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WITOLD WOJTOWICZ
(Uniwersytet Szczeciński)

TARDA LOQUENDI FACULTAS – TOŻSAMOŚĆ TZW. GALLA ANONIMA
W KONTEKŚCIE LISTÓW I EPILOGÓW „GESTÓW”
Causa scribendi
Ponad pół wieku temu pisał Marian Plezia:
poglądów dotyczących kroniki, na które panowałaby w nauce powszechna zgoda, jest znikomo
mało. Prawie każde mniemanie ma swoich przeciwników i nie ma teorii, która nie byłaby
przedmiotem zastrzeżeń i sprzeciwów [...] 1.

Jestem przekonany, że „przyspieszająca” zwłaszcza w ostatniej dekadzie,
głównie za sprawą Tomasza Jasińskiego 2, dyskusja na temat Galla traci wiele bez
ponownego rozpoznania, najogólniej rzecz ujmując, sfery konwencji literackich
czy topiki 3. Gwoli przykładu – Johannes Fried, identyfikujący Galla ze św. Ottonem
z Bambergu albo z osobą pochodzącą z jego bezpośredniego otoczenia, odczytuje
dosłownie początek Epilogu II: „Nie dziwota, jeśli w drodze nieco spoczęliśmy, /
Czas był spocząć, skoro przecie tyle ziem przeszliśmy” (GK 63, w. 3–4) 4. Gall
1
M. P l e z i a, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku. Kraków 1947, s. 20. Sprawę
autorstwa omawiał ostatnio J. W e n t a w pracy Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania (Toruń 2011, s. 12–21).
2
T. J a s i ń s k i: Czy Gall Anonim to Monachus Littorensis? „Kwartalnik Historyczny” 2005,
nr 3; O pochodzeniu Galla Anonima. Kraków 2008. Omówienie koncepcji Jasińskiego w kontekście
wcześniejszych badań – zob. G. L a b u d a, Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej „Kroniki
dziejów Polski”, na Anonima-Wenecjanina. „Studia Źródłoznawcze” 2006. Zob. też krytykę tych
rozważań: J. F r i e d, Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu? Przeł. K. A. C h m i e l e w s k a.
„Przegląd Historyczny” 2010, z. 3, s. 494–499. – E. M ü h l e, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Neue Forschungen zum so genannten Gallus Anonymus. „Deutsches Archiv für
Erforschung des Mittelalters” 2009, s. 468–474. – S. W i e c z o r e k, „Omnibus omnia factus sum”.
Na marginesie książki Tomasza Jasińskiego „O pochodzeniu Galla Anonima” (Kraków 2008, Avalon,
ss. 132). „Kwartalnik Historyczny” 2010, nr 4.
3
Ostatnią znaczącą pracą z tego zakresu było studium K. L i m a n a Kilka uwag o topice
w „Kronice polskiej” Galla Anonima („Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae”
1973), podkreślające, że sfera topiki pozostawała „nie zbadana dotąd” (s. 148).
4
W ten sposób odsyłam do: A n o n i m tzw. G a l l , Kronika polska. Przeł. R. G r o d e c k i.
Przekład oprac., wstęp, przypisy M. P l e z i a. Wrocław 1989. BN I 59. Przyjmuję zapis „List I”
(„Epistola I” dla wersji łacińskiej) oraz „Epilog I” (łac. „Epylogus”, w tej edycji oddany jako „Skrót”)
na oznaczenie listu i epilogu poprzedzających pierwszą księgę Gestów; analogiczne oznaczenia
w stosunku do pozostałych listów oraz epilogów poprzedzających drugą i trzecią księgę. Skrótem
GC opatruję lokalizację w edycji łacińskiej: G a l l i A n o n y m i Cronicae et gesta ducum sive
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podejmuje tu (jak dalej będę starał się pokazać) znane sobie konwencje ustnej epiki (cytat stanowi w istocie odpowiedź recytatorów, określającą stopień „wyrecytowania” Gestów), według Frieda jest to natomiast aluzja do usunięcia się Ottona
z Bambergu z cesarskiego dworu Henryka V (w latach 1114–1121) 5. Jarosław
Wenta z kolei, preferujący „bawarską perspektywę autora kroniki” 6, interpretuje
pochodzące z Listu II wyrażenie „szafarz szczupłej okrasy” („modici dispensator
obsonii”) nie jako przykład topiki skromności, ale jako „niezbyt znaczne kościelne
beneficjum” 7. W pracach Jasińskiego, podstawowych dla intensyfikacji badań nad
tożsamością Galla, znaleźć możemy pośród innych rozważań następujący wywód:
autorowi bliskie były problemy ludzi morza. Pierwsza ze wzmianek to zamieszczone w liście
do polskiego episkopatu i kanclerza Michała wspaniałe porównanie pracy kronikarza piszącego swoje dzieło z wypłynięciem w kruchej łódce na niezmierzone przestworza oceanu. Jakkolwiek przyrównanie pracy pisarskiej do zmagań żeglarza ze wzburzonym morzem należało do
klasycznych figur retorycznych, to jednak opis Galla uderza swoim realizmem i znawstwem
żeglugi morskiej 8.

Cytat ujawnia nieporozumienie, do którego doszło, gdy autor starał się uzgodnić własne poglądy tworząc w paradygmacie innym niż „curtiusowski”, zafascynowany, jak sądzę, możliwościami, jakie daje „wenecka” tożsamość Galla. Jego
wypowiedź w tym aspekcie jest próbą pogodzenia owych dwóch różnych sposobów
postrzegania tekstu. Jasiński zauważa i wyjaśnia topiczność Gestów, uznając ją za
istotną, by następnie przyjąć ją, po zmodyfikowaniu, na potrzeby swojej koncepcji
– i tak uzasadnić weneckie (a zatem silnie związane z morzem) pochodzenie Galla.
Niereferencyjna topika literacka nie staje się wyrazem „kryzysu” sposobu własnego myślenia ani tym bardziej jego zakwestionowania poprzez założenie, że dane
ujęcie nie ma odniesienia – zdawałoby się, tak oczywistego – do sfery przedmiotowej i historycznej: posłużenie się topiką nautyczną nie jest argumentem za „realizmem i znawstwem żeglugi morskiej”, godnym prawdziwego Wenecjanina,
a choćby mieszkańca Zadaru. Z kolei w monografii Przemysława Wiszewskiego
z roku 2008 nie w pełni dostrzega się swoistość aktu poetyckiego osadzonego
w topice skromności, ale także i dumy, zafascynowania autora formą i stylem,
wreszcie „poetologicznej” roli „dawców” materii Gestów, „informatorów” jako
źródeł „prawdy” przekazu:
Ostatecznie dziejopis akcentujący, że nie był w stanie sam napisać swego dzieła i nie jego
własne literackie umiejętności były w nim najważniejsze dla odbiorców, podkreślał znaczenie
informatorów 9.
principum Polonorum. Wyd., wstęp, komentarz K. M a l e c z y ń s k i. Kraków 1952. Liczby po
skrótach wskazują stronice.
5
F r i e d, op. cit., s. 489. Na s. 501 autor zawarł bardzo ciekawe, alegoryczne rozumienie
„owocu pracy” Galla.
6
W e n t a, op. cit., s. 121.
7
Ibidem, s. 110. Zob. też rozważania P. W i s z e w s k i e g o dotyczące terminów „obsonium”
oraz „dispensator” (Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów ádo około
1138 rokuñ. Wrocław 2008, s. 154–156). Metaforyka „obsonium” Galla za swe źródło ma zestawienie aktu lektury z aktem jedzenia – zob. K. L a n g e, Geistliche Speise. Untersuchungen zur Metaphorik der Bibelhermeneutik. „Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur” 1966.
8
J a s i ń s k i, O pochodzeniu Galla Anonima, s. 24.
9
W i s z e w s k i, op. cit., s. 153.
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Siłę i doniosłość problemu niereferencyjności topiki literackiej w Gestach
Galla dostrzegano, np. Edward Skibiński w Przemianach władzy twierdził:
przede wszystkim zgłębianie stylu pisarzy średniowiecznych może nam dać wgląd w tendencje
pisarskie epoki i w zależności między poszczególnymi autorami. [...] Dopiero prześledzenie
strategii narracyjnych dziejopisarstwa może dać podstawę do całościowych analiz konstrukcji
ideologicznych, których tekst kronikarski byłby tylko realizacją 10.

Przedmiotem pracy są listy dedykacyjne tzw. Galla Anonima, zwłaszcza zawarta w nich w nich topika, rzutująca także na rozumienie problemu anonimowości Gestów. Analiza topiki wskazuje na zróżnicowany zakres możliwych do przypisania Gallowi motywacji, które każdorazowo należy zestawiać z istniejącymi
ujęciami tego zagadnienia w literaturze przedmiotu. W przypadku autora Gestów
otrzymujemy informacje o szeregu przyczyn powstania dzieła; wszystkie razem
są one raczej typowe dla piśmiennictwa historycznego. W interesującym nas zakresie omówiła je, odwołując się wielokrotnie do Gestów, Gertrud Simon 11. Bardziej
istotne wydają się natomiast wszelkie odstępstwa u Galla od możliwych do zaobserwowania prawidłowości czy tendencji 12.
Wskazać należy na motywację, wyrażającą świadomość kulturową autora,
uzasadniającą, dlaczego czyny i wydarzenia, o których zamierza on mówić, są
digna memoria. Buduje to przeświadczenie o ważności godnych pamięci wydarzeń
z przeszłości i współczesności, które dzięki przekazowi zostaną ochronione dla
przyszłości. Pisze kronikarz w Liście III:
Nigdy [...] sława i rycerskie czyny Rzymian czy Gallów nie byłyby tak powszechnie
znane po ácałymñ świecie, gdyby pisane świadectwa nie przechowały ich ku pamięci i naśladowaniu potomnych. Również ogromna Troja 13, jakkolwiek opustoszała legła w gruzach,
wieczystej pamięci jednak przekazaną została w dziełach poetów. Mury zrównane z ziemią,
wieże leżą zburzone, przestronne i przyjemne zakątki pustką stoją, w pałacach królów i książąt
znajdują się legowiska i kryjówki dzikich zwierząt – a jednak Troja i jej Pergamum słynne są
wszędzie dzięki głosowi martwych liter, a o Hektorze i Priamie częściej się mówi ádziśñ, gdy
leżą w prochu, niż gdy zasiadali na królewskim tronie. [GK 122–123]

Zwraca uwagę antyczne wyobrażenie, że wielkie czyny z przeszłości zostaną
uratowane i będą wciąż żyły dzięki dziełu historycznemu (S-2 99) 14. Ten właśnie
E. S k i b i ń s k i, Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy. Poznań 2009, s. 29.
11
G. S i m o n, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und
Wappenkunde” 1958 (cz. 1); 1959/1960 (cz. 2) (dalej odwołuję się do tej pracy skrótem S; pierwsza
liczba po skrócie, po łączniku, wskazuje część, następna – stronicę). Niesprawiedliwy jest sąd L im a n a (op. cit., s. 150), iż Gesta zostały przez Simon uwzględnione „marginesowo”.
12
Postępuję zatem odwrotnie (co do założeń i efektów pracy) niż L i m a n (op. cit., s. 163),
który wykazywał, że Gall „W sposób widoczny nie zmieniał [...] tradycyjnej funkcji owych topoi ani
ich nie przetwarzał”.
13
Zob. K. W o l f, Troja – Metamorphosen eines Mythos. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Vergleich. Berlin 2009. Posługując się mitem
trojańskim, autorka analizuje konstruowanie tożsamości narodowych (Francja, Anglia) (np. s. 59–60).
14
Sprawie tej poświęcił książkę J. D o m a ń s k i (Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów
myśli o piśmie i książce. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty 2002 áw odniesieniu do Galla s. 98–100ñ).
10
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fragment przywołuje Simon (wskazując na związek z Salustiuszem 15 – z jego De
coniuratione Catilinae, 8, 1–4) w kontekście znaczenia dla potomności, jakie
omawiani przez nią autorzy przypisują teraźniejszym wydarzeniom (S-1 82).
Pytania dotyczące osoby Galla, jego funkcji (lub, jak się niekiedy twierdzi,
wręcz społecznego czy politycznego upadku) 16 są w jakiejś mierze pytaniami
o recepcję – i ówczesną percepcję – Gestów (problematyka ta będzie podjęta
w dalszej części pracy). Powstaje także kwestia zakorzenienia Gestów w oralności
– w aspekcie reprodukcji tekstu, o którym Gall pisał w innym fragmencie Listu III:
o Hektorze i Priamie częściej się mówi ádziśñ [recitantur], gdy leżą w prochu, niż gdy zasiadali na królewskim tronie. Po cóż jeszcze mam wymieniać Aleksandra Wielkiego, Antiocha,
królów Medów i Persów czy barbarzyńskich tyranów? Gdybym tylko ásameñ ich imiona chciał
przytoczyć [nomina recitarem], to pisanie dziś zaczęte [opus hodiernum] musiałbym przedłużyć
do jutra. A przecież sława ich unieśmiertelniona została pochwałami dawnych wieszczów, choć
ich życie nie było wieczne, lecz ulotne. [GK 122–123]

Zwraca uwagę, że tłumaczenie Grodeckiego–Plezi nie dopuszcza możliwości
wykonania już istniejącego, zapisanego tekstu. Gall wspomina bowiem o przedłużeniu recytacji: choćby miał tylko wyliczać imiona owych wodzów z przeszłości,
to właśnie recytacja dzieła („opus hodiernum”) przedłuży się aż po dzień jutrzejszy
(„in diem crastinum prolongarem”). Interpretacja sformułowania „pisanie dziś zaczęte” jako oznaczającego akt recytacji (sądzę, że fingowany) nie uwzględnia zatem
możliwej do pomyślenia swoistości narracji Galla, odwołującego się do aktu wykonawczego. Z reguły też Gall poprzez użycie stosownego toposu pomniejsza
własne dzieło – to tylko „opusculum” 17 – jak gdyby rezerwując termin „opus” dla
aktu recytacji („opus hodiernum”), co wskazuje pośrednio na jego wagę. Taka dystynkcja jest możliwa zwłaszcza w Liście III, gdzie autor czyni rozróżnienie między
opusculum a opus, („tantum opus”, „presens opus” czy „meum opus”, GC 120, 123)
– w wyjaśnieniu powodów powstania dzieła, którego transmisją mają zająć się
kapelani. Podobnie w Epilogu II: „nobis hoc opus recitate” (GC 62), a w Liście II
mówi się o tekście jako o „opusculum” („opusculum [...] stilo nostre pusillanimitatis ad laudem principum et patrie vestre pueriliter exaratum [...]”, GC 62).
W ostatniej części pracy zostanie podjęty problem anonimowości Gestów ze
szczególnym uwzględnieniem budowy Listu III. Zwłaszcza w nim topika eksordialna i topika zakończenia odgrywają ważną rolę 18.
15
O związkach tych pisał ostatnio R. J. K r a s w pracy Dzieła Sallustiusza w warsztacie
Anonima zw. Gallem („Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 2). Krytykę niektórych jego rozważań
zob. S k i b i ń s k i, op. cit., s. 22–24.
16
Zob. S k i b i ń s k i, op. cit., s. 19, 129 n. Autor podkreśla, że Gall musiał być osobą znaną
i rozpoznawalną dla środowiska dworu Bolesława III. Podważa hipotezę, iż ostatnią księgę pisał Gall
w chwili upadku. Twierdzi, że nie zleca się przedstawienia spraw tak delikatnych, jak zabójstwo
Zbigniewa, osobie nic nie znaczącej czy takiej, w stosunku do której brak zaufania. O pozycji Galla
zob. też J. D o b o s z, E. S k i b i ń s k i, The Church in the Gallus Anonymous’ Chronicle – Gallus
within the Church. W zb.: Gallus Anonymous and His Chronicle in the Context of Twelfth-century
Historiography from the Perspective of the Latest Reaserch. Ed. K. S t o p k a. Kraków 2010.
17
Przykładowo: „subsequentis scriptor opusculi” (GC 1–2), „nostre pusillanimitatis opusculum”
(GC 4), „opusculum” (GC 62), „presentis auctor opusculi” (GC 120).
18
Zob. M. G. S c h o l z, Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im
12. und 13. Jahrhundert. Wiesbaden 1980, s. 30.
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Podłoże powstania Gestów (wymiar literacki)
Według Galla czyny Bolesława III wymagają uwznioślenia. Do niego też (choć
tylko pośrednio) zwraca się kronikarz w petitio Listu I:
Chwałę przeto i zaszczyt płynący z tego dzieła przypiszemy książętom tej ziemi, naszą
zaś pracę i nagrodę za nią z zaufaniem powierzmy waszemu sądowi i rozwadze. Oby łaska
Ducha Św., która was ustanowiła pasterzami trzody Pańskiej, taką podsunęła wam myśl i taki
plan, ażeby książę dał godną nagrodę temu, kto na nią zasłużył, co wam przyniesie zaszczyt,
a jemu chwałę za jego dary. [GK 6]

Podobnie w Liście III:
Ponadto jeszcze obfitość wojennych tematów zagrzała moją nieświadomość do podjęcia
ciężaru przerastającego me siły, a zacność i wielkoduszność walecznego księcia Bolesława
dodały mi otuchy i odwagi. [GK 121–122]

Czyny Bolesława III przymuszają Galla do nadania opowieści funkcji pochwalnej (S-1 78–79) 19, znaczenie materii uznaje zaś za swego rodzaju przeciwwagę
literackiej niedoskonałości i niewystarczających sił autora (S-1 113) 20. Podkreślając taką intencję, pozostaje on całkowicie w tradycji Izydora z Sewilli 21: zadaniem
poety jest literackie przekształcenie faktów historycznych (res gestae), dotyczy to
w szczególności heroicum carmen, która opowiada virorum fortium res et facta,
aby te przekazać potomności 22. Dla Izydora „historia” (w odróżnieniu od „fabula”,
19
Przykładem jest Życie Karola Wielkiego pióra E i n h a r d a – samo znaczenie postaci „rex
excellentissimus”, jak również wdzięczność w stosunku do niej skłaniają pisarza do aktywności.
20
Drogocennej materii poeta nie „uszkodzi”, ona sama, utrzymując rzecz w topice skromności,
dochodzi do głosu nawet pod piórem niewprawnego artysty.
21
Gall odwołuje się w Liście III do czynów księcia – wskazując na nie, mówi jednak słowami
Makrobiusza, który twierdził, że lektury prowadzą ku nowemu tekstowi dzięki dokonanym na ich
podstawie wyborom i za sprawą kształtu nowego już porządku, nadanego im przez czytelnika-autora: „Nos quoque, quidquid diuersa lectione quaesivimus, committemus stilo, ut in ordinem eodem
digerente coalescat” (M a c r o b i u s, Saturnalia, I, 1, 6. W: [Opera]. Recogn. F. E y s s e n h a r d t.
Lipsiae 1893, s. 2). O lekturach w przypadku Galla mowy nie ma (wyjątek czyni się dla zaginionej
Pasji św. Wojciecha), są natomiast narracje ustne dworskie, teraz przetworzone przez niego w „wątek
wnikliwszego i bardziej wymownego przedstawienia” (GK 122).
22
Zob. I s i d o r u s H i s p a l e n s i s, Etymologiae, I 39, 9–10. PL 82, 118C–119A: „Heroicum
enim carmen dictum, quod eo virorum fortium res et facta narrentur. Nam heroes appellantur viri
quasi aerei, et coelo digni propter sapientiam et fortitudinem [...]. Quibus virtutibus nomen solum
obtinuit, ut Heroicum vocaretur ad memorandas scilicet heroum res [Pieśń została nazwana heroiczną, ponieważ opowiada się w niej o sprawach i czynach dzielnych mężów. Albowiem herosami nazywa się mężów jakby ze spiżu i godnych nieba z powodu mądrości i dzielności á...ñ. Za sprawą
tych cnót ápieśńñ otrzymała samą nazwę, ponieważ była nazwana heroiczną, z pewnością ze względu na upamiętanianie czynów herosów]”. Zob. też P. v o n M o o s, Poeta und Historicus im Mittelalter. Zum Mimesis-Problem am Beispiel einiger Urteile über Lucan. „Beiträge zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur” 1976, s. 108. – F. P. K n a p p, Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik. Sieben Studien und ein Nachwort. Heidelberg 1997, s. 54. Lukan jako
historyk, a zarazem poeta, jest kluczową postacią dla Izydora – zob. K n a p p, op. cit., s. 19–21.
Określenie „poeta” zaskarbił sobie Lukan (i w tej perspektywie mógł postrzegać Gall swoje dzieło)
ze względu na formę metryczną Bellum civile (dla Galla będzie to jego cursus rytmizowanej prozy),
na natchnienie rozumiane jako wyjaśnianie historii (w tym celu kronikarz buduje swe dzieło, wskazując na Boską inspirację leżącą już u narodzin księcia i stale mu towarzyszącą opiekę Boską – jak
twierdził w Przedmowie áGK 10ñ), wreszcie na błyskotliwą retoryczną wspaniałość własnego języka
(co Gall wielokrotnie podkreśli poprzez odwołania do topiki afektowanej skromności), które są w sta-
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czyli tego, co stanowi „jedynie zmyślenie”) to narratio rei gestae, czyli relacja
o faktach, należąca do gramatyki 23. W tej tradycji historiae są prawdziwe (res
verae) właśnie dlatego, że się zdarzyły (factae) 24. Gall podejmie także koncepcję
charakterystyczną dla Laktancjusza, który w Divinae institutiones 25 twierdził, że
poeta dodaje do res gestae jedynie decus (color) 26. Delectatio osiągane za sprawą
tekstu u Galla dokonuje się również dzięki ornamentowi – na co zwraca on uwage
w Liście III. Przesłanką tego jest znajomość technik literackich, wszystkich obliquae figurationes – środków poetyckich przekształcających rzeczywistość, nie
tylko tropów, ale wszelkich figur 27.
Gall jako powodu powstania swego dzieła nie wskazuje bezpośrednio m i ł oś c i o j c z y z n y (motyw ten rozpowszechnia się dopiero od stulecia XI
áS-1 58ñ 28), ale oczywistą dlań wdzięczność: „by za darmo nie jeść chleba polskiego” (List III. GK 121). Pisał wcześniej w Liście II:
nie sprostać wymogom funkcjonalności, nie podważając jednocześnie historyczności materii dzieła.
Dlatego też jak Lukan u Izydora jest przede wszystkim poetą, tak Gall, ujmowany przez pryzmat tej
samej tradycji (o czym świadczą jego metatekstowe uwagi rozsiane w Gestach), winien być odbierany właśnie jako poeta (poety nie postrzega się tu poprzez pryzmat wyobrażeń równających fikcję
i kłamstwo). XII-wieczny komentator Arnulf z Orleanu określił Lukana mianem: „non poeta purus
sed poeta et historiographus” (zob. K n a p p, op. cit., s. 20. – v o n M o o s, op. cit., s. 117).
23
Zob. I s i d o r u s H i s p a l e n s i s, op. cit., I 41, 1–2. PL 82, 122B–122C: „Historia est
narratio rei gestae, per quam ea quae in praeterito facta sunt dignoscuntur. [...] Haec disciplina ad
grammaticam pertinet, quia quidquid dignum memoria est, litteris mandatur. Historiae autem ideo
monumenta dicuntur, quod memoriam tribuunt rerum gestarum [Historia jest opowiadaniem o czynach,
przez które to opowiadanie są poznawane rzeczy dokonane w przeszłości. á...ñ Ta dyscyplina odnosi
się do gramatyki, ponieważ cokolwiek godnego jest pamięci, powierza się literom. Historie nazywa
się dlatego pomnikami, że powierzają pamięci rzeczy uczynione]”. Zob. też E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. B o r o w s k i. Kraków 1997, s. 468.
– J. C o l e m a n, Ancient and Medieval Memory: Studies of the Reconstruction of the Past. Oxford
1994, s. 280–281.
24
Zob. I s i d o r u s H i s p a l e n s i s, op. cit., I, 44, 5. PL 82, 124B: „historiae sunt res verae,
quae factae sunt. Argumenta sunt quae, etsi facta non sunt, fieri tamen possunt. Fabulae vero sunt
quae nec facta sunt, nec fieri possunt, quia contra naturam sunt [Albowiem historia obejmuje rzeczy
prawdziwe, które się wydarzyły. Opowieści áargumentañ to te, które chociaż nie wydarzyły się, to
mogą jednak zaistnieć. Zmyślenia áfabulaeñ zaiste dotyczą takich zdarzeń, które ani nie stały się,
ani nie mogą się stać, ponieważ są one przeciwne naturze]”. Wiarygodność narracji wypływała z jej
kompletności i zgodności czy dopasowania w stosunku do (najczęściej) siedmiu cyrkumstancji
(osoby, przedmiotu, czasu, miejsca, przyczyny, sposobu i środków). Zob. A. N. C i z e k, Imitatio et
tractatio. Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Nachahmung in Antike und Mittelalter.
Tübingen 1994, s. 265–270 (tam odniesienia do literatury podmiotu i przedmiotu).
25
Zob. np. L a c t a n t i u s, Div. inst., I, 11, 23. PL 6, 171A: „Non ergo ipsas res gestas finxerunt
poetae; quod si facerent, essent vanissimi: sed rebus gestis addiderunt quemdam colorem [Poeci nie
naśladują samych czynów, ponieważ jeśliby to robili, byliby wtedy całkowicie bezużyteczni – oni
dodają do czynów pewne ozdoby retoryczne]”.
26
Zob. K n a p p, op. cit., s. 72, z odwołaniem do v o n M o o s a (op. cit., s. 108 n.). Zob. też
C u r t i u s, op. cit., s. 471, z odwołaniem do L a k t a n c j u s z a (Div. inst., I, 11, 24–25. PL 6, 171B):
„Nesciunt [...], qui sit poeticae licentiae modus; quousque progredi fingendo liceat: cum officium
poetae sit in eo, ut ea, quae gesta sunt vere, in alias species obliquis figurationibus cum decore aliquo
conversa traducat [Nie wiedzą á...ñ, jakie są zasady licencji poetyckiej, za czym wypadałoby podążać w zmyślaniu, albowiem obowiązkiem poety jest, aby te wydarzenia, które są prawdziwe, przenieść
– zmienione wieloznacznymi, ozdobnymi figurami – do innej postaci]”.
27
Zob. v o n M o o s, op. cit., s. 108, 117–118.
28
W i s z e w s k i (op. cit., s. 141–142) podjęcie tego motywu postrzega w chorografii z Prologu. O samej chorografii zob. też S k i b i ń s k i, op. cit., s. 194 n.
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To [...] dziełko, łaskawi ojcowie, napisane na cześć książąt i kraju waszego stylem, na jaki
stać było moją chłopięcą nieudolność, przyjmijcie oraz poprzyjcie swą znakomitą powagą
z właściwą wam życzliwością [...]. [GK 63]

Jako topiczne uzasadnienie powstania dzieła służyły wspomniane wyrazy
miłości ojczyzny. Ów motyw został przez Galla wyrażony sformułowaniem: „by
za darmo nie jeść chleba polskiego”. Wszystkie okoliczności wskazują na grę, jaką
Gall podejmuje ze znanymi sobie konwencjami i możliwościami uzasadnienia aktu
pisarskiego.
Simon zauważa, że poza zacytowanym przez siebie Lampertem (Lampertus
Hersfeldensis) twórcą Libellus de institutione Hersfeldensis ecclesiae 29 tylko autor
Gestów podaje jako przyczynę powstania dzieła potrzebę ć w i c z e n i a w ł a sn y c h z d o l n o ś c i p i s a r s k i c h (S-1 70):
I coś innego jeszcze wyjawię waszej roztropności, áa mianowicieñ że nie po to podjąłem
tę pracę, aby rzekomo wynosić się ponad innych czy też aby zalecać siebie jako wymowniejszego w słowach, lecz by unikać próżnowania i zachować wprawę w dyktowaniu [...]. [List III.
GK 121]

Poprzez takie „ćwiczenia” można „unikać próżnowania”. Według Curtiusa jest
to topos stosowany w exordium, gdzie wskazuje się na konieczność wystrzegania
się bezczynności – twórczość poetycka stanowi narzędzie przeciw zgnuśnieniu
i występkowi 30. Zapobiega się w ten sposób przyjęciu postawy duchowej kategoryzowanej w środowiskach monastycznych jako acedia (uważa się często, że Gall
był zakonnikiem, co nabiera wyjątkowego znaczenia zgodnie z koncepcją zarysowaną przez Danutę Borawską 31, a w ostatniej dekadzie rozwiniętą przez Tomasza
Jasińskiego – jeśli Gallem miałby być Monachus Littorensis 32).
Z drugiej strony, pojawia się tu istotny szczegół. Karol Maleczyński wykazał
bowiem, że Gall odwołuje się do pisarzy szerzej nie znanych lub takich, do których
odniesienia są jedynie sporadyczne. Podaje przykład Reginona z Prüm (Regino
abbas Prumiensis) 33, cytowanego przez autorów z Hersfeldu (jak wspomniany
Lambertus Hersfeldensis oraz autor Liber de unitate ecclesiae) lub przez wywodzących się z Flandrii, Nadrenii czy Francji 34.
B r a k p i s e m n e g o p r z e k a z u o przeszłości danego kraju, prowincji
kościelnej czy osoby prowadzącej przykładne życie (S-1 77) 35 jest kolejnym (choć
Na kartach prologu w Libelli de institutione Herveldensis ecclesiae quae supersunt (w:
L a m p e r t i m o n a c h i H e r s f e l d e n s i s Opera. Recogn. O. H o l d e r - E g g e r. Hannoverae
et Lipsiae 1894, s. 344) pojawia się wyznanie: „Scribere disposui non ostentandi, sed exercendi
causa ingenii, nec scientiae, quae inflat, sed caritatis gratia, quae aedificat [Postanowiłem pisać nie
z powodu przechwalania się, lecz ćwiczenia talentu, nie za sprawą nauki, która wzbija w dumę, lecz
za sprawą miłości, która buduje]”. Cytat przywołuje też L i m a n (op. cit., s. 156, przypis 48).
30
Zob. C u r t i u s, op. cit., s. 95–96, z odwołaniem do Ecbasis captivi i romańskiego Alexander Alberyka.
31
D. B o r a w s k a, Gallus Anonimus czy Italus Anonimus? „Przegląd Historyczny” 1965.
32
J a s i ń s k i, O pochodzeniu Galla Anonima.
33
Stanowisko to krytykuje P l e z i a (op. cit., s. 145), uważając, że Reginona czytywano nie
tylko w krajach nadreńskich, ale też na Węgrzech. Do sprawy powraca F r i e d (op. cit., s. 486, 497,
499–500), wskazując na pokrewieństwo doktrynalne Galla i Reginona z Prüm (koncepcja przywilejów monarszych dominus naturalis jako książęcia krwi swego kraju).
34
K. M a l e c z y ń s k i, wstęp w: GC, s. XCIV.
35
Simon nie uwzględnia jednak, że ta sama motywacja występuje u autora Gestów.
29

12

witold wojtowicz

w perspektywie filologicznej zapewne najistotniejszym) powodem, jaki podaje
autor Gestów – to „klasyczna” przyczyna powstawania dzieła, która dotyczy zarówno Vita s. Pauli św. Hieronima, jak i np. Gesta Francorum św. Grzegorza
z Tours. Motywacja taka wystąpi u wspomnianego Reginona z Prüm w Chronicon:
Niegodne [...] wydaje mi się, iż gdy historycy Hebrajczyków, Greków i Rzymian, a także
innych ludów przekazali w swoich pismach czyny z ich czasów do naszej wiedzy, o naszych,
mianowicie bliższych, czasach wieczne milczenie zapadło, jak gdyby w naszych czasach ustały czyny ludzi albo może, zapewne, jakby nie wydarzyło się nic godnego, co należałoby powierzyć pamięci, albo, jeśli czyny były godne przekazania pamięci, to żaden pisarz zdolny do
[ich] uwiecznienia nie znalazł się, by powierzyć je literom, ponieważ pisarze tkwią w bezczynności, zaniedbując swoje obowiązki 36.

Gall jest jednym z tych autorów, którzy wydarzenia ze swej bliskiej przeszłości i z teraźniejszości oceniają pod względem znaczenia dla potomnych i oddziaływania na nich (S-1 81). Ponadto istnienie pisemnego przekazu jest bardzo
ważnym wyróżnikiem pozycji kulturowej, jaką podkreśla on w „polemice” z obtrectatores (invidiosi, calumpniatores itp.), uprzedzając krytykę odbiorców (w czym
dopatrywać się należy przede wszystkim siły tradycji literackiej) 37:
jeżeli sądzicie, że królowie i książęta polscy nie zasługują na własne dzieje i roczniki, to najwidoczniej królestwo polskie stawiacie na równi z jakimi bądź niekulturalnymi ludami barbarzyńców 38. [List III. GK 122]

Polakom, należącym do świata łacińskiego i chrześcijańskiego, nie uchodzi
być w tyle za innymi gentes. Rzekomy osąd, który wygłasza obtrectator, powinien
z kolei zostać zrozumiany jako retoryczna prolepsis. Cała sytuacja narracyjna,
doniosła w wymiarze symbolicznym 39, jest raczej elementem konwencji fikcji, co
wskazuje na olbrzymią jej rolę u Galla.
Status społeczny Galla w kontekście listów dedykacyjnych
Informacja o poleceniu stworzenia Gestów wydaje się raczej cechą konwencji
i fikcyjności – w sformułowaniu „cepti laboris opifex [sprawca podjęcia pracy]”
R e g i n o n i s a b b a t i s P r u m i e n s i s Chronicon. Recogn. F. K u r z e. Hannoverae
1890, s. 1 (Prefatio): „Indignum [...] mihi visum est, ut, cum Hebreorum, Grecorum et Romanorum
aliarumque gentium historiographi res in diebus suis gestas scriptis usque ad nostram notitiam
transmiserint, de nostris quamquam longe inferioribus temporibus ita perpetuum silentium sit, ut
quasi in diebus nostris aut hominum actio cessaverit aut fortassis nil dignum, quod memoriae fuerit
commendandum, egerint aut, si res dignae memoratu gestae sunt, nullus ad haec litteris mandanda
idoneus inventus fuerit, notariis per incuriam otio torpentibus”.
37
O uwarunkowaniach tego typu polemik (prolepsis) zob. S-1 87 n. Do rzeczywiście wyjątkowych przypadków należy w tej perspektywie postawa Williama z Malmesbury z jego prologu do
czwartej księgi Gesta regum Anglorum, atque Historia novella (Recensuit Th. D. H a r d y. T. 2.
Londini 1840, s. 483): „Sunt alii qui, nos ex segnitie sua metientes, impares tanto muneri existimant,
et hoc studium prava suggillatione contaminant. Quapropter jam pridem, vel illorum ratiocinio vel
istorum fastidio perculsus, in otium concesseram, silentio libenter adquiescens [...] [Są inni, którzy
oceniając nas z perspektywy swojej gnuśności, uważają, że my nie sprostamy tak wielkiemu obowiązkowi, i to zamiłowanie zniesławiają poprzez nikczemne szyderstwo. Dlatego, już wcześniej
uderzony wnioskowaniem tych lub lekceważeniem tamtych, oddałem się bezczynności, odpoczywając chętnie w milczeniu á...ñ]” (zob. S-1 91 i przypis 29).
38
„Barbarus”, jak za L. van Ackerem przypomina L i m a n (op. cit., s. 157), oznacza także
‛pogański’. Piśmienność stawać się więc może dla Galla wyrazem chrześcijańskości.
39
Zob. W i s z e w s k i, op. cit., s. 149–150.
36
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zostaje przedstawiona rola kanclerza Michała przy ich powstawaniu 40 („swemu
współpracownikowi, wielebnemu kanclerzowi Michałowi, sprawcy podjęcia tej
pracy, pisarz niniejszego dziełka [...]” áList I. GK 3ñ; „swemu współpracownikowi, wzorowej pobożności kanclerzowi Michałowi [...]” áList II. GK 61ñ). U Galla
nie ma typowego dla tego rodzaju piśmiennictwa motywu rozkazu 41, a zatem posłuszeństwa w stosunku do władcy czy zwierzchnika, polecającego, by dokonał
aktu pisarskiego 42. Brak takiego polecenia ze strony Bolesława III należy uznać za
istotny – Gall wychodzi w tym aspekcie poza utarte konwencje 43. Jak podkreśla
Simon, autorzy praktycznie nigdy nie pisali wprost, iż dzieło powstaje z chęci
zdobycia sławy, często jednak wiązali je z nagrodą w życiu wiecznym, co było
szczególnie ważne w przypadku przekazu, który dotyczył świętego (vita, miracula) (S-2 96–97) 44. Motywacja Galla, zwrócona w stronę świeckiego władcy, podkreślająca zwłaszcza w Liście III świeckość zamierzeń 45, adekwatnie do tego celu
pozwala autorowi prosić o nagrodę ziemską:
przez wzgląd na Boga i na Polskę niechaj wasza zacność roztropnie zechce zadbać o to, aby
otrzymaniu nagrody za tyle pracy nie przeszkodziła áczyjaśñ nienawiść lub jakaś moja przypadkowa płochość. Jeśli bowiem mądrzy ludzie uważają me dzieło za dobre i pożyteczne dla
sławy ojczyzny, to niegodnym i nieodpowiednim byłoby, gdyby za czyimś podszeptem odebrano twórcy nagrodę za dzieło. [GK 124–125]

Wielokrotnie podkreślana w literaturze natarczywość Galla i częstotliwość
jego próśb o zapłatę „na prawie każdej karcie [...] dzieła” może wynikać z założonego schematu: odniesienia do świeckości i wymuszonej konstrukcją listu prośby
Zob. S k i b i ń s k i, op. cit., s. 37–38. Kanclerz Michał nie jest postacią znaną. O jego możliwej przynależności do rodu Awdańców, przyjętej tradycyjnie w historiografii, świadczy tylko imię,
co jest słabą i krytykowaną przesłanką – zob. W i s z e w s k i, op. cit., s. 159–161. Na związek
Galla z kanclerzem Michałem zwracano uwagę od dawna – zob. np. M a l e c z y ń s k i, op. cit.,
s. XCVI. Tropem wskazanym przez Maleczyńskiego (rodzinną fundacją Awdańców był klasztor
w Lubiniu, filia benedyktynów od św. Jakuba z Liège), a motywowanym aluzjami Galla do pogrzebu cesarza Henryka IV (ks. I 29) w Liège (przed samą wyprawą rzymską ákwiecień? 1110ñ bawił
Henryk V w Liège), idzie F r i e d (op. cit., s. 484), utożsamiając ostatecznie Galla z Ottonem
z Bambergu (s. 486 n.).
41
Motyw ten ma oczywiście antyczne paralele – jak np. w Oratorze Cycerona czy w Retoryce
dla Herenniusza (S-1 59–60, przypis 27). Simon wskazuje, że choć jest to topos, nie możemy postąpić jak C u r t i u s (op. cit., s. 92), który zakłada fikcyjność tego topicznego ujęcia – nie zawsze
jednak topos nie odnosił się do rzeczywistych relacji między zlecającym a pisarzem.
42
Np. u M i s t r z a W i n c e n t e g o (Kronika polska. Przeł. i oprac. B. K ü r b i s. Wyd. 2.
Wrocław 1999, s. 5. BN I 277): „niesłuszne jest uchylanie się od wykonania słusznego polecenia
[...]. Ponieważ więc głupstwem byłoby walczyć z ciężarem, od którego niepodobna się uchylić, będę
go dźwigał w miarę sił” (Prolog, fragment 4).
43
Problem ten dostrzega L i m a n (op. cit., s. 155), także W i s z e w s k i (op. cit., s. 147, zob.
też s. 136).
44
O napięciu między świecką praktyką a postulatem wyłączności dzieł historiograficznych jako
odnoszących się tylko do świętych (idea Sulpicjusza Sewera) zob. H. B e u m a n n, Die Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums. W zb.: Ideologie und
Herrschaft im Mittelalter. Hrsg. M. K e r n e r. Darmstadt 1982. Zob. też W i s z e w s k i, op. cit.,
s. 145.
45
Świeckość (i „ziemskość”) zamierzeń akcentowana jest także poprzez odwołanie się do
Fortuny w Liście I: „Ponieważ [...] los życzliwy was mi zdarzył na patronów słusznej sprawy [...]”
(GK 5). Odmienne ujęcie u W i s z e w s k i e g o (op. cit., s. 136, 147), według którego Fortuna
miałaby być pośrednim (bezpośrednim?) czynnikiem powstania Gestów.
40
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w petitio 46. Ponadto Gall stoi (czy stawia się) w Liście I na wyższym poziomie niż
suus cooperator, cancellarius Michał, odgrywający rolę zleceniodawcy. Ewentualność takich relacji powinno się w większym stopniu uwzględnić – świadczy ona,
iż pozycja społeczna Galla była bardzo wysoka, skoro kanclerz Michał staje się
jego „współpracownikiem” 47. Fried podaje nawet analogię: Gall wszak obdarza
terminem „cooperator imperii” Bolesława Chrobrego, ukazując jego relacje z cesarzem Ottonem III 48. Analogia ta dobrze tłumaczy się w kontekście osoby biskupa Ottona z Bambergu jako możliwego kandydata do autorstwa Gestów – Otto
pochodził po kądzieli ze Staufów, stąd jego bliskie związki z dworem i rodziną
cesarską 49. Termin „cooperator” akcentuje pozycję społeczną Galla wobec kanclerza Michała, natomiast określanie się kronikarza mianem „scriptor” jest wyrazem
topiki skromności w stosunku do „zleceniodawcy” – kanclerza Michała, nazwanego: „opifex” 50.
Autorytet zleceniodawcy usprawiedliwia błędy niezbyt doświadczonego twórcy (S-1 99). Tłumaczyć to może wielki nacisk położony przez Galla na rangę
społeczną jego informatorów, w szczególności „współpracownika”, kanclerza
Michała, postrzeganego (w ramach ówczesnej świadomości pisarskiej) jako współautor Gestów 51. Zwyczaj posyłania dzieła osobom zaufanym, przyjaciołom – celem
oceny – jest antyczny 52. Od początków średniowiecza zaznacza się pewna zmiana
Zob. np. M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCVI.
Inaczej np. w pracy A. D ą b r ó w k i Średniowiecze. Korzenie (Warszawa 2005, s. 53), gdzie
powraca teza o zawodowym autorze żyjącym z pióra – „clericus de penna vivens”. Zob. też W. M r oz o w i c z, Bogu czy ludziom? O motywach twórczości dziejopisarskiej. W zb.: „Causa creandi”.
O pragmatyce źródła historycznego. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2005, s. 97–98. –
C. K. Ś w i ę c k i, Kilka uwag o Anonimie tzw. Gallu. List do III księgi „Kroniki polskiej”. „Notatki
Płockie” 2006, nr 3, s. 14. Naszym zdaniem, prośba o wynagrodzenie wynika z konstrukcji listu
(i „konstrukcji” księcia, który z pewnością okazał się hojny, czego przykładem – dary złożone duchowieństwu, rycerstwu i mieszkańcom w Gnieźnie w Wielkanoc 1113 po zakończeniu pielgrzymki
pokutnej (ks. III 25. GC 160). Ponadto w liście musiała być zawarta jakaś petitio. Za sprawą swej
hojności, jak głosi Gall w petitio Listu I, zyskuje książę chwałę („gloria”) (GC 4).
48
F r i e d, op. cit., s. 485. Jak zauważył J a s i ń s k i (O pochodzeniu Galla Anonima), u podstaw
leży świadomie podjęta przez Galla relacja między św. Pawłem a jego współpracownikiem – Epafrodytem z Listu do Filipian (2, 25): „Necessarium autem existimavi Epafroditum fratrem et cooperatorem et commilitonem meum vestrum autem apostolum et ministrum necessitatis meae mittere ad
vos [Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i wspóbojownika
mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom]”. (Cytaty biblijne w języku
łacińskim z: Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem. Adiuvantibus B. F i s c h e r. Recensuit et brevi
apparatu critico instruxit R. W e b e r. Ed. 5, emendatam retractatam praeparavit R. G r y s o n.
Stuttgart 2007. Przytaczając cytaty z Biblii w języku polskim korzystam z edycji: Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich
[...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1990.) Wzmacnia to przypuszczenie Frieda o tożsamości Galla jako Ottona z Bambergu, przyszłego apostoła Słowian pomorskich. Intytulacja Ottona III
zawierała Pawłowe „servus Iesu Christi” (Rom 1, 1). Zob. też uwagi W i s z e w s k i e g o (op. cit.,
s. 158–159) dotyczące terminu „cooperator”.
49
Zob. W e n t a, op. cit., s. 37–38.
50
Zob. uwagi W i s z e w s k i e g o (op. cit., s. 159) oraz – odmienne – rozważania S k i b i ńs k i e g o (op. cit., s. 37–38).
51
Zob. W i s z e w s k i, op. cit., s. 153. Badacz ten dostrzega w konwencji literackiej konieczność uznania „wielogłosowości” tekstu.
52
S i m o n (S-2 112) wskazuje tu na przesłanie przez Justyna swej Epitome z Historiae Philippicae Pompejusza Troga przyjacielowi z prośbą o opinię; Hygin daje Astronomica Markowi Fa46
47
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– autorzy nie tworzą dzieł na podstawie własnej decyzji, z reguły powołują się oni
na polecenie czy rozkaz. Obowiązkiem zleceniodawcy w średniowiecznym modelu (co szczególnie istotne w kontekście dyskusji na temat Listu III) jest ocena
dzieła, wzięcie odpowiedzialności za jego rozpowszechnienie, przyjęcie utworu
i jego ochrona przed zarzutami i atakami (S-2 112 n.). Do protektora należy także
poprawienie utworu 53. Biskupi, których wymienia Gall w Liście I, są niejako zobowiązani, z racji swego urzędu, do ochrony autora (S-2 117). Następujące pasaże
tego Listu prowadzą zdecydowanie w tym kierunku:
Za waszych to [...] czasów i na wasze cenne prośby Bóg przyozdobił Polskę pamiętnymi
i sławnymi czynami Bolesława III. I choć pominę wiele znakomitych czynów spełnionych za
waszych czasów, to nie omieszkam w dalszym ciągu polecić niektórych z nich pamięci potomnych. Obecnie zaś jednogłośnie i jednomyślnie zjednoczmy w jednej pochwale was jednomyślnych i naszą także chwalbą połączmy tych, których zespala nierozerwalna związka miłości! 54
[GK 5–6]

