacj¹,
Pasek przechodzi do zamkniêcia mowy. Najpierw zrêczna sztuczka � stwierdza,
¿e jego licha facundia (wymowno�æ) nie pozwala zaj¹æ siê genealogi¹ zmar³ych,
i natychmiast, zaprzeczaj¹c sobie, daje popis wspania³ych retorycznych umiejêt-
no�ci. Najpierw wprowadza, powo³uj¹c siê na Arystotelesa, maksymê znan¹ przede

30 Ars poetica, 323�324: �Grais ingenium, Grais dedit ore rotundo / Musa loqui�.
31 Tusculanae disputationes, II, 42.
32  C u r t i u s  R u f u s, De rebus Alexandri Magni, III, 2,15.
33 Autorem tej maksymy by³ poeta rzymski F u r i u s  A n t i a s. W wieku XVII powszechnie

znana, m.in. dlatego, ¿e by³a mottem klanu Stuartów.
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wszystkim jako jedno z rycerskich przys³ów kr¹¿¹cych po Europie: �Magnorum
non est laus sed admiratio� � �Wielkich ludzi nale¿y podziwiaæ, a nie wychwalaæ�.
Z kolei do zmar³ych zwraca siê stosuj¹c konstrukcjê, przy pomocy której Salustiusz
usprawiedliwia³ siê wobec rzymskich czytelników z decyzji nieprzedstawienia im
dziejów Kartaginy: �De vestra quidem laude melius est tacere, quam pauca loqui� �
�Lepiej o waszej chwale zmilczeæ, ni¿ ma³o powiedzieæ� 34. I ten cytat, oderwany od
kontekstu, kr¹¿y³ po Europie, u¿ywany w mowach pochwalnych od XVI wieku.

10. Wreszcie ostatni zwrot w przebiegu mowy. W imieniu tych, którzy s¹ tumu-
landi, czyli �maj¹ byæ pogrzebani� 35 autor ¿egna obecnych. Puentuje to po¿egna-
nie dwoma kryptocytatami, najpierw ze s³awnego wiersza Horacego: �Non totus
moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam� � �Nie ca³y umrê, wiele ze mnie
uniknie �mierci�. £¹czy z tym formu³ê u¿ywan¹ chêtnie w chrze�cijañskich te-
kstach ¿a³obnych, choæ te¿ maj¹c¹ antyczn¹ proweniencjê: �Mens et gloria non
queunt humari� � �dusza i chwa³a nie zstêpuj¹ do grobu� 36. Koñczy zaproszeniem
na stypê in domum luctus (do domu ¿a³oby).

Widaæ zatem jak na d³oni, ¿e Pasek rozszerzy³ zakres swojego przemówienia
na tematykê daleko wykraczaj¹c¹ poza tre�ci konieczne przy zapraszaniu na sty-
pê, �wiadomie zabieraj¹c nastêpnym mówcom, a przede wszystkim Gumowskie-
mu, wszystkie najatrakcyjniejsze emocjonalnie i perswazyjnie tematy konsolacyj-
ne i laudacyjne oraz spychaj¹c go ca³kiem �wiadomie na jedyne wolne pole, tzn.
genealogiê mazowieckiej szlachty. Temat to nb. ma³o atrakcyjny, zwa¿ywszy spe-
cyficzn¹ prowincjonalno�æ szlachty tego województwa 37.

Potwierdza siê w ca³ej rozci¹g³o�ci teza, ¿e Pasek traktuje swoje wyst¹pienie
jak udzia³ w turnieju oratorskim i ¿e tak te¿ bêdzie go s³uchaæ znaj¹ca siê na sztu-
ce oratorskiej czê�æ publiczno�ci. D¹¿y do zwyciêstwa buduj¹c tekst przede wszyst-
kim na dobrze dobranych i �mocnych� cytatach ³aciñskich.

Mamy wiêc w przemówieniu Paska ukryte odwo³ania do Seneki, autora, który
by³ niezast¹pionym �ród³em dostarczaj¹cym materia³u do tekstów po�wiêconych
ludzkiej kondycji. Tutaj jest cytowany we fragmentach dotycz¹cych nieuchronno-
�ci �mierci, a przytoczenia pochodz¹ ze znanego utworu konsolacyjnego (Conso-
latio ad Polybium) i z Listów moralnych. Drugim najwa¿niejszym autorem, do
którego Pasek odwo³uje siê w kolejnych partiach przemówienia, jest Cyceron.
Zw³aszcza Tusculanae disputationes, nale¿¹ce � podobnie jak pisma Seneki � do
kanonu tekstów filozoficzno-moralnych w bibliotece humanistycznej. Mamy te¿
w Paskowym tek�cie istotne, umieszczone na pocz¹tku i w zakoñczeniu mowy,
odes³ania do Arystotelesa. S¹ to jednak odes³ania do miejsc specyficznych, a mia-
nowicie do wystêpuj¹cych w ³aciñskiej wersji sentencji powtarzanych w popular-
nych antologiach i cytowanych przez pisarzy humanistycznych. Pasek wykorzy-
stuje zreszt¹ te zbiory toposów i fraz wprowadzaj¹c do swej mowy powiedzenia
o charakterze przys³owiowym (ich �ród³a odnale�æ mo¿na np. w zbiorze sentencji
moralnych Publiusza Syriusza czy w Listach Sydoniusza).

34 Por. S a l l u s t i u s, Bellum Iugurthinum, XIX.
35 J. C z u b e k  w swojej edycji (Kraków 1929) podawa³: �tumulandi�;  Czapliñski za� � �tu-

mulanci� (w tym samym znaczeniu).
36 S i d o n i u s  A p p o l i n a r i s, Epistularum libri, IV, 19,6.
37 Zob. J. C h o i ñ s k a - M i k a, £acina mazowieckiej elity politycznej w dobie Wazów. £.
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Zauwa¿my, ¿e Pasek identyfikuje tylko trzech autorów: Arystotelesa (przyta-
czanego za innymi pisarzami), Salustiusza i po�rednio � poprzez tematykê utworu
� Curtiusa Rufusa. Arystoteles to �ród³o wszelkiej wiedzy, dwóch pozosta³ych
pisarzy wyró¿nia pamiêtnikarz, moim zdaniem, jako ekspertów w �sprawach woj-
skowych�. Curtiusa zacytowa³ in extenso, by porównaæ zmar³ych towarzyszy do
¿o³nierzy Aleksandra Macedoñskiego, fragment z Salustiusza natomiast zrêcznie
sparafrazowa³, daj¹c zarazem �wiadectwo znajomo�ci jednego z najwa¿niejszych
tekstów o sztuce wojennej.

Mamy wiêc w Paskowej mowie u¿yte lub tylko zasygnalizowane wszystkie
podstawowe toposy odpowiednie na pogrzeb towarzyszy broni. �wiadcz¹ one
o swobodnym pos³ugiwaniu siê klasycznym repertorium motywów i fraz oraz
o umiejêtno�ci zrêcznego skomponowania wypowiedzi stosownej do okoliczno-
�ci. Zarazem Pasek gromadzi w swej mowie tyle odwo³añ i nawi¹zañ do g³ównych
nurtów w literaturze konsolacyjnej, ¿e jego �konkurent� staje wobec niewykonalne-
go zadania � posklejania tekstu, z którego wyjêto najistotniejsze fragmenty.

Do tego w³a�nie, jak s¹dzê, chcia³ doprowadziæ autor Pamiêtników i nie jest
istotne, czy rzeczywi�cie uda³o mu siê ów zamys³ zrealizowaæ, czy mo¿e po latach
upiêksza w ten sposób swój wizerunek.