Ów charakterystyczny dla Listu I schemat zostaje przekształcony w Liście II:
Panu Pawłowi, z łaski Bożej biskupowi polskiemu, áobdarzonemuñ szacunku godną roz-

biuszowi, tu jednak – by pozyskać wybitego znawcę problematyki; o ocenę napisanego przez siebie
Vita Vergilii prosi (w zachowanym wstępie) Eliusz Donat swego zleceniodawcę. Zob. też R. J. S t a r r,
The Circulation of Literary Texts in the Roman World. „The Classical Quarterly” 1987, nr 1; o rzymskiej tradycji recytowania tekstu w wąskim kręgu przyjaciół – s. 214. Gallowym odpowiednikiem
tej konwencji jest środowisko biskupów (Epilog II: „Nobis astate...”) – zob. dalsze rozważania.
53
Zob. S-2 128 ze wskazaniem na Kosmasa z Pragi, Thietmara z Merseburga z jego odwołaniem
się do Zygfryda („videas me scripta benigne, quae placeant addens et quaeque superflua tollens
[spójrz na moje pisma łagodnie, co spodoba się, dodaj, a to, co zbyteczne – usuń]”), Radulfa z Caen
(„qui paginae meae superflua reseces, rimas impleas, obscura illustres, arida superfundas [usuń
zbyteczne ze stron moich, dopełń rymy, rozjaśnij to, co ciemne, uzupełnij, co bez treści]”), Richarda
z Poitiers („queso, [...] et male sonancia verba gratuita bonitate reseces et suppleas imperfecta
[proszę, źle brzmiące słowa usuń łaskawą dobrocią i wypełń niedoskonałe]”), podobnie u Rahewina
i Ottona z Freising. Jednym z aspektów topiki afektowanej skromności (wywodzącej się z antyku)
były właśnie prośby o poprawienie dzieła przez czytelnika czy zleceniodawcę (a zatem często także
protektora-mecenasa) – zob. np. T. J a n s o n, Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions.
Stockholm – Göteborg – Upsala 1964, s. 141 n. – S c h o l z, op. cit., s. 135–139.
54
Zależności tekstowe ostatniego zdania cytatu badał W e n t a (op. cit., s. 157–158). Niedokładność tłumaczenia (w oryginale: „Sed ad presens vos uno ore, una laude unanimiter unanimes
uniamus et quos indissolubile karitatis vinculum annectit, nostris quoque praeconiis adnectamus”
áEpistola I. GC 3ñ) wynika stąd, że sugeruje ono, jakoby Gall chciał biskupów wzajemnie jednoczyć
(co wskazywałoby nań jako np. na legata papieskiego prekonizującego biskupów), gdy tymczasem
„adnectere” sensowniej można łączyć z „praeconiis” jako z datiwem, a nie tak, jakby to był ablativus instrumentalis. Praktyka translatora wymusiła ponadto zmianę konstrukcji składniowej poprzez
przestawienie tłumaczenia zdania podrzędnego „quos indissolubile karitatis vinculum annectit” na
koniec. W konsekwencji ostatnie zdanie brzmiałoby: „Obecnie zaś jednogłośnie i jednomyślnie
zjednoczmy w jednej pochwale was jednomyślnych, których zespala nierozerwalna związka miłości,
a także przyłączmy [was] naszym pochwałom [a nie: »naszą chwalbą á ...ñ połączony«!]” . Gallowi
chodziło o pochwały księcia Bolesława III, do nich Gall „dodaje” laudacje wymienionych osób.
Zdania tego nie odczytuję w innym, ale także możliwym sensie, iż biskupi powinni się przyłączyć
do chwalenia Bolesława razem z Gallem. Zgodnie z ówczesnym sposobem rozumienia tekstu – są
oni współautorami Gestów. „Adnectamus” to zatem w takim wypadku nawet pytająca sugestia dotycząca przyzwolenia biskupów na „współautorstwo” panegiryku bratobójcy. Gesta legitymizowały
władzę księcia Bolesława i jego porządek społeczny. Zob. np. W i s z e w s k i, op. cit., s. 147–149
(tam dalsze odwołania do literatury przedmiotu).
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tropnością, jak również swemu współpracownikowi, wzorowej pobożności kanclerzowi Michałowi, szafarz szczupłej okrasy áskładañ wyrazy synowskiej czci i powinnych służb. [GK 61]

Należy rozważyć, w jakiej mierze wyrazy podporządkowania pojawiły się
wskutek umieszczenia ich w salutatio. Przesunięcie akcentów jest jednak ewidentne i znaczące.
Gall mówi o patrocinium z racji sprawowanego przez protektorów urzędu
(S-2 117) 55, prosząc: „by [...] skromne nasze dziełko 56 zażywało opieki i poparcia
szafarzy udzielających poddanym łask sakramentalnych” [List I. GK 6]. W Liście II
pisze:
To [...] dziełko, łaskawi ojcowie, napisane na cześć książąt i kraju waszego stylem 57, na
jaki stać było moją chłopięcą nieudolność, przyjmijcie oraz poprzyjcie swą znakomitą powagą
z właściwą wam życzliwością, ażeby Bóg wszechmocny obsypał was obfitością dóbr doczesnych
i wiecznych. [GK 63]

Wszystko to wydaje się jednak przejęte z bardzo rozpowszechnionej konwencji, związanej z osądem czytelnika i fingowanym dialogiem, zawierającym „odpowiedź” na zarzuty krytyków (S-1 87 n.). Gall daje do zrozumienia, że pochodzi
z wysokiego rodu: „nie dlatego podjąłem się tak wielkiego dzieła, aby w ten sposób
puszyć się swoją skromną osobą albo by chlubić się ojczyzną mą lub rodzicami
[...]” (List III. GK 121). Topika afektowanej skromności pojawia się tu w typowej
funkcji wyrażania dumy „poety”, co dostrzegał Maleczyński: „Gall mieni się [...]
potomkiem rodu, którego blaskiem nie chce się wynosić nad polskie otoczenie” 58.
Często cytowany fragment z Listu III należy także rozumieć w apekcie pozycji społecznej Galla:
Jeśli [...] przypadkiem twierdzicie, że człowiek taki i tak żyjący jak ja niegodnie sięga po
takie tematy, to wam odpowiem, że áprzecieżñ spisywałem wojny królów i książąt, a nie
Ewangelię. [GK 122]

Jak stwierdziła ponad 50 lat temu Simon (nie był to pogląd odnotowany w polskim piśmiennictwie), Gall uważa się za człowieka, który może ukazywać czyny
wojenne bez narażania się na zarzut zuchwałości, lekkomyślności (temeritas) czy
jakiegoś zawłaszczenia materii i zarozumiałości (praesumptio) (S-1 95). Nie podejmuje się spisania Ewangelii – dopiero wtedy zarzuty te miałyby wagę.
Krytykę formy i stylu dzieła wolno było uznać za uzasadnioną, tak autorzy
przywołani przez badaczkę ją postrzegali. Jak podkreśla Simon, pisarz średniowieczny mógł się spodziewać zarzutów dotyczących budowy i stylu swojego
Simon wskazuje na przywołany fragment Listu I.
Tłumacz nie wyzyskuje tu topiki skromności (w oryginale: „eorundem patrocinium nostre
pusillanimitatis opusculum suffragio tueatur” áEpistola I. GC 4ñ; jak podkreśla S i m o n, „mea
pusillanimitas” występuje często obok „mea tenuitas”, „mea imbecillitas” czy „mea infirmitas”
(S-1 111). Gall wzmacnia topikę, pomniejszając swoją pracę: „nostre pusillanimitatis opusculum”.
57
W tłumaczeniu ginie ponownie samopomniejszająca „nostra pusillanimitas”, określająca
metonimicznie styl i właściwości pisarstwa Galla – nie jest to Cyceroński „stilus exercitatus” czy
„atticus”, lecz jedynie „stilus nostrae pusillanimitatis”. W oryginale: „opusculum, almi patres, stilo
nostre pusillanimitatis ad laudem principum et patrie vestre pueriliter exaratum suscipiat et commendet excellens auctoritas et benivolentia vestre mentis, quatenus Deus omnipotens bonorum
temporalium et eternorum vos amplificet incrementis” (Epistola II. GC 62).
58
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. LXXXIX.
55
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TARDA LOQUENDI FACULTAS – TOŻSAMOŚĆ TZW. GALLA ANONIMA...

17

dzieła, a także ułomności własnej osoby, które to wady negatywnie odbijały się na
tekście i powodowały w nim niedoskonałości. Był on pewien prawd i pożytków
płynących z jego utworów. Żaden jednak autor nie oczekiwał krytyki zawartości,
materii pracy, pewnego rodzaju poprawności przedstawianej treści (S-2 124). Nie
przyznawano racji krytyce skoncentrowanej na prawdzie (czy nieprawdziwości)
przekazu, ewentualnie na jego „nowości” – zarzuty te „uzasadniano” brakiem
wiedzy (stąd też brało się przekonanie o „nowości” dzieła) i zazdrością krytyka,
nie dostrzegającego pożytków z dzieła (S-1 98). Gall podkreśla zatem, że jest
właściwą osobą, zdolną „literacko” opracować wspaniałe czyny księcia Bolesława
i jego przodków. W tym modelu komunikacji to zleceniodawca przejmuje część
odpowiedzialności – na nim spoczywa wybór właściwej osoby, która podoła tematowi (S-2 113). W Liście III nie ma już mowy o kanclerzu Michale, nazywanym
wcześniej „sprawcą podjęcia tej pracy” (GK 3). Gall za pomocą dostępnych sobie
mechanizmów literackich oświadcza w tymże Liście, że jest godny zajmowania
się podjętym tematem.
Dostrzega się w tym miejscu Listu III częstokroć, i bez dostatecznych racji,
ważne zarzuty dotyczące „występnego” trybu życia Galla, jak w przypadku Maleczyńskiego, odwołującego się do cytowanego fragmentu:
z przedstawienia jego [tj. Galla] zdaje się wynikać, iż popełnił w swej ojczyźnie, czy może
w czasie pobytu za granicą, jakiś czyn szpetny, znany polskiemu otoczeniu, z którego starał się
(na próżno?) uniewinnić 59.
Reasumując wnioski wysnute z tego, co Gall sam zechciał o sobie powiedzieć i analizy
jego stylu, przyjąć wypadnie, iż wygnany ze swej tajemniczej ojczyzny i skazany na tułaczkę
(przypuszczalnie z powodu dopuszczenia się jakiegoś szpetnego czynu), kształcił się najprawdopodobniej we Flandrii, może w tym samym środowisku co Filip z Hainaut 60.

Należy raczej podkreślić występujący tu motyw obtrectatores. W obu przytoczonych cytatach i obtrectatores, i zleceniodawcy musieli pojawić się zgodnie
z obowiązującymi konwencjami 61. Prolepsis w ostatnim cytacie z Listu III buduje
w istocie mechanizm usprawiedliwienia i uzasadnienia twórczości, który bezpodstawną krytykę obtrectatores obnaża i jednocześnie udaremnia (S-1 87 n.). Został
on zastosowany już w Liście I:
Zaszczycony [...] wskazówkami tak znakomitych kierowników, bezpiecznie wnijdę do
portu, ustrzegłszy się zawieruchy wiatrów; i nie będę się wahał wypatrywać nieznanej drogi
mymi słabymi oczyma, skoro przekonałem się, że oczy moich przewodników błyszczą jaśniej
od światła! A skoro takich wysunąłem naprzód rzeczników i obrońców, nie dbam o to, co półgębkiem mruczeć będą zawistni oszczercy. [GK 5]

W Liście III „znikają” protektorzy i informatorzy Galla 62. W tym fragmencie
Ibidem.
Ibidem, s. XCV. Filip z Hainaut był opatem klasztoru Bonne-Espérance we Flandrii (ok.
1100–1183), M a l e c z y ń s k i (ibidem) wskazuje na podobieństwa stylistyczne jego prozy do
Gallowej. Pogląd ten krytykuje P l e z i a (op. cit., s. 144–145) – tego rodzaju zjawiska stylistyczne
właściwe są epoce, ale rzadkie w dziełach historycznych, a Filip z Hainaut nie był historykiem, lecz
autorem listów i dzieł teologicznych, człowiekiem młodszym o jedno pokolenie.
61
Zauważa to np. L i m a n (op. cit., s. 160–161).
62
M a l e c z y ń s k i (op. cit., s. LXIX) dostrzega, że od bitwy nakielskiej z 10 VIII 1109 brak
w Gestach odwołań do informatorów, pomimo iż nie zmienia się nic w charakterze narracji Gallowej.
59
60
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tekstu, jak zaznaczono, uwidacznia się brak kanclerza Michała (określanego uprzednio mianem „cooperator”), a także dotychczasowych odbiorców dzieła kronikarza.
Autor broni się przed krytykami już nie poprzez odwołanie się do autorytetów.
Buduje swój autorytet, wskazując (czy jedynie sugerując) na własną osobę, jej rycerską i wojenną, nawet jeśli nie pełną chwały, przeszłość jako argument (w sensie
etosu retorycznego, oczywistego dla zainteresowanych – mniej już dla nas).
Gall pisał w tymże Liście III, że jest wystarczająco kompetentny, by móc
przedstawiać Gesta, gdyż nieobce jest mu wojenne rzemiosło 63. Przyjęcie kronikarskiego obowiązku musiało wywoływać zwyczajowy opór, brak tych zastrzeżeń
traktowano jako impudentia (S-1 65). Jeśli ów kontekst jest istotny, fragment
z Listu III podkreśla samoświadomość poetycką Galla. Przyjmuje on zlecenie bez
rozważenia samej możliwości przyjęcia i podołania mu, bez ukazania swojej nieumiejętności, braku talentu i wiedzy czy niegodności własnej osoby itp. (S-1 66) 64.
Tego typu ujęć w Liście III zasadniczo nie ma, wyjątek uczynił Gall w Liście II.
Dobre chęci kronikarza powinny usprawiedliwić niedoskonałość jego umiejętności
literackich (S-1 103) 65:
ponieważ częstokroć łatwo powziąć w myśli ájakiśñ zamiar, którego nieporadne wysłowienie
nie pozwoli wyrazić, niechaj dobre chęci wystarczą zamiast słów: bo jeśli ktoś robi tyle, na ile
go stać, wtedy niesłusznym byłby ájakikolwiekñ zarzut. [GK 61]
wyrozumiałość i świątobliwość wasza, wielcy ojcowie, niechaj ma wzgląd na mą niewiedzę
i na moje dobre chęci i niech nie zważa na to, co i ile ofiarowuję jako owoc mej pracy, lecz ile
pragnąłem i na ile wystarczyły me zdolności. [GK 63]

Ten problem uwidacznia kolejną komplikację. W literaturze przedmiotu przyjmowano założenie, że aspekty autobiograficzne dochodzą do głosu szczególnie
w prologu czy w liście 66. Jednak wydaje się, iż opowiadający istnieje tu jako figura narracyjna, a nie jako postać historyczna ukazująca świadomość autora. Wydaje się nawet, że niektóre aspekty listów Galla wyłączają doświadczenia osobiste
czy indywidualne (w nowoczesnym sensie) 67. Autor buduje wielobarwny zespół
zastanej topiki na podstawie własnej samoświadomości kulturalnej z bardzo zatartymi odniesieniami do rzeczywistości społecznych. Największe zatem znaczenie
mają te miejsca, które przełamują konwencje czy ich nie respektują lub zmieniają
stosunek do nich. Dlatego też trzeba podkreślić kompetencję, jaką uwydatnia Gall:
63
Zob. M. G u m p l o w i c z, Leben und Schicksale Balduins, Bischofs von Kruschwitz
(1066–1145). Posen 1902. Autor pisze (s. 25 n.), że predylekcje do scen bitewnych, oblężeń bohater
jego pracy (Baldwin) zawdzięcza osobistemu doświadczeniu – udziałowi w szturmie na Antiochię,
na którym u Galla wzorowane jest oblężenie Kołobrzegu (ks. II 28).
64
Np. W i l l i a m z M a l m e s b u r y w swym dziele Vita Vulfstani wskaże na niegodność
swej osoby, odwołując się przy tym do Eklezjastesa: „Non est speciosa laus in ore peccatoris”
(Eccl 15, 9; cyt. za S-1 66) – „W ustach grzesznika hymn pochwalny nie jest stosowny” (Syr 16, 9).
65
Simon zwraca uwagę, iż odwołanie się do dobrej woli w kontekście zapewne niedoskonałego efektu końcowego występowało w literaturze antycznej (O w i d i u s z, Epistulae ex Ponto, III 4,
79; T i b u l l u s, Elegiae, IV 1, 7; P r o p e r c j u s z, Elegiae, II, 10, 5–6). Dla autorów średniowiecznych znaczenie musiały mieć słowa Biblii (S-1 102–103, tu zwłaszcza przypis 29).
66
W odniesieniu do Galla – zob. np. S k i b i ń s k i, op. cit., s. 241.
67
Zob. S c h o l z, op. cit., s. 6. Autobiografizm Galla kwestionował ostatnio po mickiewiczowsku M. C e t w i ń s k i (Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa. W zb.:
Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2008,
s. 177): według niego mamy do czynienia z „przybraniem pozy cudzoziemca”.
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może przedstawiać Gesta, gdyż to obszar jego doświadczeń, a co za tym idzie –
akcentuje świadomość pochodzenia z wyższych warstw. Przeto należy powątpiewać
w trafność uwag Plezi, gdy twierdził:
Wiemy [...] z przedmowy do księgi trzeciej, że w okresie jej pisania lub wykończania nie
cieszył się on [tj. Gall] uznaniem i sympatią dworskiej kapelanii, skoro z takim nakładem argumentów i wymowy musiał o jej względy zabiegać 68.

Świadomość poetycka
Gall określa się w Liście II jako „modici dispensator obsonii” (GC 60). Poza
figurą toposu skromności ukazuje wysoką samoświadomość poetycką. Nigdy też
nie czyni swych informatorów (podobnie jak kapelanów) odpowiedzialnymi czy
współodpowiedzialnymi za „formę” Gestów. Niezwykle typowe jest następujące
wyznanie:
nie moje, lecz wasze oglądajcie,
nie rękę, lecz złoto uważajcie 69,
nie kielich, lecz wino wypijajcie! [GK 122]

Płaszczyzna stylu, umniejszana topicznie przez Galla poprzez akcentowanie
wagi materii, była tą najbardziej „własną” dla średniowiecznych pisarzy, w tym
historiografów 70.
Prawie każdy średniowieczny autor uskarżał się, topicznie, na swoją nieumiejętność i niezdolność podołania trudnemu zadaniu, wobec którego go postawiono.
Podobnie Gall w poprzedzającym, już przywoływanym miejscu Listu III:
obfitość wojennych tematów zagrzała moją nieświadomość do podjęcia ciężaru przerastającego
me siły, a zacność i wielkoduszność walecznego księcia Bolesława dodały mi otuchy i odwagi.
[...]
[...]
Jeśli zaś może zganicie w tym dziele nieozdobność wysłowienia, to możecie zeń przynajmniej zaczerpnąć wątku wnikliwszego i bardziej wymownego przedstawienia. [GK 121–122]

Przy prośbach o ocenę swego dzieła, a także o wyrozumiałość względem
stylistycznych ułomności widoczna jest troska o opracowanie językowe – opanowanie języka, wyrafinowany styl należy do rzeczy oczekiwanych od historyka.
Podobnie – to właśnie formę i styl ocenia czytelnik i to ona może stać się dlań
kamieniem obrazy (S-2 74) 71. Tym samym Gall wskazuje na niekwestionowalną
doskonałość swego stylu, na osiągniętą za jego pomocą całkowitą koherencję
res–verbum. Głęboka treść jest niemożliwa do ukazania bez perfekcyjnego opanowania stylu, bez całkowitej jedności tych dwóch płaszczyzn. Materia Gestów została wyrażona umiejętnie za sprawą odpowiedniego do niej stylu. Nie licuje z tym
P l e z i a, op. cit., s. 6, zob. też np. s. 193.
Zob. np. J. L e G o f f, wstęp w zb.: Człowiek średniowiecza. Red. ... Przeł. M. R a d oż y c k a - P a o l e t t i. Warszawa 2000, s. 36: „kościoły często przetapiały swoje skarby i przedmioty ze złota, nie przypisując żadnej wartości dziełu artysty”.
70
Trójwiersza z Listu III nie można jednak ujmować w kategoriach wskazania przez Galla na
„niedoskonały utwór jako tworzywo dla innego pisarza” (tak L i m a n, op. cit., s. 160). Autor uznaje sferę stylu za właściwy przedmiot swojej aktywności, w niczym nie umniejszający „materii”.
71
Na podobnym poziomie stawia swe dzieło Wincenty w Prologu (fragment 4). Oba teksty nie
są napisane dla imperiti (nie jest to sermo humilis), to właśnie amatores sapientiae secularis winni
oceniać dzieło.
68
69
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– już tylko pozorny (i nierozumny) – zarzut obtrectatores dotyczący nuditas verborum, zarzut nieidealnych krytyków wspaniałego utworu.
Simon pokazuje (S-1 107), jak często autorzy prologów korzystali z wersetu 21
rozdziału 10 Księgi Mądrości: „sapientia aperuit os mutorum, et linguas infantium
fecit disertas” 72 („Mądrość bowiem otworzyła usta niemych i głośnymi uczyniła
języki niewprawnych”). Werset ten przedstawia wielkość i moc Boga 73. Gall wyzyskał to wyobrażenie wielokrotnie i sparafrazował je w trzech miejscach (zamiast
„infans” pojawia się systematycznie „puer”) w Liście II:
Te przykłady mając przed oczyma, dziecinnym językiem niejako bełkocąc, staram się
oddać cześć mężom, którzy sami przez się są ponad wszelkie pochwały [...]. [GK 62] 74
na cóż niemowa sili się mówić o wymownych i na cóż niemądre chłopię wdaje się w tak głębokie dociekania? [GK 62–63] 75
To [...] dziełko, łaskawi ojcowie, napisane na cześć książąt i kraju waszego stylem, na jaki
stać było moją chłopięcą nieudolność, przyjmijcie oraz poprzyjcie swą znakomitą powagą
z właściwą wam życzliwością [...]. [GK 63] 76

Gall nawiązuje do Księgi Mądrości, ale poprzez samopomniejszenie daje wyraz
„dumie poety”. Czyni aluzje do biblijnego wersetu, gdy pisze, że „dziecinnym językiem bełkoce”, że jest „niemową”, „niemądrym chłopięciem”. Odwraca ów
(zastosowany później również przez Wincentego) mechanizm, dowodzi, iż jest
właśnie tym kimś mądrym za sprawą Mądrości. Autor topicznie odwołuje się do
Mądrości Bożej, która przez niego przemawia; czyni to w sposób obecnie odczuwany zapewne jako akt blasfemiczny. Wszystko to wskazuje na wysoką samoświadomość Galla co do własnych kompetencji literackich, a także na jego pozycję
społeczną.
Reprodukcja oralna?
Gall jest przykładem autora, którego dzieło wchodzi w złożone związki z literaturą ustną 77. Dennis Howard Green zwraca uwagę na heterogeniczność społeczną i intelektualną dworu europejskiego, pisze o „twofold reception”, o możliwości, że teksty odbierano w wystąpieniu/recytacji, ale też – czytano indywidualInne ulubione przez autorów prologów odwołania związane z wielkością i mocą Boga podaje S i m o n (S-1 107), z odniesieniem do Num 22, 28, Exod 17, 6, Ps 80, 11.
73
Ta aluzja do Sap 10, 21 – pojawiająca się także u Galla w Liście II – nie została rozpoznana
i przytoczona przez Simon, jak i przez L i m a n a (op. cit., s. 158 – tu analiza samopomniejszania
poety).
74
Zob. GC 61: „Quarum exemplo rerum inductus, balbutientis more puerilia verba formare
conor, in laudem virorum per se laudabilium adhibita sine laude [...]”.
75
Zob. GC 62: „Sed cur mutus fari nititur de facundis, vel ingenii puer parvi cur implicat se
tam profundis”.
76
Zob. GC 62: „opusculum, almi patres, stilo nostrae pusillanimitatis ad laudem principum et
patrie vestre pueriliter exaratum suscipiat et commendet excellens auctoritas et benivolentia vestrae
mentis”.
77
Zob. R. K e l l o g, Literatura ustna. Przeł. P. C z a p l i ń s k i. „Pamiętnik Literacki” 1990,
z. 1, s. 250. Zob. też E. S k i b i ń s k i, Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. „Res Historica” 1998, z. 3. – W. P o l a k, „Gesta” Gallowe a kultura oralna.
W zb.: Tekst źródła. Krytyka – interpretacja. Red. B. Trelińska. Warszawa 2005. – M ü h l e, op. cit.,
s. 476 n.
72
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nie 78. Problem ten Gesta wyraźnie ukazują. Czy dzieło Galla – zarówno listy, jak
i poszczególne księgi – było przeznaczone do głośnej reprodukcji i tak docierało
do publiczności, czy raczej od samego początku było pisane z myślą o cichej, indywidualnej lekturze? Rodzi się pytanie dotyczące sposobu odbioru, a także kręgu
społecznego, dla którego Gesta powstały. Stąd też inne pytanie: o fikcyjne i rzeczywiste odniesienia pisarskie Galla.
Według Manfreda Güntera Scholza obok publicznego recytowania istniał
zwyczaj indywidualnego czytania, za którego sprawą pewne konwencje oralności
przybierały postać właśnie konwencji – przestawały wyznaczać kontinuum tradycji wykonawczej. W pracach Paula Zumthora akcentuje się jednak przeciwną
prawidłowość, podkreśla się wagę aktu recytacji i uwarunkowania jego scenicznego wykonania. Przyjmuje się, że epika średniowiecza w istocie była tworzona
z myślą o recytowaniu czy innej formie głośnej prezentacji 79.
Oralność i piśmienność literatury dawnej nie dają się rozumieć jako obszary
odseparowane, przeciwnie – podkreśla się ich przenikanie, oddziaływanie i symbiozę. Dyskutowany jest charakter tego oddziaływania i jego konsekwencje 80.
Obcujemy więc z reliktami tego złożonego współprzenikania, ale także ze świadectwami odmiennego nastawienia, już bardziej „książkowego” (a zatem oralność –
wtórna czy fingowana – zaczyna funkcjonować przede wszystkim jako składnik
struktury tekstu literackiego). Wskazuje się na ten fenomen również w kontekście
wczesnej nowożytności – oralność, która powstaje jako fikcja ustności w ramach
nadanych przez piśmienność. Z drugiej strony, umożliwia ona (w pewnym zakresie)
przemianę tekstu. Tekst ustny cechuje wysoka wariantowość, wbudowanie reguł
oralności w tekst zapisany otwiera go na procedury właściwe obiegowi ustnemu 81.
Gall czyni kapelanów odpowiedzialnymi – jak zazwyczaj się twierdzi 82 – za
oralną reprodukcję swego dzieła:
78
D. H. G r e e n, Medieval Listening and Reading. The Primary Reception of German Literature, 800–1300. Cambridge – New York 1994. Praca ta, podobnie jak dalej przywołane, posiłkuje się
odnośnymi rozważaniami W. Onga (ibidem, s. 3 n.), dostępnymi także w języku polskim dzięki
tłumaczeniom.
79
Zob. S c h o l z, op. cit., s. 16.
80
Zob. np. M. C h i n c a, Ch. Y o u n g, Orality and Literacy in the Middle Ages. A Conjunction and Its Consequences. W zb.: Orality and Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction
and its Consequences in Honour of D. H. Green. Ed. M. C h i n c a, Ch. Yo u n g. Turnhout 2005.
81
Zob. Mündlichkeit – Schriftlichkeit – Weltbildwandel. Literarische Kommunikation und
Deutungsschemata von Wirklichkeit in der Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Hrsg.
W. R ö c k e, U. S c h a e f e r. Tübingen 1996 (tu zwłaszcza W. R ö c k e, U. S c h a e f e r, Vorstellungen vom Text, von der Welt und vom Ich. Eine Einleitung. – U. S c h a e f e r, Individualität und
Fiktionalität. Zu einem mediengeschichtlichen und mentalitätsgeschichtlichen Wandel im 12. Jahrhundert). W odniesieniu do fingowanej oralności jako strategii literackiej – zob. P. G o e t s c h,
Fingierte Mündlichkeit in der Erzählkunst entwickelter Schriftkulturen. „Poetica” 1985. – K. R i dd e r, Fiktionalität und Medialität. Der hofische Roman zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.
Jw., 2002 (autor podkreśla na s. 31, że inscenizowanie oralności w tekście służy przede wszystkim
wytwarzaniu świadomości fikcji). Zob. też D. H. G r e e n, Fictive Orality: A Restriction on the Use
of the Concept. W zb.: Blütezeit. Festschrift für L. Peter Johnson zum 70. Geburtstag. Hrsg. M. C h i nc a, J. H e i n z l e, Ch. Yo u n g. Tübingen 2000 – tu m.in. dyskusja na temat ujęcia S c h o l z a (op.
cit.) i stanowiska J. C o l e m a n (Public Reading and the Reading Public in Late Medieval England
and France. Cambridge 1996).
82
Zob. K. T a r g o s z, Gesta principum recitata. „Teatr czynów polskich władców” Galla
Anonima. „Pamiętnik Teatralny” 1980, z. 2, s. 155 n., 168 (tu analogia do dzieła Gaudfryda Mala-
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Constat ergo ex hiis superius approbatis rebus gestis Polonorum principum (non) 83 in
vacuum recitatis, constat quoque vestro iudicio confirmandum, vero presens opus interpreti
[lub: interprete 84] recitandum. [Epistola III. GC 123]
Okazuje się zatem z tego, co powiedziano, że n i e na darmo átuñ opowiedziano o dziejach
książąt polskich; okazuje się, co i wy też powinniście potwierdzić swym sądem, że niniejsze
dzieło powinno być na głos tłumaczone. [List III. GK 124; podkreśl. W. W.]

Recytacyjny charakter Gestów podkreślało wielu badaczy – zamiast słowa
„scribere” Gall używa „recitare”, jak w zakończeniu Listu III 85. Jednak należy
w kontekście tego przeświadczenia rozważyć topos, który Curtius nazwał mianem
„topoi niewyrażalności”: mający uświetnić postać poprzez stwierdzenie, że „wszyscy” podzielają uczucie podziwu, radości z powodu przymiotów i czynów opiewanego bohatera 86. Gall takim toposem posłużył się kilkakrotnie w pieśni żałobnej
o Bolesławie Chrobrym De morte Bolezlaui carmina 87:
Ludzie wszelkiej płci i wieku! Wszystkie stany, spieszcie!
Pogrzeb króla Bolesława w bólu obaczcie! [GK 39, w. 1–2]

Przykładem na użycie tego toposu było dla Curtiusa dzieło Dudona z Saint-Quentin (Dudo Viromandensis), który około roku 1017 wskazywał w księdze III
terry – kronikarza Rogera, księcia Sycylii – zwracającego się do biskupa Katanii z prośbą o odczytanie przez niego lub inną osobę księgi, czego ma dokonać „recitator vel certe interpres”). – D ąb r ó w k a, op. cit., s. 47–49 (tu na s. 48 za przykład służy Wilhelm de Tudela z okcytańską Pieśnią
o krucjacie á1213ñ, tworzący i prezentujący chanson de geste publiczności, pośród której znajdują
się bohaterowie jego opowieści). O omawianej przez Targosz relacji między żonglerem a trubadurem
zob. też M. S e l i g, Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Bereich der trobadoresken Lieddichtung.
W zb.: Mündlichkeit – Schriftlichkeit – Weltbildwandel, s. 14 n.
83
Kodeksy zawierające Gesta Galla (Zamoyskich, heilsberski i Sędziwoja z Czechła) nie kładą w tym miejscu „non” (zob. GC 123, przypisy, tu w. 22–23). Poprawkę proponował np.
J. W. B a n d t k i e (M a r t i n i G a l l i Chronicon. Adiecit ... Varsaviae 1824, s. 242). Przy odrzuceniu powszechnie przyjętej poprawki (naddanego „non”) otrzymalibyśmy sens: „Z tych pochwalonych czynów polskich władców, jeśli zostały na próżno wygłoszone, wynika, że również przez wasz
osąd powinna zostać potwierdzona myśl, by recytować to dzieło przy pomocy tłumacza”. Dalej
autor skarży się – paralelnie? – na możliwość odebrania nagrody i wskazuje – paralelnie? – jak temu
zaradzić. W tym miejscu List III się urywa. Niewykluczone jednak, że autor celowo i świadomie
wykorzystał frazę „non in vacuum”, która może mieć pochodzenie (i znaczenie) biblijne, nawiązywać
do Listu do Filipian (zob. tu przypis 48).
84
Lekcja przyjęta w edycji B a n d t k i e g o (ed. cit., s. 242) oraz MPH (I 461). Powstaje pytanie, do kogo odnosi się określenie „interpres” i w jakim miałoby być przypadku. Jeśli to datiwus
(interpreti – zob. GC 123, w. 10), może to znaczyć, że objaśniaczowi/tłumaczowi dziejów książąt
były recytowane ich czyny, które on teraz tłumaczy (jakiejś publiczności). Wyjaśnia to, dlaczego na
próżno recytowano Gesta po łacinie, należałoby jednak (najpierw) recytować je interpresowi. Jeśli
natomiast miałby pojawić się ablatiwus (jak we wszystkich kodeksach – zob. GC 123, w. 25), Gesta
winny być recytowane przez tłumacza. W obu przypadkach transmisja ustna łacińskich Gestów nie
spotka(ła) się z sukcesem, niezbędna jest wtórna wernakularyzacja tekstu. Tekst średniołaciński
domaga się osoby pośredniczącej w transmisji w język wernakularny. Konstrukcja ta zakłada wiedzę
o nieskutecznych lub potencjalnie nieskutecznych aktach przekazu średniołacińskiego tekstu pośród
publiczności, można domniemywać, że dworskiej, nie znającej w stopniu dostatecznym łaciny.
85
Zob. F. P o h o r e c k i, Rytmika kroniki Galla-Anonima. „Roczniki Historyczne” 1929, z. 1,
s. 108.
86
C u r t i u s, op. cit., s. 167–170.
87
Tą topiką posłużył się Gall również przy opisie pogrzebu Mieszka II w ks. II 29: De filio
eiusdem Bolezlaui Mescone III (GC 55–56).
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Historia Normannorum (De moribus et actis primorum Normanniae ducum libri
tres), że dzieje czynów Guillelma, księcia Normanów, stanowią nader częsty
przedmiot recytacji: „historia gestorum eius saepissime recitata excitet animos
omnium [historia jego czynów, nader często recytowana, niech pobudza ducha
wszystkich]” 88. Gallowy zwrot „interprete recitandum” oznaczać może w tej perspektywie tylko topos „wszyscy śpiewają jego chwałę”. Skoro mamy do czynienia
z tak walecznym księciem, Bolesławem III, Gesta powinny być (nieustannie) recytowane przez tłumacza (interprete), o co zatroszczyć mieliby się (wszyscy)
kapelani księcia. Odkrycie możliwego toposu w analizowanym miejscu Listu III
stawia pod znakiem zapytania akty recytacji Gestów 89. Retoryczny topos „cała
ziemia śpiewa jego chwałę” nie musi być zawsze i wszędzie rozumiany w sposób
dosłowny 90 – w przypadku Galla nie musi zaś poświadczać aktów wykonawczych
jego Gestów, realizowanych czy animowanych przez kapelanów.
Poeta – jak się wydaje – nie podejmuje się zadania, by zainscenizować wykonanie swego dzieła. Miast tego powołuje stosowne do przedsięwzięcia osoby.
Powstaje pytanie, czy rzeczywiście funkcje poety i wykonawców nie pokrywają
się, a jeśli tak – to dlaczego. Wreszcie – jak mogłoby wyglądać samo wykonanie?
Czy kapelani przejmują je wraz z całą otoczką aktu prezentacji, związaną z gestami lub wręcz z muzyką jemu towarzyszącą? Semantyczna wartość sformułowań
Galla, zawarta w jego zwracaniu się do kapelanów i do publiczności, musi zostać
rozważona w kontekście sytuacji kulturowej współdeterminowanej przez samo
dzieło. Udostępnienie go odbywać się powinno według literalnie rozumianych
słów Galla, z pominięciem relacji ja–ty: utwór trafia do odbiorców poprzez pośredników. Gesta wskazują na stały kontakt między poetą a publicznością. Widzimy to w pierwszych dwóch wersach Epilogu II, które należy przytoczyć w oryginale i w przekładzie, ponieważ mamy do czynienia ze znaczącą zamianą ról 91:
Nobis astate, nobis hoc opus recitate,
Per vos, si vultis, opus est laudabile multis. [GC 62]
Pomocną rękę mi dajcie, dzieło me innym czytajcie!
Bo ono, jeśli zechcecie, sławnym się stanie na świecie! [GK 63]

Tekst ten rozumiem w sposób odmienny od przyjętego tłumaczenia: „Przy nas
[chodzi może o wspólnotę kanclerza Michała, biskupa Pawła i Galla] tu stańcie
[jako zwrot do recytatorów, niewykluczone, że do kapelanów], dzieło to nam [tj.
Michałowi, Pawłowi, Gallowi] recytujcie. / Dzięki wam [tj. recytatorom], jeśli
zechcecie, dzieło dla wielu jest chwalebne”. Dalej pojawia się uwaga samych recytatorów, jakby replika: „Nie dziwota, jeśli w drodze nieco spoczęliśmy [...]”. Zmiana osoby wypowiadającej podkreślona zostaje przez Galla zmianą metrum – pierwsze dwa wersy to rymowane leoniny, kolejne wyrażone zostały 15-zgłoskowcami
połączonymi rymem tyradowym. Inaczej niż w cytowanym tłumaczeniu GrodecPL 141, 657C. Zob. też C u r t i u s, op. cit., s. 169.
Zob. analogiczne uwagi C u r t i u s a (op. cit., s. 169) odnośnie do możliwości „odnalezienia
zaginionych poematów heroicznych”.
90
Zob. ibidem, s. 169–170.
91
Zob. np. ujęcie T. M i c h a ł o w s k i e j w rozprawie „Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława”
Galla Anonima (w: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998, s. 49 n.) czy T a r g o s z (op. cit., s. 157),
oparte na rozumieniu tekstu przekazanym przez tłumaczenie Grodeckiego–Plezi.
88
89
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kiego–Plezi – Gall występuje jako członek wspólnoty słuchającej Gestów (szczególnie w drugim „nobis”), bez względu na to, czy ta wspólnota jest fikcyjna, konwencjonalna, czy nie: „Przy nas tu stańcie, dzieło to nam recytujcie”. Gall zwraca
się do (fikcyjnych?) wykonawców, co również można dostrzec w drugim wersie:
to skierowana do nich zachęta. Odtworzenie Gestów zostało w ten wyrafinowany
sposób rozdzielone w obrębie dwóch pierwszych wersów – autor prosi o pomoc,
a recytatorzy za sprawą „recitare” troszczyć się będą o sławę dzieła. Gall uważał
za możliwe rozdzielenie części swych Gestów na poszczególne role i poszczególnych
wykonawców 92. (Do pomyślenia jest także powierzenie recytacji różnym osobom
czy zespołom – innym każdego wieczoru.) Być może, to jednak przejaw doskonale znanej konwencji. Dłuższe średniowieczne dzieła zawierały z reguły odniesienia
do aktu mówienia i słuchania 93. Świadczy to o długowiecznej i żywej tendencji.
Gall w przywołanym Epilogu II „odsłuchuje” swoje Gesta, co, jak sądzę, jest
wszakże konwencją oralną i tylko konwencją. Już w Kronice Wincentego nie spotkamy takiego ujęcia, jego tekst winien być odebrany jako tekst. Nie ma tam odniesienia do oralnej performance, tak charakterystycznej dla Galla, która dla Wincentego staje się synonimem „błazeńskiej poniewierki” (Prolog, fragment 1). Podkreślić zatem należy bardzo swoistą dramatyczność przekazu, a zarazem wyraźną
Gallową świadomość znaczenia oralności tekstu, także fingowanej.
Żadne miejsce w Gestach nie może być ujmowane jako uwaga skierowana do
kopistów, np. – aby w kopiowaniu podczas dyktowania nie doszło do zniekształcenia czy zafałszowania przekazu. Nie mamy tu wzmianek o pisemnej reprodukcji
tekstu i okolicznościach tej reprodukcji, istotnych dla autora. W kulturze starożytnej prymarnym sposobem lektury była jej forma oralna 94. W stuleciu XII wskazuje się na zainteresowanie cichą i indywidualną lekturą 95. Jest rzeczą wyłącznie
topiki, jeśli znaczenie antycznej praktyki lektury Gall przenosi na bliskie sobie
średniowieczne relacje w tym zakresie:
Albowiem tak jak świętych mężów czci się dla ich dobrych dzieł i cudów, tak królowie
ziemscy i książęta zawdzięczają sławę zwycięskim wojnom i tryumfom. A jak zbożną jest rzeczą
w kościołach głosić kazania o życiu i męczeństwie świętych, tak chwalebnym jest w szkołach
i w pałacach opowiadać o tryumfach i zwycięstwach królów czy książąt. [List III. GK 123]