W Pamiêtnikach dyskretnie, ale wyra�nie buduje Pasek anegdotê o ¿o³nierzu-
-szlachcicu, który na polu erudycyjnego oratorstwa i szlacheckiego ceremonia³u
pokona³ pana na urzêdzie i zawodowego krasomówcê. Warto z jeszcze jednego
punktu widzenia zastanowiæ siê, dlaczego Pasek u¿ywaj¹c owych probacji tylko
dwa razy wskazuje autora (Salustiusza i Arystotelesa). We wszystkich innych przy-
padkach nie ma wskazania �róde³, co wiêcej, Pasek udaje, ¿e �róde³ najs³ynniej-
szych przytoczeñ � z Cycerona i z Horacego � nie bardzo pamiêta (�gdzie� tam
napisano�, �kto� tam wa¿y³ siê o sobie mówiæ�). Moim zdaniem, to zachowanie
prawdziwego gentiluomo, XVII-wiecznego d¿entelmena, jakby zaczerpniête ze
wspó³czesnych angielskich mutacji dzie³a Castiglione�a: o antyku uczymy siê po
to, ¿eby zapomnieæ, sk¹d co wiemy � to zapominanie w³a�nie ró¿ni d¿entelmena
od pedanta.

Warto jeszcze spojrzeæ na piêkny koncept Paskowy � porównanie obu zmar³ych
¿o³nierzy do pewnej s³ynnej w staro¿ytno�ci pary przyjació³. Ten �wietny literacko
pomys³ zasygnalizowany jest ju¿ poza tekstem samej mowy. Koñcz¹c epizod po-
grzebu pisze Pasek o losach pozostawionego przez zmar³ych pocztu i dobytku:

Tak tedy pochowawszy owych Arcades, na poczet pana Hrubieszowskiego przyjecha³ pan
W¹sowicz, jego krewny; a za� pana Wojnowskiego poczet i zas³ugi ¿onie odes³ano.

Zwraca oczywi�cie uwagê nazwanie zmar³ych �owymi Arcades�.
Komentatorzy wskazuj¹ czytelnikowi eklogê VII Wergiliusza, w której toczy

siê agon poetycki miêdzy dwoma Arkadyjczykami. Pojawia siê tam s³ynne �Arca-
des ambo�, które w kontek�cie Paskowego zdania mia³oby oznaczaæ �wspóln¹ dolê
obu zmar³ych� 38. Jednak¿e utwór Wergiliusza nie zawiera niczego, co sk³ania³oby
do takiej sugestii. Przeciwnie, jego Arkadyjczycy s¹ konkurentami, a nie przyjació³-
mi. Trudno zrozumieæ, dlaczego Pasek mia³by w ten sposób nawi¹zywaæ do poprze-
dzaj¹cej mowê opowie�ci o ¿yciu panów Hrubieszowskiego i Wojnowskiego bêd¹-

38 Tak np. C z a p l i ñ s k i, ed. cit., s. 122.
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cej �wietn¹ charakterystyk¹ dwu weteranów, których losy splot³y siê tak �ci�le, ¿e
nawet �mieræ ich nie roz³¹czy³a.

Para, któr¹ opisuje Pasek, ma jednak, okazuje siê, inn¹ antyczn¹ prowenien-
cjê, równie dobrze znan¹ szlachcie jak Wergiliuszowa. �Duo quidam Arcades fa-
miliares� s¹ bohaterami jednej z przypowie�ci w De divinatione Cycerona, po-
wtórzonej pó�niej przez Waleriusza Maksymusa. To anegdota, która du¿o lepiej
ni¿ sielanka Wergiliusza pasuje do sytuacji (przyja�ni, której �mieræ nie zrywa).
To do tych �róde³ i do tej historii odwo³uje siê Pasek i takie z pewno�ci¹ mieli te¿
skojarzenia jego s³uchacze 39.

Przedstawiona analiza nie sugeruje oczywi�cie, ¿e autor Pamiêtników zna³
wszystkie teksty, które przytacza, wraz z pierwotnymi kontekstami, ani ¿e jego
probationes s¹ rezultatem lektury autorów staro¿ytnych takiej, jak¹ uprawia³ np.
Jan Kochanowski. Strategia literacka Paska to gra w obrêbie kanonu wykszta³ce-
nia jezuickiego (którego nie doceniamy 40), prowadzona przez suwerennego u¿yt-
kownika dwujêzycznej mowy szlacheckiej.

Zaproponowano niedawno, ¿eby wypowiedzi dwujêzyczne tego rodzaju uznaæ
nie za znamiê degradacji, lecz �melioracji� wypowiedzi poprzez w³¹czenie do niej
cz¹stek mowy wy¿szej 41. Trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e w rozumieniu Jana Chry-
zostoma Paska, podczaszego Gumowskiego i ich s³uchaczy tak w³a�nie by³o.

Probationes wypowiedziane po ³acinie w toku mówienia po polsku nadawa³y
tekstowi spójno�æ (zapewniaj¹c connexiones na wielu poziomach). Budowa³y au-
torytet autora wypowiedzi, dzia³a³y jako wyja�nienie poszczególnych w¹tków,
tworzy³y przej�cia do kolejnych etapów wywodu. Ale przede wszystkim odnosi³y
sytuacjê dora�n¹ do zakorzenionego w wyobra¿eniach o antyku systemu warto-
�ci, ³¹cz¹cego wszystkich cz³onków narodu szlacheckiego.

Badaj¹c takie wypowiedzi nie zajmujemy siê zatem obojêtnymi dla historyka
�popisami erudycyjnymi�, lecz �jêzykiem technicznym to¿samo�ci� szlacheckiej 42.

A N E K S

Fragment Pamiêtników Paska (rozdz. Rok 1660)

Zaproszenie na chleb ¿a³obny43

Które by tej konstytucyjej oponowaæ wolumina, przed którymi uskar¿yæ siê parlamenta-
mi, u którego by z najpotê¿niejszych �wiata tego monarchów szukaæ protekcyjej od nie-
uchronnej na ludzki naród �miertelno�ci opressyjej, nie wiem, sposobu nie znajdujê; ale
widzê, ¿e ani prawo nikogo w tym sekundowaæ nie mo¿e, kiedy czytam hieroglifika Rzeczy-

39 C i c e r o, De divinatione, 27. � Va l e r i u s  M a x i m u s, I, 7, ex. 10.
40 Zob. J. O k o ñ, Na scenach jezuickich w dawnej Polsce. (Rodzimo�æ i europejsko�æ). War-

szawa 2006, s. 37, 69.
41 Zob. J. A x e r, £acina jako drugi jêzyk narodu szlacheckiego Rzeczypospolitej. £  154�155.
42 Nawi¹zujê do tekstu odnotowanego w przypisie 41. Waga takich �wiadectw dwujêzycznych

dla badañ nad kultur¹ staropolsk¹ ro�nie dodatkowo w zwi¹zku z najnowszym sporem o istotê pojê-
cia narodu szlacheckiego. Zob. D. A l t h o e n, The Noble Quest. From True Nobility to Enlightened
Society in the Polish-Lithuanian Commonwealth 1550�1830. University of Michigan 2001.