Gall podkreśla płynący z jego dzieła pożytek w świeckim wymiarze – zachęty do dzielności i do miłości ojczyzny. Buduje granicę między świętymi i ich
dziełami, wzorcami dla duchownych, a osobami świeckimi, które mogą czerpać
korzyści z Gestów 96.
Czy wskazane przez kronikarza paralele w zacytowanym fragmencie Listu III
są znakiem ówczesnej kultury, czy w pewnym sensie na odwrót: wynikają jedynie
z praktyki Kościoła, stanowią jej paralelne rozwinięcie „po stronie” świeckiej
kultury, tym samym bardziej należą do rzeczywistości pergaminu, aniżeli odzwierZob. S. G u t e n b r u n n e r, Über Rollencharakteristik und Choreographie beim Vortrag
mittelalterlicher Dichtungen. „Zeitschrift für deutsche Philologie” 1956. Stanowisko tego autora
krytykuje S c h o l z (op. cit., s. 20).
93
Zob. S c h o l z, op. cit., s. 57.
94
Zob. ibidem, s. 30 (tu dalsze wskazania bibliograficzne).
95
Zob. ibidem, s. 24–34.
96
Zob. omówienie tego fragmentu Listu III: S-2 105. Zob. też np. T a r g o s z, op. cit., s. 155–156.
92
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ciedlają kulturę umysłową, zwłaszcza w kręgu Bolesława III? W XII stuleciu pojawia się publiczność zainteresowana literaturą w językach etnicznych 97. Pytanie
brzmi, czy analogię taką możemy zbudować odnosząc się do kulturowej pozycji
ówczesnej Polski, w szczególności dworu Bolesława III. W tym świetle Gesta
mogą stanowić dowód (słaby) powstającego wtedy u nas zainteresowania romansem rycerskim 98. Gall pisze jednak XII-wieczną łaciną, co jest znaczące dla kunsztownej formy artystycznej Gestów i co wskazuje pośrednio, że szeroka baza materiałowa w języku etnicznym, którą się posługuje, nie mogła zostać zliteraryzowana w tymże języku, ponieważ nie był on tego godzien. W Liście III kronikarz
buduje bardzo znaną różnicę między cywilizacją a barbarzyństwem:
jeżeli sądzicie, że królowie i książęta polscy nie zasługują na własne dzieje i roczniki, to najwidoczniej królestwo polskie stawiacie na równi z jakimi bądź niekulturalnymi ludami barbarzyńców. [GK 122]

Latynizowanie tradycji wernakularnej przebiega tu pod hasłem unikania zarzutu barbarzyństwa: dysponuje się bowiem tradycją pisaną. Ponadto propagandowy wymiar dzieła 99 skazywał je niejako na łacinę – zabójstwo Zbigniewa i konieczność złagodzenia obrazu księcia Bolesława wymuszały użycie tego języka 100.
Niewykluczone, iż skorelowane to pozostaje z faktem braku tradycji odczytywania
świeckich tekstów wernakularnych w najwyższych warstwach społeczeństwa
(o istnieniu takich tekstów niczego nie wiemy, jednak w cytowanym fragmencie
z Listu III wspomina o nich Gall jako o pewnej kulturowej oczywistości). Użycie
natomiast łaciny spowodowało zawężenie – z konieczności – kręgu odbiorców:
być może raczej do kręgu kościelnego niż świeckiego, na co wskazywałaby rola
kapelanów w Liście III.
Charakterystyczne dla średniowiecznej literatury prośby o wsparcie dzieła
odnoszą się do publiczności autora. Powstaje wrażenie, że ta grupa odbiorców była
dla Galla silnie ograniczona i zamykała się jedynie w gronie ówczesnego episkopatu 101. Pomimo takiego ograniczenia zarysowany obraz odpowiada – jak twierdzi
np. Hagen Keller – ogólnoeuropejskiej tendencji w wyższych warstwach społeczeństwa do zapisywania tradycji oralnych 102.
Bardzo ważna jest w tym kontekście sytuacja przedstawiona w Liście III.
Znikają tu protektorzy Galla czy jego rzekoma publiczność (w szczególności epiZob. S c h o l z, op. cit., s. 16 n.
David przypuszczał, że w czasach Bolesława Krzywoustego istniały zespoły poezji bohaterskiej. Zwracano jednak uwagę na minimalną „płodność poetycką feudałów”, wskazując na „jednolity folklor literacki szlachecko-ludowy” – zob. J. W o r o n c z a k, Elementy średniowieczne w wersyfikacji polskiej XVI wieku i ich przemiany. W: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu.
Wrocław 1993, s. 170. Zob. też J. W i e s i o ł o w s k i, Romans rycerski w kulturze społeczeństwa
późnośredniowiecznej Polski. W zb.: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Red.
T. Michałowska. Warszawa 1993.
99
Podkreśla to np. D ą b r ó w k a (op. cit., s. 44 n., 53).
100
Z wyjątkiem retorycznie istotnego użycia polonizmów, jak „cebry” w pierwszej księdze:
„Polecają [...] zabić [...] prosiaka, którego mięsem – rzecz nie do wiary – napełnić miano dziesięć
naczyń, zwanych po słowiańsku »cebry«” (ks. I 2. GK 14).
101
Zob. W i s z e w s k i (op. cit., s. 148).
102
H. K e l l e r, Vom „heiligen Buch” zur „Buchführung”. Lebensfunktionen der Schrift im
Mittelalter. „Frühmittelalterliche Studien” 1992, s. 19 n.
97
98
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skopat). Dochodzi jednak bardzo specyficzny element: poeta używając istniejących
konwencji, akcentuje ustne wykonanie tekstu. Jako publiczność wysoce świadoma
pod względem kulturalnym – zamiast biskupów występują teraz kapelani, którym
narzuca się rolę odtwórców tekstu (szpilmanów czy żonglerów), a przynajmniej
– osób odpowiedzialnych za reprodukcję oralną. Zalecenia takowej reprodukcji,
która w listach uchodziła za konwencję epiki, były tutaj zwrócone do kapelanów.
Odtąd spisane na pergaminie dzieło nie jest już w dyspozycji swego autora.
Gall zaprojektował Gesta (nie tylko listy) jako tekst pisany, co dopuszcza
percepcję w formie cichej lektury. W ostatnim liście oddziałuje tradycyjne ujęcie
zadań poety, które jednak nie rzutuje na sposób przedstawiania samego dzieła.
Odniesienia w Liście III do przekazu czytanego na głos nie powinny być zrównane z fikcją ustnego wystąpienia, którą posługuje się Gall. Nasuwa się pytanie,
dlaczego w ogóle po nią sięgnął. Zmiana jego położenia w obrębie dworu może
być najbardziej wiarygodnym wyjaśnieniem, choć z racji braku zewnętrznych
świadectw skazani jesteśmy tylko na przypuszczenia 103.
Nowa forma recepcji w XII wieku, cicha lektura, nie wymusza na Gallu żadnej
nowej techniki opowiadania. Z tej perspektywy pytanie, czy występ zakładał improwizację na podstawie Gestów, ich odczytanie, czy recytowanie opanowanego
pamięciowo tekstu wcześniej zapisanego (powstaje oczywiście kwestia języka
zapisu), musi zostać otwarte. Gesta były tworzone dla czytającej, kościelnej publiczności, a nie dla tej słuchającej, świeckiej. Z tego powodu w kronice praktycznie brak świadectw dawnej oralności jego wernakularnej materii, są jedynie konwencjonalne jej cechy, które jednak należą do wyznaczników epiki – konwencji
podjętej przez Galla. Słuchająca publiczność powinna, podobnie jak wcześniej,
interesować się niezliteraryzowanymi tekstami w oralnym obcowaniu z nimi.
Gall posługuje się tak samo dobrze tradycjami literackimi, jak technikami
ustnego przedstawiania, które integruje w tekście przeznaczonym do cichej lektury. Przesunięcie akcentów następuje wraz ze zniknięciem jego uczonych „informatorów”. Dlatego też w Liście III pisze zaskakująco dużo o ustnym przekazie
Gestów. Wypowiedzi o tym nie zmieniają jednak niczego w strukturze trzeciej
księgi. Niewykluczone, że wyrafinowana, zrytmizowana łacina Galla przydaje
spoistości i zwartości materii wernakularnej w jej dotychczasowych formach wyrazu, co wszakże mogło być pozbawione znaczenia dla środowiska elit. Ostatnią
tezę warto podbudować cytatem, dosłownie rozumianym, w którym Gall strukturę i sposób przedstawiania konwencjonalnie uwzniośla:
nie moje, lecz wasze oglądajcie,
nie rękę, lecz złoto uważajcie,
nie kielich, lecz wino wypijajcie! [List III. GK 122]

Jeśli przystać na tego typu rozstrzygnięcia lub interpretacje, powstaje pytanie,
czy średniołacińskie Gesta w swym performatywnym wymiarze mogłyby zostać
„skontrolowane” w oparciu o tradycje romańskie, jak twierdzi Karolina Targosz 104.
W jakim języku ostatecznie miały być Gesta przedstawiane („interpreti [lub: in103
Zob. rozważania S k i b i ń s k i e g o (Przemiany władzy, s. 19, 129), przedstawione tu
w przypisie 16.
104
T a r g o s z, op. cit., s. 155 n. M i c h a ł o w s k a („Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława”
Galla Anonima, s. 62–64) widzi tu raczej konwencję.
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terprete] recitandum”, GC 123)? Być może jednak w ogóle nie były przedstawiane – zważywszy na wysoki stopień fikcjonalizacji jako znak konwencji przyjętej
przez Galla. Szukając rozwiązań tego problemu, należy uwzględniać tradycje,
które autor podejmował i których sens rozumiał. Co do ściśle oralnego kontaktu
z publicznością – Gall nie dostarcza zbyt wielu sygnałów. To samo dotyczy długości trwania recytacji. Według Targosz trzeba uznać księgę za „jednostkę” trwania prezentacji. Nie wolno bowiem publiczności narzucać zbyt dużo materiału na
jeden wieczór, jeśli dba się o jej zdolność do przyjmowania prezentowanych treści,
możliwość koncentrowania uwagi. Publiczności nie należało „przeciążać” 105. Jeśli
wszakże przyjmuje się księgę jako „jednostkę” prezentacji, powstaje znowu pytanie o sposób, język i trwanie przekazu. Czy nie mógł dla materii Gestów Galla, jak
wcześniej, wystarczyć oralny przekaz, nie zapośredniczony w piśmie? (Pismo jest
dla Galla wyznacznikiem cywilizacji i kultury, a nie rodzaju transmisji.) Nie dysponujemy, co oczywiste, metodami rozpoznania struktury ówczesnej wernakularnej recytacji. Wreszcie – czy Gall miał pewność, że publiczność jest gotowa na
przyjęcie dzieła w przewidziany dla niej sposób? Moc dowodowa rzekomej wieczornej recytacji opiera się na wykładni słów poety z Epilogu II 106:
Nie dziwota, jeśli w drodze nieco spoczęliśmy,
Czas był spocząć, skoro przecie tyle ziem przeszliśmy;
A i drogi rozpoczętej dobrze nie znaliśmy,
Tylko innych, dróg świadomych, o nią pytaliśmy.
Ale czas już ze snu powstać, dosyć drzemaliśmy,
I o jeden już dzień drogi się rozpytaliśmy,
Ten przeszedłszy, o następnym znowu pomyślimy.
Z Bogiem tedy snujmy dalej, co rozpoczęliśmy, [GK 63–64, w. 3–10]

Problemem jest, że te pasaże wykorzystują jedynie konwencje bez wartości
dowodowej dla sytuacji prezentacji ustnej 107. Wskazanie na upłynięcie pierwszego
dnia, przygotowanie publiczności na kolejny dzień jest tutaj raczej konwencją 108.
Nic dziwnego zatem, że tego typu wzmianki stoją „w środku” utworu – w jego
Epilogu II; z innej jednak strony, w Epilogu I brak uwag, że odbiorcy będą zajmowali się przez cały wieczór (czy dzień) Gestami, a nawet że potrzeba jeszcze dwóch
kolejnych dni, by wysłuchać całego „przedstawienia”. Nie ma żadnych wskazówek
ani w Epilogu I, ani w Epilogu III, które przygotowywałyby publiczność na długość
samej prezentacji, nie ma też uwag, które zobowiązywałyby ją do milczenia czy
słuchania. Nie widać zatem powodów do przyjęcia, że istniejące wzmianki (czy
ich brak w Epilogach I i III) odpowiadają pierwotnej sytuacji wykonawczej. Tego
typu wezwania i prośby stanowią raczej konwencjonalny element 109 – wniosek ten
zostaje poparty faktem, że Gall w żadnym miejscu nie prosi o ciszę (spokój). Tylko w Epilogu II nie oszczędził uwag o swoim możliwym zmęczeniu, wskazując,
że prezentacja, którą zakończono, będzie kontynuowana następnego dnia. Wolno
T a r g o s z, op. cit., s. 157. – S c h o l z, op. cit., s. 21 (tu dalsze wskazania bibliograficzne).
T a r g o s z, op. cit., s. 157.
107
Zob. E. A u e r b a c h, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. Przeł. R. U r b a ń s k i. Kraków 2006, s. 184–185. Zob. krytykę: S c h o l z, op. cit., s. 23.
108
Zob. S c h o l z, op. cit., s. 84–98.
109
Zob. H. B r i n k m a n n, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. Wyd. 2. Tübingen
1979, s. 28 n. – S c h o l z, op. cit., s. 87–88.
105
106

28

witold wojtowicz

zatem uznać, że pewne składniki konwencji reprodukcji oralnej zostały zintegrowane z tekstem. Dzięki temu koniec drugiej księgi brzmi:
Opowiedziawszy [...] te pomniejsze szczegóły spocznijmy nieco, by przystąpić do trzeciej
księgi, złożonej z większych spraw. [GK 120]

Podstawową sprawą także tu okazuje się rozpoznanie swoistości Gallowego
przekazu. Bardzo znamienny dla dawniejszych badań, nie dostrzegających konwencji oralnej prezentacji epiki, był sąd Maleczyńskiego:
Zdaje się, że między napisaniem pierwszej a drugiej księgi upłynął jakiś niedługi okres
przerwy, którą autor określił nazwą odpoczynku. Co było przyczyną tego chwilowego zaniechania pracy, nie wiadomo. Przypuścić wszakże wolno, iż dzieło nie spotkało się z takim
uznaniem ze strony protektorów Galla, a może i samego księcia, jak na to liczył Gall. Obiecuje tedy na przyszłość się poprawić i zmienić to, co w poprzednich rozdziałach przez nieświadomość zostało błędnie przedstawione 110.

Z kultury oralności czy bezpośredniego kontaktu wykonawcy z publicznością
otrzymujemy jedynie przywołany wielokrotnie pasaż: „Przy nas tu stańcie, dzieło
to nam recytujcie!” (Epilog II, w. 1; przeł. W. W.).
W tym miejscu można rozpoznać wyłącznie konwencjonalny charakter odniesienia do ustnej prezentacji. Gesta były pomyślane jako książka, co jest rozwiązaniem niekoherencji elementów ustnego wykonania. Na początku Gall mówi
o „cepti laboris opifex”, co z oralnością i z pracą trwającą ponad jeden dzień nie
ma wiele wspólnego. Miejsca w Gestach świadczące o oralności należą do tradycji i topiki epickiej, wobec których Gall z pewnością starał się zachować wierność.
Można też wziąć pod uwagę „zniknięcie” literackiego kręgu jego odbiorców –
o czym już wspomniano. Stąd nacisk położony właśnie w Liście III na performatywny wymiar Gestów i rolę kapelanów w odtwarzaniu już wtórnej, wernakularyzowanej wersji dzieła. Wszystko to razem potwierdza „literacki” charakter świadomości Galla. Pośrednictwo w przekazywaniu literatury wyzbywa się w oralnym
kontakcie swej pierwotnej funkcji i służy jako narzędzie dystansowania się i ustanawiania fikcji. Buduje napięcie między konwencjonalnymi zwrotami do słuchaczy
a faktycznym sposobem odbioru przez czytelnika. Z kolei najwyższe zainteresowanie wzbudza to, co znalazło się na końcu tego dzieła w zakresie kontaktu czy
związku prezentującego z jego publicznością.
Miast twierdzić, że Gesta Galla były, podobnie jak romańska epika, przeznaczone do recytacji, słuszniej byłoby preferować inną interpretację. Konwencjonalnych zwrotów nie należy uważać za łączące się z rzeczywistością. Możliwość
świadomej fikcjonalizacji, przekształcanie cech oralności w środki stylistyczne –
powinny być brane pod uwagę.
Rodzi się pytanie, czy pierwsze dwa listy fingują wspólnotę czytelniczą, przy
czym same tylko poszczególne księgi Gestów implikowałyby odniesienie do
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCVII, z odwołaniem do w. 3 Epilogu II: „Non est mirum
a labore si parum quievimus” (GC 62). W interpretacji tu przedstawianej słowa te wypowiadają (czy
raczej mają wypowiedzieć) recytatorzy w stronę osób „odsłuchujących” Gesta po pierwszym dniu
recytacji. Zob. też np. wypowiedź M i c h a ł o w s k i e j w rozprawie „Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława” Galla Anonima (s. 62): „[...] Gall usprawiedliwia przerwę w pracy: po krótkim odpoczynku wstanie i będzie dalej snuł swoje dzieło”; autorka wskazuje jednakże (s. 63), za P. Zumthorem, iż
tego typu uwagi są znamienne dla epiki europejskiej i świadczą o jej ustnym rodowodzie.
110

TARDA LOQUENDI FACULTAS – TOŻSAMOŚĆ TZW. GALLA ANONIMA...

29

wspólnoty słuchaczy wraz z podjętą już kwestią języka transmisji (w przeciwieństwie do percypowanych wzrokowo średniołacińskich Listów), będąc przeznaczonymi w istocie do lektury. Problem ten dotyczy całych Gestów. Można się wreszcie zastanawiać, czy „ja” listów wolno identyfikować ze stojącym za nimi twórcą,
czy raczej należy je wartościować w kategoriach roli. Fikcyjnemu konstruktowi
„ja” mógłby odpowiadać korelat w postaci fikcyjnej publiczności. W tym kontekście jest ważne, czy Bolesław III miał ochotę wziąć udział w grze fikcji, której
reżyserem był Gall. Zapewne stopień jego świadomości kulturowej nie umożliwiał
mu takiej gry. Zarysowanego tu problemu nie podejmowano w pracach historycznych poświęconych Gallowi 111.
Należy teraz uwzględnić różnicę między „wyobrażonym” a „fikcyjnym” czytelnikiem, między fikcyjną publicznością a autorskim przedstawieniem rzeczywistej publiczności czytelniczej 112. Sformułowanie „interpreti [lub: interprete] recitandum” (GC 123) postrzegam bardziej jako zachętę skierowaną do fikcyjnego
audytorium kapelanów, by wzięli udział w samym zdarzeniu łączącym się z opowiadaniem, aniżeli jako wkroczenie poety w jego rolę w transmisji opowieści
i w przebieg czynności odnoszących się do opowiadania. Z tej perspektywy znowu
widać, że Gallowe zwroty do publiczności, szczególnie w Liście III, mają związek
nie z realną publicznością na dworze Bolesława III, lecz raczej – z fikcyjną wspólnotą słuchaczy. Apel do kapelanów, dotyczący owego „recitare”, jest tylko pozorny i wynika z konwencji.
Czy rzeczywiście konstrukcje znamienne dla romańskiej epiki zostały przeniesione na język łaciński? O ile nie mamy żadnego dowodu na istnienie publiczności Galla, o tyle jest rzeczą możliwą, by nie traktować sugestii co do transmisji
oralnej Gestów jako związanych z faktyczną rzeczywistością reprodukcji tekstu.
Skłonny jestem przypisać Gallowi bardzo rozwiniętą świadomość fikcji. Cecha
typowa dla recytacji to zatarcie granicy między autorem a opowiadaczem, jak
w tych przykładach:
Możemy wam opowiedzieć,
Skoro chcecie o tym wiedzieć. [Epilog I. GK 7, w. 7–8]
P o c ó ż z w l e k a ć? – za radą więc i zachętą gości pan ich książę i jego wszyscy
współbiesiadnicy zaproszeni zostają przez kmiotka Piasta, a zaproszony książę wcale nie uważał sobie za ujmę zajść do swojego wieśniaka. [ks. I 2. GK 14; podkreśl. W. W.]
L e c z c z e m u ż k r y j e s z s i ę, b i e d n y k l e r y c z k u? Czemu boisz się przyznać,
żeś to ty jęknął? Jęk ten rozprószy wszystkie twe smutki, westchnienie owo przysporzy ci
wielkiej radości. N i e p o z w ó l, s z c z o d r y k r ó l u, n i e p o z w ó l, b y k l e r y k
b i e d a c z y n a d ł u ż e j t a k n i e m ó g ł z ł a p a ć t c h u z p r z e r a ż e n i a, lecz
pospiesz grzbiet jego obarczyć twymi skarbami!
Zapytany więc przez króla, o czym myślał, wzdychając tak żałośnie, kleryk z drżeniem
odparł: [...]. [ks. I 26. GK 51; podkreśl. W. W.]
111
Np. w rozprawie S k i b i ń s k i e g o (Przemiany władzy, s. 237) rola publiczności Gestów
Galla została zredukowana do swego rodzaju kontroli świata przedstawionego (i przedstawianego
przez dziejopisa) jako „odwzorowania rzeczywistości”. W przypadku rex illiteratus osoba odczytująca tekst łaciński stawała się tłumaczem i interpretatorem (np. P. v o n M o o s, Briefkonventionen
als verhaltensgeschichtliche Quelle. W: Rhetorik, Kommunikation und Medialität. Gesammelte
Studien zum Mittelalter. Hrsg. G. M e l v i l l e. T. 2. Berlin 2006, s. 176).
112
Zob. W. K a y s e r, Wer erzählt den Roman? W zb.: Texte zur Theorie der Autorschaft. Hrsg.
F. J a n n i d i s [i in.]. Stuttgart 2000.
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Przykłady te, moim zdaniem, fingują oralność, nie są odbiciem realnych sytuacji, związanych z ustnością. Należy mieć na uwadze w dużym stopniu rozwiniętą świadomość fikcji czytającej publiczności, którą przywołuje się poprzez obecność
poety. Z osadzoną w oralności ustnie reprodukowaną epiką nie ma to nic wspólnego.
Gall musiał stworzyć wysoce literackie i fikcjonalne Gesta, ażeby niejako
odciąć się od ustnej i ustnie przekazywanej epiki wernakularnej. Listy stały się
środkiem obrony przed tym przekazem. Czytająca publiczność, przynajmniej
w wypadku pierwszych dwóch listów, podejmuje się zadania integracji z mechanizmem kreowania fikcji. Mechanizm ten ulega osłabieniu, a może nawet załamaniu, w związku ze zniknięciem „informatorów” i pojawieniem się nie znanych
bliżej kapelanów z ich pierwszoplanową funkcją. Teraz – w Liście III i w Epilogu II
– uzasadnieniem istnienia opusculum staje się performatywny akt transmisji wernakularnego opus.
O budowie Listu III i problemie anonimowości Gestów
W antyku właściwie nie poprzedzało się dzieł historycznych listami dedykacyjnymi, tendencja ta wyraźna jest natomiast w pismach epideiktycznych (S-2 137).
Dzieła historyczne zaopatrywano w rzeczowe wstępy (proemia). Do listów przywiązywano wielką wagę – fingowały one bezpośrednią komunikację: żywe słowo
zastępowało mówiącego. Adalbertus Samaritanus deklarował w swych Praecepta
dictaminum: „in epistolis [...] ita legator loquitur acsi ore ad os et presens, cui
legatur, adesset [w listach á...ñ tak oto piszący mówi, jakby odbiorca stał przed
nim twarzą w twarz]” 113. Piszący staje się zatem obecny dla adresata. Bezpośredniość i autentyczność komunikacji listownej wyzwala szczególny, emocjonalny
związek. Zatem sam list: „carius [...] accipitur, honorabilius et tenetur [łaskawie
á...ñ przyjmuje się i zatrzymuje z większymi honorami]”. Listy Galla (zgodnie
z ujęciem Adalberta) mają bardziej komunikatywną niż informacyjną funkcję:
zapewniają obecność stronie nieobecnej – Gallowi „acsi ore ad os”.
Zasady budowy listu dedykacyjnego, wzorowanej na konstrukcji antycznej
mowy, wskazywały na kilka niezbędnych części. Wyróżniano: salutatio, captatio
benevolentiae, narratio, petitio i conclusio (jak w bolońskich Rationes dictandi
z około 1135 roku áS-2 136–144ñ) 114. Na początku listu, po salutatio, podawano
przyczynę powstania dzieła, z którą częstokroć wiązano temat i do której wielokrotnie wracano. W środku pomieszczano uwagi o metodzie, źródłach, stylu,
formie dzieła, o jego celu, jak też o spodziewanych reakcjach czytelnika, o celu
pisma. Tu również pojawiały się prośby o korektę, o ocenę (także na końcu),
wzmianki o oddaniu pisma („mittere”, „dirigere”, „offerere” itd.), nierzadko z bezpośrednim zwrotem, np.: „suscipe hoc opus”, „acipe”, „habe”, „sumite”. ZakońTen i dwa następne cytaty z Praeceptów A d a l b e r t a S a m a r i t a n u s a za: K. K r a u tt e r „Acsi ore ad os...” Eine mittelalterliche Theorie des Briefes und ihr antiker Hintergrund.
„Antike und Abendland” 1982, z. 1, s. 158–159.
114
Zob. F. J. W o r s t b r o c k, Die Antikenrezeption in der mittelalterlichen und der humanistischen „Ars dictandi”. W zb.: Die Rezeption der Antike. Zum Problem der Kontinuität zwischen
Mittelalter und Renaissance. Hrsg. A. B u c k. Hamburg 1981, s. 190. – H.-J. B e y e r, Die Frühphase der „Ars dictandi”. „Studi Medievali” 1977, s. 33–38.
113
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czenie istniało jako krótkie „vale”, najczęściej jednak występowało całe zdanie
z życzeniami dla adresatów, podobne do tego z salutatio (S-2 142–143). Ten
ostatni aspekt jest kluczowy dla oceny stanu zachowania Listu III w Gestach, co
umknęło uwadze wcześniejszych badaczy 115. Warto dostrzec przesunięcie części
związanej z końcowym życzeniem w conclusio na początek – jako części otwierającej (salutatio), jak w Liście III:
Czcigodnym kapelanom książęcym i innym godnym pamięci zacnym duchowym w Polsce autor niniejszego dziełka áżyczyñ, by tak przechodzili wśród dóbr doczesnych, żeby im
łatwo przyszło od rzeczy przemijających postąpić do wiecznych. [GK 121]

Interpretacja tego fragmentu musi być przeprowadzona od nowa i wziąć należy pod uwagę bliższy i dalszy jego kontekst. Typowe dla listów Galla (w przypadku Listów I i II) jest odniesienie się do znanych postaci adresatów, już bez wymieniania ich imion w końcowym życzeniu (podobnym do pojawiającego się w salutatio) (S-2 144). Tak dzieje się na końcu każdego z listów. Nie ma w tym niczego
zaskakującego. Jeśli uwzględniamy kontekst listów Galla, tendencja ta staje się
bardzo widoczna, co pokazują następujące wyimki:
List I
– salutatio wraz kończącym je życzeniem:
Panu Máarcinowiñ, z łaski Bożej arcybiskupowi, jak również Szymonowi, Pawłowi,
Maurowi i Żyrosławowi, godnym Boga i czci biskupom polskiej ziemi, a także swemu współpracownikowi, wielebnemu kanclerzowi Michałowi, sprawcy podjęcia tej pracy, pisarz niniejszego dziełka áżyczyñ, by na świętej górze Pańskiej Syjon gorliwie czuwali nad powierzoną
im trzodą i postępując w cnotach krok za krokiem, twarzą w twarz oglądali áz czasemñ Boga
bogów. [GK 3–5]

– conclusio zawierające życzenie końcowe:
Oby łaska Ducha Św., która was ustanowiła pasterzami trzody Pańskiej, taką podsunęła
wam myśl i taki plan, ażeby książę dał godną nagrodę temu, kto na nią zasłużył, co wam przyniesie zaszczyt, a jemu chwałę za jego dary. Radujcie się zawsze, a mnie i ániniejszemuñ
dziełu sprzyjajcie! [GK 6]

List II
– salutatio wraz z zamykającym je życzeniem:
Panu Pawłowi, z łaski Bożej biskupowi polskiemu, áobdarzonemuñ szacunku godną roztropnością, jak również swemu współpracownikowi, wzorowej pobożności kanclerzowi Micha
łowi, szafarz szczupłej okrasy áskładañ wyrazy synowskiej czci i powinnych służb. [GK 61]

– końcowe życzenie:
To [...] dziełko, łaskawi ojcowie, napisane na cześć książąt i kraju waszego stylem, na jaki
stać było moją chłopięcą nieudolność, przyjmijcie oraz poprzyjcie swą znakomitą powagą
z właściwą wam życzliwością, ażeby Bóg wszechmocny obsypał was obfitością dóbr doczesnych
i wiecznych. [GK 63]

Można, oczywiście, snuć przypuszczenia, dlaczego końcowe życzenie pojawia
się w Liście III na miejscu salutatio, która w swych sformułowaniach:
115
L i m a n (op. cit.) „dostosował” teorię listu do stanu przekazu Listu III – zob. s. 151–152 (tu
stwierdzenie: „trzeci list zawiera inskrypcję ograniczoną, gdzie adresat występuje bezimiennie, a więc
określony jest mniej precyzyjnie”). Analogiczne problemy powstają przy próbie charakterystyki
conclusio Listu III – zob. uwagi L i m a n a na s. 153.

32

witold wojtowicz

Czcigodnym kapelanom książęcym i innym godnym pamięci zacnym duchownym w Polsce autor niniejszego dziełka áżyczyñ, by tak przechodzili wśród dóbr doczesnych, żeby im
łatwo przyszło od rzeczy przemijających postąpić do wiecznych.

– brzmi paralelnie do cytowanego wcześniej życzenia z Listu II („ażeby Bóg
wszechmocny obsypał was obfitością dóbr doczesnych i wiecznych”). Mając na
uwadze typowe reguły budowy, przyjęte przez Galla (czy w listach w ogóle), nie
stwierdzamy w Liście III partii salutacyjnej i widzimy, że część konkluzywna
została przeniesiona na miejsce brakującej czy może usuniętej części salutacyjnej.
Partia początkowa zawierała „pełną” tytulaturę adresata, natomiast w partii końcowej (mieszczącej, oczywiście, petitio) przywołane zostały – już tylko poprzez
użycie zaimków – osoby, do których zwracał się autor po imieniu w salutatio.
Rationes dictandi 116 przewidywały możliwość zmiany miejsca poszczególnych
części listu – tak w przypisywanych Alberykowi z Monte Cassino Rationes dictandi, gdzie autor rozważa w rozdziale 11 (De conmutatione partium) np. kolejność:
narratio, beniuolentia, peticio, lub: beniuolentie captatio, peticio, narratio 117. Brak
jednak możliwości przesuwania, tu przyjętej hipotetycznie, conclusio w miejsce
salutatio czy wreszcie konstruowania salutatio z pominięciem imion adresatów 118.
Ponadto, jeśli kompleksowo spoglądamy na listy Galla, zogniskowane dzięki wyrafinowanej formie na captatio benevolentiae, zauważamy, iż nie ma w nich części
narracyjnej. Rolę tę podejmują epilogi usytuowane – w dostępnej nam dziś postaci kroniki – za conclusio. Nie rozstrzygniemy, czy odpowiedzialni za ten stan
rzeczy są kopiści (usuwający wierszowane epilogi ze struktury listu), czy taka
konstrukcja została przez Galla zamierzona.
Do pomyślenia jest, w ramach założeń artes dictandi, istnienie partii końcowej
(conclusio) Listu III z imieniem Galla i z prośbą o modlitwę. Niewykluczone, iż
kronikarz zwracał się z tą prośbą do biskupów (przynajmniej biskup Paweł miał
już nie żyć) 119.
Tylko utratą integralności tekstu można tłumaczyć to, że do dziś obowiązuje
przekonanie o anonimowości Galla jako zamierzonej (wszak chciał on „wnijść do
portu”) 120. Według Curtiusa w XII stuleciu zasadniczo nie napotykamy średniołacińskich anonimowych tekstów 121. Gall zapewne również nie był anonimem. Nie
należy zatem toposu skromności traktować jako realistycznego.
116
Brano pod uwagę uznawane za dzieło Alberyka z Monte Cassino Rationes dictandi, tegoż
Breviarium de dictamine, Adalbertusa Samaritanusa Praecepta dictaminum, Henricusa Francigeny
Aurea gemma, Hugona z Bolonii Rationes dictandi prosaice.
117
A l b e r i c h v o n M o n t e - C a s s i n o, Rationes dictandi. W: Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts. Bearbeitet von L. R o c k i n g e r. Cz. 1. München
1863, s. 23–25.
118
Zob. ibidem, s. 10–18.
119
Podkreśla to M a l e c z y ń s k i (op. cit., s. XCVII) – dwie pierwsze księgi prawdopodobnie
były gotowe za życia biskupa Pawła.
120
Zob. W i s z e w s k i, op. cit., s. 152.
121
C u r t i u s, op. cit., s. 545. Odwołuje się doń m.in. L i m a n (op. cit., s. 152), wyciągając
wnioski dokładnie przeciwstawne. Podobne ujęcie, wskazujące na mit anonimowości tekstu średniowiecznego jako na produkt historiografii romantyzmu – zob. P. K l o p s c h, Anonymität und Selbstnennung mittellateinischer Autoren. „Mittellateinisches Jahrbuch” 1967, s. 9. C u r t i u s (op. cit.,
s. 543) zwraca uwagę, że z wyjątkiem Stacjusza (w zakończeniu Tebaidy) epicy nie umieszczali
swego imienia – Gall jest świadom tego, że pisze Gesta. Problem anonimowości ma specyfikę ga-

TARDA LOQUENDI FACULTAS – TOŻSAMOŚĆ TZW. GALLA ANONIMA...

33

Charakterystyczna zmiana, zdaniem Simon, nastąpiła w inscriptio (zawierającej imię nadawcy w nominatiwie) i intitulatio (z nazwą odbiorcy w datiwie).
W praktyce antycznej z reguły na pierwszym miejscu figurował nadawca, nie
odbiorca 122. W średniowieczu natomiast odwracano taką kolejność (z wyłączeniem
pism osoby wyżej usytuowanej w hierarchii niż podwładny 123), co wyjaśnić można autorską skromnością czy chrześcijańską humilitas (S-2 141). Przykładowo:
Aby [...] uniknąć wrażenia, że ja, mało znaczny człowiek, puszę się ponad swoją skromną
miarę [dosłownie: „wydłużam frędzle marności” – W. W.], postanowiłem na czele tej książeczki [recte: tego listu – W. W.] umieścić nie swoje, lecz wasze imiona. [List I. GK 6]

„Nostrum nomen” powinno paralelnie znaleźć się na końcu dzieła, może wraz
z prośbą o wstawiennictwo i modlitwę do tych, którzy będą „twarzą w twarz oglądali áz czasemñ Boga bogów” 124, albo też pojawić się w obrębie nieistniejącej
partii początkowej Listu III, która wyjaśniałaby te relacje. Wszystko to razem
wskazuje z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak często przyjmowana teza
o anonimowości Galla nie jest do utrzymania 125. Zgodnie z naszymi rozważaniami
Gall mógł wyjawić swoje imię na końcu tekstu (jak – przywołany dalej – Heiric
z Auxerre), ale tym końcem Gestów nie dysponujemy. Z pewnością jednak nie
jesteśmy w stanie udowodnić, że intencją Galla było ukrycie imienia 126. Klasycztunkową: anonimowe były z definicji utwory należące do pewnych gatunków w literaturze chrześcijańskiej, jak hymn, dramat duchowy czy legenda (zob. K l o p s c h, op. cit., s. 15–17).
122
S i m o n (S-2 141, przypis 27) wskazuje tu na Kwintyliana, Stacjusza, Solinusa, Ampeliusza,
Donata, Auzoniusza, Hieronima. Wyjątki to np. zwrot Marcjalisa (ks. VIII epigramatów) do cesarza
Domicjana, Auzoniusza do Teodozjusza, Eutropiusza do cesarza Walensa.
123
Jak zauważa S i m o n (S-2 141), nawet i tu pojawiały się zalecenia, by osoba postawiona
w hierarchii wyżej rezygnowała causa humilitatis z „odwracania kolejności” (zob. też A. B ü t o w,
Die Entwicklung der mittelalterlichen Briefsteller bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Greifswald
1908, s. 60, 67). Znamienne są tu rozważania z Rationes dictandi i opublikowanej wyimkowo przez
Rockingera De dictamine A l b e r y k a z M o n t e C a s s i n o (ed. cit., s. 10–13) W traktacie De
dictamine (ed. cit., s. 41) pojawia się bardzo charakterystyczna uwaga: „Antiqui mittentium nomina
solebant preponere. moderni autem humilitatis gratia, nisi excellentissima sit persona mittentis,
consueuerunt postponere. interdum excellentissime persone humilitatis gratia sua postponunt nomina [Starożytni zwykli kłaść imiona nadawców na początku, współcześni natomiast, za sprawą cnoty
pokory, mają zwyczaj kłaść je na końcu, jeśli osoba wysyłająca nie jest bardzo wybitna. Niekiedy
nawet najznakomitsze osoby, ze względu na pokorę, stawiają swoje imiona na końcu]”. O edycji
Rockingera zob. też K r a u t t e r, op. cit., s. 156, przypis 6.
124
Takie założenie stawia przyjęty czas powstania Gestów (1113–1116) pod znakiem zapytania
i pozwala przesunąć o lata do przodu. Należy to uwzględnić także w związku tekstem Historia de
translatione sanctorum magni Nicolai, alterius Nicolai Theodorique martyris, odgrywającym ostatnio tak wielką rolę w argumentacji J a s i ń s k i e g o (O pochodzeniu Galla Anomnima, s. 27 n.),
a mającym powstać przed Gestami. Podobnie pisała B o r a w s k a (op. cit., s. 116), kwestionująca
datowanie Historia de translatione [...] Nicolai. J a s i ń s k i (O pochodzeniu Galla Anonima,
s. 55–57) datuje dzieło to na lata 1102–1108. Jednakże nawet dziś przyjmuje się, że powstało ono po
1116 roku – zob. S. S e e g e r, Der heilige Nikolaus von Myra und die „Historia de translatione
sanctorum magni Nicolai, alterius Nicolai Theodorique martyris” (nach 1116). W zb.: Mirakelberichte des frühen und hohen Mittelalters. Hrsg. K. H e r b e r s, L. J i r o u š k o v á, B. Vo g e l.
Darmstadt 2005, s. 255 (tekst Translacji na s. 256–287). Zob. też M ü h l e, op. cit., s. 473–474.
125
Paralelizmy występowały na różnych stopniach organizacji tekstu. Taki paralelizm wykorzystał Gall w związku z Judytą, matką Bolesława, odnosząc się do Judyty ze Starego Testamentu:
„Tamta Judyt kraj zbawiła, / Gdy Holoferna zabiła” (Epilog I. GK 9).
126
Analogiczną strukturę widzimy w wernakularnym (i dalece późniejszym) Wierszu o chlebowym stole P r z e c ł a w a S ł o t y, który w zakończeniu utworu umieszcza swoje imię.
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nym fragmentem, wskazywanym przez Maleczyńskiego, a świadczącym o intencjonalnej anonimowości Galla, fakcie „zgodnie stwierdzonym w nauce”, jest początek drugiego akapitu (w. 8–10) Listu III 127:
Pragnę przede wszystkim, byście to wiedzieli, bracia najmilsi, iż nie dlatego podjąłem się
tak wielkiego dzieła, aby w ten sposób puszyć się swoją skromną osobą albo by chlubić się
ojczyzną mą lub rodzicami, kiedy jestem wśród was obcym pielgrzymem, lecz aby jakiś owoc
mej pracy zabrać ze sobą do miejsca moich ślubów zakonnych. [GK 121]

Bardzo charakterystyczna myśl o znikomości rzeczy ziemskich, wyrażająca
chrześcijańską i monastyczną ideę pokory, zostaje już tu podkreślona, a może skontrastowana, dwoma trocheicznymi 8-zgłoskowcami: „meos exul apud vos et peregrinus exaltarem” 128. Jednak sam Maleczyński buduje kilka stronic dalej własną
propozycję – akrostychu w Liście I, skrywającego imię autora „Dionisius” 129: Domino Martino... / Simulque Symoni... / Deo dignis ac... / Nec non etiam... / Ceptique
laboris... / Sub sequentis scriptor opusculi... / Supra montem... 130 (Rozwiązanie to
wskazuje ponadto, że tekst przewidziany został przez Galla do odbioru wzrokowego, nie zaś audytywnego.) Konstrukcje akrostychiczne, tytuł i dedykacja to w literaturze antycznej miejsca przeznaczone na imię autora 131. Gall wykorzystał w wyrafinowany sposób – jeśli hipoteza Maleczyńskiego miałaby okazać się prawdziwa
– dwie z takich możliwości: listu dedykacyjnego i akrostychu. Hipoteza owa
wskazuje także na znaną i znamienną dwuznaczność topiki afektowanej skromności. Gall bowiem zapewnia przy końcu captatio benevolentiae Listu I:
Igitur ne viles persone videamur vanitatis fimbrias dilatare, codicellum non nostro decrevimus sed vestris nominibus titulare. [GC 4]
Aby więc uniknąć wrażenia, że ja, mało znaczny człowiek, puszę się ponad swoją skromną miarę [„wydłużam frędzle marności” – W. W.], postanowiłem na czele tej książeczki umieścić nie swoje, lecz wasze imiona. [GK 6]

Imię autora zostało umieszczone na początku „książeczki”, tyle że nieuchwytne pozostaje w odbiorze innym niż percepcja wizualna. W wypadku percepcji
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. LXXXVII. Komentarz językowy u K. S t r e c k e r a (Einführung in das Mittellatein. Wyd. 3. Berlin 1939, s. 19–20). Drugie słowo określenia: „exul”, konotuje
wychodźstwo na tle politycznym (które w wiekach średnich równało się śmierci cywilnej), być może
nieco osłabione za sprawą frazy „apud vos”. Ten aspekt wzmacnia stanowisko Frieda. Tłumaczenie
Grodeckiego–Plezi zaciera dwoistość określenia, którą skądinąd bardzo mocno akcentował M a l ec z y ń s k i (op. cit., s. LXXXIX): „Gall mieni się wygnańcem i pielgrzymem, wygnanym z kraju
rodzinnego [...]”. Swoistą konstrukcją posłużył się ostatnio W e n t a (op. cit., s. 73–74), kojarzący
„peregrinus” z Pilgrimidami. Z kolei W i s z e w s k i (op. cit., s. 152) dostrzega tu związek z Abrahamem z Księgi Rodzaju, który pośród Hetytów miał o sobie powiedzieć: „Advena sum et peregrinus
apud vos” (Gen 23, 4). Paralela ta zaciera jednak ważkość określenia „exul”, które nie jest synonimem
do „advena sum”.
128
Zob. P o h o r e c k i, op. cit., s. 48.
129
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCIX oraz przypis 5. Akrostych należy do „typowych” technik
ochrony autorstwa tekstu średniowiecznego (zob. K l o p s c h, op. cit., s. 12 n.). Zob. też studium
J. F l o o d Offene Geheimnisse. Vesteckte und verdeckte Autorschaft im Mittelalter (w zb.: Autor
und Autorschaft im Mittelalter. Kolloquium Meißen 1995. Hrsg. E. A n d e r s e n [i in.]. Tübingen
1998).
130
Cyt. za: M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCIX, przypis 5.
131
Zob. K l o p s c h, op. cit., s. 14.
127
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audytywnej imię znika, niejako avant la lettre odpowiadając romantycznej potrzebie anonimowości tekstu średniowiecznego. Dedykacja, w hipotetycznym rozszyfrowaniu akrostychu, paradoksalnie (jeśli wziąć pod uwagę topikę skromności)
łączy imię autora z tekstem i wysuwa je na to samo miejsce, w którym pojawiają
się imiona adresatów. Gall odwołał się (na co wskazał Maleczyński w aparacie
krytycznym 132) do perykopy z Ewangelii św. Mateusza (23, 1–2. 5–7):
Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. [...] Wszystkie swe uczynki spełniają w tym
celu, żeby się ludziom pokazać. R o z s z e r z a j ą s w o j e f i l a k t e r i e i w y d ł u ż a j ą
f r ę d z l e u p ł a s z c z ó w. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich „Rabbi”.