43 Cyt. z: P a s e k, op. cit., s. 111�121. Tytu³ ten pochodzi z akapitu wprowadzaj¹cego, poprze-
dzaj¹cego tekst mowy.
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pospolitej Genueñskiej: Parcam falcitenentem minaci manu superbam pokazuj¹c¹ inscrip-
tionem: �Leges lego, reges rego, iudices iudico�. Kto¿ siê takiej sprzeciwiæ mo¿e potencyjej?
Zgo³a, dla ceremonijej tylko, rownemu przed rownym, cz³owiekowi przed cz³owiekiem,
�miertelnemu przed �miertelnym swojej u¿aliæ siê dolegliwo�ci, potym zamilczeæ i przestaæ,
poniewa¿ diutius accusare fata possumus, mutare non possumus. Prawda, ¿e to jest ciê¿ka
dysocyjacyja, kiedy wrodzone krewno�ci nie wytrzymaj¹ koligacyje, kiedy voto komprobo-
wane rozrywaj¹ siê mi³o�ci zwi¹zki, kiedy ociec syna, syn ojca, towarzysz towarzysza odstê-
powaæ musi najpoufalszego. Ale có¿ z tym czyniæ, kiedy to ludzkiej [naturze] tak¹ qualita-
tem przypisuje Arystoteles professyj¹: �Homo est imbecilitatis exemplum, temporis spolium,
fortunae lusus, inconstantiae imago, invidiae et calamitatis trutina�. Ciê¿ki to jest wpraw-
dzie na chor¹giew nasz¹ klimakter dwoch razem tej matce tak dobrych pozbywaæ synów;
ciê¿ki i niezno�ny ojczy�nie paroksyzm, takich przez niedyskretne fata simul et semel uroniæ
wojenników, którzy jej periculosissima incendia hojnie swoj¹ w ko¿dych okazyjach gasili
krwi¹; przykra ca³ej kompanijej iactura tak dobrych, poufa³ych, nikomu nieuprzykrzonych,
w ko¿dej z nieprzyjacielem utarczce podle boku po¿¹danych i do wytrzymania wszelakich
insultów do�wiadczonych postradaæ kawalerów. Ale poniewa¿ sama litera �wiêta tak¹ ca³e-
mu �wiatu podaje paremij¹: Metenda est seges, sic iubet necessitas, dlaczego¿ necessitatem
ferre [potius] quam flere decet, maj¹c prae oculis konstytucyj¹ umówionego ante saecula
ziemie z niebem pactum, ¿e nam tam deklarowano morte renasci, ¿e nam tam obiecuj¹ ad
communem powróciæ societatem. Veniet iterum, qui nos reponat in lucem, dies. By³o to pra-
wo w dawnym ateñskim pañstwie, ¿e siê nie godzi³o zmar³ego oddawaæ ziemi ¿o³nierza,
pokoby wprzód [w] jako najzgromadniejszej frekwencyjej z swoich nie by³ chwalony condig-
ne, i dok³adaj¹ tam: Laudabatur ab illo, qui erat militum doctissimus et rotundo ore. Gdyby
przysz³o na tym miejscu stricte obserwowaæ tamtych ludzi uzancê, przyznam siê, ¿e by mi
ciê¿k¹ musia³a przynie�æ konfuzj¹ na mnie prostaka w³o¿ona od oficyjera mego prowincyja,
albowiem wiêcej ten s³awy ujmuje, kto czyje s³awne i �wiatu widoczne nie tak dostatecznie,
jakoby potrzebowa³y, chwali actiones. Ale ¿e ferreus Mars aureos calcat contemnitque fa-
stus, dlatego¿ choæ nieudolna Minerwa moja, tumanem saletry zakurzona i surowo�ci¹ im-
petów ba³tyckich �wie¿o zhukana, rezolwowa³a siê chwaliæ swoich kommilitonów, �p. JMo-
�ci Pana Jana Rubieszowskiego i JMo�ci Pana Jana Wojnowskiego, lubo indigne, jednak
dignissima �. pamiêci gesta. Którzy z m³odo�ci zaraz swojej, ledwie tak rzec nie mogê, ¿e
prawie a cunabulis, bo w ch³opiêcych latach, nie wdaj¹c siê [w] pieszczonej Pallady instytu-