Gall, umieszczając w dobrze widocznym miejscu swe imię, nie ryzykował
„wydłużania frędzli”, gdyż nie rzuca się ono w oczy, z pewnością nie jest dostępne
w percepcji tekstu przekazywanego głosem. Wyraźnie zapisał, co słyszalne w wykonaniu ustnym, jedynie imiona protektorów 133, siebie zaś ukrył w akrostychu –
oczywiście humilitatis causa. Pokora Galla, który pomimo ukrycia może być
w odbiorze wizualnym rozpoznany, nie prowadzi zatem do konsekwentnej anonimowości. W pewnym sensie, nawet jeśli odrzucić arbitralną konstrukcję Maleczyńskiego o akrostychu w Liście I, przykładem jest też – przywoływane przez Ernsta
Roberta Curtiusa i Paula Klopscha – Allocutio ad librum Heirica z Auxerre w jego
Vita sancti Germani 134, gdzie na czoło utworu wysunięto rzeczonego świętego, nie
autora. Święty German ma chronić autora, a są ku temu praktyczne powody:
Tam, gdzie tytuł będzie wskazywał początek,
niech autor nie umieszcza niczyjego imienia,
niech Germanus zajmie wysokie miejsce na samym początku,
niech on wskazuje początek.
W ten sposób może będziesz mógł okazać pogardę zarówno
dla bezbronnego tłumu, jak tysiąca niebezpieczeństw.
Osłony tak wielkiego imienia nie ośmielą się
zlekceważyć zuchwałe hufce. [w. 57–64] 135

W rzeczywistości jednak w explicicie wiersza zostaje wymienione imię autora,
Heirica 136. Nie chodzi tu zatem o utajenie własnego imienia, ale o dworne (i motywowane chrześcijańską pokorą) ustąpienie miejsca bohaterowi utworu, podobne do
praktyki średniowiecznego listu, gdzie imię adresata poprzedza imię nadawcy 137.
Wszystkie kopie Gestów pochodzą mniej więcej z XV stulecia, stanowią przy
tym odgałęzienia wcześniejszej tradycji tekstu 138. Utrata nazw osobowych kapeM a l e c z y ń s k i, komentarz w: ed. cit., s. 4, przypis 2.
„Titulare”, tłumaczone przez Grodeckiego–Plezię jako „umieścić na przedzie”, równie dobrze
oznaczałoby w tym kontekście ‛umieścić w sposób widoczny’.
134
C u r t i u s, op. cit., s. 545. – K l o p s c h, op. cit., s. 18–19.
135
Monumenta Germaniae Historica. Poetarum Latinorum Medii Aevii. T. 3. Recensuit
L. T r a u b e. Berolini 1896, s. 437. Cyt. za: C u r t i u s, op. cit., s. 545 (przeł. K. P a w ł o w s k i).
136
Monumenta Germaniae Historica, s. 517: „Explicitus est liber VI vitae ter beati Germani
pontificis et confessoris de prosa in metrum transfusae ab Heirico suo ipsius monacho atque scolastico”.
137
Zob. K l o p s c h, op. cit., s. 18–19.
138
Rękopis z Bibl. Zamoyskich powstał prawdopodobnie w Krakowie w latach 1380–1392;
rękopis z Bibl. Czartoryskich: Sędziwoja z Czechła, między rokiem 1434 a 1439; wreszcie rękopis
132
133
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lanów książęcych w części salutacyjnej Listu III łączy się z milczeniem Galla na
temat własnej tożsamości 139. Można np. przypuszczać, że z tej samej przyczyny,
związanej ze stanem przekazu, imiona Galla i kapelanów zostały usunięte. Z tego
też powodu pewność co do anonimowości Gestów musi zostać opatrzona znakiem
zapytania. W samym dziele nie widzimy żadnych przesłanek jej dotyczących.
(Przeciwne stanowisko 140 nie ma za sobą argumentów poza stanem przekazu.)
Problem braku części salutacyjnej Listu III rzuca światło na możliwość braku
zakończenia Gestów, podnoszoną od dawna przy niejednomyślności w tej kwestii.
Z tego tylko powodu, że dzieło nie ma finalnej części tekstu (z racji nienapisania
jej lub zaginięcia czy zniszczenia) 141, nie należy wnosić, iż pozostawało ono niezakończone i anonimowe. Przyjęte przez Galla konwencje uprawdopodobniają
natomiast inną ewentualność, jak twierdził Maleczyński:
Wynikiem tej „katastrofy” Gallowej będzie najprawdopodobniej fakt, że trzecia księga
nie została ukończona. Dokładniejsza analiza wstępu do niej przekonuje, że przewidziane w niej
było opisanie uwięzienia jakichś osób, przypuszczalnie za karę, może za jakieś nie wspomniane przez Galla zaburzenia. Co miał przy tym Gall na myśli, czy może bunt Skarbimira, czy
jakieś inne wypadki, niepodobna rozstrzygnąć 142.

Maleczyński odsyła do ujęcia Plezi, według którego sformułowanie: „To, co
wiedzą ci, co znieśli pęta i więzienie” (Epilog III. GK 128, w. 59), miałoby dotyczyć
klęski Zbigniewa; dzięki jej przedstawieniu czyniłby autor z Gestów zamkniętą
całość 143. Jednak zdaniem Maleczyńskiego, posiłkującego się Kroniką Kosmasa
(ks. III 34), Zbigniew został skazany na oślepienie, a nie na więzienie – zwrot ten
nie mógł więc odnosić się do niego 144. Nasuwa to myśl o nie istniejącej już końcowej partii księgi trzeciej. Plezia uważa natomiast, że uwięzienie łączyło się
z osobą Zbigniewa, ostatni zaś rozdział mówił o zdobyciu Nakła (ks. II 26). Ponadto Mistrz Wincenty przestał korzystać z Galla dokładnie w tym samym miejscu 145. Ostatnio o niezakończeniu (ale nie o uszkodzeniu) przekazu pisał Fried.
W jego koncepcji dopełnieniem Gestów winna stać się relacja o chrzcie Pomorza,
dokonanym w wiele lat później przez Ottona z Bambergu (1125) 146.
heilsberski, opierający się na wcześniejszej tradycji tekstu – między 1469 a 1471 rokiem. Zob. M al e c z y ń s k i, op. cit., s. I–XXXIX.
139
O ujawnianiu własnego imienia przez pisarzy w średniowiecznej literaturze zob. L. A. H. S t o rb e c k, Die Nennung des eigenen Namens bei den deutschen Geschichtschreibern des Mittelalters.
Halle an der Saale 1910, s. 23 n. – S-1 117–119 (tu jako przejaw topiki skromności, przykładem m.in.
Gall z jego wypowiedzią z Listu I). – C u r t i u s, op. cit., s. 543–546 (ekskurs XVII: Umieszczanie
imienia autora w literaturze średniowiecznej). – K l o p s c h, op. cit. – Autor und Autorschaft im
Mittelalter.
140
Zob. M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. LXXXVII.
141
Na wielką rolę stanu przekazu jako źródła (rzekomej) anonimowości tekstów średniowiecza
zwracał uwagę K l o p s c h (op. cit., s. 10 átam przykładyñ).
142
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCVIII.
143
P l e z i a, op. cit., s. 72. Zob. też rozważania S k i b i ń s k i e g o (Przemiany władzy, np. s. 9,
51, 129 n., 157–158).
144
M a l e c z y ń s k i, op. cit., s. XCVIII, przypis 4.
145
M. P l e z i a, rec. wydania G a l l i A n o n y m i Cronicae et gesta ducum sive principum
Polonorum (ed. cit.). „Przegląd Historyczny” 1953, z. 3, s. 413.
146
F r i e d, op. cit., s. 485. Urwanie dzieła nie jest niczym niespodziewanym, dotyczy to np.
De coniuratione Catilinae Salustiusza, Historia Hierosolymitanae expeditionis Alberta z Akwizgra-
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Zwracano również uwagę, że „epilogi” poprzedzające księgi rekapitulują
wątki Gallowej narracji 147 – stąd możliwa ich rola jako skrótów ksiąg, w strukturze
listów stanowiących ich części narracyjne. Epilog II winien oddać zawartość księgi, która poprzedza upadek Zbigniewa (tak jak narodziny Bolesława są kulminacją
pierwszej księgi, odwzorowaną w Epilogu I). Centralna sprawa Epilogu II to zabójstwo Zbigniewa, kluczowy temat w drugiej księdze. Z racji intencji apolegetycznej problem ten schodzi na plan dalszy. Zastąpiony został metatekstowymi
wątkami: pochwałą protektorów jako captatio benevolentiae – autotematycznym
Epilogiem II (autotematyzm pojawia się jakby zamiast oskarżenia). Natomiast
w Epilogu III odnajdujemy zapowiedzi opisów bitwy pod Nakłem, najazdu niemieckiego, wyprawy Bolesława III na Czechy, wreszcie dopiero tu Gall aluzyjnie
odniósł się do upadku Zbigniewa. Epilog I miał odpowiednik w zakończeniu
pierwszej księgi (narodziny Bolesława), treść Epilogu III powtórzono na samym
początku trzeciej księgi 148. Plezia wbrew Maleczyńskiemu twierdził, że księga
trzecia to zamknięta całość: pokuta za zamordowanie Zbigniewa skojarzona zostaje z odparciem najazdu niemieckiego, pojawiają się uwagi o korzystnym rozwoju polityki czeskiej – wszystko to, zdaniem Plezi, wskazuje, iż ostateczny
podbój Pomorza jest wyłącznie kwestią czasu 149.
Reasumując: List III ma zupełnie inną budowę i na tej podstawie możemy
domniemywać, że doszło do uszkodzenia tekstu. Nie wiemy, czy Gall napisał swoją kronikę do końca, czy nie. Opierając się na rozważaniach z zakresu topiki i poetyki historycznej, wolno powiedzieć, że nie ma pewnych argumentów za tym, iż
Gall chciał ukryć swoje imię. Nie dysponujemy zakończeniem Gestów (czy hipotetycznym, projektowanym przez autora, czy może niegdyś nawet realnie istniejącym), podobnie jak całością Listu III, gdzie autor odsłaniał swe imię lub miał je
odsłonić.
Przedstawione rozważania wskazują, że niektóre ustalenia przyjęte w piśmiennictwie dotyczącym Galla dają się zakwestionować. Cytowane fragmenty Listów
świadczą, że mamy do czynienia z możliwością odmiennej i chyba wiarygodniejszej interpretacji.
Istniejące interpretacje wykorzystywały topikę Galla jako podstawę dowodzenia. Stąd pochodzi niekwestionowalna pewność tego typu wykładni, które opierają
się na wybranych aspektach użytej przez Galla topiki. Dlatego też w swojej pracy
starałem się pokazać bardzo duże znaczenie konwencji literackich, a także wysoki
stopień tekstowości Gestów. To ostatnie stwierdzenie należy traktować jako hipotezę wyjściową. Postępowanie takie jest, jak się wydaje, uzasadnione. Dotychczasowe interpretacje udowodniły, że należy tej topice raz jeszcze się przyjrzeć. Odkrycie konwencji i tekstowości dzieła Gallowego prowadzi do zupełnie nowego
rozłożenia akcentów. (Możliwość oralnej transmisji odnosi się tutaj do świadomie
przez autora podjętej konwencji epiki.) Przeznaczenie Gestów do głośnej prezentanu czy Cronica Slavorum Helmolda – zob. P l e z i a, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku,
s. 72.
147
Zob. W i s z e w s k i, op. cit., s. 139–141, 146.
148
Zob. P l e z i a, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, s. 72.
149
Ibidem, s. 72.
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cji, jak również zawarte w nich zwroty do publiczności, mające uzasadniać taką
transmisję, zostały tu podważone i jawią się raczej jako konwencjonalna cecha
epiki.
Przeświadczenie o anonimowości Galla ulega zachwianiu, jeśli uwzględnimy,
że – z dużą dozą prawdopodobieństwa – mamy do czynienia z dziełem niekompletnym. Gesta są zapewne pozbawione zakończenia: jak wskazano, partia z występującym w conclusio zakończeniem, przypominającym to z salutatio, została
„przełożona” na nieistniejącą część początkową tekstu Listu III. Budowa jego jest
szczególnie znacząca, jeśli problem rzekomej anonimowości rozważyć po raz
kolejny.
Podstawową przeszkodę dla jednoznacznych i pewnych ustaleń dotyczących
zamierzonej i faktycznej recepcji Gestów dostrzec należy także w użytych w dziele konwencjach, które częstokroć były traktowane przez interpretujących jako
rzeczywistość społeczna, gdy tymczasem nie można wszystkich sformułowań
Galla rozumieć dosłownie.
Abstract
WITOLD WOJTOWICZ
(University of Szczecin)

TARDA LOQUENDI FACULTAS – GALLUS ANONYMOUS’ IDENTITY
IN THE CONTEXT OF LETTERS AND EPILOGUES
OF “GESTA PRINCIPUM POLONORUM”
Letters and epilogues of Gallus Anonymous’ Gesta, in particular the topoi contained in them,
form the subject of the article. The author builds a multicoloured set of topoi as based on his own
cultural self-awareness with highly blurred references to social reality. Thus, most important in
Gesta are such places which break conventions, fail to respect them or change attitude to them.
A lively in the last decade debate over Gallus looses a lot without a renewed examination, in most
general terms, of the realm of literary conventions and topoi.
In conclusion, the author takes up the issue of anonymity of Gesta with special attention paid
to the structure of letter preceding book III.
Gallus is an example of the author whose work enters into a complex relationship with oral
literature. Gesta might be seen as a (light) token of arising 12th century interest in chivalry romance.
Gallus is equally skilful in taking advantage of literary traditions as in techniques of oral presentation,
both of which he integrates into the text designed for quiet reading. Oral transmission of literature
effects divest of its primary function and serves as a means of distancing and establishing fiction.
The tension is built between conventional expression directed to listeners and the real mode of reception by the readers. Gallus felt the need to produce a highly literal and fictional Gesta in order to
somehow dissociate form oral and orally transmitted vernacular epic. The letters became a means of
defence against such transmission.
The basic hindrance to explicit and reliable specification of intended and factual reception of
Gesta should likewise be seen in the used conventions which interpreters many a time treated as
a social reality while not all of Gallus’ expressions can be read verbatim.
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Francuskie i polskie gniewy, żale i  śpiewy
O erotykach PhILIPPE’A Desportes’a
i „Lyricorum libellus” JANA Kochanowskiego

Na początku pracy nad niniejszą rozprawą istniał pewien pomysł interpretacji
Lyricorum libellus (Książeczka ód) Jana Kochanowskiego, tomu powstałego
i ogłoszonego w tym samym roku (1580) co jego Treny. Stanowi ona po części
rozrachunek z Francuzem Henrykiem Walezym dawnego jego stronnika, a po
części świadectwo nastrojów panujących podczas wojny z Moskwą. Wymieniony
pomysł odzwierciedlony zostaje w nagłówku drugiej części niniejszego studium
– Poeta, który spadł z konia. Natomiast pierwsza część, zatytułowana Poeta, który
popadł w zimno, zajmuje się Philippe’em Desportes’em, długoletnim sekretarzem
i poetą nadwornym Henryka, księcia Andegawenii, króla Polski i Francji, oraz
kwestią tego, jakie miejsca w trzech zbiorach poezji erotycznej wyznaczył autor
swoim jedenastu wierszom zawierającym wątki polskie. Wśród nich jest sławetna
satyra Adieu à la Pologne, na którą zareagował Kochanowski satyrą Gallo crocitanti. Celem całości ma być umożliwienie konfrontacji dwu różnych stylów komponowania zbiorów bądź też cyklów lirycznych, a mianowicie: stylu neopetrarkistowskiego u Francuza ze stylem Polaka, dla którego warto zaproponować niezupełnie tradycyjną formułę humanistycznego czy horacjańskiego manieryzmu.
Poeta, który popadł w zimno. Polski temat w cyklach Desportes’a 1
Tytuł niniejszego rozdziału jest aluzją do wątku polskiego najczęściej występującego w wierszach Francuza, czyli zimna w Polsce. Desportes sam go doświadDo najczęściej cytowanych dzieł Ph. D e s p o r t e s’a odsyłam skrótami: DA = Les Diverses
Amours et autres æuvres meslées. Édition critique suivie du commentaire de M a l h e r b e. Réd.
V. E. G r a h a m. Genève–Paris 1963; DD-1, DD-2 = Les Amours de Diane. T. 1–2. Édition critique
suivie du commentaire de M a l h e r b e. Réd. V. E. G r a h a m. Genève–Paris 1959; DH = Les
Amours d’Hippolyte. Édition critique suivie du commentaire de M a l h e r b e. Réd. V. E. G r a h a m.
Genève–Paris 1960. Pozycje te oparte są na wydaniu z 1607 roku. Niekiedy przywołuję je również
z edycji: Ph. D e s p o r t e s, Les Premières æuvres. Paris 1577 (można ją znaleźć w Internecie na
stronie http://books.google.ch/books/about/Les_premieres_oeuvres.html?id=s8gOqpnD9_0C&redir_
esc=y); wówczas dodaję po skrócie, w nawiasie kątowym, rok wydania 1577. Ponadto w artykule
występują skróty: C = I. C o c h a n o v i u s, Lyricorum libellus. W: Pisma łacińskie. Oprac. zespół
pod kierunkiem W. W a l e c k i e g o. Kraków 2008. – G = Z. G ł o m b i o w s k a, Łacińska i pol1
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czył w styczniu i lutym 1574, kiedy w orszaku nowego króla, Henryka, ciągnął do
tego kraju, gdzie pozostał do lipca 1574, jakoś nie zauważając wiosny i wczesnego lata. Desportes (1546–1606), poeta tonsurowany 2, w młodości sekretarz biskupa Antoine’a de Senecterre’a w Rzymie, następnie sekretarz w kancelarii króla
Karola IX, bywalec salonów Madame de Villeroy i Madame de Retz, zaczął pełnić
od 1568 r. funkcję poety-dworzanina (L 107). W latach 1569–1570 zbliżył się do
dworu Henryka Walezego (1551–1589), młodego i żywotnego księcia Andegawenii, który będzie królem polskim (1573–1575), a po śmierci brata, Karola IX,
królem Francji (1574–1589) (L 135). Desportes brał niewątpliwie udział w ekscytujących wydarzeniach w życiu Henryka. Do nich należały – obok bogatych doświadczeń miłosnych – noc św. Bartłomieja (1572), oblężenie hugenockiej fortecy
La Rochelle (1573), kandydatura na tron polski oraz pertraktacje z delegacją
polską związane z trudnymi warunkami stawianymi elektowi (Artykuły henrykowskie, Pacta conventa), długi okres wahań przed wyjazdem do nowego królestwa,
następnie nie kończąca się zimowa podróż przez księstwa Rzeszy aż do Krakowa
i uciążliwy dla Francuzów pobyt w lodowato zimnej i niezbyt luksusowej Polsce.
Udział poety w tym wszystkim należy rozpatrywać w kontekście swoistej
kultury uczuciowej panującej w otoczeniu młodego pana i mającej charakter nerwowo-teatralny 3. To, co prywatne i publiczne, intymne i polityczne, tworzyło zadziwiającą miksturę i wydaje się, że rolę poezji nadwornej należy widzieć m.in.
także w tym właśnie aspekcie 4. Niewiele wiemy dziś o roli poezji r ę k o p i ś m i e nn e j w takim kontekście czy o sposobach jej dystrybucji i użytkowania, ale mamy
prawo przypuszczać, iż poezja Desportes’a była w tej kulturze znacząca. Na pewno
jego zleceniodawcy poczuli, że wzrasta ich prestiż – chyba nie tylko w oczach
adorowanych kobiet – dzięki wierszom napisanym z ich inicjatywy. Neopetrarkistowska twórczość Desportes’a była w modzie, wyróżniała się dyskrecją i przyjemną melancholijnością. Poeta potrafił też dodać do portretowania wibracji dusz,
kochających nie zawsze szczęśliwie, subtelne dawki wątków z życia dworskiego,
wojskowego i politycznego. Pewne aluzje – zarówno erotyczne, personalne, jak
i polityczne – były chyba czytelne tylko w najwęższych kręgach dworu. Dlatego
późniejszy druk tych poezji, zawierających także erotyki autora, nie przeszkadzał
nikomu, ich sukces publiczny jedynie przyczyniał się do niepublicznej estymy
u zleceniodawców. Do tych ostatnich zaliczali się z pewnością król Karol i jego
brat, książę Andegawenii, ale najprawodopodobniej również taka postać, jak magnat
Louis de Clermont, sieur de Bussy d’Amboise; niewykluczone, że wśród nich były
też damy dworu. Mimo niższej rangi społecznej należał poeta niewątpliwie do
ska muza Jana Kochanowskiego. Warszawa 1988. – L = J. L a v a u d, Un Poète de cour au temps
des derniers Valois. Philippe Desportes (1546–1606). Paris 1936. Liczby po skrótach oznaczają
stronice; w pozycji Les Amours de Diane pierwsza liczba po łączniku wskazuje tom, następna –
stronicę. Cytując z dzieł Desportes’a zachowuję ich oryginalną pisownię. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia z języka francuskiego pochodzą ode mnie.
2
Poeta nauczył się za młodu łaciny i greki i otrzymał wtedy tonsurę, stał się członkiem najniższej warstwy duchowieństwa. Do święceń niższych doszedł dopiero w 1582 r. (L 4–5).
3
	O tej kulturze zob. N. L e R o u x, La Faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des
derniers Valois (vers 1547 – vers 1589). Seyssel 2000, s. 270–289. Autor widocznie nie docenia
w tym kontekście roli poetów nadwornych, m.in. Desportes’a.
4
Zob. ibidem (zwłaszcza rozdziały La Rhétorique de l’amour, La Rhétorique de l’amitié i La
Rhétorique du don de soi).
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grona uczestników i rzeczników wspomnianej kultury uczuciowej. Musiał w dodatku posiadać cechy, które go czyniły miłym i użytecznym dla członków dworu,
w tym szczególnie dla Henryka 5. Był człowiekiem wykształconym teologicznie,
mógł więc służyć w potrzebie jako pocieszyciel zatroskanych, był niezmiernie
dyskretny i oględny, a jednocześnie działał jako sprawny, zręczny mediator i totumfacki, również w okresie krakowskim. Najwyraźniej świadczy o tym jego udział
w ucieczce króla. Wszystko wskazuje na to, że jego wpływy na dworze Henryka
wzrosły znacznie po powrocie do Francji, czego stanowczo nie docenia Le Roux
w swojej charakterystyce dworu ostatniego z Walezych.
Do Polski wyprawiał się król elekt zimą, z ponadtysięcznym orszakiem dworzan i ludzi wszelkiego stanu 6, wśród nich był także Desportes, pełniący funkcję
sekretarza kancelarii królewskiej (L 213). Jacques Lavaud opisuje żywymi kolorami trudy tej podróży zimowej oraz zakwaterowania przybyszów w stolicy i jej
wiejskich okolicach (L 213–218). Jawne niezadowolenie Francuzów z tej sytuacji
oraz ich nieprzygotowanie do polskiej zimy znajdzie później wyraz w sławetnej
satyrze Desportes’a. Wśród poetów uświetniających uroczyste przyjęcie króla przez
senat, szlachtę i prosty lud tudzież jego koronację w lutym 1574 był Jan Kochanowski. Należy przypuścić, że i on, i Desportes uczestniczyli w obu uroczystościach.
Niedługo po koronacji znaczna część Francuzów opuściła Polskę, wśród nich
stopniowo także ludzie z bliskiego otoczenia króla – Desportes zaś został z nim do
końca. Poeta należał też do niewielu, którzy byli wtajemniczeni w projekt ucieczki
króla polskiego oraz oficjalnego następcy tronu francuskiego po otrzymaniu przez
niego wieści o śmierci brata, Karola IX (31 V 1574), i którzy towarzyszyli mu
w podróży do Wiednia (czerwiec 1574) i do Włoch (od czerwca do ostatnich dni
sierpnia 1574). To podobno we Włoszech pisał Desportes swoją satyrę antypolską
(L 221–225) 7. Do Francji powrócił król dopiero 5 IX 1574, a jego koronacja w Reims
nastąpiła 13 II 1575. Poeta także i w okresie panowania Henryka pozostał w łaskach
monarchy. Miał wpływy na dworze, uzyskał pokaźną liczbę intratnych prebend,
zdobył też reputację jednego z najpoważniejszych poetów w kraju, po wycofaniu
się Pierre’a Ronsarda (1524–1585) z życia publicznego i przed dojściem do tronu
Henryka IV (1589) oraz wzrostem znaczenia Malherbe’a. Lavaud odnotował w latach 1573–1607 8 nie mniej niż 25 wydań jego liryków 9, mających charakter jednotomowych utworów zebranych, a ogłaszanych najczęściej pod nieco dziwnym
tytułem Les Premières œuvres de Philippe Des Portes. Od pierwszej edycji istnieje w tych tomach podobna kolejność wystepowania początkowych dwu pojedynczych zbiorów czy cyklów: Les Amours de Diane i Les Amours d’Hippolyte; nieco
5
	Wbrew temu, co pisze W. W e i n t r a u b w Poetyckim pojedynku z Desportes’em (w: Rzecz
czarnoleska. Kraków 1977, s. 359), mieszczanin Desportes nie mógł być mignon księcia czy monarchy w przyjętym sensie tego terminu, jakiekolwiek by były relacje między Henrykiem a jego sekretarzem.
6
Zob. dokładny opis podróży u P. C h a m p i o n a w Henri III, roi de Pologne (1573–1574)
(Paris 1943).
7
Zob. też M. K o r o l k o, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze,
przypuszczenia. Warszawa 1985, s. 186. – J. P e l c, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze
polskiej. Wyd. 3, uzup. i popr. Warszawa 2001, s. 106, przypis 123. Autorzy ci nie mają wątpliwości,
że wiersz napisany był w Polsce i tam umyślnie zostawiony.
8
	Wydanie z 1607 r. ukazało się tuż po śmierci Desportes’a i jest uważane za ostateczne autorskie.
9
Inna rzecz, że po chwili sławy przyszły na poetę długie lata marginalizacji.
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mniej stabilności w zakresie tytułowania i umiejscowiania wykazują kolejne
działy, takie jak Elégies, Imitations de l’Arioste, Meslanges ou Les Diverses Amours,
Complainte faicte durant ma maladie et autres œuvres Chrestiennes. Wszystkie te
zbiory podlegają w kolejnych wydaniach tomu ciągłemu przetasowywaniu i wzbogacaniu.
Dotyczy to także wierszy z polskim tematem, które od wydania z r. 1575
występują przeważnie w obrębie zbiorów Les Amours de Diane, Les Amours
d’Hippolyte i Diverses Amours. W niniejszym rozdziale tego artykułu chodzi przede
wszystkim o różne miejsca występowania wątku polskiego w kolejnych wersjach
cyklów erotycznych Desportes’a.
Les Amours de Diane
Zbiór Les Amours de Diane (Erotyki Diany) w dwu księgach, stanowiący
pierwszy dział Premières œuvres (Utworów pierwszych), wskazuje na okres sprzed
wyprawy do Polski, czyli na wcześniejsze fazy życia i twórczości poety, a zawiera – obok jego własnych wierszy miłosnych – sporo tekstów zamówionych przez
inne osoby, w tym także księcia Andegawenii (L 152–153). Ale mimo charakteru
zbiorowego owej poezji miłosnej godne uwagi wydaje się to, że tytułowe imię
„Diana” 10 sygnalizuje – kokieteryjnie czy też poważnie – niedostępność i nieosiągalność adorowanej kobiety, gdyż Diana/Artemida jest boginią dziewiczą, opierającą się mężczyznom. W pierwszej księdze zbioru temat polski występuje tylko
raz, w dodanym później sonecie XLI („S’il est vray que le Ciel ait sa course
eternelle [Jeśli prawdą jest, że Niebo ma swój wieczny bieg]”, DD-1 84). Nieszczęśliwy kochanek podaje tu, że jest na zmiennej ziemi jedyną stałą istotą, chociaż
surowe zrządzenie niebios zmusiło go do zmiany nie serca, ale miejsca. Nowe
miejsce to najoczywiściej Polska 11. Oto dwa trójwiersze:
D’où vient qu’estant forcé par la rigueur des cieux
A changer non de cæur, mais de terre et de lieux
Je ne guarisse point de ma vive pointure?
D’où vient que tout me fasche et me déplaise tant?
Hélas! C’est que je suis seul au monde constant
Et que le changement est contre ma nature.
[Skąd to jest, że zmuszony przez surowość niebios
Do zmiany nie serca, lecz kraju i miejsc,
Nie potrafię uleczyć mojej żywej rany?
Skąd się to bierze, że wszystko tak mnie irytuje i odpycha?
Niestety! To stąd, że jestem na świecie jedyny stały
I że áwszelkañ zmiana jest przeciwko mej naturze.]
10
„Diana” jest tu imieniem fikcyjnym, pod którym poeta ukrywa różne adresatki wyznań miłosnych rozmaitych adoratorów.
11
	Tylko we wcześniejszej edycji Les Amours de Diane (DD-1 á1577ñ, 10) przygotowują ten
sonet trochę wymowniejsze wersy ostatniego tercetu poprzedniego sonetu XXXVI: „Mais, hélas! ce
n’estoit que pour plus me fascher, / Puisqu’il falloit soudain qu’une cruelle absence / Me vint l’ame
& le cæur de leur siege arracher [Lecz niestety! to átj. twoje pieszczotyñ przyniosło mi tylko jeszcze
większą zgryzotę, / Bo nagle zrządzono, że okrutna nieobecność / Oderwała mi duszę i serce z ich
miejsca]”.
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Puenta pierwszego trójwiersza opowiada o stałości kochającego, która polega
na nieustającej nieuleczalności jego rany miłosnej. Wątek zmiany miejsca jest
aluzją do traumatycznej podróży do Polski – jednak wynika to dopiero z uwzględnienia daty pierwodruku (1576) oraz z innego wiersza z tego samego okresu.
Pewną dodatkową wskazówkę stanowi też motyw gniewu i melancholii poety
(„tout me fasche et me déplaise tant” ), towarzyszący niektórym jego „polskim”
wierszom. Faktem jednak jest to, że wszelka konkretna aluzja do Polski roztapia
się tu w petrarkistowskiej topice miłosnej.
Wyraźniejsza wydaje się aluzja do Polski w drugiej księdze Les Amours de
Diane w sonecie X, D’un portraict (DD-2 209). Brzmi ona tak: „païs froid, lourd,
barbare, indonté”, co nie może się odnieść do żadnego innego kraju. Ale jakiego
sensu nabiera ta aluzja w kontekście całości sonetu, który okazuje się dość zagadkowy ze swymi wątkami platonizującymi? Oto cały sonet:
D’UN PORTRAICT

Amour de sa main propre a portrait cest’ image,
Afin qu’un païs froid, lourd, barbare, indonté,
Qui demeuroit rebelle à sa divinité
Fut contraint de se rendre, et de luy faire hommage.
Il choisit le parfait d’un si divin ouvrage
Dans le ciel sur le vray de la mesme beauté,
Vaquant à son labeur d’esprit tant arresté,
Que sur la Beauté mesme on voit quelque avantage.
Les Amours luy servoyent: l’un brassoit les couleurs,
L’autre les destrempoit en l’argent de mes pleurs,
L’autre, plus curieux, admiroit l’artifice.
Quand il eut achevé, luy-mesme en fut épris,
En devint idolatre, et soudain je fus pris,
Afin que de mon cœur il luy fist sacrifice.
[O PEWNYM PORTRECIE

	Amor własną ręką namalował ten obraz,
Ażeby kraj zimny, ciężki, nieuśmierzony,
Co pozostaje zbuntowany przeciwko jego boskości,
Był zmuszony ustąpić i złożyć mu hołdy.
	Wziął doskonałość tego boskiego utworu
Z nieba od prawdy samego piękna,
Poświęcając tyle wysiłku swej pracy ducha,
Że widać nad samym pięknem pewne zalety.
	Amorki mu służyły; jeden warzył farby,
Inny maczał je w srebrze moich łez,
Inny, jeszcze ciekawszy, podziwiał dzieło sztuki.
	Kiedy zakończył, sam nim był wzruszony,
Ubóstwiał je, i raptem wzięto mnie,
Ażeby z mego serca on złożył mu ofiarę.]

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ma to być retrospektywna
pochwała Henryka jako „króla-amora”, który samym swoim pięknem sprawia,
„qu’un païs froid, lourd, barbare, indonté, / [...] / Fut contraint de se rendre, et de
luy faire hommage”. Ale dokładniejsza analiza doprowadza do innego wniosku –
chodzi bowiem najwyraźniej o liryczne ujęcie procesu tworzenia czy powstawania
pewnego „dzieła piękna”. Dziełem tym jest obraz („cest’ image”), utwór boski
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(„un si divin ouvrage”), zarysowany ręką boga miłości. Skoro nie dowiadujemy
się, czy obraz ma być konkretnym malowidłem albo wizją wyobraźniową, czy
przedstawia np. piękną kobietę, przedmiotem malowidła lub wizji wydaje się
„piękno samo w sobie”. Doskonałość obrazu zaczerpnął Amor w niebie od „prawdy samego piękna” („le vray de la mesme beauté”), ale włożył w to tyle wysiłku
ducha, że w końcu dzieło poniekąd przewyższyło piękno idealne. Pomagała mu
w tym jednak czeladź amorków: jeden „warzył” farby, drugi „maczał je w srebrze
[...] łez” poety, a trzeci służył podziwem. Kiedy Amor zakończył dzieło, sam był
nim zachwycony – i zachwyt ten udzielił się wreszcie poecie, którego serce zostało złożone bogu w ofierze bądź w hołdzie. Niezależnie od tego, kto albo co ma być
„odbiorcą” serca poety – Amor czy dzieło – jedna rzecz jest godna odnotowania,
a mianowicie słaby udział Ja poety w procesie powstawania dzieła oraz przemożna rola czynników pozaosobowych (Amor i amorki, nie wspominając o ideach
platońskich). Czy tu dostrzec można świadomość poety, który tyle razy przemawiał
swoimi słowami w imieniu mecenasów? W każdym razie Amor zdobył w końcu
serce poety. Wątek ten dotyka początku utworu, gdzie mowa była o kraju „zbuntowanym przeciwko [...] boskości” Amora. „Kraj zimny, ciężki, nieuśmierzony”,
czyli Polska, okazuje się alegorią spustoszonej duszy poety, który z wielkim trudem
powraca do miłości i do inspiracji poetyckiej. Sonet ten stanowi zapewne już szczyt
sublimacji wątku polskiego w twórczości Francuza 12.
L e s A m o u r s d’ H i p p o l y t e
Według Lavauda zbiór Les Amours d’Hippolyte (Erotyki Hipolity) ma charakter bardziej homogeniczny niż Les Amours de Diane i istnieje prawdopodobieństwo,
że powstał w całości może na zlecenie Louisa de Clermont, sieur de Bussy d’Amboise, który adorował Marguerite de Valois (1553–1615), siostrę Henryka (L 156,
160–167). Podobnie jak Diana, także i imię mitologiczne królowej Amazonek:
„Hipolita”, wskazuje na kobietę trudno dostępną i ściągającą zgubę na kochającego mężczyznę 13. Bussy uczestniczył w oblężeniu La Rochelle, brał udział w podróży króla do Polski i był prawdopodobnie przez krótki czas w Krakowie (L 162).
Wiersze z wątkiem polskim pojawiają się w tym zbiorze dopiero w wydaniach
późniejszych niż z 1573 roku. W wydaniu z r. 1607 znajdujemy go w trzech sonetach: LXXXV–LXXXVII.
W sonecie LXXXV (inc. „Mes yeux accoustumez au jour de vostre veuë”,
DH 141) kochający zapewnia „céleste Hippolyte [niebiańską Hipolitę]”, że jego
miłość pozostaje niezmienna: „Bien qu’aux deserts glacéz pour jamais je m’habite
[Chociaż zamieszkałem na zawsze na pustyniach lodowatych]” (w. 11). Incipit
następnego sonetu (LXXXVI): „Je vay contant les jours” (DH 142; pierwodruk:
1577), odznacza się większą precyzją:
Je vay contant les jours et les heures passées
Depuis que de mon bien je me suis separé,
Et qu’avec un grand Roy des mortels adoré,
J’ay choisi pour sejour ces campagnes glacées.
12
13

Niewykluczone, że za tym wierszem stoi jakiś wzorzec włoski czy hiszpański.
Zob. słowa G r a h a m a (DH 8).
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[Jadę licząc doby i godziny przeszłe,
Od kiedy z moim skarbem się rozstałem
I z wielkim Królem, przez śmiertelnych uwielbionym,
Wybrałem na mieszkanie te lodowate strony.]

Nawet jeśli te dwa sonety zostały wydrukowane dopiero od r. 1576, mogły
istnieć w wersji rękopiśmiennej jeszcze przed wyjazdem Desportes’a do Polski,
gdyż mają wydźwięk wyraźnie pożegnalny. Natomiast trzeci utwór w tej małej
„polskiej” serii, sonet LXXXVII (inc. „Au nid des Aquilons”, DH 143), wskazuje
już raczej na sytuację pobytu w Polsce. Kochający przydaje swym, tam doświadczonym, cierpieniom nutę antyczno-mitologiczną:
Au nid des Aquilons en la froide Scythie,
Où jamais le soleil ne se daigne lever,
Je ne puis, malheureux, de remede esprouver,
Amour, pour rendre en moy ta chaleur amortie.
Celle que de mon cæur l’exil n’a departie,
M’accompagne par tout, par tout me vient trouver,
Et parmi les rigueurs d’un éternel Hyver
Elle fait que mon ame en braise est convertie.
[W gnieździe Akwilonów, w zimnej Scytii,
Gdzie słońce nigdy nie zechce wschodzić,
Nieszczęsny, nie mogę używać środka,
Amorze, aby przywrócić w sobie twój żar uśmierzony.
	Ta, co przytułku mego serca nie opuściła,
Mnie towarzyszy wszędy, wszędy umie mnie znaleźć
I śród surowości wiecznej Zimy
Sprawia, że moja dusza przemienia się w żar.]

„Wiecznej zimie” „zimnej Scytii”, czyli Polsce, przeciwstawia się zwyczajnym
sposobem petrarkistów miłosny żar duszy kochającego. To nie najbardziej udany,
ale za to bardzo wyraźny przykład tendencji zmierzającej do zintegrowania tematu polskiego z topiką petrarkistowską. Ciekawa jest także stabilność tej zwartej
małej „polskiej” serii w kolejnych wydaniach zbioru 14.
Diverses Amours
Długowiekowa tradycja chce, żeby w skomponowanych zbiorach wierszy teksty
o charakterze szczególnie intymnym znalazły się w rozdziałach typu „wiersze mieszane” albo „wiersze różne”. Tak też dzieje się w wypadku Diverses Amours Desportes’a, przy czym intymność może odnosić się nie tylko do osoby poety. W każdym
razie to w tym rozdziale przybywa w r. 1576 trochę wierszy z tematyką polską.
Wchodzą one jakoś bez zgrzytów w relacje z wierszami podejmującymi inne wątki.
Zacznijmy od kilku uwag o niedużej grupie w Diverses Amours, złożonej
z sonetu, complaintes (żalów) i stanses (stanc), gdzie wątek polski występuje na
przemian z innymi. Żale i stance należą do tych gatunków, które w petrarkistowskich zbiorach przerywają ciągi sonetów numerowanych i które często sygnalizują – w sposób szczególnie wyraźny – kryzys opiewanej miłości. Wątek polski, ale
nie tylko on, pełni u Desportes’a zawsze funkcję przeszkody w miłości. Na począt14

Zob. sonety LXX–LXXII (DH á1577ñ 100–101).

46

rolf fieguth

ku sonet XXI podaje chorobę kochającego jako taką przeszkodę: „Six jours? ha
Dieu c’est trop! six jours sans l’avoir veuë / Plus fascheux à passer qu’un long
siecle d’ennuis [Sześć dni? Ha, Boże, to za dużo! Sześć dni bez widzeń z nią, / To
gorzej, niż przeżywanie kłopotów długi wiek]” (DA 66; pierwodruk: 1583). Następuje complainte (inc. „Las! plus je vais avant”, DA 67 n.; pierwodruk: 1573)
opowiadająca o niebezpiecznej podróży morskiej, która oddali kochającego od
adorowanej (L 166–170) 15. Topos ten, od dawna znany poezji miłosnej, nabiera
charakteru polskiego w następnym żalu, Allant en Pologne (inc. „Puis que j’eu
bien le cœur”, DA 71 n.; pierwodruk: 1577): kochający żywo boleje nad tym, że
będzie musiał oddalić się od ukochanej, gdyż obowiązek mu kazał pojechać na
czas nieokreślony do dalekiej Polski. Seria ta stanowi jakby stopniowanie przyczyn
rozdzielenia się ukochanego z adorowaną kobietą – od choroby, przez podróż
morską, aż do wyjazdu do „stu tysięcy zim w Scytii” –
Mais que le fier destin à son gré me promeine
D’un et d’autre costé par les temps plus divers,
Sous l’ours dans la Scythie, entre cent mille hyvers,
Tousjours de vostre amour mon ame sera pleine. [DA 73]
[Lecz niech mnie dumny los prowadzi wedle gustu
Z tej do owej strony przez przeróżne klimaty,
áNawetñ pod niedźwiedzicą w Scytii, śród stu tysięcy zim,
Zawsze twą miłością ma dusza będzie pełna.]

Nie musi nas zresztą obchodzić, czy każdy z tych wierszy od początku odnosił
się wciąż do tego samego kochającego i do tej samej damy. Zauważmy jeszcze, że
w wydaniu z 1577 r. identyczna complainte polska (DA á1577ñ 206–207) otwiera
serię coraz to intensywniejszych żalów związanych z końcem miłości, której ciąg
dalszy zawiera się w complainte (inc. „De pleurs en pleurs, de complainte en complainte”, DA á1577ñ 207–208) i chanson (inc. „Qve m’a serui de vous auoir seruie”,
DA á1577ñ 208–210). Umiejscowienie complainte (inc. „De pleurs en pleurs, de
complainte en complainte”) w tej grupie miało wówczas zapewne ukryć, kto był jej
zleceniodawcą – a był nim król Henryk, co wynika dopiero z podtytułu w Diverses
Amours (DA 121). Skądinąd nowy porządek w wydaniu z 1607 r. ma w sobie trochę
więcej pomysłowości kompozycyjnej.
W tym samym wydaniu z 1607 r. dokonuje się proces podobnego rodzaju
w drobnej serii składającej się z dwu stanc i dwu complaintes, powiązanych ze sobą
przez wątek oddalenia i pożegnania, i znowu powstaje stopniowanie. Z początku
Karol IX – ustami poety – przeprasza kochankę „Callirée”, Marguerite d’Aquaviva
(L 135), za wyjazd na łowy (Pour le Roy Charles IX, à Callirée áDA 107–111;
pierwodruk: 1572ñ). Następnie książę Andegawenii żegna tymi samymi ustami
kochankę przed wyruszeniem na oblężenie hugenockiej fortecy La Rochelle w 1572 r.
(Pour Monsieur le Duc d’Anjou, allant assiéger La Rochelle, 1572 áDA 112–114ñ) 16.
W kolejnych complaintes wątek pożegnania wypełnia się treścią polską. Ustami
Lavaud przypuszcza, że wiersz został zamówiony przez wysokiego oficera, którego czekał
wyjazd na Maltę.
16
	Tego powiązania wątków La Rochelle i Polski może dotyczyć fakt, że elekcja króla Polski
nastąpiła w czasie oblężenia i była świętowana przed La Rochelle 17 VI 1573 – zob. R o u x, op. cit.,
s. 137.
15
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poety znowu przemawia Henryk, obecnie już polski król-elekt, żegnając się żywo
i z miłością z ukochaną, której na początku daje imię „la France” (Pour Monsieur
le Duc d’Anjou, élue Roy de Pologne lors qu’il partit de France áDA 115–120ñ),
a potem to już tylko ukochana osoba, Marie Clève (Pour luy-mesme estant en Pologne, 1574; inc. „De pleurs en pleurs” áDA 121–123ñ). Trzeba zanotować, że
w wydaniu z r. 1607, wiele lat po zamordowaniu króla Henryka, ujawnienie jego
imienia w związku z tymi wierszami nie było już dla nikogo szkodliwe. Widać
zresztą także w tym uporządkowaniu wolę stworzenia gradacji: począwszy od sytuacji krótkiego rozstania, którego celem były łowy, przez niebezpieczną wyprawę
na wojnę, aż po najgorszą z rzeczy – rozstanie z powodu wyjazdu do Polski lub
dłuższego pobytu tam (nie było wówczas wiadomo, kiedy się on skończy).
Ale jak prezentuje się sprawa umiejscowienia sławetnej satyry Adieu à la
Pologne w Diverses Amours? Zanim odpowiemy na to pytanie, zastanówmy się
nad jej tekstem, nie pretendując żadną miarą do jego wyczerpującej interpretacji 17.
Czytelnik, po męsku przełknąwszy oczywistą i krzywdzącą obrazę dobrego
imienia Polski, może skonstatować, że ma do czynienia z wierszem raczej udanym
i nawet melodyjnym, naśladującym może kształt pewnych włoskich pieśni szyderczych. Co do stereotypów antypolskich – wraz z wątkiem wiecznej zimy, to odsyłam do prac Rory’ego Finnina i Henriego Lamarque’a 18, którzy dowiedli, że stereotypy te w całości powiązane są bezpośrednio z portretami Sarmatów i obrazem
Sarmacji antycznej w Żalach Owidiusza, poety-wygnańca. Swoją drogą zupełnie
nie wiadomo, czy i jak Desportes reaguje tu świadomie na, aktualną wtedy nad
Wisłą, humanistyczną koncepcję Polski jako Sarmacji 19. Zastanawia skądinąd fakt,
że w satyrze tej jedyny raz w poezji Desportes’a pojawia się termin „Sarmaci” 20.
Ale też parę innych rzeczy w związku z tym wierszem zasługuje na nową dyskusję.
Przede wszystkim kwestia: czy rzeczywiście tylko sam Desportes odpowiada za
wszystkie jawne i ukryte sensy w swojej satyrze? Pozwalam sobie o tym wątpić,
wbrew kategorycznie innemu stanowisku Lavauda (L 226–227).
Po pierwsze, zadziwiają deklaracje geopolityczne, które zazwyczaj nie są
w stylu tego poety:
Si vostre terre estoit mieux cultivée,
Que l’air fust doux, qu’elle fust abreuvée
De clairs ruisseaux, riche en bonnes citez,
	Tekst dostępny pod adresem: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/tscript/show/id/1124.html#11430
R. F i n n i n, Attendants to the Duel: Classical Intertexts in Philippe Desportes’s „Adieu à la
Pologne” and Jan Kochanowski’s „Gallo Crocitanti”. „Comparative Literature Studies” t. 44 (2007),
nr 4. Autor ten (ibidem, s. 481, przypis 16) cytuje H. L a m a r q u e’a L’Imitation d’Ovide dans
„L’Adieu à la Pologne” de Ph. Desportes (w zb.: Ovide en France dans la Renaissance. Réd.
H. Lamarque, A. Baïche. Toulouse 1981, s. 59–77).
19
Zob. H.-J. B ö m e l b u r g, Frühneuzeitliche Nationen im östlichen Europa. Das polnische
Geschichtsdenken und die Reichweite einer humanistischen Nationalgeschichte (1500–1700). Wiesbaden 2006.
20
Zob. DA 151: „Quoy qu’on me dist de vos mœurs inciviles, / De vos habits, de vos mechantes villes, / De vos esprit pleins de legereté, / Sarmathes fiers, je n’en voulois rien croire, / Ny ne
pensoy que vous peussiez tant boire; / L’eussé-je creu sans y avoir esté? [Cokolwiek mi mówiono
o waszych nieokrzesanych obyczajach, / o waszych strojach, waszych nędznych miastach, / o waszych
lekkomyślnych duszach, / dumni Sarmaci, nie chciałem w to wierzyć / ani nie pomyślałbym, że
możecie tyle wypić – / czyż uwierzyłbym, gdybym tam nie był?]” (Przeł. B. M a r c z u k - S z w e d,
na stronie: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/tscript/show/id/1124.html#11430).
17
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En marchandise, en profondes rivieres,
Qu’elle eust des vins, des ports, et des minieres,
Vous ne series si long temps indomtez.
Les Othomans, dont l’ame est si hardie,
Aiment mieux Cypre, ou la belle Candie,
Que vos deserts presque tousjours glacez:
Et l’Alemand, qui les guerres demande,
Vous dedaignant, court la terre Flamande,
Où ses labeurs sont mieux recompensez. [DA 152]
[Gdyby wasza ziemia lepszy plon rodziła,
powietrze było miłe, gdyby ją poiła
woda czystych strumieni, gdyby rzeki niosły
towary i bogactwa ku miastom zasobnym.
Gdybyście mieli kruszce, porty, wina,
na pewno by wam wrogów dała zła godzina.
	Otoman straszny o zuchwałej duszy
o Cypr się bije lub o Kandię piękną,
a nie o waszą pustynię zziębniętą.
Niemiec, co zawsze z ochotą wojuje,
wami gardząc, ku Flamandom się kieruje,
gdzie jego trudy lepiej opłacone będą.] 21

Przekładając retorykę tych ustępów na język polityki: Wysoka Porta ma interesy na Cyprze i na Krecie, Niemiec (czyli Habsburg) we Flandrii, natomiast
Polska jako strefa wpływów niby nie interesuje nikogo. Francuz wiedział na pewno, że akurat Stambuł i Wiedeń prowadziły dość aktywną politykę wobec Polski.
Czy tu nie kryje się przypadkiem zawoalowany przekaz pod adresem tych dwu
stolic: iż Francja już nie będzie traktowała Polski jako swojej strefy wpływów?
(Natomiast myśl o Wielkim Księstwie Moskiewskim czy o tatarskim Krymie zdaje się przekraczać horyzonty poety – albo państwa te są ignorowane świadomie.)
Możliwy jest jeszcze jeden przekaz, który wiązałby się właśnie z tym, że poeta
potrafił przydać satyrze charakter bardzo osobisty. Właśnie ten jej charakter bowiem
wykazuje się elementami ambiwalencji i fikcji. Z początku nie dopuszcza poeta
myśli o powrocie do Polski, chyba że wszystko mu obrzydnie:
Ton air, tes mæurs, m’ont si fort sceu desplaire,
Qu’il faudra bien que tout me soit contraire
Si jamais plus je retourne en ce lieu. [DA 151]
[Twój wygląd, twe obyczaje tak bardzo były mi niemiłe,
że musiałoby wszystko przeciwko mnie się sprzysiąc,
abym kiedykolwiek do miejsca tego powrócił.] 22

Ale na końcu już tylko modli się o to, żeby nigdy nie musieć tam wrócić:
Face le Ciel que ce valeureux Prince
Soit bien tost Roy de quele autre province,
Riche de gens, de citez et d’avoir:
Que quelque jour à l’empire il parvienne,
Et que jamais icy je ne revienne,
Bien que mon cœur soit brulant de le voir. [DA 153]
21
22

Przeł. M a r c z u k - S z w e d, ibidem.
Przeł. M a r c z u k - S z w e d, ibidem.
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[Niech niebo sprawi, aby ten zacny książę
stał się niebawem królem jakiejś innej prowincji
zasobnej w ludzi, miasta i mienie:
niech dnia pewnego dojdzie do cesarstwa
i niech ja nigdy więcej tu nie wrócę,
chociaż me serce płonie, by go zobaczyć.] 23

Wynika z tych sformułowań, że powrót do niemiłego kraju wiązałby się, owszem, z ogromnym nieszczęściem, ale nie zostaje tu najkategoryczniej wykluczony.
Poza tym wywołuje poeta wrażenie, że opuszcza Polskę sam, bez swego króla, jak
gdyby pozostawiał tam Henryka. Twierdzi, że on, poeta, uchodzi (a może szczęśliwie już uszedł?) z Polski i nigdy nie chce tam wrócić, nawet jeżeli już nie zobaczy
ukochanego monarchy. Życzy mu otrzymania wkrótce jakiegokolwiek nowego
i lepszego królestwa. Ale to jawna fikcja, gdyż Henryk jeszcze przed wyjazdem do
Polski był oficjalnie mianowany dziedzicem tronu Francji. Tworzy więc Desportes
pozory, że Henryk pozostaje na Wawelu i że poeta musi niestety rozstać się z ukochanym panem. Ale to też fikcja, bo wiemy, iż było inaczej – obojętnie, czy wiersz
powstał jeszcze w Polsce, czy dopiero we Włoszech. Fikcja ta wszakże może miała dać do zrozumienia, iż Henryk mimo wszystko nie odstąpi od tronu polskiego.
Niewykluczone, że to dziwne zmyślenie wiąże się z okolicznościami powstawania i rozpowszechniania wiersza. Lavaud dochodzi do wniosku, że praca nad
satyrą mogła być rozpoczęta jeszcze w Polsce, ale najprawdopodobniej poeta napisał ją we Włoszech, ewentualnie zaś przeredagował po jesiennym powrocie do
Francji (L 225). Gdyby naprawdę Desportes przystąpił do pracy nad tekstem przed
otrzymaniem wieści o śmierci króla Karola – co bardzo nieprawdopodobne – to
potem byłoby dość czasu, aby poprawić ostatnią zwrotkę. Ale niezależnie od tego,
czy wiersz powstał jeszcze w Polsce, czy dopiero w trakcie podróży włoskiej, nie
sposób przypuścić, że ten niezmiernie przezorny sekretarz i poeta redagował go
nie radząc się bliskich dworzan króla ani nawet samego monarchy. Dowodem na
to jest fakt, że satyra ostatecznie nie została ukryta wśród osobistych papierów
sekretarza kancelarii królewskiej (inaczej niż w wypadku Gallo crocitanti Kochanowskiego), ale bardzo szybko znalazła, w formie rękopiśmiennej, drogę do pewnej publiczności, nie wiemy tylko, w jaki sposób. Z perspektywy dworu francuskiego koncepcja nierezygnowania z korony polskiej pozostała zresztą w mocy do
końca rządów Henryka III, z tego powodu druk satyry od 1576 r. nie spotykał się
z żadnymi obiekcjami. Przeciwnie – można było zobaczyć niezmienną łaskę króla w stosunku do jego sekretarza i poety.
Wracając do akcentu osobistego satyry, zauważmy, że tworzy on podstawę do
jej późniejszego zintegrowania się z poezją miłosną. Jak więc prezentuje się ta integracja? W wydaniu z 1576 r. Adieu à la Pologne znalazło się w partiach początkowych zbioru Diverses Amours, składając się razem z dwoma wierszami na niedużą „polską” sekwencję (DA 77, przypis 1). Stanowią ją sonet V, Liberté précieuse
en mes vœux adorée... (Cenna wolności, w mych modłach wielbiona...) 24, satyra
Przeł. M a r c z u k - S z w e d, ibidem.
Polski temat występuje tu w wersach 5–10 (DA 77: „T’ayant trop follement en la France
égaree / Depuis tant de saisons eussé-ie peu penser / Que si loin en Pologne il fallust m’adresser /
Pour voir sous ta faveur ma franchise asseuree [Skoro zbyt nierozsądnie zostawiłem cię, áo wolności!ñ,
samą we Francji, / Jak mogłem po tylu porach roku myśleć, / Że musiałem się skierować daleko do
23
24
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(albo żal, czyli complainte) Adieu à la Pologne (tu drukowana pierwszy raz) i vilanella Rozette, pour un peu d’absance... (Rozetko, dla chwili nieobecności...). W sonecie i vilanelli widzimy wyraźne oskarżenie ukochanej o to, że opuściła miłego
podczas jego fatalnego pobytu w Polsce. To gniew i bunt wobec kobiety otrzymują
wzmocnienie ze strony gniewu i buntu satyry, co nieco łagodzi jej ostrze antypolskie.
We wcześniejszym wydaniu Diverses Amours sonet Liberté précieuse en mes
vœux adorée... znalazł nowe miejsce jako sonet XIII (DA á1577ñ 199) oraz nowy
kontekst w postaci całej serii sonetów i innych wierszy na temat zdrady miłosnej.
Wymieńmy tu już choćby sonet XII, I’ay tant souffert d’ennuis, de honte et de
misere... (Cierpiałem tyle kłopotu, wstydu i nędzy...) (DA á1577ñ 198–199), poprzedzający nowy sonet XIII oraz następujący po nim sonet XIV, Frisez vos blonds
cheveux, adoucissez vos yeux... (Zrób loki w swych włosach blond, ucukruj sobie
oczy...) (DA á1577ñ 199–200). Polski temat w tym kontekście znika prawie bez
śladu w topice zdrady miłosnej, w każdym razie już nie współdziała z polską satyrą.
Samą satyrę poprzedza w tym wydaniu dłuższy poemat Stanses, Ah Dieu!
faut-il partir... (DA á1577ñ 217–219). Co prawda, wymieniony incipit łączy ten
tekst dość nadobnie z początkiem satyry „Adieu Pologne, adieu...”, jednak Stanses
odnoszą się nie do wyjazdu w kierunku Polski, ale do pożegnania ukochanej przez
księcia Andegawenii (ustami poety) przed wyruszeniem do oblężenia fortecy La
Rochelle w 1572 roku 25. Trudno ocenić, czy w tym nieco paradoksalnym powiązaniu wyprawy do La Rochelle z wyprawą do Polski odbija się fakt historyczny:
po elekcji delegacja polska szukała księcia właśnie w obozie przed La Rochelle.
W wydaniu z 1577 r. vilanella Rozette pour un peu d’absance... (DA á1577ñ 219)
zostaje usytuowana po satyrze, co oznacza, że wątek zdrady miłosnej czy kryzysu
miłości z powodu oddalenia ukochanego pojawia się tu jako nieco odizolowany
i przez to przytłumiony.
Efekt ten znika w wydaniu z 1607 roku. Satyra Adieu à la Pologne odnalazła
się tu znowu w końcowych partiach zbioru Diverses Amours (DA 151–153). Jest
obecnie umiejscowiona pomiędzy dwoma nowymi sonetami: sonetem XLIII,
Clarice aux blonds cheveux... (DA 150; pierwodruk: 1607), oraz sonetem nienumerowanym Du portrait du Sieur de Vandes, Medecin Du Roy, Autheur des Flammes
Saintes... (DA 154; pierwodruk: 1607). Oba te sonety mówią o rozczarowaniach
w miłości: Clarice, kobieta adorowana w sonecie XLIII, niestety wyszła za mąż,
a pan de Vandes, lekarz królewski, obraził Amora wydaniem tomu wierszy religijnych, na co Amor dał mu ripostę niszcząc portret bohatera. Te nieciekawe przekomarzania się erotyczne w stylu neoanakreontycznym biorą w nawias satyrę i w ten
sposób wręcz unieszkodliwiają jej pierwotną polemiczność.
Z kolei sonet Liberté précieuse en mes vœux adres... otrzymuje numer XXII
(DA 77) i występuje w otoczeniu śpiewnej Ode na temat pięknego początku miłości potem zdradzonej (inc. „Cependant que l’honnesteté” áDA 74–76; pierwodruk:
1573ñ) i sonetu XXIII, w którym kochający stanowczo odmawia dalszego miłowania: „Je ne veux plus aimer un cerveau si volage [Nie chcę już dalej kochać tak
Polski, / Aby zobaczyć dzięki twojej łasce moją wolność zapewnioną]”. W  interesującym nas
kontekście nie ma znaczenia, kim jest adorowana w tym wierszu.
25
	O fakcie tym mówi dopiero podtytuł w Diverses Amours (DA 112).
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ulotnego mózgu]” (DA 78). Podobnie jak w wydaniu z r. 1577 wątek polski w sonecie Liberté précieuse en mes vœux adres... roztapia się w topice poezji miłosnej.
Podobny los spotyka vilanellę Rozette pour un peu d’absance... (DA 219–220;
pierwodruk: 1576). Znalazła ona nowe miejsce w rozdziale finalnym Diverses
Amours, noszącym tytuł Bergeries et Masquarades, między sielankowym żalem
(Complainte) pasterki, od której, niestety, odszedł kochanek (Cherchez, mes tristes
Yeux, cherchez de tous costez... áDA 215–216; pierwodruk: 1576ñ), a filuternym
sonetem VII na temat Floretki, która wypisała przysięgę miłości na lodzie, biorąc
wiatry na świadków (inc. „Bien-heureux le destin que de moy fut vainqueur”
áDA  221; pierwodruk: 1583ñ). Utwory te poprzedzają rozdział ostatni całego
zbioru Diverses Amours. Jest to żal Je suis las de lasser les hommes et les Dieux...
(Znudziło mnie nudzenie ludzi i bogów) (DA 222–224; pierwodruk: 1573) 26.
Nietrudno zreasumować wyniki naszych obserwacji. Po pierwsze, istnieje
więcej wierszy Desportes’a z polskimi wątkami, niż poloniści zdają się przypuszczać – jest ich 11, przy czym ich wartość krajoznawcza okazuje się mizerna. Po
drugie, znalazły się argumenty do zbudowania hipotezy, że satyra Adieu à la Pologne
mogła zawierać treści polityczne pochodzące od mecenasa poety. Po trzecie, istotne
było przedstawienie sposobów integrowania tematu polskiego z neopetrarkistowską
poezją miłosną. Jeden z nich polega na używaniu kolorytu polskiego w erotycznej
topice związanej z przeszkodami w miłości – polskie zimno kontrastujące z gorącem kochającego serca, polska „pustynność” jako alegoria melancholii i depresji,
a przede wszystkim wyjazd do dalekiej Polski traktowany jako próba dla miłości
lub jako powód zdrady. Drugim sposobem integracji wierszy z tematem polskim
jest podkreślenie ich wartości topicznej (kosztem zacierania śladów rzeczywistości
pozapoetyckiej) drogą ich odpowiedniego umiejscowienia wśród innych wierszy.
Jednocześnie chodzi poecie o to, aby zestawienie wierszy spowodowało utworzenie paradoksów lekkich, przyjemnych i łagodnych. Pozostaje otwarte pytanie,
w jakim stopniu także i inne przestrzenie geograficzne, w tym też „regiony” naśladowanego przez Desportes’a Orlanda szalonego Ariosta, mogły wchodzić u Francuza w skład topiki miłosnej.
Poeta, który spadł z konia. Jan Kochanowski
Tytuł rozdziału o Kochanowskim jest aluzją do ody XI, In equum, przedostatniego wiersza w Lyricorum libellus. Wieszcz czarnoleski oburza się tu, pisząc dość
rozwlekle i w groteskowym gniewie o koniu, który go zrzucił, kiedy poeta – zapewne pijany – jechał od miłych sąsiadów do domu. Groteskę tę widzę jako alegorię kondycji – po wypadku – byłego stronnika Walezego i poety politycznego;
i jest to według mnie klucz do interpretacji całego zbioru. W Lyricorum libellus,
co prawda, nie został przedrukowany utwór Gallo crocitanti, słynna w Polsce
polemiczna odpowiedź Kochanowskiego na satyrę francuskiego kolegi, ale niewątpliwie Polak nawiązał do niej implicite komponując zbiór ód. Analizując go,
trzeba w dodatku mieć na uwadze wojnę z Moskwą, o której wspomina się tu
ciągle, od pierwszej do ostatniej ody. Do problemów nie dających się obecnie
26
Dalej następują już tylko nekrologi napisane przez innych poetów w związku z niedawną
śmiercią Desportes’a.
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rozwiązać z powodu braku wydania krytycznego należy, z jednej strony, historia
każdego z dwunastu tekstów – bo trudno przypuścić, że starsze wiersze nie uległy
przeredagowaniu przed drukiem w Lyricorum libellus 27, a z drugiej strony rola
pierwotnych inspiratorów niektórych z tych wierszy.
Garść wątków historycznych
W tym miejscu warto przypomnieć parę wątków historycznych i literackich,
aby lepiej zrozumieć nie tyle Gallo crocitanti, ile całość Lyricorum libellus. Jak
wiadomo, miał Kochanowski długoletnie doświadczenie dworskie i polityczne
jako sekretarz królewski i niemałe także jako poeta na dworze Zygmunta Augusta,
pod opieką podkanclerzego Piotra Myszkowskiego. Kochanowski jest obecny na
warszawskim sejmie elekcyjnym w maju 1573, w czasie którego królem polskim
wybrany zostaje Henryk Walezy 28. Kiedy król elekt zwleka z przyjazdem, poeta
(może na zlecenie Zamoyskiego?) pisze odę Ad Henricum Valesium regem in
Galliis morantem (później oda I w Lyricorum libellus), w której uprasza króla
o rychłe wyruszenie do Polski. Faktyczne przybycie króla w lutym 1574 uświetnia
dwoma foricoeniami, które nie wejdą do tego zbioru:
100. IN AQUILAM
Augurii mater, volucrum regina vagarum,
Corde enata tuo quid spondent lilia? Spondent
Sarmatiam Henrico florentem rege futuram. [C 116]
[Ojcze przepowiedni, królu wędrujących ptaków! Co obiecują nam lilie z twojego serca
wyrosłe? Obiecują nam, że Polska pod rządami króla Henryka rozkwitnie.]
101. AD HENRáICUMñ VALESIUM REGEM CRACOVIAM VENIENTEM
Urbs effusa omnis dum te, rex magne, salutat,
Dum plebs, dum patres, dum tibi plaudet eques,
Spectaclo delectatus per inane volantes
Igneus auricomos Sol inhibebat equos;
Nox non passa moram puro se effudit Olympo,
Ut te mille oculis ipsa quoque aspiceret. [C 117]
[Gdy całe miasto wysypało się na twoje, wielki królu, powitanie, gdy lud, senat i rycerstwo
z okrzykami cię przyjmuje, to nawet słońce ogniste, ciesząc się tym widokiem, wstrzymało
w biegu złotogrzywe rumaki biegnące przez powietrzne przestworza, a noc, nie mogąc znieść
zwłoki, rozlała się wówczas na przezroczystym Olimpie, aby cię tysiącem oczu oglądać.]

Trudno przyjąć, że zarówno Desportes, jak i Kochanowski nie byli świadkami
koronacji Henryka w lutym 1574. Po ucieczce króla (18/19 VI 1574) dyskutowano na zjeździe stężyckim (12 V 1575) o tym, co dalej robić; do uczestników tego
zjazdu apeluje Kochanowski – chyba raczej w trybie fikcji poetyckiej – w odzie
In conventu Stesicensi (później oda III); do całego narodu kieruje odę Ad Concordiam (później oda IV) z wezwaniem o zgodę w trudnych czasach. Późną jesienią
K o r o l k o (op. cit., s. 180) podziela ten pogląd podając, że w rękopisie z Bibl. Krasińskich,
spalonym w r. 1944, przyszła oda I, In Henricum, miała odmienny tytuł, a w tekście inne zwroty.
Powołuje się przy tym na S. K o t a (Adieu à la Pologne. „Silva Rerum” 1930, z. 4/7, s. 19). Zob.
też G 84.
28
Zob. P e l c, op. cit., s. 101.
27
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1575 na podwarszawskich konwencjach i sejmach roztrząsa się najrozmaitsze
kandydatury – Iwana Groźnego, trzech Habsburgów (w tym cesarza Maksymiliana II), jednego Wazy, ale też Stefana Batorego, księcia siedmiogrodzkiego, a przez
to lennika sułtana tureckiego, rodem Węgra. Posłowie Henryka przypominają
o prawie ich pana do tronu polskiego. Kochanowski, dotychczasowy stronnik
Walezego, wypowiada się, ku zgorszeniu niektórych, za elekcją jednego z synów
najmocniejszych sąsiadów: bądź cara Iwana, bądź cesarza Maksymiliana 29. Odbija się to jakoś w odzie In conventu Varsaviensi (przyszłej odzie VI) . Pierwszą
elekcję wygrywa właśnie sam cesarz, a imię Kochanowskiego figuruje wśród
podpisów na akcie nominacji Maksymiliana na króla polskiego 30. Ale w atmosferze graniczącej z zamachem stanu dochodzi do drugiej elekcji; w jej wyniku 15 XII
1575 wygrywa ogromną większością głosów kandydatura Anny Jagiellonki i jej
przyszłego męża, Stefana Batorego, który wrychle stanie się jednym z najwybitniejszych królów polskich. Kochanowski zaś znowu postawił nie na tego kandydata. To tyle o „prehistorii” Lyricorum libellus.
Wiemy, że utwór został sporządzony z inicjatywy Zamoyskiego i że poeta
zareagował na tę inicjatywę dedykacją dla Mikołaja i Jana Firlejów, czym dał
wyraz niezależności od mecenasa.
Zamoyski – przedtem stronnik Walezego jak Kochanowski – postawił w 1575 r.
na tego kandydata: Stefana Batorego, i zmienił się szybko w najważniejszego po
królu męża stanu. W roku 1576 doszedł do urzędu podkanclerzego, w 1578 r. został
wielkim kanclerzem koronnym, a w 1581 r. dodatkowo – wielkim hetmanem koronnym. Odznaczał się wysoką kulturą humanistyczną, lubił sztuki i poezję i był
bogatym mecenasem. Do jego sukcesów zapewne należy to, że umiał po przyjacielsku pozyskać Kochanowskiego do swoich celów, chociaż ten po różnych
rozczarowaniach politycznych wolał żyć u siebie na wsi niż w stolicy. Nie wiadomo, czy Zamoyski wpłynął na napisanie kontrsatyry Gallo crocitanti oraz na jej
nieogłoszenie. Natomiast zlecił poecie uświetnienie uroczystości swoich zaślubin
z Krystyną Radziwiłłówną w 1578 roku. W trakcie tej uroczystości wystawiono
tragedię Odprawa posłów greckich oraz łacińskie oratorium Orpheus sarmaticus;
oba teksty zostały wydrukowane łącznie, z panegirycznymi zwrotami także pod
adresem króla Stefana Batorego 31. Ów zbiór zawierał też list poety do Zamoyskiego w sprawie jego tragedii, który funkcjonuje tu jako rodzaj komentarza do trudnego utworu, ale chyba również świadczy o próbie poczynionej przez Zamoyskiego, by przenieść prywatność do sfery publicznej. A jednak bardzo daleko jesteśmy
od tego, co nazwaliśmy kulturą uczuciową dworu Henryka Walezego i co odbijało się pewnym echem u jego poety nadwornego.
Co do inicjatywy kanclerza Zamoyskiego względem przyszłego Lyricorum
libellus – to pozostała ona niewątpliwie w ścisłym związku z wojną polsko-moskiewską z lat 1577–1582, szczególnie z wzięciem Połocka w 1579 r. pod wodzą
29
Zob. W. W e i n t r a u b, Polityka w poezji Kochanowskiego. W: Nowe studia o Janie Kochanowskim. Posł. T. U l e w i c z. Kraków 1991, s. 173. – P e l c, op. cit., s. 111 n.
30
Zob. P e l c, op. cit., s. 112.
31
Zob. obszerne omówienie spektaklu u P e l c a (op. cit., s. 118–123), a zapis bibliograficzny
łącznego druku obu tekstów (Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego [...]. Warszawa 1578)
znajdziemy na s. 642 (nr 16) i s. 643 (nr 23).
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Batorego 32, i miała cele medialne i propagandowe w rozumieniu doby humanizmu.
Nie chodziło przy tym tylko o czysty utylitaryzm publicystyczny, lecz także o podniesienie prestiżu króla i kanclerza przez sam fakt pozyskania tak cenionego poety.
Lyricorum libellus obejmuje nie wszystkie, ale chyba większość tekstów napisanych
przez Kochanowskiego w atmosferze politycznej pierwszego (po śmierci Zygmunta Augusta) i drugiego interregnum (po ucieczce Walezego). W niewielkim stopniu
zbiór ten spełnił przypuszczalne życzenia Zamoyskiego.
Satyra Gallo crocitanti, co prawda, nie weszła do Lyricorum libellus, ale implicite wpływała na niektóre jego treści, szczególnie na dość liczne ukryte docinki
pod adresem króla Henryka, o czym jeszcze będzie mowa. Przypomnijmy więc
parę wątków z tej satyry.
Tytuł wyśmiewa przede wszystkim autora Adieu à la Pologne, lecz domyślnie
także jego króla i wszystkich Galów jako próżne francuskie „koguty”, wyśmiewa
też niby niedołężnego, bo „skrzeczącego” poetę. Atrybuty takie jak „kogut”, a tym
bardziej „kapłon”, wiążą się również ze sferą seksualną, szczególnie w odniesieniu do króla, któremu zarzucano różne aberracje. Wiersz wyśmiewa też ogólnie
Galów jako „kapłony”, wiarołomnych chwalipiętów, niewiernych gości, perfidnych
morderców (noc św. Bartłomieja), zmarzlaków i tchórzów na wojnie i przyjaciół
tyranii. Za to Polacy są gościnni, zbyt skłonni do zaufania, dzielni i miłujący
wolność. Wiktor Weintraub ubolewał nad ekscesywną brutalnością tej satyry 33,
jak i utworu Francuza. Z przywołanej wymiany perfidii wynika nb. też, jak silne
uczucia narodowe mogły przejawiać się u poetów już w czasach humanizmu.
Zresztą, w odróżnieniu od Desportes’a, który swoją satyrę wcielił spokojnie do
Diverses Amours, Kochanowski nie ogłosił Gallo crocitanti. Ale w pewnym sensie zastąpił ten utwór satyrycznymi akcentami w Lyricorum libellus 34.
Lyricorum libellus
Lyricorum libellus obejmuje 12 liryków (lyrica) 35 różnych rozmiarów i różnych
gatunków (bynajmniej nie tylko ody w obecnym rozumieniu), a ich polityczne,
filozoficzne, erotyczne tematy wydają się arbitralnie pororzucane. Irytują ostre
kontrasty między sąsiadującymi ze sobą wierszami, nieoczekiwane wolty tematyczne. Wszystko to doprowadziło większość badaczy i komentatorów do przekonania, że Lyricorum libellus jest po prostu zbiorem kilku łacińskich wierszy. Do
wyjątków należy Zofia Głombiowska, która jako pierwsza poważnie i ze znajo	O detalach motywacji Zamoyskiego i jego zmagań z poetą zob. ibidem, s. 128–130.
Zob. W. W e i n t r a u b, Poetycki pojedynek z Desportes’em. W: Rzecz czarnoleska. Kraków
1977, s. 369: „Jeden to z najlepszych wierszy łacińskich, jakie wyszły spod jego pióra. Ale przy tym
wszystkim jest to płód zacietrzewionej Muzy”.
34
Poeta zostawił jeszcze inne teksty satyryczne o Walezym, w tym złośliwą bajkę De electione,
coronatione et fuga Galli – zob. J. K o c h a n o w s k i, Dzieła wszystkie. Wyd. Pomnikowe. T. 4,
cz. 2. Warszawa 1884 [1896], s. 672–674 (dostępne także na stronie: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/
tscript/show/id/1116.html#11401).
35
12 tekstów z tego zbioru będę nazywał wymiennie lirykami albo odami, świadom, że termin
„oda” w dzisiejszym rozumieniu nie odpowiada dokładnie ich bardzo rozmaitym cechom gatunkowym. Sam Kochanowski używa zresztą greckiej formy „oide” („carmen” po łacinie, a „pieśń” po
polsku), w tytule zaś słowa „lyricum”.
32
33
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mością rzeczy podeszła do problemu cyklicznej kompozycji „książeczki” (G 71–
90); do tej koncepcji powrócimy.
Przede wszystkim frapuje czytelnika kontrast panujący między lirykami politycznymi a erotycznymi (V, VII i IX) i „ogólnoludzkimi” (VIII, X i XI). Ale kontrast ten nie jest pozbawiony sensu, jeśli bliżej przyjrzymy się trzem silnym miejscom kompozycyjnym – początkowi, centrum i finałowi. Okazuje się wtedy, że
akurat na początku zbioru temat polityczno-panegiryczny (oda I, Ad Henricum
Valesium regem in Galliis morantem) s ą s i a d u j e z tematem filozoficzno-religijnym (oda II, In deos falsos), w arytmetycznym środku zbioru znajduje się temat
polityczny (oda VI, In conventu Varsaviensi) obok erotycznego (oda VII, Ad Lycen),
a w finale temat „ogólnoludzki” (oda XI, In equum) przylega do polityczno-panegirycznego (oda XII, De expugnatione Polottei). Jest to zapewne poszlaka istnienia
głębszego planu. Kolejną wskazówkę stanowi fakt, że panegiryczna oda I do Henryka utrzymana jest w tej samej strofie alcejskiej co oda XII na Batorego. Stwarza
to bowiem paradoksalną więź między odami pierwszą i ostatnią, co w końcu nadaje całości – w stylu puenty czy konceptu – czytelny sens, ale dopiero retrospektywnie, po zapoznaniu się ze wszystkimi tekstami. Reasumując, można powiedzieć, że
dotychczas wymienione cechy szczególne Lyricorum libellus – wolty tematyczne,
kontrasty, paradoksy, groteska w odzie XI, puenty (a w dodatku jeszcze i jawna
ironia) – wskazują na typowy dla niego manieryzm humanistyczny.
W następnych podrozdziałach zajmiemy się po kolei odami I–IV, potem odami V–X, a w końcu finalnymi: XI i XII, oraz ich więziami z centrum i z początkiem
cyklu.
O d y I – IV. B o g o w i e f a ł s z y w i i p r a w d z i w i
Lyricorum libellus zaczyna się od dedykacji godnej uwagi. Jej adresat to stary
kolega Kochanowskiego z okresu padewskiego, Mikołaj Firlej, którego ojciec, Jan
Firlej, wojewoda krakowski (i przywódca obozu protestanckiego w senacie) też tu
jest wymieniony; chyba nie bez kozery z tymi adresatami spotkamy się jeszcze raz
w środku utworu. Dedykacja orzeka, że lyrica tomu są „lituis obstrepentibus genita” – „powstałe przy dźwięku surm wojennych”, czyli w atmosferze wojny
z Moskwą o Inflanty (C 125).
Najbardziej frapuje jednak to, że podaje się te ody publiczności „non modo
utendum, / sed abutendum etiam [...]”, czyli „do użycia, a nawet nadużycia” (C 125).
Nie wiadomo, czy czytelnik z 1580 r. mógł od razu być świadom, że ma tu do czynienia z ironią. Ale nawet jeżeli tak zrozumiał dedykację, musiał go nurtować wybór
pierwszej ody, która odnosi się do 1573 roku. Jest to bowiem panegiryczna odezwa
skierowana do owoczesnego króla elekta Henryka, nawołująca do zaniechania
wahań i do ruszenia w drogę do nowego królestwa. Przedstawia mu się w żywych
kolorach entuzjazm narodu, świetność koronacji i moc berła, przed którym chylą
czoło waleczni Litwini, dzielny Polak i wszystkie inne ludy kraju między Bałtykiem
a Morzem Azowskim. Już na sam dźwięk jego królewskiego imienia Moskwa przestała straszyć groźbami, a drapieżni Tatarzy krymscy („Scythae [...] rapa ces”, C 120)
stali się oględniejsi. Nie jest to zresztą tylko zwrot panegirycznej retoryki, gdyż
napady tatarskie i wojny z Moskwą stanowiły najbardziej aktualne niebezpieczeństwo
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dla Rzeczpospolitej w latach siedemdziesiątych XVI wieku 36. Jesteśmy więc niby
daleko od wspomnianej wcześniej wymiany satyr między Desportes’em a Kochanowskim. Ale odnotujmy też pewien element poboczny, a mianowicie kilkakrotnie
występujący w tym tekście motyw konia – wrócimy do niego w późniejszym
podrozdziale, oczywiście w związku z odą XI.
Czytając odę I bez odniesienia do całego cyklu, nie możemy dostrzec w niej
nawet cienia ironii. Całkowicie poważna wydaje się też następna oda, II: In deos
falsos. Należy ona do grupy tekstów cyklu, które z pozoru nic nie mają wspólnego
z polityką, elekcją, wojnami i „zachciankami” satyrycznymi. Oda traktuje o mitologicznym, czyli religijnym universum antycznych Greków i Rzymian, o ich
wierze w boską moc Jupitera, Heraklesa, Wenery, Pallady Ateny, Marsa, Kastora
i Polluksa. Podkreśla zaś, że wszystkie te bóstwa odeszły do Orkusa i że tylko
prawdziwy stwórca świata i władca natury, który nie ma początku ani końca, zasługuje na nasze modlitwy. W finale oda przybiera nawet sama charakter bezpośredniego modlitewnego zwrotu do Boga:
At tu, magne parens orbis et arbiter
Naturae [...].
Tu placatus Amicis
Adversa omnia mollies. [C 127]
[Lecz Ty, wielki stwórco świata i władco przyrody [...]. Ty zaś przebłagany złagodzisz
wszelkie przeciwności swoim wybrańcom.]

Na pierwszy rzut oka wiersz ten zdaje się nie mieć żadnego związku z poprzednią odą. Tymczasem, znając z innych cyklów Kochanowskiego jego upodobanie do
manierystycznych wolt tematycznych – i przede wszystkim uwzględniając całość
„książeczki” – nie możemy się oprzeć podejrzeniu, że co najmniej tytuł In deos
falsos odnosi się jednak też do bohatera pierwszej ody; z grubsza uproszczając –
zaufaliśmy Henrykowi i uwierzyliśmy w fałszywego boga 37. Domysł, że nie chodziło tu chyba przede wszystkim o pobożne zwalczanie poganizmu poetyckiego,
lecz o efekt doraźniejszy, potwierdzają dalsze ody, gdzie Kochanowski już bez
ironii zwraca się do bogini zgody czy do „ojca bogów” o wsparcie dla zagrożonej
ojczyzny.
Do „ojca bogów” zwraca się poeta w następnej odzie, III: In conventu Stesicensi 38. Jest to wierszowany komentarz do zjazdu w Stężycy, na którym dyskutowano o podjęciu dalszych kroków po upływie okresu ultimatum nakazującego
Walezemu powrót do kraju. Najpóźniej w tym miejscu uświadamia sobie czytelnik,
że „książeczka” ma charakter retrospekcyjny i że sam ten fakt nadaje odzie I akcenty ironiczne. Oda III wspomina wyraźnie o „lekkomyślnym Walezym” („levis
Valesius”), którego „odjazd czy ucieczka” („abitus an fuga”) rozczarował naród.
Innymi słowy, jesteśmy tu już bliżej wcześniejszej wymiany satyr między Desportes’em a Kochanowskim. „Ojca bogów” prosi poeta o to, żeby król Henryk powrócił do Polski, a jeżeli to nie będzie możliwe – żeby kraj znalazł innego godnego
G ł o m b i o w s k a (G 74–75) odczytuje w odzie I jeszcze aluzję do konfliktu z Danią
i Szwecją („maris tyranni”).
37
G ł o m b i o w s k a (G 84) widzi w tej odzie „po prostu deklarację po stronie humanizmu
chrześcijańskiego [...]”.
38
	Oda ta jest zapisana strofą alcejską jak I, VI, X i XII.
36
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władcę. Jeśli chodzi o nowego monarchę, Kochanowski w odzie III oględnie
ostrzega zarówno przed szerzeniem strachu, jak i przed próbami przekupstwa przez
jakiegoś przyszłego uzurpatora władzy 39, i wzywa naród do determinacji militarnej
(„Capessite arma, et quod sit in rem / Vestram, animis agitate magnis [...] [Chwyćcie za oręż i z wielką odwagą wypełnijcie to, co do was należy á...ñ]”, C 128).
Finał ody wyraźnie stroni od jednoznaczności, ale można z niego wyczytać wypowiedź skłaniającą się do kandydatury Iwana Groźnego albo Maksymiliana II 40 –
żeby uniknąć niepewności związanej z wojną z Moskwą i Turcją:
An colla, victi quod faciunt, iugo
Ultro offeremus libera barbaro,
Saevi ante Mavortis cruenta
Arbitria anticipitemque ludum? [C 128]
[Czy dobrowolnie, jak to czynią zwyciężeni, oddamy wolne karki pod barbarzyńskie
jarzmo, zanim w wątpliwej wojnie srogi Mars wyda krwawy wyrok?]