cyj¹, udali siê ochotnie do przykrej, krwawej Bellony palestry. Tym zabawom naturaliter
emuluj¹cemu najmniejszego czasu nie udzieliwszy Apollinowi, starych polskich wojenni-
ków trybem, jako generosae aquilae pulli, ostrego za dyrektora obrali sobie Gradywa, jemu
plenarie swój ca³y obligowali wiek, jemu siebie za do¿ywotni¹ konsekrowali wiktymê. Bo
merliñskie, cecorskie, ¿ó³to-wodzkie ju¿ za towarzysz odprawiwszy okazyje, w niezliczone
potym ro¿nych na ojczyznê nastêpuj¹cych nieszczê�liwo�ci wdali siê labirynty, o których
gdyby singillatim mówiæ przysz³o, ca³odziennego o ko¿dej z tych okazyj nie dosyæ by by³o
dyskursu, kiedy owe korsuñskie, zbaraskie, batohowskie tak ciê¿kie na ojczyznê przep³y-
n¹wszy inundacyje, tak nieszczê�liwe na stan rycerski strawili klimakteryki. O których eius
saeculi ¿o³nierzach takie by³o powsta³o axioma, ¿e kto z tych okazyj zdrowo wyszed³, je¿eli
przedtym nazywano go soko³em, móg³ bezpiecznie tytu³owaæ feniksem. Nie dosyæ na tym,
chciwemu s³awy animuszowi magnae mentes in ardua quaeque obstinatius. Nie ustraszy³a
ich w owych przesz³ych kompanijach saevientis fortunae ferocitas, id¹ dalej w owe bere-
steckie, bia³ocerkiewskie, mohylowskie, ¿wanieckie okazyje i tam, synowie dobrzy dla oj-
czyzny, krwie i zdrowia swego nie ¿a³uj¹. O takich to znaæ ¿o³nierzach gdzie� tam napisano:
Viri proprium est maxime fortitudo; eius munera duo potissimum sunt: mortis dolorisque
contemptus. Nu¿ dopiero jak nast¹pi³y szwedzkie, moskiewskie, wêgierskie wojny, co rzekê
o owych ruszenickich, grodeckich, wojnickich, go³êbskich, wareckich, gnie�nieñskich, ma-
gierowskich, czarnoostrowskich i inszych wielu okazyjach? Z jak¹ tam rezolucyj¹ i z jakim
prezentowali siê mêstwem, jako hilari fronte wszelakie ponosili adversitates fortunae et
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iniurias coeli, ju¿ w tym, jako ko³o pó�niejszych okazyj, nie trudno o wielu ad testimonium
okulatów. Tym by to zacnym kawalerom przypisaæ, co Aleksandra Wielkiego ¿o³nierzom:
Ubi miles contemptor opum et divitiarum bella gerit disciplina et paupertate magistra, fati-
gato humus cubile, cibus, quem occupat, satiat, tempora somni arctiora, quam totius noctis.
W tych zacnych kawalerach widzia³ �wiat pomienione atrybuta przy niesk¹pym zawsze krwie
i zdrowia swego szafowaniu. A osobliwie te¿ ju¿ pod Chojnicami, plus quam satis od rêki
nieprzyjacielskiej otrzymawszy, circumventus multitudine. Rubieszowski czterydziest¹ kil¹
razów strzelanych, sztychowych i rapirami sieczonych, na pobojowisku po³o¿ony za nie¿y-
wego, którego gdy�my w kilim z placu zbierali, bo ten zacny kawaler do pó³boków prawie
w swojej p³awi³ siê krwi, tak ¿e w niej ledwie nie sp³yn¹³, lubo�my wszyscy rozumieli, ¿e po
tak ciê¿kim pokaleczeniu ju¿ te¿ obmierzi sobie wojnê, ale nic to, virescit vulnere virtus, jako
mówi¹, pi³ka a mêstwo bite wiêkszy impet bierze. Nie ustawa odwa¿ny Cynegirus w przed-
siêwziêtej imprezie, Kodrus zdrowia pozby³ dla ojczyzny i st¹d maj¹ na ca³y �wiat wieczyst¹
s³awê i zalecenie � a ten wszystko pokaleczone cia³o niesie do ostatniej za ojczyznê wikty-