Charakter polityczny i moralny, ale w bardziej ogólnej tonacji, ma także oda IV,
Ad concordiam. Jest to prośba do bogini zgody czy harmonii o pomoc w zażegnaniu waśni i kłótni w narodzie na rzecz walki przeciwko Turkom i Tatarom. Zastanawia przy tym brak wątku wojny z Moskwą, który skądinąd wydaje się przewodni w „książeczce”, i wyraźne – jednorazowe w tym zbiorze – odniesienie się do
Turków jako do wrogów. Odbija się tu echem zapewne strach szerzony przez Tatarów krymskich, którzy z poduszczenia Porty w końcu września 1575 horrendalnie spustoszyli Podole, aby wpłynąć – w konsekwencji drastycznie – na przebieg
polskiej elekcji 41. Ale wiersz obraca się w sferach ponad doraźną polityką, przy
czym antypogańska ironia ody II tu już odeszła w zapomnienie. Bogini zgody czy
harmonii przepędza zamiłowanie do wojny, jest „słodkim upominkiem miłości
bogów [...]” („dulce amoris / Coelitum pignus [...]”, C 128) w stosunkach między
małżonkami i w rodzinie, wyprowadziła ludzi z dzikich lasów, ucywilizowała ich
obyczaje, pomogła im zbudować piękne miasta i ustanowić święte prawa. Jest
zatem protektorką państw.
A n a k r e o n t y k i i p o l i t y k a. O d y V – X
Po analizowanych tu dwóch lirykach o charakterze publicznym przychodzi
kolej na odę V, Ad Nicolaum Firleum, która zarysowuje sytuację bardziej intymną, bo podmiot mówiący znajduje się już z zaprzyjaźnionym adresatem na wsi,
w miejscu odpoczynku. Pada zaproszenie do wina, do śpiewania pieśni miłosnych
i do odpoczynku od zgiełku polityki – jutro przyjdzie czas na przygotowanie do
wojny. A więc liryk ten ma wyraźne cechy anakreontyczne i na pewno też dostrzec
w nim można akcenty intymności przyjacielskiej. Nie wyklucza to jednak aluzji
	Tekst zaczyna się od przypomnienia Sieciechowa, dawnej siedziby „wygnańca Sieciecha”
(„profugae Secechi”). Sieciech był możnowładcą za czasów Władysława Hermana. Został skazany
na banicję za uzurpowanie sobie prawa do władzy.
40
G ł o m b i o w s k a (G 77) skłonna jest widzieć tu Habsburga.
41
Zob. W. W e i n t r a u b, Polityka w poezji Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530–1980. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984,
s. 27–29. Turkofobia nie jest jednak zbyt powszechna w Lyricorum libellus.
39
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politycznej. Mikołaj Firlej chwilowo należał, tak jak sam poeta, do przegranych
swojej epoki, gdyż obaj byli z początku stronnikami Henryka Walezego, a w końcu wybrali kandydaturę cesarza Maksymiliana II 42. Anakreontyczna nuta ody
stanowi jakby zaproszenie do odpoczynku od waśni politycznych, a może także
do zaniechania dalszych ambicji – na rzecz zgody w zagrożonym wojną państwie.
Ale nie dość na tym. Tytuł Ad Nicáolaumñ Firleum Ioannáisñ Paláatiniñ Cracáoviensisñ fáiliumñ. Ode V – zgodnie zresztą z dedykacją – zawiera też imię
i nazwisko ojca jego przyjaciela, Jana Firleja, zmarłego w r. 1574, przywódcy
obozu protestanckiego i marszałka senatu, jeszcze kilka lat wcześniej kandydata
na urząd interreksa. Jan Firlej był też jednym z mecenasów Kochanowskiego.
Następne dwie ody, polityczna (VI) i erotyczna (VII), znajdują się dokładnie
w środku Lyricorum libellus. Tytuł ody VI, In conventu Varsaviensi, nie wskazuje
jednoznacznie, czy chodzi o sejm konwokacyjny (październik/listopad 1575), czy
o sejm elekcyjny (grudzień 1575), czy też o poetycką syntezę obu. Utwór ten zaczyna poeta od deklaracji swej niekompetencji politycznej – jako „czciciel Muz i klaryjskiego Apollina” („Musarum et clarii cultor Apollinis”, C 131) nie ma on rozeznania, kto będzie lepszym królem Polski: cesarz czy Batory. Jest to chyba drobny
retusz prawdziwej roli poety w czasie trwania owych sejmów. O ukrytej w tej odzie
inwektywie skierowanej przeciwko Henrykowi, czyli o nowym, sekretnym nawiązaniu do polemiki z Desportes’em, będzie mowa w późniejszym podrozdziale.
W  sumie tekst ten stanowi chyba najpoważniejszy wiersz polityczny i moralny
„książeczki”. Apeluje do zgody narodowej między skłóconymi stronnictwami i grupami. Wyraża nadzieję, że nowy król doprowadzi do walki z korupcją u sędziów, że
skróci panowanie pieniądza i przepychu, że przywróci w państwie godność wyśmiewanej cnocie. Oczekuje się od nowego króla, iż będzie ambitny, odniesie zwycięstwa
nad wrogami i przepędzi Tatarów za Don. Wygląda na to, że te słowa nadziei zostały napisane z perspektywy kogoś, kto wie już o późniejszych sukcesach Batorego.
Przypomnijmy przy tej okazji, iż nie tylko różne wątki tematyczne, ale też strofa
alcejska – wspólna dla nich wszystkich – wiąże tę odę z odami I i XII.
Jak wcześniej już zasygnalizowano, istnieje rażący kontrast między polityczną odą VI a erotyczną odą VII. Poeta w odzie VII zwraca się z szyderstwem
i okrutnym wyrzutem do Liki, która w starości pragnie wrócić do swego dawnego
nieszczęsnego adoratora, Democharesa. Ten sam wątek z identycznym imieniem
kobiety znajdujemy u Horacjusza w Carmen IV, 13. Ale odizolowanie owej erotycznej ody od poprzedniej – politycznej – mogłoby przecież okazać się pozorne
i nabrać dodatkowo sarkastycznego sensu, gdy przyjmiemy, iż reprymenda skierowana do Liki stanowi aluzję do reprymendy pod adresem Henryka, o którym
wiemy, że na sejmie elekcyjnym z 1575 r. wymagał od swoich posłów, by potwierdzili jego prawo do tronu polskiego. Chociażby dwa słowa-klucze wskazują na
Francuza – lilie, do których porównuje się też twarz Liki, kiedy była młoda – oraz
fraza „Amor zbiegły z twojego obozu zwrócił się w inną stronę” („perfuga Amor
castra alio movent”, C 132). Lilie bowiem występują w herbie Francji, a polski
król rodem z Francji był uciekinierem. Ale istnieje tu możliwość jeszcze złośliwszej
	O meandrach wyznaniowych i politycznych M. Firleja, tego bliskiego przyjaciela poety,
informuje K. L e p s z y w haśle zawartym w Polskim słowniku biograficznym (t. 7. Kraków 1948–
1958, s. 12–14). Król Stefan zresztą dość wspaniałomyślnie sprzyjał swoim dawnym przeciwnikom.
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aluzji, bo u Horacjusza znajdujemy inny wiersz o podobnej tematyce, Carmen IV,
10, gdzie Rzymianin zwraca się do ulubieńca, Ligurinusa, przypominając mu, że
nie będzie już atrakcyjny, kiedy doczeka się brody i zmarszczek. Oda VII Kochanowskiego wskazuje w jednym szczególe właśnie na tę odę Horacjusza, obie bowiem są zapisane tą samą rzadką „piątą” strofą asklepiadejską 43. Można w tym
widzieć szczególnie finezyjną aluzję do skłonności seksualnych Francuza, które
wypominali mu liczni jego wrogowie 44. Ale nawet jeśli ta ostatnia aluzja wydaje
się zbyt delikatna, to w każdym razie docinek pod adresem Henryka istniejący
w odzie VII kolejny raz nas zwraca w stronę satyr.
Następne trzy ody, VIII–X, tworzą swoisty zespół. W jego centrum znalazła
się oda IX, Ad Venerem 45, która stanowi szczyt wśród zawartych w Lyricorum libellus erotyków i jako parafraza greckiej ody Safony jest niewątpliwie też najbardziej ambitnym utworem w tym zbiorze. Treścią ody są błagania skierowane do
Wenery o spełnienie wszystkich pragnień miłosnych proszącego. Pewnego rodzaju preludium do tego wiersza stanowi krótka oda VIII, Ad Andream Patricium. Jest
to żartobliwy, anakreontyczny zwrot do starszego przyjaciela z czasów studiów
w Padwie i dawniej wybitnego filologa klasycznego, Andrzeja Patrycego Nideckiego. Oda IX, Ad Venerem, może więc być odczytana jako aluzja przyjacielska do
dawnych wspólnych zainteresowań filologicznych. W  roku 1570 Nidecki zerwał
wszakże z tymi zajęciami, porzucił swoją dawną tolerancję ekumeniczną, przyjął
święcenia kapłańskie i wydał płomienne traktaty antyheretyckie. Ponadto stał się
sekretarzem Anny Jagiellonki, a później i Stefana Batorego, i działał jako jeden
z organizatorów ich elekcji. A jednak nie dostał beneficjum krakowskiego, o które
się starał 46. Oda pociesza go w tonie anakreontycznym i wzywa do zaniechania kariery i do powrotu do piękniejszych spraw w życiu człowieka oraz uczonego. Treść
ody Ad Venerem wydaje się bardzo wyraźnym potwierdzeniem tego apelu, zwłaszcza
w finale, w którym proszący błaga boginię o spełnienie wszelkich życzeń miłosnych.
Echem tego życzenia jest oda X, In villam Pramnicanam 47, która, zapisana
strofą alcejską, opiewa locus amoenus i sytuację zupełnego szczęścia. Jest to miejsce idealne, by wieść życie dalekie od przykrych obowiązków i, czego wolno się
tu domyślać, tworzyć i śpiewać erotyki w stylu ody IX, Ad Venerem:
Salve: laborum perfugium, parens
Tranquillitatis, pax animi, quies
Molestiarum, mater otii,
		
Hospitiumque novem sororum. [C 134]
[Witaj, ustronie pracy, przystani ciszy, uspokojenie duszy, odpoczynku po troskach, matko spokoju, gościno dziewięciu sióstr.]
Za rozpoznanie tego rozmiaru dziękuję panu M a r t i n o w i S t e i n r ü c k o w i.
Zasadności tych zarzutów zaprzecza J. B o u c h e r w pracy Société et mentalités autour de
Henri III (Paris 2007).
45
Zob. S a f o n a, wiersz o inc. „Ποικιλόθρον᾽ άθάνατ᾽ ᾽Αφρόδιτα” (w: Sappho. Griechisch
und deutsch. Hrsg. M. T r e u. Darmstadt 1984, s. 22–25).
46
Zob. L. H a j d u k i e w i c z, Nidecki Patrycy Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 22 (Wrocław 1977). Nieco inną wizję intencji – pod adresem Nideckiego – ukrytej w odzie IX
proponuje G ł o m b i o w s k a (G 80–82).
47
Prądnik Biały – wówczas rezydencja letnia nowego krakowskiego biskupa, Piotra Myszkowskiego.
43
44
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W anakreontyku tym są opisane historie miejsca i wymienione osoby z nim
związane: legendarny Krak, Samuel Maciejowski (wpływowy polityk za panowania Zygmunta Augusta i biskup krakowski) oraz jego następca, Piotr Myszkowski,
biskup krakowski od 1577 roku. Myszkowski był dawnym znajomym, protektorem
i mecenasem Nideckiego i Kochanowskiego. Pojawia się w zespole trzech ód jako
osoba, która doszła do tego wszystkiego, czego mógł sobie życzyć rozczarowany
Nidecki. Jednocześnie wybór strofy alcejskiej skrycie podnosi zawarty w tej odzie
pierwiastek panegiryczny pod adresem Myszkowskiego do rangi panegiryków na
cześć Henryka Walezego i Stefana Batorego. W rysie historycznym brak, oczywiście, wzmianki o obecności Walezego na błoniach prądnickich, gdzie witała go
w lutym 1574 szlachta.
Czy wszystkim tym odom prywatnym i anakreontycznym przydany jest w cyklu jakiś określony ogólniejszy sens? Głombiowska wysuwa bardzo ciekawą koncepcję dwu akcji w cyklu: „akcji wewnętrznej” – reakcji uczuciowych poety na
dramatyzm kolejnych wydarzeń z „dziejów w Koronie”, czyli na „akcję zewnętrzną” (G 85–88). „Akcja wewnętrzna” rozwija się od entuzjazmu po elekcji Henryka,
poprzez okres wyłączenia się na moment ze spraw politycznych i sceptycznego
wyczekiwania, aż do ponownego pojawienia się entuzjazmu w końcowej odzie na
cześć Batorego. „Ody »prywatne« uzupełniają obie te akcje i są im wyraźnie podporządkowane”. Autorka ciekawie porównuje te ody do chórów w Odprawie posłów
greckich i przypisuje im funkcję symbolizującą „upływ czasu między przedstawianymi w nich zdarzeniami” politycznymi „akcji zewnętrznej” (G 86).
Ta koncepcja nie pozostaje w sprzeczności z konstatacją, że z wyjątkiem parafrazy ody Safony żaden z erotycznych, przyjacielskich czy „ogólnoludzkich” tekstów
Kochanowskiego nie jest wolny od aluzji personalno-politycznych. Dwaj przyjaciele, do których zaadresowane były ody, mieli przeszłość prowalezjańską i nie
opowiadali się po stronie Batorego (chodzi tu o Firleja, Myszkowskiego i samego
poetę). Trzeci adresat, Nidecki, był jawnie niezadowolony ze swojej kariery i dochodów. Znamienne, że w cyklu brakuje wiersza do Zamoyskiego, człowieka
sukcesu z epoki Batorego. Wnioskujemy z tego, iż ody te sprzyjają raczej sceptykom.
Ale faktem jest, że wszystkie owe teksty pośrednio lub nawet zupełnie wprost poruszają takie kwestie, jak poprawa błędów, czynienie wyrzutów, wytchnienie, dystans
wobec doraźnych konfliktów politycznych, pożegnanie się z ambicjami. Bardzo
kusząco prezentuje się interpretacja Głombiowskiej: „blok ód »prywatnych« oznacza [...] czas wyczekiwania” (G 88). Natomiast nie ma dość miejsca w cyklu,
zgodnie z koncepcją autorki, na paradoksalność i kontrastowość ani na perfidię
ukrytych aluzji. Dotyczy to nie tylko jej komentarzy do ody II i do ody VII, In
Lycen, lecz też do ody XI (G 83–84), którą bliżej omówimy w następnym podrozdziale. Ta bowiem przedstawia się nie tylko jako prosta kontynuacja „anakreontycznego” zespołu ód VIII–X, ale też jako frapująca i groteskowa kulminacja całej
grupy wierszy „ogólnoludzkich” zawartych w „książeczce”.
F i n a ł (o d y XI–XII) i j e g o p o w i ą z a n i a z e ś r o d k i e m
i początkiem zbioru
Pierwszy człon finału Lyricorum libellus – oda XI – ma zdecydowanie charakter groteskowej sielanki. Pan jedzie konno, wracając do domu od sąsiadów,
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a koń go zrzuca (albo on sam z niego spada). Groteskowy efekt wywołuje także
przesada podszyta komizmem, z którą mamy do czynienia od początku tekstu.
Znajdujemy ją w wyrazach gniewu pod adresem nieszczęsnego konia („Seiani [...]
caballi / Progenies [...] [o potomku Sejanowej szkapy]”, C 134). Zwierzę to przynosi hańbę czworonogom, nie nadaje się do niczego – ani do wyścigów, ani do
cyrku, ani na bitwę. W końcu pan sprzedaje konia, by ten napędzał machinę w kopalni soli w Wieliczce. Przesadę widzimy też w przywoływaniu legendarnych
katastrof z końmi, których ofiary poeta o mały włos zobaczyłby w Hadesie: nieszczęsnych Hippolita i Glaukusa zmiażdżonych przez te zwierzęta, Faetona zrzuconego z wozu, ale również kalekiego Bellerofonta, którego zrzucił skrzydlaty
Pegaz. To wszystko łączy się w humorystyczny sposób z takimi prostymi mądrościami: „Kto bywa na koniu, bywa i pod koniem”; „Koń, któremu ufano, zrzucił
jeźdźca przez łeb”. Jawną przesadą jest też przypomnienie tysiąca niebezpieczeństw
czyhających na człowieka w złośliwej naturze:
Mille hominem casus circumstant, mille pericla,
Mille doli, totidem undique pestes,
Omnibus inque locis passim natura dolosi
Insevit mala semina leti,
Quae mortalis ubi pes institit, hostia saevo
Confestim nova sternitur Orco. [C 135]
[Tysiące przygód, tysiące niebezpieczeństw, tysiące zasadzek i tyle nieszczęść zewsząd
otacza człowieka i wszędzie, na każdym miejscu, natura zasiała złe nasiona podstępnej śmierci; a jak tylko noga ludzka na nie nastąpi, zawsze nowa ofiara odchodzi do okrutnego Hadesu.]

Przesadne są wreszcie modlitewne wyrazy wdzięczności dla nimfy, która
uratowała poetę od śmierci. Różne niuanse mieszają się w tej wszędzie występującej przesadzie: pierwiastek szczerego gniewu, moment komizmu i mocna dawka ironii oraz autoironii (razem z tym wszystkim oda ta stanowi najsilniejszy sygnał
ironii w Lyricorum libellus).
Odę tę można czytać na kilku różnych poziomach: na dosłownym (bo kto wykluczy np. prawdziwy wypadek jeździecki pana Jana?) i na niejednym poziomie
przenośnym 48. Koń w koncepcji Platona stanowi obraz sił emocjonalnych, którym
człowiek potrafi dać się unieść; w kontekście ody – i całego cyklu – poeta dał się
nie tylko unieść, ale nawet dał się „zrzucić” nierozsądnym pasjom politycznym.
Koń jest skojarzony także ze skrzydlatym Pegazem, który zrzucił swego jeźdźca
Bellerofonta – lecz pośrednio, poprzez asocjację z „koniem poetów”, obrazuje tu
też (chwilową) klęskę poety politycznego. A wreszcie koń w jakiś ukryty sposób,
nie dający się dokładnie ująć w kategoriach obrazu, alegorii, symbolu, aluzji, niewątpliwie nawiązuje również do postaci Henryka Walezego. Nie wynika to tylko
z samego tekstu ody XI, ale też z jej sekretnych więzi z odą I, In Henricum, z którą
ma wspólną strofę alcejską. W odzie I, jakby ostentacyjnie, trzykrotnie mówi się
o koniach:
Quis casus obstat [...]?
[. . . . . . . . . . .]
Sarmaticis videare campis
48
G ł o m b i o w s k a (G 84) ogranicza się do literalnego rozumienia tej ody; jedynie w nimfie
widzi aluzję do jakiejś dziewczyny. Jako wzór podaje Horacjusza II 13 i III 8.
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Equo feroci conspicuus vehi,
[. . . . . . . . . . . . . . . . .]
Argenteum acri calcar equo admove et
Perterrefactis impiger hostibus
Vulcaniis offer te in armis
Fulmineo metuendus ense.
Servent mihi illum fata precor diem,
Cum te subactis hostibus et maris
Ultum tyrannos vadere albis
Conspicuum videam quadrigis: [C 125–126]
[Co to za przyczyna á...ñ? Pokazać się na dzielnym rumaku na sarmackich równinach
á...ñ. Złota korona drogimi jaśniejąca kamieniami już dawno na twą skroń tęsknie czeka, a berło doskonałej roboty pragnie dotknięcia twojej prawicy; á...ñ. Oby mi losy pozwoliły dożyć
tego dnia, kiedy będę cię oglądać po rozgromieniu nieprzyjaciół i pomszczeniu władców morza
jadącego w całym majestacie na rydwanie zaprzężonym w białe rumaki.]

Nietrudno zatem dojść do wniosku, że wspaniałym rumakom Henryka z ody I
odpowiada w odzie XI „hańba czworonogich”, niegodziwa szkapa, której odbierze
się „phalerae et sella [...] herilis” (C 135), zdobienia końskie i siodło pańskie,
a narzuci się jarzmo robocze. Celowość tych skojarzeń potwierdza pośrednio fakt,
że w następnej i ostatniej odzie: XII, De expugnatione Polottei, bohater pozytywny,
czyli Stefan Batory, w odróżnieniu od Walezego ani razu nie jest pokazany na albo
przy koniu – natomiast koń w tej odzie pojawia się już tylko jako środek panicznej
ucieczki „Mavortis [...] Moschi”, Marsa moskiewskiego 49, który przestraszył się
siły Batorego i jego walecznych wojowników. Dotykamy tu znowu sfery wcześniej
omawianych satyr Desportes’a i Kochanowskiego.
Finalna oda XII jest zarówno poetyckim opisem bitwy o Połock, jak i panegirykiem ku czci Stefana Batorego. Nie miejsce tu na omówienie ogromnych zalet
batalistyki lirycznej Mistrza Czarnoleskiego ani też na porównanie „naszego” łacińskiego tekstu z tekstem odrębnego wydania tej samej ody w 1580 r. czy z polską
odą O wzięciu Połocka (1580), która w Księgach wtórych występuje jako Pieśń 13.
W interesującym nas kontekście ważne są natomiast nawiązania do ody VI oraz
do ody I, na które skieruje nas wspólny format strofy alcejskiej, ale też tradycja
przewidująca szczególną więź między końcem, środkiem a początkiem cyklu.
Zacznijmy od ody VI, która w moralizatorskiej diatrybie przeciwko negatywnym
cechom i obyczajom narodu zdaje się nawiązywać do pewnych wątków antypolskiej
satyry Desportes’a, szczególnie w wystąpieniu przeciwko pijaństwu oraz w dowartościowaniu tradycyjnej polskiej prostoty domowej, którą Francuz nader mocno
piętnował:
Deturbata suo restituat loco
Et priscum revocet sedulus ordinem,
Bacchanti iniciat frena licentiae, et
Iustis vim fieri vetet.
Sumptus immodicos et Sybariticam
Tollat lautitiam; ne pudeat domi
Natis vesci epulis, et vice purpurae
Lana fulgere patria.

49
Nie udało mi się dojść, którego z moskiewskich dowódców Kochanowski mógł mieć na
myśli (Borysa Szeina?).
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Regnanti idem adimat sceptra pecuniae,
Ut patrona parum firma nocentium
Nequiquam loculis personet aureis
Aequis iudicum in auribus. [C 131]
[Niech przywróci do dawnego stanu to, co uległo zniszczeniu, i cierpliwie wskrzesza stary
porządek; niech nałoży wędzidło wyuzdanej swawoli i niech nie pozwoli, aby sprawiedliwi
cierpieli ucisk. Niech wykorzeni nadmierne wydatki i sybarycką wytworność. Niech się nikt nie
wstydzi zjadać w domu z dziećmi posiłki i, zamiast w szkarłat, ubierać się w rodzime płótno.
Niech rozpanoszony pieniądz utraci panowanie, ażeby nie dawał zbytniej ochrony winnym i na
próżno przemawiał ze szkatuły napełnionej złotem do sprawiedliwych uszu sędziów.]

W potępieniu konkretnych wad w życiu społecznym Rzeczypospolitej ten
wiersz moralizatorski idzie czasami nawet dalej niż satyra Francuza, gdyż autor
zna swój temat od wewnątrz. To nawiązanie do Desportes’a, aczkolwiek niezbyt
wyeksponowane, wraz z ostrym docinkiem pod adresem niecnotliwego Henryka,
o którym jest mowa w dalszej części, świadczy o powrocie do atmosfery satyr.
Docinek ten odnaleźć możemy w charakterystyce upragnionego nowego króla,
który pozwoli zhańbionej cnocie wyjść z kryjówki:
Hoc rege illuvie et sordibus obsita
Proferre e latebris incipiat pedem
Virtus inque dies cultior aureum
Solem respicere audeat. [C 131]
[Niech za tego króla cnota, dotąd przytłumiona brudem i poniżeniem, zacznie wychylać
się z kryjówki i z dnia na dzień doznając coraz większej czci, niech ośmieli się spojrzeć na
złote słońce.]

Oda XII nawiązuje do wątku idealnych przymiotów nowego króla polskiego.
Tworzy to okazję dla dwu nowych zjadliwych wypadów przeciwko Henrykowi.
Jeden z nich jest zawarty w tym, co według poety nie należy do charakteru i obyczajów Batorego:
Non ille fructus hos diadematis
Esse arbitratur, si Assyriis fluat
Perfusus unguentis, toroque
		
Molle latus Tyrio reponat.
Aut transmarinis si edita collibus
Potet suavis munera Liberi,
Coenisque amicus nec recentem,
		
Nec videat Phaëtonta serum. [C 136]
[Nie sądzi on, że koronowanym przysługuje prawo, aby oblewać się asyryjskimi
olejkami i gnuśnie spoczywać na tyryjskim wezgłowiu, lub spijać dary miłego Bachusa
zrodzone na zamorskich wzgórzach, czy oddając się biesiadom, nie widzieć ani wschodzącego, ani zachodzącego słońca.]

Drugi docinek wydaje się bardziej bezpośredni, ale nie mniej zabójczy. W szóstej strofie ody I powiedział był poeta o Walezym:
Ad nomen, o rex magne, tuum ferox
Moschus tumentes deposuit minas,
Scytaeque desuescunt rapaces
Podoliis equitare campis. [C 126]
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[Na dźwięk samego tylko twojego imienia, wielki królu, wyniosła Moskwa zaniechała
swoich dumnych gróźb, a drapieżni Tatarzy przestali srożyć się na podolskich stepach.]

Natomiast opis faktycznego polskiego zwycięstwa nad Moskwą w odzie XII
wykazuje, że imię „wielkiego króla” Henryka było tylko pustym dźwiękiem.
Trochę ukryty, ale ciekawy kontrast łączący ody XII i I wiąże się z różnym
w nich umiejscowieniem zwrotu do Tradycji. W odzie I ustęp ten znalazł się na
końcu, w postaci dość krótkiej obietnicy na przyszłość, jakby ujrzenia na moment
„tryumfu oręża polskiego”:
Tum me nec Orpheus, nec fidicen Linus
Vincat canendo, saxa licet lyra
Uterque dicatur canora
Et rigidas agitasse quercus. [C 126]
[Wtedy ani Orfeusz, ani Linus lutnista nie przewyższy mnie w pieśni, chociaż obaj, jak
powiadają, poruszali dźwięczną lirą skały i twarde dęby.]

W odzie XII zaś zarówno początek, jak i koniec zawierają zwrot do Tradycji,
czyli do Muz, i są to wyraźne próby realizacji obietnicy poetyckiej danej w finalnej
części ody I. Początek brzmi:
Solers canendi, Melpomene, deum
Propago, cuius muneris est viros
Virtute praestantesque factis
		
Pierio celebrare cantu.
Resume plectrum cum fide eburneum,
Regemque capto ex hoste Polotteo,
Salvas reducentem cohortes
		
Castaliis adhibe choreis,
Regem, faventes quem tibi, Sarmata,
Divi annuerunt fataque prospera,
Artes relaturum priores
		
Et vetera imperii trophaea. [C 135–136]
[Melpomeno, córko bogów, pieśni mistrzyni! Ty, której powinnością jest sławić pieryjską
pieśnią mężów odznaczających się cnotą i znakomitymi czynami, weź lutnię ze słoniowej
kości o złotych strunach i króla, wracającego z niepokonanymi hufcami po wzięciu na nieprzyjacielu Połocka, przyjmij do kastalijskiego orszaku, króla, którego ci, Sarmato, dali łaskawi
bogowie i pomyślne losy, przywracającego dawne umiejętności i wcześniejsze tryumfy.]

Jest to apel do Melpomeny o przyjęcie zwycięskiego króla Stefana do swych
kastalijskich chórów, czyli mamy tu do czynienia z sytuacją przemienienia króla
w istotę z wyższego świata. Odpowiada temu gestowi wciągnięcie Muzy do żywej
i gorącej narracji o akcji batalistycznej w końcowej części ody:
At tu nec ignes accelerantibus
Lymphis repulsos, nec nova identidem
Incendia altas per domorum,
		
Musa, trabes retice excitata.
Nec qui ardor aut vis aggredientium
Muros tuentumve exstiterit, sile,
Nec nocte sera vix diremptas,
		
Marte animos acuente, pugnas.
Dic machinarum horrenda tonitrua
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Et tela saevi fulminis aemula.
Versura structuras Cyclopum,
		
Et solidas adamante turres.
Dic bis novenas per hiemes truci
Tandem receptum ex hoste Polotteum
Virtute opem iuxta decorum et
		
Magnanimi auspiciis Bathorrhei. [C 137–138]
[A ty, Muzo, nie przemilcz pożarów pospiesznie gaszonych wodą ani raz po raz nowych
płomieni ogarniających wysokie szczyty domów. Nie pomiń też milczeniem zapału i natarczywości tak wdzierających się na mury, jak i broniących się, ani walk wzniecanych przez Marsa
i ledwie późną nocą przerwanych. Wspomnij przerażający grzmot armat i pociski straszne jak
piorun, które mogłyby w gruzy zamienić mury cyklopów i baszty twardsze niż diament. Opowiedz, jak po osiemnastu latach przy pomocy nieba oraz dzięki męstwu i dzielności wielkodusznego Batorego nareszcie odebrano Połock zaciętemu wrogowi.]

I dopiero po takim batalistycznym „zmobilizowaniu” Muzy następuje panegiryczna inkantacja samego poety, który poprzez nią jakby przekształca finał ody
i cyklu w początek aktu poetyckiego:
Hunc nos et armis insuperabilem,
Et pace summis principibus parem,
Hunc et fide arguta et canamus
		 Voce sono fide audiente. [C 138]
[Jego zatem niezwyciężonego na wojnie, w pokoju zaś równego największym monarchom,
sławmy i na dźwięcznej lutni, i w pieśni zgodnej z dźwiękiem lutni.]

Niezależnie od kwestii jakości estetycznej tych ustępów należy uznać, że
poeta dotrzymuje obietnicy danej w końcowej części ody I: widząc zwycięstwo
polskiego oręża, mocno „wprawia w ruch” swoją Muzę, jakby wciągając ją na
przestrzeni czterech strof do wojennej akcji, zanim zaprosi do wsłuchania się
w dźwięki lutni i pieśni uświetniające Batorego. I to wszystko w kontraście z królem Henrykiem, który niczego nie zdziałał.
Wnioski
Każdy z wierszy zawartych w Lyricorum libellus ma charakter całkowicie
samodzielny, każdy da się przeczytać i zrozumieć sam w sobie i dla siebie. Jednakże zrozumienie może się zmienić dzięki związkom z innymi utworami cyklu.
Dobitnym tego przykładem jest oda II, w której, jeśli przeczytamy ją w kontekście
całości Lyricorum libellus, odnajdujemy odniesienie do ody I. Wyrafinowanie tej
relacji ulega jednak wręcz zniszczeniu, kiedy tłumaczymy sobie jej sens prostym
sformułowaniem „uwierzyliśmy w Henryka jak w fałszywego boga”. Podobnie
rzecz się ma z motywem konia w odzie XI, który aluzyjnie rujnuje wspaniałe rumaki Henryka z ody I – a także z większością innych powiązań między odami,
które rozpoznajemy i chcielibyśmy parafrazować. Z odpowiednim zastrzeżeniem
trzeba więc rozumieć następującą próbę streszczenia najważniejszych aspektów
omawianego cyklu. Do nich należy motyw przewodni wojny moskiewskiej, która,
wbrew ocenie Weintrauba, odgrywa w tym cyklu daleko większą rolę niż wojna
z Turkami i stanowi jedno z istotniejszych jego spoiw. Centralne znaczenie ma
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apelowanie o zgodę w obliczu niebezpieczeństwa wojny w odzie IV. W tej odzie
mamy też do czynienia z bezpośrednim, nieprzenośnym połączeniem sfery politycznej ze sferą prywatną, rodzinną i „ogólnoludzką”. Połączenie takie dochodzi do
głosu w innych odach jako ukryta aluzja polityczna w wierszach o charakterze
anakreontycznym. Ważną funkcję dla reszty liryków „ogólnoludzkich” spełnia oda V,
Ad Firleum. Wnosi ona wątek pieśni erotycznych śpiewanych dla wytchnienia
w wiejskim ustroniu przy winie. W cyklu jako quasi-przykłady takich pieśni występują ody VII (zarazem jest to docinek pod adresem Henryka) i IX. Wcielenie
tych erotyków do cyklu politycznego możemy zresztą odczytać jako reakcję Kochanowskiego na petrarkizm włoski, w którym wątki erotyczne czasami mieszają
się z tematami politycznymi. Równocześnie zaś oda V wywołuje sytuację chwilowego zdystansowania się od zgiełku politycznego. Wątek ten powtarza się w niektórych innych odach anakreontycznych cyklu, w odzie VIII do Nideckiego,
w odzie X do Myszkowskiego i wreszcie w groteskowej odzie XI „do konia” –
znany nam wypadek jeździecki poety miał przecież miejsce w jego drodze powrotnej z domu dobrych przyjaciół, gdzie ponoć panowała pikantna atmosfera anakreontyczna.
Sam ten wypadek wywołuje kilka puent w kontekście cyklu. Po pierwsze,
kłopotliwe nieszczęście poety kontrastuje nader efektownie z sukcesem militarnym
monarchy Stefana w odzie XII. Po drugie, stawia wcześniejsze dzieła poety politycznego, którym bywał Kochanowski, w świetle autoironii – i powoduje tworzenie się dodatkowych ukrytych docinków satyrycznych pod adresem Henryka.
Głombiowska na pewno ma rację mówiąc o zasadzie chronologii w tym cyklu
(G 85), chronologia ta jednak nie jest czytelnikowi od razu dana, ale rozwija się
drogą wolt tematycznych, paradoksów i frapujących efektów przekodowań. Po
trzecie zaś – i jest to kolejna wolta – motyw wypadku jeździeckiego zostaje w końcu zaprzeczony. Kompozycja cyklu bowiem okazuje się wcale nie przypadkowa.
Autor cyklu cały czas utrzymuje się w siodle przy najśmielszej nawet wolcie.
Natomiast co się tyczy sprzężenia zwrotnego między odą XII a odą I, to ma ono
nader jasny sens: wszystko to, czego daremnie spodziewaliśmy się od króla Henryka, otrzymujemy obecnie z lichwą od Stefana Batorego. A fakt, że nawet ostatnia
oda Lyricorum libellus zawiera jeszcze jedno polemiczne sformułowanie skierowane przeciwko Walezemu, wskazuje na to, że Lyricorum libellus zastępuje Gallo crocitanti i stanowi kolejną odpowiedź dla Desportes’a, tym razem nie w postaci brutalnej poetyckiej kontrofensywy, ale w formie wielopiętrowego cyklu liryków,
z puentami jadowitymi nie wprost i lekkimi jak piórko.
Prawdopodobnie poeci nic nie wiedzieli o tym, że obaj pracowali nad swoimi
dziełami w tym samym czasie – jeden w języku francuskim, w stylu neopetrarkistowskim, gdzie w końcu każda aluzja polityczna czy nawet personalna tonie
w topice miłosnej i gdzie każdy kontrast i każdy paradoks przybiera charakter
kunsztowny, gładki i przyjemny; a drugi po łacinie, w stylu manieryzmu humanistycznego, gdzie dowcip docinków politycznych i porządek myślenia, poetyzowania i komponowania wyłania się stopniowo ze sprzeczności, ostrych kontrastów,
paradoksów oraz wolt tematycznych.
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FRENCH AND POLISH INVECTIVES, LAMENTS, AND SONGS.
ON Philippe Desportes’ EROTICS
AND JAN KOCHANOWSKI’S “LYRICORUM LIBELLUS”
Philippe Desportes, court poet of the Polish and French King Henri Valois, wrote, apart from
Adieu à la Pologne, ten other poems that contained a Polish thread, placing all of them in his erotic
cycles. In the course of numerous changes done to the editions from 1576–1607, the extrapoetic
content is blurred. The Polish theme is thus more and more melted into mere love topoi (Polish cold
vs. flame of love; Polish “wilderness” – allegory of melancholy – vs. emotional liveliness; far Poland
becomes a reason for the end of love), and helps to produce fine and pleasant paradoxes in the poet’s
neo-Petrarchan style.
On the contrary, Jan Kochanowski in his Lyricorum libellus reaches for strong paradoxes in the
spirit of Horatian mannerism. Setting praise for the new Polish king Stephen Báthory at the background, he amasses oblique side swipes at Henri Valois, whom he formerly supported. Humbly
posing himself as a poet who fell down from a horse (ode XI), Kochanowski cunningly shows through
the cycle that he remains in the saddle at every volte.
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„CZY SIE KRYĆ W PUSTYM LESIE?”
O PRZEKŁADZIE I INTERPRETACJI MITU O AKTEONIE
W UJĘCIU ANDRZEJA ZBYLITOWSKIEGO

W niespokojnym 1588 roku, gdy w Europie buntował się katolicki Paryż,
a Wielka Armada została rozbita, tracąc morskie panowanie na rzecz Anglii, w Polsce, nie bez przeszkód, koronowano nowego władcę – Zygmunta III Wazę. Drogę
do tronu otworzył mu Jan Zamoyski, pokonawszy pod Byczyną wojska Maksymiliana III Habsburga. Jednym z tych, którzy zasłużyli na wdzięczność króla, był
starosta szydłowiecki – Balcer Stanisławski (za dzielność król podziękował mu
godnością nadwornego kuchmistrza). Prawdopodobnie w tym samym roku wyszedł
w Krakowie Akteon – skromny, kilkukartkowy druk autorstwa Andrzeja Zbylitowskiego. Tytułu tylko domyślamy się, bo w unikacie nie zachowała się pierwsza
karta (w żywej paginie powtarza się „Actaeon”) 1. Całość została zadedykowana
kuchmistrzowi nadwornemu Balcerowi Stanisławskiemu 2.
Historia Akteona cieszyła się przez wieki niemałą popularnością. Niewątpliwie
wpływała na to, poza interesującą fabułą, nośna struktura mitu, która potrafiła
udźwignąć różne jego interpretacje. Akteon (Aktajon, Actaeon) był synem Autonoe
(córki Kadmosa) i Aristajosa (syna Apollona i nimfy Kyrene). Chłopca wychował
centaur Chejron, który nauczył go również myślistwa. Według najbardziej popularnej wersji tej opowieści Akteon został ukarany przez Artemidę, którą łowca
zobaczył, gdy kąpała się nago w źródle. Rozgniewana bogini przemieniła go
w jelenia, którego ścigały, a następnie pożarły jego własne psy.
Dzieje Akteona opisali Hezjod (Teogonia áNarodziny bogówñ), Eurypides
(Bachantki), a po nich m.in. Diodorus Siculus (Biblioteka historyczna), Pauzaniasz
1
Druk jest przechowywany w Bibl. Kórnickiej PAN, sygn. Cim.Qu.2719, Mf 2512, Mf 546,
Mf 3674. Do tekstu A. Z b y l i t o w s k i e g o odsyłam skrótem Z. Ponadto w artykule pojawiają
się skróty: K = J. K r z y ż a n o w s k i, Romans polski wieku XVI. Warszawa 1962. – S = A. S a ms o n o w i c z, Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów. Warszawa 2011. – M. T h i é b a u x, The
Mediaeval Chase. „Speculum” t. 42 (1967), nr 2. – W = L. P. W i l k i n s o n, Ovid Recalled. Bristol
2005 (reprint wyd. z 1955). – WS = M. W i c h o w a, Staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź 2008. Liczby po skrótach oznaczają stronice, jedynie w przypadku dzieła Zbylitowskiego – wersy.
2
Tekst wydał K. M ł y n a r z (Uwagi na marginesie dwóch unikatów Andrzeja Zbylitowskiego. „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” z. 8 á1963ñ).
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(Wędrówki po Helladzie), Hyginus (Fabulae), Apollodorus (Bibliotheca), Nonnus
Panopolitanus (Dionysiaca) czy Fulgencjusz (Mythologiarum libri III) 3.
Literatura, z której czerpać można było wersje tej opowieści, była zatem całkiem pokaźna. Nie ma jednak wątpliwości, że główne źródło wiedzy dla twórców
XVI-wiecznych, w tym i dla Zbylitowskiego, stanowiły Metamorfozy Owidiusza.
Dodać trzeba, iż mit o Akteonie chętnie wykorzystywany był także w sztukach
plastycznych. Z czasów antycznych zachowało się nieco ponad 20 malowideł
wazowych (w większości z V w. p.n.e.), których temat stanowi śmierć myśliwego.
Równie wiekowe są: metopa ze świątyni w Selinuncie czy relief na sarkofagu
w Salonikach 4. Spośród dzieł nowożytnych do najbardziej interesujących należą
obrazy: Artemida i Akteon (1530) Lucasa Cranacha starszego, Akteon i Artemida
(jeden z pierwszych obrazów o tematyce klasycznej – 2 poł. XV w.) Domenica
Veneziana, Artemida i Akteon (1558) oraz Ukaranie Akteona / Śmierć Akteona
(1570) Tycjana, Akteon i Artemida (ok. 1565) Paola Veronesego i Artemida z Akteonem (1591) Jana Breughla starszego 5, Diana i Akteon (1595) Josepha Heintza
starszego. Temat podjęli także Parmigianino i Rembrandt van Rijn. Wspomnieć
trzeba, że z biegiem czasu scena kąpieli Diany zyskała jednoznaczny erotycznie,
choć zróżnicowany, charakter w pracach malarzy XVI- i XVII-wiecznych 6.
Owidiusz to autor, którego sława przetrwała od starożytności. Początkowo
dzieła Nazona były cytowane przez średniowiecznych gramatyków, stopniowo
przenikając do twórczości poetów (W 371). Właściwa aetas Ovidiana 7 rozpoczęła się jednak około XI wieku, a popularność poety wzrosła znacząco w stuleciach
XII i XIII 8. Od wieku XV coraz liczniej pojawiały się także entuzjastyczne opinie
o autorze wyrażane przez najwybitniejsze umysły i pióra epoki 9. Nie zmienia to
faktu, że Owidiusz najchętniej czytany i komentowany był w średniowieczu, przede
wszystkim dlatego, iż jego poezja wkroczyła do szkół. Przypisywano jej wartości
umoralniające i wychowawcze, masowo też powstawały rozmaite wstępy (accessus),
zawierające biografię i komentarze 10. Do najbardziej znanych opracowań zaliczają
się te Arnulfa z Orleanu (Allegoriae super Ovidii „Metamorphosin” áXII w.ñ), Jana
z Garlandii (Integumenta super Ovidii „Metamorphosin” áok. 1234ñ), Giovanniego dei Bonsignori (Allegorie e esposizioni delle „Metamorfosi” áok. 1375–1377ñ)
Zob. P. G r i m a l, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk. J. Łanowski. Przeł.
M. B r o n a r s k a [i in.]. Wrocław 1987, s. v. Aktajon, s. 21.
4
Zob. Akteon. Hasło w: V. Z a m a r o v s k ý, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł.
J. I l l g, L. S p y r k a, J. W a n i a. Wyd. 2. Katowice 2006, s. 45.
5
Zob. ibidem.
6
Zob. K. Z i m e k, „A toż tobie cielesność!” Interpretacja mitu Akteona w wierszu „Nagroda wszeteczności” Hieronima Morsztyna. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red. nauk. R. Krzywy. Warszawa 2008, s. 66. Badaczka wskazuje dzieła Lucasa Cranacha
starszego, Parmigianina, Tycjana, Josepha Heintza starszego, Paola Veronesego, Giuseppe Cesariego,
Francesca Albaniego, Paula Rubensa i Rembrandta.
7
Sformułowanie L. Traubego (zob. W 376).
8
Zob. R. H. C o o n, The Vogue of Ovid since the Renaissance. „The Classical Journal” t. 25
(1930), nr 4, s. 280.
9
Opinie takie wygłaszali m.in. D. Calderinus, R. Regius, A. Manutius, A. Asculanus, J. Micyllus, J. Scaliger, J. Passerat, o czym pisze C o o n (ibidem, s. 280–283).
10
Zob. S. S t a b r y ł a, wstęp w: O w i d i u s z, Metamorfozy. T. 1. Przeł. A. K a m i e ń s k a.
Oprac. S. S t a b r y ł a. Wyd. 2, zmien. Wrocław 2004, s. CXX. BN II 76.
3
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i anonimowy tekst Ovide moralisé (pierwsza połowa XIV w.) 11. W końcu zaczęto
tłumaczyć dzieło Nazona na języki rodzime: niemiecki przekład Metamorfoz pióra Albrechta von Halberstadta powstał już na początku XIII wieku. Pierre Bersuire
(Bercheure, Berçoir, Berchoire, Berchorius lub Bercorius) w połowie XIV stulecia
napisał parafrazę poematu, przetłumaczoną później na angielski przez Williama
Caxtona, w XVI wieku Francuzi, Anglicy i Niemcy (drugi raz) mają przekład
kompletnego dzieła Nazona 12.
Nieustannym przeróbkom podlegają również zaczerpnięte z Metamorfoz opowiadania mitologiczne. Moda ta ogarnia całą Europę. Mnożą się więc ponownie
opowiedziane historie Cefala i Prokris, Tereusa, Prokne i Filomeli, Faetona, Meleagra, Medei, Ariadny, Andromachy i innych 13. Nic dziwnego, że ślady lektury
Metamorfoz znaleźć można w dziełach najwybitniejszych autorów. Osobne badania
poświęcono temu zagadnieniu w odniesieniu do twórczości Dantego, Chaucera,
Marlowe’a, Szekspira, Spensera, Miltona, Marota, Du Bellaya czy Montaigne’a 14.
W dawnej kulturze Polski opowieści mitologiczne traktowane były przede
wszystkim jako popularna beletrystyka, a pojedyncze historie wybrane z antycznego poematu tłoczono już w XVI wieku. Kasztelan brzeźnicki Andrzej Dębowski
wydał u Wirzbięty Atalantę (drukowaną w latach 1572–1574), Sąd o zbroję Achillowę (wydany przed r. 1587) i Tysbe z Piramusem (1591) 15. Utwory cieszyły się
poczytnością i miały kilka wznowień 16.
Piotr Wężyk Widawski przetłumaczył mit o Prokne, Filomeli i Tereuszu 17,
a w końcu XVI stulecia istniała również tragedia pt. Piramus i Tyzbe, lecz nie mamy
bliższych informacji o tym dziele (WS 11).
Dopiero wiek XVII przyniósł dwa, niemal równolegle wydane przekłady całości, autorstwa Jakuba Żebrowskiego i Waleriana Otwinowskiego 18. Wiadomo
też, że w rękopisie istniało tłumaczenie całości pióra Józefa Moczydłowskiego
(niestety, utwór zaginął) (WS 7).
Metamorfozy najsilniej oddziaływały na wyobraźnię poetycką, ale zdarzały się
Zob. ibidem, s. CXXI. Tekst ów przypisywano niekiedy Filipowi z Vitry lub Ch. Legouais’mu.
Zob. J. S e z n e c, The Survival of the Pagan Gods. The Mythological Tradition and Its Place in
Renaissance Humanism and Art. Transl. B. F. S e s s i o n. Princeton 1972, s. 92.
12
Zob. S t a b r y ł a, op. cit., s. CXXIII. Szerzej o recepcji zob. WS 11–13.
13
Zob. S t a b r y ł a, ibidem, s. CXXII, CXXIV.
14
Zob. uwagi C o o n a (op. cit., s. 285). Interpretacje dość specyficznego mitu przywołują:
A. D. H a l l, The Actaeon Myth and Allegorical Reading in Spenser’s „Two Cantos of Mutabilitie”.
„The Sixteenth Century Journal” t. 26 (1995), nr 3, s. 562–563. – M. M a ś l a n k a - S o r o, Owidiusz
u Dantego na tle średniowiecznej tradycji literackiej. „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis” 2011.
15
A. D ę b o w s k i, Utwory zebrane. Wstęp, oprac. M. W i c h o w a. Kraków 2009. K r z yż a n o w s k i (K 259) datował te wydania na 1587 rok.
16
K r z y ż a n o w s k i (K 212) uważał, że przekłady Dębowskiego „rażą nas dzisiaj pewną
gadatliwością, nadmiarem powtarzań, choć w czytaniu brzmią gładko i niewiele ustępują odpowiednim fragmentom w tekstach Przemian Otwinowskiego i Żebrowskiego”. Z tezą tą polemizuje W ic h o w a (w: D ę b o w s k i, op. cit., s. 31, 47).
17
P. W ę ż y k W i d a w s k i, Philomela. Morale, to jest ksiąg rozmaitych autorów wykład
obyczajny pod obraz boginiej Wenery [...]. Kraków 1585.
18
O obu tłumaczeniach zob. M. W i c h o w a: „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego. Dwa staropolskie przekłady „Metamorfoz” Owidiusza. Łódź
1990; WS.
11
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również przekłady innych dzieł Owidiusza, o czym świadczą fragmentarycznie
zachowane Remedia amoris (1584) Malchera Kurzelowskiego czy Dydo (1600)
Malchera Pudłowskiego, która stanowiła – według Juliana Krzyżanowskiego –
kontaminację Wergiliusza i Heroid 19.
Jak wspomnieliśmy, w 1588 roku w Krakowie wyszedł Akteon pióra Zbylitowskiego. Utwór składa się z dwóch części, pierwsza – Historia – to przekład
fragmentu ks. III (w. 155–252) Metamorfoz Owidiusza; druga: Do tegoż J. M. Pana
Kuchmistrza − Autor, zawiera objaśnienie mitu. Poemat został zakwalifikowany
przez Krzyżanowskiego jako romans humanistyczny (K 25, 212) 20.
Adresat dedykacji – Balcer Stanisławski, herbu Pilawa (zm. 3 III 1610), był
najstarszym synem podczaszego sanockiego Kaspra Stanisławskiego. Balcer, starosta szydłowiecki, osiecki, starogardzki i kasztelan sanocki, wsławił się męstwem
bitewnym, głównie w walkach przeciw Moskwie, za co Stefan Batory obiecał mu
stanowisko podskarbiego wielkiego koronnego i wkrótce ogłosił go pisarzem
polnym koronnym. W chwili gdy wychodził Akteon, Stanisławski był już kuchmistrzem koronnym. Godność tę, a także kasztelanię sanocką nadał Stanisławskiemu
król Zygmunt III Waza w styczniu 1588 za zasługi w bitwie pod Byczyną prowadzonej pod dowództwem Jana Zamoyskiego przeciwko Maksymilianowi III Habsburgowi. Podskarbim koronnym został Stanisławski po Janie Młodziejowskim,
podskarbim wielkim koronnym – po Janie Firleju. Lojalnie bronił też króla i królewiczów w czasie wojny domowej i rokoszu. O męstwie Stanisławskiego wspomniał Zbylitowski również w Drodze do Szwecyjej 21.
Poeta wybrał adresata starannie: Stanisławski był wykształcony i należał do
elity dworskiej. Nie wiemy jednak, jakie związki – poza dworskimi − łączyły tego
poetę podczaszego z adresatem kuchmistrzem. Jak przypuszcza Kazimierz Młynarz,
wydawca Akteona, Stanisławski mógł finansować studia zagraniczne Zbylitowskiego, a także udzielić poręki na urząd trukczaszego 22.
Zdarzało się, że poeci tłumaczyli lub parafrazowali fragmenty dzieł wielkich
poprzedników traktując to jako rodzaj ćwiczenia. Nie mamy żadnych wiadomości
o innych pracach przekładowych Zbylitowskiego, ale najprawdopodobniej Akteon
nie stanowił ani wprawki, ani tym bardziej fragmentu tłumaczenia całego dzieła
Nazona. Nie wiemy też, jaki był rzeczywisty powód wyboru tego mitu. Niewątpliwie, ostatnia ćwiartka XVI wieku sprzyjała Owidiuszowi. Wielbicielem tego
starożytnego poety był Zamoyski, o którego protekcję Zbylitowski długo się starał.
To nie tajemnica, że późniejsze pełne przekłady Metamorfoz pióra Żebrowskiego
i Otwinowskiego powstały w kręgu oddziaływania domu hetmańskiego (WS 9). Do
kultu Nazona w Polsce przyczynił się także uczony szlachcic − humanista Jeremiasz
Wojnowski, który w 1581 roku zorganizował wycieczkę w celu odnalezienia grobu
Owidiusza. W miejscu jego wygnania natknął się na „nagrobek” poety, i kamień
Tekst wydał R. S k u l s k i (Ovidius albo przeciwko płomienistej miłości ksiąg dwoje. „Pamiętnik Literacki” 1925/26). Zob. też K 214.
20
O przekładach Metamorfoz szerzej pisze W i c h o w a („Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego).
21
A. Z b y l i t o w s k i, Droga do Szwecyjej. W zb.: Trzy podróże. Wstęp i objaśnienia E. K ot a r s k i. Gdańsk 1973 (ks. III).
22
M ł y n a r z, op. cit., s. 36–37.
19
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z inskrypcją przewieziono do Polski. Mistyfikacja powiodła się, bo płytę tę później
opisywali ludzie znani i poważni, jak Antonio Possevino (WS 13).
Do historii Akteona odwoływał się Zbylitowski jeszcze kilkakrotnie w swoich
dziełach. Trzeba jednak powiedzieć, że poza interesującym nas utworem wzmianki o nieszczęsnym myśliwym są tylko stylistyczną ozdobą. Np. w Drodze do
Szwecyjej poeta, zastanawiając się nad powstaniem mijanej przez podróżników
góry, przypuszcza, że mogła być kiedyś człowiekiem, teraz zamienionym w skałę.
Na dowód przywołuje rozmaite metamorfozy: Prokne w słowika, Adonisa w kwiat,
Niobe w kamień i – m.in. – Akteona w jelenia (ks. II, w. 427–439) 23.
Liczący niemal 200 wersów poemat Zbylitowskiego został napisany parzystym
13-zgłoskowcem. Dołączono do niego, poprzedzony wierszem o adresacie,
100-wersowy utwór, który objaśnia sens moralny cierpień Akteona.
Zbylitowski, oczywiście, nie zmienił fabuły i przekładając poemat podążał za
Owidiuszem. Odcisnął jednak na tłumaczeniu autorskie piętno. Przede wszystkim
skoncentrował się wokół kilku elementów przestrzeni (woda, las) i pojęć (wstyd,
głos), które połączył z postaciami utworu. Starał się także nadać dziełu harmonię
poprzez powtórzenia i paralelizmy. Pierwszym wyraźnym śladem takiego postępowania była zamiana miejsca akcji: historia mitologiczna rozegrała się na górze
Kithairon w Beocji, Owidiuszowa dolina („Vallis erat piceis et acuta densa cupressu, / nomine Gargaphie succinctae sacra Dianae [Była dolina pod osłoną gęstych
jodeł i cyprysów, zwana Gargafie, poświęcona Dianie w sukni przepasanej] 24”)
stała się w polskim tłumaczeniu pagórkiem porośniętym cisami i cyprysami 25. Istnienie cyprysu jako drzewa poświęconego Dianie jest dla Zbylitowskiego oczywiste, ale oryginalne świerki poeta zamienia na cisy, co powoduje, że las przekształca
się w symboliczny cmentarz (cyprysy – smutek, śmierć; cisy – nieśmiertelność).
Tak go też poeta opisuje: to miejsce zacienione, ciche i napełnione „wonnością
smolnych drzew” (Z 2). Właśnie takie ciemne miejsca każdorazowo przynoszą
zgubę myśliwemu: najpierw pobłądzi w gęstwinie, potem, stojąc w cieniu, zobaczy
Dianę, w ciemnym lesie odkryją go psy, w końcu – poniesie w nim śmierć.
Ukryty wśród drzew i otoczony skałami zdrój na pagórku jest jedynym jasnym
punktem w tej przestrzeni (Z 14, 44). Woda, która daje życie kwiatom, trawie (Z 15)
i w której kąpie się Diana (Z 31–35), stanie się zarazem narzędziem zemsty. Przez
wodę dokona się metamorfoza (Z 65–66) i woda-lustro unaoczni nieszczęśnikowi
przemianę (Z 86).
Zanim dojdzie do krytycznego spotkania, zmęczony myśliwy, błądząc po
nieznanym sobie lesie (Z 38), znajdzie się w najciemniejszym jego miejscu („przyszedł w gęste leśne cienie, / Gdzie nigdy nie dochodzą słoneczne promienie”
áZ 39–40ñ). Zbylitowski w tłumaczeniu kilkakrotnie podkreślał brak winy Akteona,
którego „nieszczęście ugodzi” (Z 39), który błąka się po „lesie nieświadomym”
(Z 36) i który na miejscu znajdzie się „z przygody” (Z 39) – a więc przypadkowo.
Opisując Dianę, Zbylitowski skupił się przede wszystkim na dziewictwie
23
24

s. 76).

Z b y l i t o w s k i, Droga do Szwecyjej.
Fragment w przekładzie A. K a m i e ń s k i e j (na podstawie edycji: O w i d i u s z, op. cit.,

W Metamorfozach Owidiusza są to cyprysy i świerki, w tłumaczeniu B. K i c i ń s k i e g o
(O w i d i u s z, Przemiany. Tekst i przypisy oprac., wstępem i notą wydawniczą opatrzył A. K r a wc z u k. Warszawa 1995) – cyprysy i jodły.
25
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i wstydliwości bogini (Z 19, 36, 46, 48, 57, 59, 60–62). W kąpieli kobieta − wojowniczka, będzie niejako podwójnie bezbronna: nie tylko zrzuci szaty, ale też
pozbędzie się łuku, włóczni i sajdaka. Chociaż rozbrojona Diana nadal „Patrzała
prędkich strzał swych” (Z 63), nie mogła ukarać myśliwego, tak jak powinna to
uczynić bogini łowów (np. w stosunku do Niobe). Woda, pierwotny powód nagości, stanie się jednocześnie bronią Artemidy. W chwili skropienia nią myśliwego
Diana rzuca klątwę i przewrotnie zezwala Akteonowi na mówienie o jej wstydzie
− jeśli tylko myśliwy zdoła wypowiedzieć jakiekolwiek słowa.
Wprawdzie przemiana mężczyzny w jelenia (Z 75–80) i przydanie mu „bojaźni pierzchliwej” (Z 81) sugerowałyby, że myśliwy całkowicie zamienił się w zwierzę, jednak jeleń ma nadal ludzkie uczucia. Nie tylko „Myśl [...] sama przy nim
i pamięć została” (Z 95) – on przede wszystkim chce mówić. Nie chodzi wszakże
o opowiedzenie przygody Diany. Po przemianie Akteon w ogóle nie myśli o wstydzie bogini, lecz skupia się na własnym (w. 100), pragnie się pożalić (Z 89–90),
a później rozpaczliwie chciałby, żeby go rozpoznano (Z 143–144). Zamiast tego
może wzdychać (Z 92, 160, 164) i płakać (Z 93–94). Zbyt długie rozważania, czy
zbiec do lasu, czy pokazać się innym, nie pomogły myśliwemu: „Czy sie kryć
w pustym lesie? Tego bojaźń broni, / Tam zaś wstyd nie dopuści, ukazać się chroni” (w. 99–100). Ludzki namysł, dumanie, refleksja okażą się zgubą Akteona.
Kiedy rozmyśla, co lepsze, traci czujność zwierzęcą i wtedy zauważają go psy.
W chwili śmierci wyda z siebie „narzekanie / Smutne głosu nowego” (Z 163–164).
Przeobrażenie się w jelenia, poza zamianą ról (myśliwy – ofiara) jest interesujące także z innych względów. Po pierwsze, jeleń był zwierzęciem poświęconym
Artemidzie, a ona sama poruszała się złotym rydwanem zaprzężonym w cztery
złotorogie jelenie. Po drugie, przeobrażenie się w zwierzę było zwykle rodzajem
degradacji i miało świadczyć o kondycji moralnej bohatera, w przypadku Akteona
tym bardziej wątpliwej, że myśliwy ginie zabity przez własne psy, które w interpretacjach alegorycznych kojarzono przede wszystkim z cechami negatywnymi.
Myślenie o przemianie w zwierzęta lub rośliny, a więc w byty niższe, jako o skutku grzechu ma długą tradycję: pierwszym, który wyraźnie to zaakcentował w odniesieniu do Metamorfoz, był Arnulf z Orleanu 26.
Pomimo że Zbylitowski nie zrezygnował z wyliczenia imion i cech ponad 30
psów, opis pościgu za jeleniem jest bardzo dynamiczny. Poeta często powtarza
takie wyrazy, jak: „skoczyć” (Z 102), „bieżeć”, „przybieżeć” (Z 104, 106, 130),
„bieg”, „bieganie” (Z 104, 112, 121), „gonić”, „doganiać” (Z 110, 116, 135),
„prędki” (Z 122), a nawet używa rozbudowanego porównania: „Prędzej niż lekki
obłok z morza wypuszczony, / A wiatrem nieścignionym pod niebo pędzony”
(Z 107–108).
Gęsty i ciemny las (Z 131–133) stanie się miejscem śmierci jelenia. Akteon
nie może już mówić, ale wokół niego rozbrzmiewa wiele głosów: psie ujadanie
„sie rozlega na wysokim / Powietrzu [...]” (Z 141–142), a niedawni towarzysze
łowów szczują psy i wołają Akteona (Z 174–175). Akteon z powodu nowej, dwoistej natury czuje lęk przed lasem i wstyd przed ludźmi. Ludzka część wiąże się
z utratą czujności, a to jest równoznaczne ze śmiercią.
Rozbudowany opis zadawanej myśliwemu-jeleniowi śmierci, tj. „roztargania”
26

Zob. M a ś l a n k a - S o r o, op. cit., s. 134.
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w „sztuki” (Z 187, 192) koncentruje się wokół ustawicznie powtarzanych trzech
pojęć: ostrych zębów oprawców (Z 150, 155–156, 186), krwi (Z 147, 156, 159,
167, 178) i ran umierającego zwierzęcia (Z 146, 149, 157, 160).
Chociaż samego przekładu Zbylitowskiego nie ocenił Krzyżanowski wysoko,
to zauważył opisy przyrody, które – jak to ujął – „tchną pewną świeżością”, poeta
„nałożył nieco barw własnej inwencji” i „wprowadził dużo życia przez podkreślenie ruchu wody” (K 212–213). Badacz, zestawiając tłumaczenia Dębowskiego
i Zbylitowskiego, przekład tego drugiego poety ocenił surowiej (K 212). Uznał,
że twórca usiłował zachować nie tylko dosłowny sens oryginału, ale i szkolarskie
subtelności (imiona nimf, psów), toteż:
w jego poemacie trafiają się całe ustępy, w których co drugi wiersz wykreślić by można bez
szkody dla toku akcji, są to bowiem amplifikacje wierszy poprzednich, dodane dla uzyskania
pary rymów. Dzięki temu [...] jędrne wyrażenia oryginału Owidiuszowego mocno nieraz ucierpiały, rozcieńczone powodzią niepotrzebnych słów. [K 212]

W tłumaczeniu Zbylitowskiego raziła Krzyżanowskiego nieporadność stylowa,
suchość, sztywność, niezgrabne powtórzenia i monotonia (K 212). Trzeba jednak
przypomnieć, że z przekładu tego korzystali – w różnym stopniu − inni autorzy:
Hieronim Morsztyn, Jakub Żebrowski i, pośrednio, Walerian Otwinowski (WS 203–
206).
Zanim Owidiusz opowiedział historię o myśliwym, zadał pytanie, czy przestępstwem może być błąd, a zatem – w konsekwencji – czy taki czyn może być
ukarany („at bene si quaeras, fortunae crimen in illo, / non scelus invenies; quo
denim scelus error habebat [Gdybyś chciał dociekać, za jaką zbrodnię doświadczyła go Fortuna, nie docieczesz zgoła, bo czyż błąd jest zbrodnią? 27]” á3.141–
142ñ) 28. Bez wątpienia projektował więc lekturę etyczną, a tego rodzaju pytań
w całym dziele zadał o wiele więcej 29. Zauważmy, że w Tristiach (2.207) Nazo
sam siebie porównał do Akteona skazanego za błąd, a nie za przestępstwo.
W średniowieczu unikano dwuznaczności moralnych, dlatego powstałe wówczas komentarze koncentrowały się na wskazaniu rozwiązań pożądanych z punktu widzenia nauki Kościoła, czemu służyła przede wszystkim wykładnia alegoryczna. Według Marilynn Desmond historia opowiedziana przez Owidiusza jest
zniuansowanym studium relacji między wolą a czynem, co dostrzegali ci komentatorzy, którzy starali się usprawiedliwiać postępek myśliwego 30.
Z mitologii wiadomo, że gniew Artemidy wzbudzały różne osoby i sytuacje.
Była mścicielką matki − Latony, obrończynią boskich przywilejów 31, lecz bywała
Przekład: A. K a m i e ń s k a.
O v i d i u s, Metamorphoses. Ed. W. S. A n d e r s o n. Leipzig 1977.
29
Szerzej o tym pisze M. D e s m o n d (The Goddess Diana and the Ethics of Reading in the
Ovide „Moralisé”. W zb.: Metamorphosis. The Changing Face of Ovid in Medieval and Early Modern Europe. Ed. A. K e i t h, S. R u p p. Toronto 2007).
30
Zob. ibidem, s. 67.
31
Przykłady stanowią np. historie Admetosa, Oineusa, Atreusa czy Hippolita. Admetos, który
dzięki boskiej pomocy zdobył dziewczynę, w czasie ceremonii ślubnej zaniedbał złożenie ofiary
Artemidzie, ta zaś w gniewie wypełniła wężami pokój nowożeńców. Podobnie lekkomyślnie postąpił Oineus: gdy ofiarowywał pierwsze zbiory bóstwom, zapomniał o Artemidzie, która w zemście
nasłała na jego kraj olbrzymiego dzika. Z kolei Atreus obiecał oddać Artemidzie najpiękniejsze
zwierzę z własnej trzody, jednakże zatrzymał dla siebie jagnię o złotym runie. Żona Atreusa oddała
27
28
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też obrażana przez kwestionujących jej talenty łowieckie 32. Próby zamachu na
czystość bogini ukazane zostały w historiach Aloadów – bliźniaków gigantów,
Bufagosa, a także Oriona, którzy próbowali ją porwać 33. Boginię w kąpieli widział
Siprojtes (bogini zamieniła go w dziewczynę), ale, oczywiście, to przykład Akteona
był najczęściej powtarzany. Gdy Emelija, bohaterka Opowieści kanterberyjskich
Chaucera, modli się do Diany, prosi m.in.: „Chroń od gniewu mnie, twego, pomszczenia; / Od nich straszną Akteon zniósł karę”. Nie bez znaczenia jest to, że ściany
świątyni, w której Emelija zanosi modły, pokrywały sceny łowów, w tym historia
nieszczęsnego myśliwego 34.
Zbylitowski w tłumaczeniu podkreślał brak winy Akteona, który na miejscu
znalazł się przypadkowo („z przygody”). W komentarzu wszakże zapomina o tym
i ocenia myśliwego zgoła inaczej. Poprzedzona dedykacją kuchmistrzowi druga
część utworu jest interpretacją mitu. Nie wiadomo, dlaczego poeta postanowił
wytłumaczyć wykształconemu adresatowi właściwe znaczenie historii. Fabuła
jednak nie sprowokowała Zbylitowskiego do rozważań na temat przypadku, ślepego losu czy zakresu odpowiedzialności człowieka za czyny. Młynarz sądził, że
pierwsza część poematu „jest po prostu egzemplifikacją spraw zawartych w drugiej,
samodzielnej partii utworu” 35. Trzeba wszakże zauważyć, iż wskazówki interpretacyjne Zbylitowskiego są zaskakujące, bo w żaden sposób nie wynikają z lektury
tekstu. Obrazują to już pierwsze słowa, w których autor ostrzega, że „nie trzeba
żartować z wysokimi bogi” (Z 196), a gdyby „głupi Akteon nie śmiał się z Dyjany,
/ Nie byłby tak od własnych psów swych roztargany” (Z 197–198). Powtórzy to
zresztą za nim później w wierszu Hieronim Morsztyn 36. Opowiadając za Owidiuszem historię nieszczęśnika, poeta podkreślał przypadkowość spotkania z Dianą
i nie zasugerował nawet nieprzystojnej reakcji myśliwego, nazywanego Kadmusowym wnukiem. W komentarzu jednak – wbrew własnemu tłumaczeniu − uważa,
że „niewstydliwy” Akteon winien był „Nie śmiać się, lecz ustąpić [...]” (Z 202).
Na tym nie koniec – Zbylitowski poza interpretacją w duchu moralnym odnosi się
również do współczesności, przy czym największego znaczenia dopatruje się
w scenie rozszarpania jelenia przez psy. Akteonami nazywa bowiem ludzi, którzy,
wprawdzie, nie widzieli Diany lub ledwo o niej słyszeli, nie byli zamienieni w jelenie, ale zostali pożarci przez psy. Poecie chodzi, oczywiście, o przenośne znaczenie tych słów. Żarłoczne zwierzęta zjadają nie tyle pana, ile jego przychody
(gumna i brogi). Zbylitowski skupia się więc na wyliczaniu kosztów kupna i utrzymania psów, a także innych zwierząt (ptaków) łownych, co następnie prowadzi do
wniosku, że człowiek jest niewiele wart, bo kara za jego zabicie (10 grzywien) jest
o wiele niższa niż koszty utrzymania zwierząt (Z 217–224). Rozważania i ciąg
runo swojemu kochankowi – rywalowi Atreusa do tronu. Kochanek dzięki runu został obrany królem.
Bogini potrafiła także troszczyć się o swoich wyznawców. Hippolit wyróżniał Artemidę, a lekceważył Afrodytę. Gdy zginął, Asklepios – na prośbę Artemidy – przywrócił mu życie.
32
Adonisa śmiertelnie ranił dzik, w wojnie trojańskiej bogini prześladowała Greków, a szczególnie – Agamemnona, którego ród spotkała kara.
33
W innych wersjach Orion kwestionował jej pierwszeństwo w łowach.
34
G. C h a u c er, Opowieść Rycerza. Przeł., przypisy, posł. P. M r o c z k o w s k i. Kraków
1988, s. 52.
35
M ł y n a r z, op. cit., s. 42.
36
Zob. Z i m e k, op. cit., s. 73.
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skojarzeń powodują, iż poeta dochodzi do kolejnego wątku: skoro mowa o zwierzętach, Zbylitowski przypomina o koniach i aktualnym wyzyskiwaniu dawnych
towarzyszy wojen (Z 225–232). To nie koniec: różnimy się od przodków – ciągnie
poeta – którzy żyli oszczędnie i cnotliwie, ciesząc się Bożym błogosławieństwem.
Obecnie rozrzutni krajanie wydają wszystko na zbytki, zadłużając się, doznając
wstydu, procesując się i korzystając z lichwy. Zbylitowski konstatuje, że najlepiej
poprzestawać na małym. Do tych refleksji powróci w utworach ziemiańskich –
Żywocie szlachcica we wsi i Wieśniaku. Młynarz ocenił, iż w Akteonie wyrażona
jest rezygnacja szlachty z wszelkich metod walki w imię spokojnego, harmonijnego trybu życia na wsi 37.
Ostatnie wersy tej części utworu (Z 265–292) zostały poświęcone adresatowi
dedykacji, którego Zbylitowski wychwala jako człowieka cnotliwego, dzielnego,
dobrego i brzydzącego się postępowaniem ludzi mu współczesnych. Poeta ofiarowuje mu także swoje usługi i zapewnia o dozgonnej służbie. Być może, na wybór
adresata, poza uhonorowaniem go przez króla godnościami w roku wydania Akteona, miały wpływ jakieś inne względy, ale chyba nie stosunek Stanisławskiego do
myślistwa i polowania. W związku z rozprawieniem się ze współczesnymi Akteonami, zjedzonymi przez własne psy, Krzyżanowski uważał, że utwór dźwięczy
„wyraźnymi pogłosami Satyra Kochanowskiego”, co miało stawiać go w rzędzie
lepszych satyr, które ukazały się w dobie renesansu (K 213). Zdaniem Marii Wichowej, Zbylitowski interpretował ten mit w ścisłym połączeniu z realiami życia
szlachty polskiej 38. Młynarz sądził natomiast, że utwór „stanowi samodzielne
przekonania poety, oparte głównie na autopsji, nie ograniczone jeszcze żadnymi
poglądami przyjętymi z góry” 39. Radosław Grześkowiak zwrócił uwagę, iż podobne opinie formułowano także pod adresem wiersza Kaspra Miaskowskiego Na
Akteony polskie 40.
Dla Zbylitowskiego Akteon podglądający Dianę to postać z mitu, a zatem
sprawa motywacji myśliwego oraz ocena losu, przypadku, winy i kary nie stanowi
przedmiotu jego zainteresowania. Akteon rozszarpany przez psy jest dla poety
daleko ważniejszy, bo właśnie ta kwestia i znaczenie przemiany zostaną przeanalizowane w jego komentarzu.
Zbylitowski lubił historie z morałem, ale na kształt tłumaczenia fragmentu
poematu Owidiusza nie wpłynęło naśladowanie Kochanowskiego, tylko jeden
z charakterystycznych dla ówczesnej Europy sposobów interpretacji dzieła Nazona – objaśnienie moralne. W Polsce najpełniej chyba objawiło się ono w przekładzie Metamorfoz dokonanym przez Otwinowskiego (sprawa Akteona została zawarta w Argumencie Powieści piątej w ks. III Przemian) 41.
M ł y n a r z, op. cit., s. 43.
M. W i c h o w a, Zarys dziejów recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej.
W: J. S t a r n a w s k i, M. W i c h o w a, A. O b r ę b s k i, Antyk w Polsce, cz. 1. Łódź 1992, s. 139.
39
M ł y n a r z, op. cit., s. 43.
40
R. G r z e ś k o w i a k („Humanitas” w translacji. Komentarze staropolskich przekładów
dzieł pisarzy antycznych na przełomie XVI i XVII wieku i ich humanistyczne źródła. W zb.: Humanizm
i filologia. Red. nauk. A. Karpiński. Warszawa 2011, s. 281) przytacza pogląd S. Nieznanowskiego.
41
Szerzej o komentarzach Otwinowskiego zob. W i c h o w a, „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana Otwinowskiego, passim. Dodać trzeba, że podobnych interpretacji
dokonał również w Anglii A. Golding (1558).
37
38

78

anna kochan

To, co może nas dziś zdumiewać, to łatwość, z jaką Owidiusza czytano w duchu moralnym i interpretowano alegorycznie. Co więcej, w średniowieczu nawet
modyfikowano, a niekiedy i zmyślano biografię poety, by jego twórczość pasowała do odpowiednich interpretacji 42. Tak spreparowane „żywoty” Owidiusza powielane były także w czasach renesansu 43.
Dość łatwe okazało się przygotowanie odpowiednich fragmentów z Metamorfoz do użytku szkolnego (W 383). W wypowiedziach uczonych pojawiły się również
liczne opinie o walorach moralnych poezji Nazona. Badacz Owidiusza, Lancelot
Patrick Wilkinson, podał kilka charakterystycznych przykładów: Heroidy to w zamiarze poety, jak czytamy, potępienie występnej miłości, tak przedstawione, by
napiętnować frywolnych, a wskazać tych, których pasje są właściwego rodzaju.
Lekarstwa na miłość z kolei traktowano poważnie jako pomoc w osiągnięciu czystości (W 383). Bertrand Ginesse, dokonując przekładu tego dzieła, zakończył
zadanie „na cześć i chwałę Maryi Dziewicy” (W 383). I nie był odosobniony:
pewien paryski mnich, który u schyłku XV wieku kopiował Sztukę kochania, zrobił to „ad laudem et gloriam Virginis Mariae” 44. W czasach renesansu Metamorfozy były zaś poddawane różnym analizom i klasyfikacjom, wiele razy też je komentowano 45. Z pewnością takie postępowanie nie dotyczyło tylko dzieł Nazona 46.
Jeśli ów aspekt moralny w opowieściach Owidiusza nie był oczywisty, uciekano się do alegorii, podążając za przykładem Fulgencjusza i Theodulfa (W 384).
Arnulf z Orleanu ocenił, że sam Owidiusz chciał pokazać metamorfozy, jakim
poddane są dusze wskutek przemian doznawanych przez ciało 47. Zabiegi takie
cieszyły się popularnością zwłaszcza w XII wieku, a najbardziej znanym dziełem
były Integumenta Jana z Garlandii. Wiadomo, że powstały także specjalne wersje
Metamorfoz na użytek zakonnic. Dominikanin Robert Holkot stworzył Moralia
super Ovidii „Metamorphoses”, Thomas Waleys – „Metamorphosis” Ovidiana
moraliter explanata, Giovanni dei Bonsignori – Allegorie ed esposizioni delle
„Metamorfosi”, Laurence de Brun napisał poemat Ovidius Christianus, Pierre
Bersuire ułożył Ovidius moralizatus. Nie można też zapomnieć o anonimowym
Ovide moralisé. Korzystał z niego m.in. Chaucer 48. Do dziś dotrwało także wiele
przekazów rękopiśmiennych, w tym – ilustrowanych 49. W niektórych z nich (np.
z Rouen i Arsenalu) są ilustracje przedstawiające przemianę Akteona w jelenia 50.
Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, iż w historiach mitologicznych próżno
Zob. F. G h i s a l b e r t i, Mediaeval Biographies of Ovid. „Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes” t. 9 (1946), s. 15.
43
Zob. ibidem, s. 33.
44
C o o n, op. cit., s. 286.
45
Zob. G h i s a l b e r t i , op. cit., s. 42–43.
46
Podobnie czytano np. Homera (Moralia interpretatio errorum Ulyssis Homerici).
47
Cyt. za: E. D. Ż ó ł k i e w s k a, Postać Orfeusza w dwóch starofrancuskich wersjach „Owidiusza moralizowanego”. W zb.: Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji
artystycznej. Red. S. Żerańska-Kominek. Gdańsk 2003, s. 47.
48
Zob. S. B. M e e c h: Chaucer and the „Ovide Moralisé”. PMLA t. 33 (1918), nr 2; Chaucer
and the „Ovide Moralisé” – A Further Study. Jw., t. 46 (1931), nr 1. O innych autorach pozostających
pod wpływem tego tekstu zob. W 384 n.
49
Zob. C. L o r d, Manuscripts of the „Ovide moralisé”. „The Art Bulletin” t. 57 (1975), nr 2,
s. 161.
50
Zob. ibidem, s. 171.
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szukać przesłania moralnego 51. Stosowanie interpretacji alegorycznej rozwiązało
jednak ten problem, co z biegiem czasu spowodowało, że i Metamorfozy Owidiusza traktowane były jak kopalnia wiedzy prawdziwej 52.
Wedle najbardziej rozpowszechnionej interpretacji alegorycznej Akteon rozszarpany przez własne psy oznacza tego, kto kończy życie w nędzy, ponieważ
oddaje się namiętnościom. W niektórych komentarzach był to ten, kto roztrwonił
całe swoje mienie, by móc oddawać się myślistwu – zajęciu próżnemu i bezużytecznemu. Taki sposób oczytania mitu został utrwalony przez Fulgencjusza w jego
Mythologiae (VI w. n.e.) i przez Arnulfa z Orleanu, Giovanniego del Virgilio oraz
w wielkiej liczbie komentarzy do Metamorfoz. Najczęściej wznawiany komentarz
powstały w czasach renesansu stanowiła praca Raphaela Regiusa P. Ovidii Nasonis „Metamorphoseos” libri moralizati (pierwszy raz opublikowana w 1493 r.
w Wenecji). Według Regiusa fabuła mitu pokazuje, że Akteon był zapalonym
myśliwym i przeznaczał cały swój dochód na wyżywienie sfory 53. Podobne sugestie pojawiają się również w wielu dziełach emblematycznych (np. Andrei
Alcatiego, Barthélemy’ego Aneau czy Johannesa Sambucusa) 54. Ten rodzaj interpretacji, jak wskazał Jean Seznec, pomimo jej skostnienia, nadal znakomicie
służy celom dydaktycznym 55.
Zbylitowski nie miał w Polsce poprzednika. Wprawdzie Georgius Sabinus
(1508–1560), zamieszczając własny komentarz do mitu (Fabularum poeticarum
P. Ovidii „Metamorphosi” descriptarum interpretatio. Interpretatio ethica, physica & historica), podał, że Jan Dantyszek zwykł był porównywać psy Akteona do
pieczeniarzy, którzy pożerają swoich żywicieli (czyli nie znających miary władców,
którzy rozdają dobra), uwaga ta jednak nie została utrwalona w twórczości warmińskiego biskupa 56. Interpretacja zaproponowana przez Zbylitowskiego jest zatem
tradycyjna, ale w literaturze polskiej w takim kształcie pojawiła się po raz pierwszy.
Warto wskazać, iż niemal w tym samym czasie, co przekład Zbylitowskiego, wyszedł w Lejdzie zbiór Geoffreya Whitneya A Choice of Emblemes, and Other
Devices (1586), w którym czytamy, że ci, którzy ulegają swym zachciankom,
podobni są zwierzętom i powinni otrzymać tę samą nagrodę co Akteon: pożarcie
przez swoje niegodziwe czyny. Uświadamia to jedno – utożsamienie psów Akteona
z pożądaniami nękającymi ludzką duszę stanowiło już wówczas w literaturze
motyw obiegowy 57. W dawnej Polsce dostępne były różne komentarze do Owidiusza. Do dziś Biblioteka Jagiellońska przechowuje Fabulae mithologicae explicatae
Więcej o tym pisze S e z n e c (op. cit., tu: rozdz. 3: The Moral Tradition).
Zob. ibidem, s. 91.
53
Zob. Latin Commentaries on Ovid from the Renaissance. Selected, introduced and translated
by A. M o s s. Signal Mountain 1998, s. 47.
54
Szerzej o tym pisze G r z e ś k o w i a k (op. cit., s. 283). Barthélemy A n e a u (1510–1561)
był francuskim poetą i humanistą, znanym głównie dzięki dziełu Alector, ou le coq (1560) i przekładowi Emblematum libellus A l c a t i e g o (1549) na francuski. Johannes S a m b u c u s (właśc. János
Zsámboky á1531–1584ñ) był węgierskim lekarzem, humanistą, uczonym, poetą i mecenasem.
Emblemata (1564), później wielokrotnie wznawiane, przyniosły autorowi międzynarodową sławę.
55
S e z n e c, op. cit., s. 103.
56
Zob. M. W i c h o w a, Kierunki recepcji „Metamorfoz” Owidiusza w literaturze staropolskiej.
„Meander” 1989, nr 1/2, s. 23. – G r z e ś k o w i a k, op. cit., s. 282–283. Ten fragment tekstu Sabinusa dostępny jest na stronie: http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/7472/35/cache.off
57
Zob. Z i m e k, op. cit., s. 78.
51
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ex Ovidio z XIV wieku oraz Metamorphosis moralisata Bercheriusa 58. Oczywiście,
dzieła Owidiusza polscy autorzy poznawali również w szkole, gdzie otrzymywali
wskazówki interpretacyjne. Spośród rodzimych autorów tropem Zbylitowskiego
pójdą m.in. Sebastian Fabian Klonowic (De victoria deorum, rozdz. 29) czy Kasper
Miaskowski (Na Akteony polskie).
Popularność mitu o Akteonie była spotęgowana przez pojemną literacko i niejednoznaczną symbolikę polowania i jelenia. Eugenio Garin, analizując oddziaływanie przeszłości na teraźniejszość – a zatem nie tylko formy jej ujmowania
i przyswajania, ale także wyobrażenia o odzyskanej starożytności – oraz stosunek
między teraźniejszością a przeszłością, przypomniał istniejące wówczas sprzeczne
przekonania, że, z jednej strony, mądrość już została dana w przeszłości, a z drugiej
– wiedza jest zdobyczą, którą poprzedza długie i męczące polowanie 59. Oba mity
– wizji określonej od początku i wyczerpującego poszukiwania – według badacza
zdają się łączyć w konkluzji Giordana Bruna:
Diana („świat, wszechświat, natura”) objawia się naga myśliwemu Akteonowi, który ją
dogonił, podczas gdy „psy, myśli o rzeczach boskich” rzucają się na niego i, zamieniwszy
myśliwego w zdobycz, rozszarpują go („czyniąc go martwym dla motłochu, dla tłumu, wolnym
od więzów wzburzonych zmysłów [...], by nie przypatrywał się już przez szpary i okna swej
Dianie, lecz powaliwszy grube mury na ziemię, ogarnął wzrokiem cały horyzont”) 60.

Poza atrakcyjną symboliką polowania i jelenia myślistwo miało dla ówczesnych
znaczenie jako zajęcie gospodarskie i szlachetna rozrywka. Szlachcic Zbylitowski
wiedział, oczywiście, że lasy są cennymi rewirami łowieckimi. Gdy jechał do
miasta, poruszał się po lasach, drogach leśnych, polnych, nieutwardzonych traktach.
W krajobrazie dawnej Polski przeważały lasobory (czyli lasy mieszane) i bory
wilgotne (S 45). Był to dom dla łosi, żubrów, dzików, borsuków, lisów, popielic,
kun i gronostajów, wilków, saren, jeleni, zajęcy i rozmaitego ptactwa (S 45–46).
Zbylitowski nie sprzeciwiał się myślistwu jako naturalnemu, zimowemu zajęciu skrzętnego gospodarza, który w ten sposób dostarczał jadła na stół. W Żywocie szlachcica we wsi poeta poświęcił obszerny passus rozkoszom myśliwskim:
zarzucaniu sieci, szczwaniu chartów i ogarów, zastawianiu sideł, polowaniu z krogulcem. Szczekanie psów staje się wtedy, w ocenie wierszopisa, muzyką dla uszu
„ludzi frasowliwych”. Przyjemności polowania opisuje wielu autorów, powstają
też całe poematy myśliwskie 61.
Piętnowanie młodzieńców podglądających kąpiące się panny łatwo byłoby
uzasadnić, ale interpretacja, jaką dał Zbylitowski, nie jest bezpośrednio związana
z perypetiami myśliwego, lecz wyłącznie ze skutkiem przygody, skoro Akteonami
poeta nazywa tych, którzy trawią czas i marnują pieniądze na zbytki (co zresztą
pisarz, lecz już bez pomocy Owidiusza, będzie jeszcze ganić w późniejszych
58
Zob. R. S k u l s k i, „Metamorphosis moralisata” ks. Piotra Bercheriusa. (Ustęp z dziejów
życia pozagrobowego Owidiusza na gruncie polskim). „Przegląd Humanistyczny” 1923, z. 3.
59
E. G a r i n, Powrót filozofów starożytnych. Przeł. A. D u t k a. Wyd. 2, przejrz. Warszawa
1993, s. 13.
60
Cyt. za: ibidem.
61
Zob. np. Staropolskie poematy myśliwskie. Antologia. Wybór, oprac. W. D y n a k, J. S ok o l s k i. Wrocław 2007.
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utworach). Komentarz przydany do Akteona świadczyłby o tym, że opowieść zaczerpnięta z Owidiusza posłużyła wyłącznie skrytykowaniu kosztownej rozrywki,
która pochłaniała cały szlachecki majątek. W Witaniu króla nowego myślistwo,
a właściwie trofea i sprzęt myśliwski (prawdopodobnie też sokoły, psy do polowań),
staje się nawet synonimem cennego daru, czegoś, czego nie może ofiarować władcy ubogi poeta.
Samo polowanie oceniano jednak rozmaicie. Uznawano je za szlachetną rozrywkę, wskazywano wartość gospodarczą łowów, ale kojarzono też z krwawym
zajęciem i wprawką wojenną. Np. w Livres du roy Modus et la royne Ratio król
Modus, upostaciowana alegoria, objaśnia metody polowania i chwaląc łowy używa konwencjonalnego argumentu o zaletach myślistwa, które jest ucieczką od
lenistwa – źródła wszelkiego zła. Gaston III, hrabia Foix (Gaston Phébus), uważał,
że dzięki polowaniom człowiek nie plami się grzechem, bo – m.in. − śpi zmęczony łowami (T 260). Polowanie było jednak również surogatem bitwy. Machiavelli twierdził, iż książę zawsze winien myśleć o wojnie, a polowanie dobrze ją zastępuje (T 261). Równie wielu autorów wypowiadało się wszakże przeciwko takiej
rozrywce (T 263). Kościół dość wcześnie wątpił w wartość polowania. Niewłaściwe było to, że duchowni nosili broń – ten sposób spędzania czasu stanowił przeszkodę w życiu kontemplacyjnym; nie zapominano też o kosztach ekwipunku,
utrzymania psów i sokołów. Kłopot w tym, iż wielu duchownych wysokiego stanu
od młodości wprawiało się w sztuce polowań i nie było skorych do porzucenia
takiego zajęcia. Jan z Salisbury twierdził, że radość z polowania mogła wzbudzać
niewłaściwe namiętności, i jako przykład podawał miłość Eneasza i Dydony (T 264).
Dodać trzeba, że dla Kościoła, który co do zasady nie pochwalał łowów, polowanie na jelenia było mniejszym złem, bo nie kończyło się krwawym starciem człowieka ze zwierzęciem.
Jeleń jako symbol i wątek okazał się bardzo nośny literacko. Marcelle Thiébaux
przeanalizowała występowanie motywu polowania na jelenia w średniowiecznym
piśmiennictwie (T 264). Rozróżniła pięć głównych wyobrażeń ikonograficznych:
jelenia u wodopoju, zabijającego węża, z porożem, jelenia przebitego i zwierzę
zamęczone (zagonione) (T 40–41). Polowanie mogło zakończyć się trojako: sukcesem myśliwego, jego zamianą w ofiarę, w końcu – myśliwy mógł być skazany
na nie kończące się łowy (T 50). Ostatecznie badaczka opisała 4 typy doświadczeń
wyrażanych przez łowy: polowanie uświęcone, śmiertelne polowanie, łowy pouczające i łowy miłosne (T 58). Studia na gruncie literatury polskiej uświadomiły,
że interpretacja erotyczna z biegiem czasu zyskiwała na popularności 62.
Znawca łowiectwa Phébus w Livre de chasse najwyżej oceniał jelenie z uwagi na ich czujność i inteligencję, a w zmaganiach ze zwierzęciem widział siłę
tworzenia podstaw sztuki łowieckiej. Ars venandi wraz z wykształcającym się
ceremoniałem wyrastała z elitarnej kultury średniowiecza i miała wpływ na późniejsze kształtowanie się postaw etycznych i estetycznych (S 431).
Michel Pastoureau w pracy o symbolach średniowiecznych analizował m.in.
przemiany oceny wartości zwierzyny łownej. W starożytności i we wczesnym
62