my. K¹pa³a Tetis Achillesa w jaki[ch]siæ tam wymy�lnych wódkach, ¿eby go ¿adne zabiæ nie
mog³y horê¿e; ja tak bezpiecznie moralizowaæ mogê, ¿e tego to Achillesa, naszego ulubione-
go kommilitona, powa¿niejsza jaka� od tamtych przyprawnych wódek krwie Chrystusowej
konserwowa³a k¹piel i od tak ciê¿kich szwanków zgin¹æ nie pozwoli³a. Nie wywodzê tu
genealogijej, bo i tak podobno naprzykrzy³em siê czasowi, choæ o sam[ym] tylko ¿yciu ich
dosyæ laconice namieniwszy, wielk¹ s³awê, jako wielki dzwon, w sam tylko brzeg minutissi-
ma stipula dotykaj¹c. Sufficit, ¿e zacn¹ województwa mazowieckiego porodzili siê szlacht¹,
których urodzenie choæbym wywodziæ chcia³, nie mogê, bo mi nie pozwala czas i licha moja
facundia. Poniewa¿ magnorum non est laus, sed admiratio, krótkie[j] tylko, jak niegdy Sal-
lustius ad Carthaginem, do tych przezacnych familiantów za¿ywszy apostrophe: De vestra
quidem laude melius est tacere, quam pauca loqui, to tylko przydam, ¿e kto tak wiek prowa-
dzi, jego nobilitas jest duplicata. Illi vero sunt nobiles, qui non solum genere, sed etiam
virtute sunt nobiles. A teraz chwalebni tumulanci w wiekuist¹ zabrawszy siê kompanij¹, ¿e-
gnaj¹ przeze mnie wojsko wszystko, jako swego palestram ¿ycia. ¯egnaj¹ chor¹giew matkê
i mi³¹ sw¹ kompanij¹, z którymi równie wdziêczno im by³o i adversa i prospera ponosiæ.
¯egnaj¹ wszystkich krewnych i swoj¹ pozosta³¹ posteritatem, ¿ycz¹c, aby non alia methodo
postêpuj¹c i ojczy�nie s³u¿¹c, dni wieku swego prowadzili. ¯egnaj¹c wszystkich WMMPa-
nów, na to miejsce zgromadzonych, dziêkuj¹ wielce, ¿e jako chrze�cijanom chrze�cijañsk¹
wy�wiadczyæ raczyli�cie us³ugê, ostatnie �wiatu daj¹c vale, nowej za� wieczno�ci salve. A ¿e
siê tam kto� wa¿y³ o sobie mówiæ: Non totus moriar, multaque pars mei vitabit Libitinam, to¿
nasi commilitones meruerunt u �wiata i do WMMPanów swoje przesy³aj¹ supplices [pre-
ces], a¿eby merita ich in dulci WMMPanów nie obumiera³y recordatione, poniewa¿ mens et
gloria non queunt humari. A po tych WMMPanów fatygach i wy�wiadczonej pie defunctis
³asce, ¿eby�cie WMMPanowie in domum luctus swojej nie raczyli denegowaæ prezencyjej
imieniem JMo�ci Pana Porucznika i ca³ej kompanijej uni¿enie proszê.

SURPRISES OF THE NOBILITY�S BILINGUALISM: PASEK AS AN ORATOR

Unlike in stereotypical characteristics that regard Pasek as a representative of old-Polish duni-
wassals, the author of the paper sees in him a noble knight, aware of his membership to the commu-
nity of Western Culture, which is evidenced by a gentiluomo-worthy literary education.

Against the up to the present research tradition, the author focuses not on the Diaries �story-
telling� elements, but on the regarded as uninteresting rhetorical fragments, replete with Latin inter-
polations. On the basis of one of the speeches quoted in Diaries the author proves that the interpola-
tions in question, being an element of a mixed-language nobility speech, allow to link the temporary
situation to a system of values rooted in antiquity to unite all members of �political nation� of the
Polish Republic.