Zob. Z i m e k, op. cit., s. 64–84.
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średniowieczu polowanie na dzika cieszyło się niezwykłą estymą jako rytuał
królów i panów, a niebezpieczne starcie z dziką świnią było czynem bohaterskim 63.
Polowanie na jelenia nie przynosiło takiej chwały, bo zwierzę uważano za lękliwe
i tchórzliwe; uciekało ono przed psami i dawało się łatwo zabić, a jego mięso –
jako mdłe i niezdrowe – nie gościło na stołach patrycjuszy. Trzeba dodać, że
tchórzliwych żołnierzy, pierzchających z pola walki, nazywano właśnie jeleniami
(cervi) 64.
Od XIII–XIV wieku sytuacja ta się zmieniła. Odtąd jeleń stał się zwierzęciem
szlachetnym, a polowanie na niego – zajęciem królów, co szczegółowo opisują
autorzy traktatów łowieckich, jak William Twiti, Gaston Phébus, Gace de la Buigne i wielu innych 65. Wpływ na to miały warunki ekonomiczne (kosztowne
utrzymanie specjalnych psów do łowów na dzika), społeczne (utrata rytuału
arystokratycznego z uwagi na stosowanie odmiennych niż polowanie sposobów
zabijania szkodnika, np. pułapek i sieci zakładanych przez właścicieli pól, winnic
i ogrodów), przyzwyczajenia kulinarne (miejsce dzika na stole pańskim zajmuje
ptactwo) i – co wydaje się szczególnie istotne – tzw. foresta, czyli prawa dotyczące terenów łowieckich. Tylko ci, którzy mieli wystarczająco wiele ziemi,
mogli polować na jelenie, bo wymagało to największych przestrzeni 66. Rozrywka
ta odnosiła się zatem wyłącznie do wielkich posiadaczy. Zwierzynę łowną dzielono na animalia superiora (grubą) i animalia minuta (drobną). Nie był to jedynie
efekt charakterystycznego podówczas porządkowania zjawisk i rzeczy, podział
stał się bowiem nośnikiem treści prawnych. Rozróżniano dwa rodzaje łowów:
venationes magnae i venationes parvae. Pierwszy dotyczył łowów na zwierzynę
zastrzeżoną na mocy regale dla grupy uprzywilejowanej, drugi − pozostawał
domeną ludzi parających się łowiectwem (S 50). Zasada regale łowieckiego była
stosowana w niemal całej ówczesnej Europie i oznaczała przywilej zarezerwowany tylko dla tych, którzy z racji prestiżu godni są łowów na grubego zwierza
(S 51). Jeleń należał do zwierząt z grupy animalia superiora, a polowanie na
niego podlegało regale. Wprawdzie łowy nie były niebezpieczne, ale zawsze
niełatwe ze względu na wielką czujność i rączość jeleni (S 67). W polskich i obcych źródłach zachowało się wiele opowieści o nieszczęśliwie kończących się
polowaniach i śmierci jeźdźców, którzy albo nie dostrzegli w porę przeszkody,
albo w pościgu spadali z wierzchowców. W takich okolicznościach, jak pisze Jan
Długosz, zginął Kazimierz Wielki, który ruszył na łowy, nie szanując święta maryjnego 67. Jeleń był cennym trofeum: prócz mięsa wykorzystywano skóry, z których wyrabiano głównie rękawiczki, pasy, buty i inną galanterię; z rogów strugano szydła i rylce, okładziny rękojeści noży, haczyki na ryby czy grzebienie.
Sierścią jelenia wypychano wyściółki siodeł (S 68–69). Gdy w Odprawie posłów
greckich Poseł relacjonuje Helenie przebieg rady, dowiadujemy się, że Aleksander
63
Zob. M. P a s t o u r e a u, Średniowieczna gra symboli. Przeł. H. I g a l s o n - T y g i e l s k a.
Warszawa 2006, s. 73.
64
Zob. ibidem, s. 74.
65
Zob. ibidem, s. 77–78.
66
Zob. ibidem, s. 80.
67
J. D ł u g o s z, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga IX. 1300–1370.
Oprac. tekstu łac. D. T u r k o w s k a, M. K o w a l c z y k. Przeł. J. M r u k ó w n a. Red., komentarz
J. G a r b a c i k, K. P i e r a d z k a.Wyd. 2. Warszawa 2009, s. 434–435.
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opisując własne zajęcia mówi: „wolałem po gęstych dąbrowach / Prędkie jelenie
gonić albo dzikie świnie” (w. 217–218) 68.
W średniowieczu dokonywała się przemiana symboliki związanej z dzikiem
i jeleniem. Pierwszy postrzegany jest jako uosobienie grzechów i zwierzę diaboliczne, drugi staje się zwierzęciem chrystologicznym, ozdobionym cnotami. Jego
poroże porównuje się do Dekalogu, jelenia przedstawia się ze skrzydłami, widzi
się w nim zwierzę słoneczne, wroga węża (Pliniusz uważał, że jeleń wypłasza z jam
gady i je zabija; w Polsce wątek ten pojawia się w Łowie Dyjanny J. A. Kmity),
z krzyżem między rogami, w kolorze białym. Jeleń staje się również symbolem
zmartwychwstania (rogi co roku odrastają), a także obrazem dobrego chrześcijanina, a nawet atrybutem lub substytutem Chrystusa (cervus – servus). Wielokrotnie
przywołuje się i komentuje werset z psalmu 42 (41), w którym mowa o łani 69.
Jak powiedzieliśmy, Akteon był również interpretowany jako Jezus Chrystus 70.
Np. we wspomnianym wcześniej Ovide moralisé zaproponowano dwa rozwiązania. Po pierwsze, perypetie myśliwego unaoczniają niebezpieczeństwa, jakie niesie
ze sobą samo polowanie; po drugie, Diana może być utożsamiana z Trójcą Świętą,
Akteon zaś z Chrystusem – i wówczas historia staje się alegorią inkarnacji 71. Kojarzenie historii myśliwego z Chrystusem wiązać należy także ze wzrostem i popularnością hagiografii, czemu przysłużył się również nośny obraz męki myśliwego – rozczłonkowanie ciała oraz przemiany zwyczajów łowieckich. Wątek chrystologiczny pojawił się w Polsce w Historiach rzymskich. Jeleń, który na początku
chrześcijaństwa kojarzył się z pogańskimi bogami i bohaterami (jak irlandzki Finn,
czyli Jeleń – celtycki bóg z głową jelenia 72), a potem też z potępianym na zachodzie
Europy karnawałowym obyczajem przebierania się za to zwierzę, musiał zostać
symbolicznie obłaskawiony na użytek chrześcijaństwa. Odpustowe przebieranki
biskup Faustyn skomentował następująco: „Czyż jakiś rozsądny człowiek uwierzy,
że ludzie zdrowi na umyśle mogą się przebierać za jelenie i przemieniać w dzikie
zwierzęta?” 73 Spotkanie z czarodziejskim zwierzęciem występującym w kulturze
Celtów przekształciło się w przybycie psychopompa, wcielenie Chrystusa, dzięki
któremu dokona się metamorfoza duchowa. Jak uczyły przykłady św. Eustachego
i św. Huberta, zetknięcie się z jeleniem mającym krucyfiks w porożu może spowodować, że człowiek stanie się świętym 74.
Jeleń jako egzystencja efemeryczna również w wielu innych opowieściach (np.
w legendzie o św. Edernie) działał na styku dwóch światów, wyznaczał granice,
był też zwierzęciem inicjacyjnym, ponieważ pokazywał drogę do innego świata 75.
Komentarz moralny do Owidiusza i postać jelenia jako symbolu nowej drogi wzaJ. K o c h a n o w s k i, Odprawa posłów greckich. Oprac. T. U l e w i c z. Wyd. 12, przejrz.
i uzup. Wrocław 1974, s. 26. BN I 3.
69
Więcej informacji o tym zob. P a s t o u r e a u, op. cit., s. 84–86.
70
Zob. S e z n e c, op. cit., s. 93.
71
Zob. D e s m o n d, op. cit., s. 68.
72
Zob. tzw. kocioł z Gundestrup, celtyckie naczynie z II–I w. p.n.e., na którym widnieje wizerunek rogatego boga Cernunnosa w towarzystwie jelenia i psa.
73
Cyt. za: Ph. W a l t e r, Mitologia chrześcijańska. Święta, rytuały i mity średniowiecza. Przeł.
E. B u r s k a. Warszawa 2006, s. 63.
74
Zob. P a s t o u r e a u, op. cit., s. 87–88.
75
Zob. W a l t e r, op. cit., s. 64.
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jemnie na siebie oddziaływały i wzmacniały się. Jeleń jest także „symbolem towarzyszącym”, co uwidacznia chociażby Ikonologia Cesarego Ripy 76. Dość wskazać,
iż w wyobrażeniu Życia Długiego jeleń z rozłożystym porożem oznacza długowieczność (uważano, że zwierzęta te żyją 300 lat); jako towarzysz Roztropności
informuje, że wprawdzie długie nogi zachęcają do biegu, ale poroże nakazuje
hamować z obawy przed zaplątaniem się w krzaki 77. Zwierzę śpi również u nóg
Pochlebstwa, które gra na flecie. Ukołysany melodią jeleń zapomina o bezpieczeństwie i daje się łatwo złapać, jak ten, kto chętnie słucha pochwał. Jako symbol
chrystologiczny zwierzę znajduje się zaś w wyobrażeniu Pragnienia złączenia się
z Bogiem 78.
Zbylitowski, jak każdy szlachcic, znał z autopsji zwyczaje łowieckie i wiedział,
że moment zabicia zwierzęcia rozpoczyna ważny dla myśliwych rytuał. Rozbudowany u Owidiusza opis śmierci zadawanej myśliwemu przez psy, które w przekładzie naszego poety „roztargały [jelenia] w sztuki”, musiał robić wrażenie na ówczesnych. Zwykle to człowiek, a nie pies, uśmiercał zwierzę: najpierw przebijano
szyję, potem dzielono jelenia na miejscu w odpowiedniej kolejności, oddawano
serce, płuca, wątrobę i tchawicę psom, w końcu szukano tzw. kości sercowej,
mającej znaczenie magiczne i lecznicze (T 271–272). W rzeczywistości była to
chrząstka, ważna zwłaszcza dla kobiet, które miały dzieci. W święto Inventionis
Crucis (3 maja) owa kość przybierała ponoć kształt krzyża 79. W Polsce w sercu
jelenia szukano „kamyka” − leku na mdłości, i uważano, iż „wódka z jeleniego
serca destylowana sprawuje wielką pomoc i ten pożytek, że serce posila, od trzęsienia i od innych wielu niebespieczeństw przypadkowych ratuje [...]” 80. W różnych
częściach Europy przewidywano jeszcze inne czynności, np. przy podziale łupów
pozostawiano kości miednicy.
Sceny polowań utrwalano nawet w świątyniach. Znajdują się one na sarkofagach (katedra w Clermont-Ferrand), tympanonach (kościół św. Ursyna w Bourges) czy drzwiach (katedra w Chartres) 81. Samo polowanie trudno zatem było
całkowicie potępić, nie postępując wbrew regułom i obyczajom społecznym.
Zupełnie inaczej rzecz miała się z postrzeganiem myśliwego. To postać, która
z biegiem czasu nabierała cech negatywnych, co niekiedy pokrywało się z interpretacjami Metamorfoz. W tym duchu komentowano np. postaci i wydarzenia
z Biblii, m.in. Nimroda (Rdz 10, 9–10), potężnego władcę, grzesznika i słynnego
myśliwego − prawdopodobnie budowniczego wieży Babel. Myśliwy to uosobienie zła w tradycyjnej egzegezie psalmów 10 (9) i 91 (90) (T 264). Być może,
źródłem tego postępowania jest błąd językowy. Bardzo interesujące pod tym
względem wydają się Dekrety Gracjana. Wśród dokumentów datowanych na lata
1139−1142 znajduje się jeden, który dowodzi, że dość wcześnie pomylono dwa
znaczenia słowa „venator”. Pierwsze odnosiło się do myśliwego, drugie do tego,
który walczy z bestiami, co najprawdopodobniej dotyczyło gladiatora. Jak wiadomo, gladiatorzy specjalizowali się w różnych rodzajach walki i korzystali z roz76
77
78
79
80
81

C. R i p a, Ikonologia. Przeł. I. K a n i a. Kraków 1998.
Zob. ibidem, s. 442, 364.
Zob. ibidem, s. 134–135, 145.
Zob. S 70. S a m s o n o w i c z w swojej książce przedstawia ustalenia T h i é b a u x (T 272).
Staropolskie księgi o myślistwie. Oprac. W. D y n a k, J. S o k o l s k i. Wrocław 2001, s. 121.
Zob. K. K i b i s h - O ż a r o w s k a, O sztuce na wesoło. Warszawa 2002, s. 326.
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maitej broni. Byli tacy, którzy walczyli z zawiązanymi oczami albo na pięści,
nożami w kształcie sierpa, mieczem, dwoma mieczami, mieczem z dwoma
ostrzami, włócznią czy też przy użyciu sieci 82. Ci, których zwano venatores,
walczyli z dzikimi zwierzętami, a niekiedy popisywali się sztuczkami cyrkowymi,
np. wkładaniem ręki do gardła lwa, jazdą wierzchem itd. W Dekrecie Gracjana
(dist. LXXXVI, c. 7) ubolewano nad osobami dzielącymi się dobrami z aktorami
(histriones) 83. W komentarzu wskazuje się w tej grupie właśnie venatores, jednakże św. Augustyn nie miał na myśli polujących na zwierzęta, lecz osoby występujące publicznie, do których zaliczał również nierządnice (T 263–264). Podwójne znaczenie słowa „venator” nie sprzyjało pochwale myślistwa. Zajęcie to
zaczęto postrzegać jako grzeszne. Np. za niegodziwego myśliwego uważano biblijnego Ezawa, a stąd niedaleko do twierdzenia, że Ezaw był myśliwym, bo był
grzesznikiem 84. Obraz myśliwego nie był jednoznaczny i niekiedy ukazywano go
pozytywnie. W Muzeum Sztuki w Weimarze znajduje się pochodzące z XV wieku malowidło nieznanego artysty, na którym w scenie zwiastowania pojawia się
Gabriel Archanioł jako myśliwy dmący w róg 85.
Zaproponowana przez Zbylitowskiego wersja historii o Akteonie wskazuje
wyraźnie, że alegoryczna interpretacja w duchu średniowiecznym była ciągle żywa
w końcu XVI wieku. Wprawdzie postać Akteona przedstawiano już częściej jako
symbol Chrystusa, ale widoczne jest również, że historie mitologiczne nadal traktowano jak egzempla, tzn. jako funkcjonujące osobno fabuły z własnym zestawem
interpretacji. Jednocześnie (i bez przeszkód) taki komentarz współistniał z humanistycznym modelem przekładu, a nawet wpisywał się w model czytania mitologii
jako poezji – tajemnicy, której utajone sensy muszą dopiero zostać odkryte 86.
Można też przypuszczać, że Zbylitowski samego tłumaczenia nie uważał za właściwy podarek dla swego dobrodzieja, dlatego dopełnił je interpretacją, w której
mógł pochwalić adresata, zaprezentować się jako zatroskany rozrzutnością, skromny szlachcic, poeta rozumiejący właściwy sens tekstu Owidiusza, a jednocześnie
zgrabnie usprawiedliwić wybór fragmentu Metamorfoz, gdzie naga Diana kąpie
się w źródle na oczach młodzieńca.
Akteon Zbylitowskiego nie pozostał na trwałe w obiegu literackim: wydany
był tylko raz, a czytany jedynie przez następne 50 lat. Pogłosy przekładu i przejątki z niego odnaleźć można zarówno u Hieronima Morsztyna, jak i u tłumaczy
całego poematu Żebrowskiego i Otwinowskiego 87.
Zob. M. G r a n t, Gladiatorzy. Przeł. T. R y b o w s k i. Wstęp A. Ł a d o m i r s k i. Wrocław
1980, s. 52.
83
Decretum Gratiani. Venetia 1591 (pars prima, dist. LXXXVI, c. VII–IX).
84
Zob. ibidem (pars prima, dist. LXXXVI, c. 11). – T 264.
85
Zob. K i b i s h - O ż a r o w s k a, op. cit., s. 330.
86
Zob. szerzej o tym: S. M. W h e e l e r, A Discourse of Wonders. Audience and Performance
in Ovid’s „Metamorphoses”. Philadelphia 1999, s. 75. – J. S c h u l t e, „W które ja wszytki kładę
tajemnice swoje”. „Fraszki” a tajemnica poetycka humanistów. W: Jan Kochanowski i renesans
europejski. Osiem studiów. Przeł. K. W i e r z b i c k a - T r w o g a. Red. M. Rowińska-Szczepaniak,
K. Wierzbicka-Trwoga. Warszawa 2012.
87
Zob. Z i m e k, op. cit., s. 73. O zależnościach w przekładach pełnych pisała W i c h o w a
w przywoływanej tu książce „Przeobrażenia” Jakuba Żebrowskiego i „Przemiany” Waleriana
Otwinowskiego (passim).
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“SHALL I HIDE IN AN EMPTY FOREST?”
ON THE TRANSLATION AND INTERPRETATION OF THE MYTH OF ACTAEON
IN ANDRZEJ ZBYLITOWSKI’S VIEW
Analysing Andrzej Zbylitowski’s translation of a fragment of Ovid’s Metamorphoses (Actaeon’s
history from Book 3, lines 155–252), the author of the present article attempts to settle why the verse
interpretation of the myth (the protagonist is devoured by dogs – incurring debts) which the poet
included into the translation so strongly departs from the presented story. As a result, Polish translations of Ovid are traced, followed by an insight into the Roman poet’s immense popularity in the
Middle Ages and an attempt made then to adjust Metamorphoses to school purposes through allegoric commentaries. To add, the article points at customary changes (mainly in hunting) and at
a possible translator’s error, all of which influenced not only the interpretation of the myth but the
figures of Actaeon and Diana, and the symbol of deer as well. The considerations lead to the conclusions that the allegorical interpretation in the mediaeval spirit was still valid among 16th century
humanists, allegorical commentary coexisted with the new model of translation, and mythological
tales were still treated as exempla, i.e. stories with their own sets of interpretations.
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NOSOROŻEC KSIĘDZA BIRKOWSKIEGO,
CZYLI SYMBOLICZNE GRY Z CZYTELNIKIEM
BAROKOWEGO KAZNODZIEI
W lutym 1630 zmarł w Nowym Międzybożu na Podolu Stefan Chmielecki,
świeżo mianowany wojewoda kijowski, wielki wojownik, którego sława nie wynikała jednak bynajmniej z roli, jaką odegrał w najważniejszych bitwach epoki
(spod Cecory uciekł, do obozu pod Chocimiem w ogóle nie dotarł), lecz z sukcesów
odniesionych w walkach z czambułami tatarskimi – przez wiele lat dość skutecznie
bronił przed nimi południowo-wschodnich granic Rzeczypospolitej 1. Pochowany
został w Barze, a dwa lata później warszawską oficynę królewskiego typografa
Jana Rossowskiego opuściła niewielka książeczka zatytułowana Stefan Chmielecki, abo nagrobek Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana, P. Stephana Chmieleckiego, wojewody kijowskiego, pobożnego, rycerskiego, szczęśliwego, pamięcią pogrzebną wystawiony. Jej autorem był ksiądz Fabian Birkowski, w owym czasie
wysoko ceniony nadworny kaznodzieja królewicza Władysława. Nic nie wskazuje na to, by było to kazanie wygłoszone wcześniej na pogrzebie wojewody, w którym to wydarzeniu Birkowski raczej w ogóle nie brał udziału. Najwyraźniej też
nie powstało ono na zamówienie rodziny zmarłego, skoro adresatem dedykacji,
podpisanej w Warszawie 28 września 1632, nie był żaden z jej członków, lecz
przyjaciel królewicza, starosta borysowski Adam Kazanowski (późniejszy marszałek nadworny koronny).
Birkowski, który sam przecież uczestniczył, m.in. jako kaznodzieja obozowy,
w zmaganiach pod Chocimiem, wyjątkowo chętnie poświęcał różne swoje kazania
wojennym wydarzeniom i ich bohaterom, starając się przy okazji kreować idealny
wzorzec „świętego żołnierza”, dzielnego obrońcy ojczyzny i chrześcijaństwa.
Takim parenetycznym tekstem jest też niewątpliwie jego kazanie o „wielkim bohatyrze podolskim” Stefanie Chmieleckim. Wspomnianą dedykację Kazanowskiemu otwiera zresztą wielce charakterystyczna deklaracja, stanowiąca odpowiedź na
podstawowe wątpliwości, które już w początkach chrześcijaństwa wiązały się
zwykle z profesją żołnierską, później zaś systematycznie powracały w dziełach
różnych chrześcijańskich moralistów:
1
Zob. W. D o b r o w o l s k a, Chmielecki Stefan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 3.
Kraków 1937.
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Wiele takich, zwłaszcza nabożniejszych, którzy rozumieją, iż niepodobna jest żołnierzowi
być dobrym i pobożnym człowiekiem. I trzymają się mocno wierszyka onego: Nulla fides
pietasque viris qui castra sequuntur. By to prawda była, co mówią, żaden by żołnierz w niebie
nie był. A ja, czytając historyje kościelne, coś innego w nich widzę, to jest poczty gromadne
świętych żołnierzów, którzy lubo to na wojnie umierali, lubo doma na łożu z wojen zszedszy,
prosto śli do nieba i przeto do metryki wybranych Pańskich są wpisani 2.

Ten parenetyczny aspekt kazania nie będzie nas tutaj dalej szczególnie zajmował, skoncentrujemy się raczej na pewnych właściwościach samej techniki kaznodziejskiej Birkowskiego, ściśle związanych z zakładanym przez niego rodzajem
audytorium czy szerzej: z gustami i przyzwyczajeniami epoki, w której tworzył.
Mamy tutaj niewątpliwie do czynienia z typem kazania „uczonego”, przeznaczonego dla publiczności zdolnej należycie docenić wartość mniej lub bardziej wyrafinowanych konceptów, którymi posłużył się autor, ale także jego rozległą erudycję i umiejętność przywoływania w stosownym momencie rozmaitych fragmentów
zaczerpniętych, oczywiście, przede wszystkim z Biblii i z dzieł rozlicznych autorów
kościelnych, ale również z utworów starożytnych i nowszych poetów oraz prozaików: mówców, historyków, niekiedy zaś – co z punktu widzenia podjętych tutaj
rozważań szczególnie istotne – lekarzy czy też uczonych przyrodników 3.
To manifestowanie przez Birkowskiego przy każdej nadarzającej się okazji
swojego erudycyjnego przygotowania było zgodne z dość powszechną w jego
czasach praktyką. Polski dominikanin dysponował bez wątpienia gruntownym
wykształceniem, z czego jednak bynajmniej nie wynika, że wszystkie przywoływane przez siebie dzieła musiał znać z pierwszej ręki. Wręcz przeciwnie: podobnie
jak inni współcześni mu kaznodzieje korzystał chętnie z niezwykle bogatej, narastającej od wieków literatury pomocniczej, na którą składały się rozmaite dawne
i nowe kompendia gromadzące przydatną do układania kazań wiedzę, wydobytą
z prac duchownych i świeckich autorów, uporządkowaną i opatrzoną rozbudowanymi indeksami, ułatwiającymi w razie potrzeby szybkie znalezienie potrzebnych
informacji. Wiązał się z tym zresztą pośrednio również bardzo specyficzny stosunek do kwestii własności autorskiej. Pod koniec w. XVII w przedmowie do swojego zbioru kazań ksiądz Bazyli Rychlewicz pisał np.:
I nie poczytam sobie za nagany godną kradzież owych, którzy z cudzych ksiąg i skryptów
rzeczy godne pamięci, rzeczy dowcipne, nowe, osobliwe i modne z swoją materyją łączą i zdobią, albowiem perły z morza na brzegi wyrzucone tego są, który je wprzód znajdzie i osiągnie.
Żaden autor z starych jako naszego wieku, lub świecki, lub duchowny, i jeden nie znalazł się
taki, który by z własnego kruszca i (chcę mówić) góry swego dowcipu miał tak wielkie, obfite,
tak wielu godnych ksiąg wykopać i wybrać bogactwa i skarby. Poczciwą, chwalebną autorowi
każdemu wydającemu in lucem opera godzi się jako panu bawić kradzieżą 4.
2
F. B i r k o w s k i, Stefan Chmielecki, abo nagrobek [...] pamięcią pogrzebną wystawiony.
Warszawa 1632, k. A2. Przytoczony tutaj przez Birkowskiego łaciński werset, często zresztą powtarzany przez różnych dawnych autorów, pochodzi z Wojny domowej L u k a n a (X 407).
3
O roli konceptów w barokowym kaznodziejstwie pisał ostatnio przede wszystkim W. P a wl a k (Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005).
4
B. R y c h l e w i c z, Kazania począwszy od Adwentu do Wielkiejnocy inclusive, na niedziele,
święta Zbawiciela i Jego Matki. Kraków 1698, k. C2v. Cyt. za: W. P a w l a k, „O pewnym sposobie
naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkimi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa 2009, s. 55.
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Bardzo charakterystyczne i zgodne z duchem epoki jest zresztą samo zawarte
w przytoczonym fragmencie zestawienie różnych rodzajów materii czerpanej przez
uczonego kaznodzieję z dzieł jego poprzedników. Składają się na nią „rzeczy
godne pamięci, [...] dowcipne, nowe, osobliwe i modne”. Aby sprostać oczekiwaniom nieco bardziej wymagających słuchaczy, musiał taki kaznodzieja często
sięgać nie tylko do Biblii oraz ksiąg dawnych i nowszych teologów, lecz również
do prac autorów świeckich, reprezentujących rozmaite dziedziny wiedzy. Epatował
zatem odbiorców wielkim nagromadzeniem faktów kuriozalnych i egzotycznych,
z samej swojej natury szczególnie dobrze nadających się do konstruowania wyszukanych konceptów. Eksponowane miejsce zajmowały wśród nich liczne informacje przyrodnicze wydobywane zwykle przede wszystkim z Historii naturalnej
Pliniusza Starszego oraz z dzieł innych pisarzy starożytnych, ale często także
z ogłoszonych właśnie ksiąg XVI- i XVII-wiecznych naturalistów, encyklopedystów
i autorów relacji podróżniczych. Ulegając tej dość powszechnej w jego czasach
modzie, zwracał się tedy również ksiądz Birkowski do swojego audytorium, a może
raczej tylko po prostu do swoich czytelników:
Widzieliście, jaką mocną ręką z pogańskich rąk jako z Egiptu niejakiego wyzwolił Bóg
chrześcijany swoje, chrześcijany, których męstwo podobne jest nosorożcowi, rhinoceroti. Osman
cesarz turecki, który niedawno pod Chocimiem był, miał słonie z sobą, sam słoniem bestyjalnym
będąc. Przeciwko słoniowi Bóg posłał nosorożca, lud polski, którego męstwo było podobne
nosorożcowi. Plinius lib. 8. c. 20. opisuje rynocerota i mówi, że jest barwy bukszpanowej, ma
róg, który od nosa pochodzi nie prosto, ale krzywo i na ukos i stąd nazwany jest rynoceros, od
rin, to jest nos, i keros, to jest róg, którym on dziwnie mężny jest i wojuje z elefantem, któremu
w wysokości niemal jest równy, ale goleni krótszych. Obostrza róg o skałę i tak się na wojnę
gotuje, w której do brzucha elefantowego zmierza, o którym wie, że nasłabszy; ten gdy zbodzie,
zaraz zmoże elefanta. I tak Emanuel król luzytański w roku 1515 w Lisibonie znakomity widok
sobie uczynił, spuściwszy elefanta z rynocerotem, na którym przegrał elefant. Zaczym rynocerot symbolum jest męstwa, a zatym Boga, który jest namężniejszym 5.

Ta konkluzja, oczywiście, sama w sobie może nasuwać rozmaite wątpliwości
natury logicznej, ale stoi za nią wypracowany przez wieki w kulturze chrześcijańskiej
specyficzny model postępowania z materią symboliczną 6. Rozumowanie Birkowskiego nie wytrzymałoby z pewnością próby logicznej analizy, ale przeciętny XVII-wieczny słuchacz lub czytelnik najprawdopodobniej w ogóle nie zwracał na to
uwagi. Czytelnik taki żył bowiem na co dzień w świecie pełnym przeróżnych barokowych konceptów, a zatem konstrukcji myślowych, które odwoływały się z reguły do własnej, bardzo specyficznej, niekiedy wręcz kuriozalnej, logiki.
B i r k o w s k i, op. cit., s. 8.
W ramach owej tradycji o tym, że za symbol Stwórcy zostaje uznane jakieś zwierzę, roślina
czy też kamień, nader często przesądza jedna tylko właściwość, podczas gdy inne niekiedy w znacznie mniejszym stopniu predestynują dany obiekt do tej szczególnej roli. Nosorożec np. powszechnie
uchodził dawniej za zwierzę wyjątkowo szpetne, nikt jednak w XVII stuleciu, idąc śladem Birkowskiego, nie zdecydowałby się chyba uznać go w związku z tym za symbol Boga, „który jest najszpetniejszy”, lecz wręcz przeciwnie – skłonny byłby raczej widzieć w zwierzęciu symboliczne wyobrażenie szatana. Ten bardzo specyficzny sposób traktowania poszczególnych symboli otwierał drogę
do systematycznego pojawiania się paralelnych interpretacji in bono oraz in malo w odniesieniu do
tej samej istoty. Takiej powszechnie stosowanej egzegetycznej praktyce patronował przede wszystkim
św. Augustyn, który pisał o tych kwestiach zwłaszcza w trzeciej księdze traktatu De doctrina christiana. Zob. m.in. J. S o k o l s k i, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa
księga natury. Wrocław 2000, s. 55–57.
5
6
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Odsyłając odbiorcę do wielkiej encyklopedii Pliniusza Starszego, postępuje
Birkowski zgodnie z dość rozpowszechnioną w jego czasach praktyką, mimo
bowiem pojawienia się nowych dzieł zoologicznych, z monumentalną wielotomową pracą Konrada Gessnera na czele, w pierwszej połowie XVII w. Historia naturalna wciąż pozostawała głównym, a niekiedy wręcz jedynym punktem odniesienia dla autorów, którzy w swoich pracach z jakichś powodów zdecydowali się
pisać o rozmaitych egzotycznych zwierzętach, roślinach czy minerałach. Jest
jednak bardzo charakterystyczne i nieco dziwne, że polski kaznodzieja twierdzi
tutaj stanowczo, iż Pliniusz przekazał nam na temat nosorożca również pewne
informacje, których w przywołanym fragmencie jego dzieła bynajmniej nie znajdujemy. W rzeczywistości czytamy tam tylko (Nat. hist., VIII, 76) dość zwięzłą
i – co za tym idzie – nie zawierającą zbyt wielu szczegółów wzmiankę o jednorogim nosorożcu, którego w Rzymie po raz pierwszy ujrzano rzekomo w czasie
słynnych igrzysk urządzonych dla ludu w 55 r. p.n.e. przez Pompejusza Wielkiego:
Jest to drugie zwierzę będące naturalnym nieprzyjacielem słonia. Ostrząc swój róg o skałę gotuje się do boju, walcząc zaś, atakuje przede wszystkim brzuch, o którym wie, że jest
najwrażliwszy. Dorównuje słoniowi długością, ma jednak dużo krótsze nogi. Jest bukszpanowej
[tj. bladożółtej] barwy 7.

Brak tutaj, jak nietrudno zauważyć, podanych przez Birkowskiego informacji
o ukośnym ustawieniu rogu, a także o greckim pochodzeniu i znaczeniu nazwy
zwierzęcia. Sam opis Pliniusza, zdaniem przynajmniej części badaczy, wskazywałby raczej na nosorożca indyjskiego (Rhinoceros indicus unicornis), ponieważ
ten, w przeciwieństwie do obu gatunków afrykańskich (nosorożec czarny: Dioceros bicornis, oraz nosorożec biały: Ceratherium simum), ma tylko jeden róg 8,
chociaż, z drugiej strony, William Gowers w swoim czasie dowodził, iż wszystkie
starożytne informacje (w tym również przytoczony tutaj fragment dzieła Pliniusza)
na temat osobników sprowadzanych do Rzymu dotyczą białych nosorożców, które pochodzić miały z terenów dzisiejszego Sudanu, położonych na zachodnim
brzegu Białego Nilu 9. O tym, że również indyjskie nosorożce docierały niekiedy
w starożytności do Italii, świadczyć może jednak choćby pompejański relief przechowywany dzisiaj w muzeum archeologicznym w Neapolu, wyobrażający bez
wątpienia jakiegoś przedstawiciela tego właśnie gatunku 10.
7
Przekład mój – J. S. (podobnie dalej, jeśli nie zaznaczyłem tego inaczej). Pierwszym naturalnym nieprzyjacielem słonia był, jak wiadomo, smok lub gigantyczny wąż, o czym Pliniusz wspomina jednak w innym miejscu. Należy tutaj dodać, że odmienna od stosowanej powszechnie dzisiaj
lokalizacja fragmentu w dziele Pliniusza podana przez Birkowskiego była zgodna z podziałem
księgi VIII na rozdziały, pojawiającym się zwykle w ówczesnych edycjach.
8
Zob. np. H. L e i t n e r, Zoologische Terminologie beim Älteren Plinius. Hildesheim 1972,
s. 212.
9
Zob. W. G o w e r s, The Classical Rhinoceros. „Antiquity” t. 24, nr 94 (1950). Błąd Pliniusza, który twierdził, że nosorożec sprowadzony do Rzymu przez Pompejusza miał tylko jeden róg,
mógł po prostu wynikać z faktu, iż w przypadku białych nosorożców tylny róg jest niekiedy tak mały,
że niezmiernie trudno go w ogóle zauważyć. Ocenę wartości tych argumentów wypada pozostawić
specjalistom. Zob. też na ten temat J. M. C. T o y n b e e, Animals in Roman Life and Art. Baltimore,
Mar., 1996, s. 126.
10
Reprodukcję owego nosorożca zamieszcza O. K e l l e r w pracy Die antike Tierwelt (t. 1.
Leipzig 1909, s. 387). G. J e n n i s o n (Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome. Philadelphia 2005, s. 35) zwraca uwagę również na to, że nosorożce indyjskie zwykle dużo łatwiej przysto-
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Z naszego punktu widzenia są to zresztą wszystko kwestie zupełnie drugorzędne, ponieważ Birkowski oczywiście nie zdawał sobie w ogóle sprawy z faktu,
iż w przyrodzie występuje kilka różnych gatunków nosorożców i że sprowadzony
na początku XVI w. do Europy przez Portugalczyków okaz reprezentował jednak
najprawdopodobniej inny gatunek niż ten opisany niegdyś przez Pliniusza. Słonie
przybyłe wraz z armią Osmana mógł zapewne sam widzieć (choćby tylko z daleka)
w obozie pod Chocimiem, nosorożca z pewnością nie oglądał nigdy. Chyba jedynym wcześniejszym polskim autorem, który twierdził, że go widział podczas
wyprawy poselskiej do Turcji, był Maciej Stryjkowski 11. Nosorożec portugalskiego króla Manuela I został uwieczniony na słynnej (często i dzisiaj reprodukowanej)
rycinie przez samego Albrechta Dürera, który jednak opierał się tylko na opisie
i dostarczonym mu przy jakiejś okazji niezbyt dokładnym amatorskim szkicu. Ten
drzeworyt wielkiego artysty był następnie nieustannie kopiowany, trafiał też do
różnych prac przyrodniczych, ze wspomnianym już tutaj dziełem Konrada Gessnera na czele 12. Jeżeli zatem polski kaznodzieja miał jakiekolwiek wyobrażenie
o wyglądzie niezmiernie przecież rzadko widywanego w Europie zwierzęcia, to
czerpał je najprawdopodobniej właśnie z tego rodzaju ilustracji 13. Mógł jednak
znać również inną rycinę, którą w krótkim dziełku Discours da la licorne zamieścił
sławny XVI-wieczny francuski medyk, Ambroise Paré 14. Przedstawiała ona właśnie
opisaną przez Pliniusza scenę walki nosorożca ze słoniem.
Greccy i rzymscy autorzy na ogół zgodnie utrzymywali, że nosorożec jest
śmiertelnym wrogiem słonia, i Pliniusz powtarzał tylko opinię wydobytą z prac
poprzedników. Wspomniany przez Birkowskiego król Manuel próbował więc jedynie sprawdzić wiarygodność owych książkowych informacji odziedziczonych
po starożytności. W epoce renesansu zaczęto zresztą sięgać również do greckich
traktatów zoologicznych. Znano już zatem dobrze dzieło Eliana o zwierzętach,
w którym można było przeczytać opinię nieco odmienną od przedstawionej przez
rzymskiego encyklopedystę. Według greckiego autora zaatakowane przez nososowują się do życia w niewoli niż ich afrykańscy kuzyni, co według niego czyni fakt ich pojawiania
się w rzymskich zwierzyńcach i na arenach cyrków bardziej prawdopodobnym.
11
M. S t r y j k o w s k i, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego nie
kuszone ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Oprac. J. Radziszewska. Warszawa 1978, s. 240. Ukazując przerażającą postać pewnego olbrzymiego Tatarzyna, autor
stwierdza m.in., iż miał on „nos krzywy rynocerów” i w marginalnej notce tłumaczy: „Rynoceres
jest źwierzę albo bestyja szpetna, łuskami jak talerzami obrosła w Afryce, a na nosie ma róg krzywy.
Jam go w Konstantynopolu widział 1575”. Nosorożec ten miał być rzekomo darem przesłanym
sułtanowi Amuratowi przez legendarnego Księdza Jana (Popiana), o czym M. S t r y j k o w s k i
wspomina również przelotnie w swojej Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi (Wyd.
M. M a l i n o w s k i. T. 1. Warszawa 1846, s. 13), przede wszystkim zaś w poprzedzającym ją obszernym autobiograficznym wierszu Maciej Stryjkowski Osostevicius sam o sobie i przygodach
swoich w zwiedzaniu rozmaitych krain świata (ibidem, s. XVII).
12
C. G e s n e r i Historiae animalium lib. I. de quadrupedibus viviparis. Tiguri 1551, s. 953
(cały fragment poświęcony nosorożcom mieści się tutaj na s. 952–955).
13
O tradycji plastycznych przedstawień nosorożców w Europie wczesnonowożytnej pisał
T. H. C l a r k e (The Rhinoceros: From Dürer to Stubbs, 1515–1799. London 1986).
14
A. P a r é, Des Monsters et prodiges. Précédé de Des animaux et de l’excellence de l’homme
et suivi par Discours de la licorne. Paris 2003, s. 258.
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rożca słonie umiały sobie bowiem najczęściej poradzić z napastnikiem, jeśli tylko
uniknęły zadanego sobie podstępem uderzenia w brzuch:
Opisywać wygląd nosorożca – to temat aż nadto oklepany! Wielu Hellenów i Rzymian
zna i widziało to zwierzę. Nie zawadzi jednak opowiedzieć o jego trybie życia.
Na końcu nosa rośnie mu róg – stąd nazwa. Szpic rogu jest nadzwyczaj wyostrzony
i twardy, jakby był z żelaza. Nosorożec ostrzy go o skałę i nie zawaha się wyzwać do walki
nawet słonia, chociaż nie dorównuje wzrostem ani siłą tej potężnej bestii. Cóż więc robi? Wali
się na ziemię u nóg słonia i rogiem rozdziera mu brzuch od spodu. Krew bucha, a po chwili
zwierzę pada martwe. Nosorożec walczy ze słoniem o tereny wypasu i nierzadko zdarza się
widok słonia, który zginął w takim starciu. Jeśli jednak nosorożec nie dość szybko ugodzi
przeciwnika i nie zdąży uciec, słoń może go sobą przygnieść. Wtedy opasuje go trąbą, trzyma
mocno w uścisku, wlecze ku sobie, potem powala i siecze na kawałki ciosami jak toporem. Bo
chociaż nosorożec pokryty jest tak twardą skórą, że strzały jej nie przebiją, mimo wszystko
mocarna siła słonia jest nie do pokonania 15.

Czy Birkowski znał ten fragment dzieła Eliana, trudno powiedzieć. W swoim
kazaniu powołuje się na wiele różnych źródeł dawnych i nowszych, ale do Eliana
odsyła czytelnika dopiero w momencie, kiedy zaczyna pisać o jednorożcu 16. Obraz
zwycięskiego słonia nie był mu jednak po prostu do niczego potrzebny, co więcej,
kłóciłby się z pewnością z intencjami całego autorskiego wywodu, a także z symbolicznym porządkiem organizującym świat przedstawiony utworu. Jeżeli bowiem
nosorożec oznacza męstwo, a pośrednio samego Boga, „który jest namężniejszym”,
to jakakolwiek jego porażka w walce ze słoniem, będącym figurą „bestyjalnego”
Osmana 17 i niezliczonych innych nieprzyjaciół chrześcijańskiego świata (pośrednio
15
E l i a n, O właściwościach zwierząt (wybór). Przeł. A. M. K o m o r n i c k a. Warszawa 2005,
s. 276 (ks. XVII, rozdz. 44).
16
Z tego faktu wcale nie musi jednak wynikać, że Birkowski rzeczywiście sam czytał traktat
Eliana, ustęp o jednorożcu mógł przecież równie dobrze znaleźć w jakimś uczonym kompendium,
z którego przygotowując swoje kazanie korzystał. Ciekawe jest bowiem to, że polski kaznodzieja
odsyła w tym miejscu jednocześnie do dwóch różnych fragmentów dzieła Eliana: do rozdziału 20
księgi XVI, gdzie w rzeczywistości mowa jest o jednorożcu, którego grecki pisarz nazywa „kartazonos”, ale także do przytoczonego tutaj wcześniej rozdziału księgi następnej, traktującego o nosorożcach.
17
Wprawdzie przymiotnik „bestialni” znaczył oczywiście w XVII w. przede wszystkim: ‛nieludzki’, ‛zwierzęcy’, jednak podkreślona tutaj przez Birkowskiego „bestyjalność” Osmana odnosi
się, jak dużo na to wskazuje, raczej do jego szczególnych preferencji seksualnych. Gdzie indziej
bowiem, umieszczając zmarłego już sułtana w piekle, polski dominikanin utrzymywał, iż trafił on
tam m.in. dlatego, że za życia był „pełen z swoimi obrzydliwości sodomskich, cudzołożniczych”
(F. B i r k o w s k i, Kazanie obozowe o Bogurodzicy. Przy tym Nagrobek Osmanowi, cesarzowi tureckiemu [...]. Kraków 1623, s. 37). Trudno dzisiaj powiedzieć, dlaczego to właśnie słoń stał się
symbolem tych godnych potępienia rzekomych skłonności tureckiego władcy, chociaż współczesne
badania wykazują np., że homoseksualne zachowania wśród trzymanych w niewoli słoni indyjskich
dotyczą aż ok. 45% całej populacji. Zob. B. B a g e m i h l, Animal Homosexualism and Natural
Diversity. New York 1999, s. 427–430. Birkowski nie mógł, oczywiście, znać tych ustaleń, ale mógł
przeczytać podobnego typu rewelacje w jakichś ówczesnych relacjach podróżniczych. Niestety,
dotąd nie udało mi się trafić w nich na fragment traktujący o tego rodzaju zachowaniach słoni. Warto wszakże przy okazji zauważyć, że zwierzętom tym dość powszechnie przypisywano dawniej np.
dziwną skłonność do niewiast, co w gruncie rzeczy należy przecież uznać również za pewien rodzaj
transgresywnego, niezgodnego z porządkiem natury, zachowania. Pisałem o tym kiedyś nieco szerzej
w artykule Elephantographia curiosa, czyli porozmawiajmy o słoniach (w zb.: Różnorodność form
narracji w literaturze dawnej. Red. M. Rowińska-Szczepaniak, J. Zagożdżon. Opole 2006). Prawdopodobne jest jednak także inne wyjaśnienie. Czytając w encyklopedii Pliniusza (Nat. hist., VIII, 1)
rozdział poświęcony prezentacji słonia, Birkowski już na wstępie mógł znaleźć w nim charaktery-
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zaś szatana, któremu służą), nie jest po prostu możliwa. Eksperyment przeprowadzony na początku w. XVI w Lizbonie na polecenie portugalskiego monarchy
stanowił zresztą dla polskiego kaznodziei wystarczający i ostateczny dowód
w sprawie 18.
Nosorożec jest zatem symbolem samego Stwórcy – przede wszystkim ze
względu na swoje niezwykłe męstwo. Nie daje się nikomu okiełzać, potrafi też
pokonać najpotężniejszego nawet nieprzyjaciela. Dla księdza Birkowskiego nie
jest to wszakże jedyny i wystarczający powód. Dlatego pisze:
Znowu nosorożec jest znakiem gniewu nierychłego, ale strasznego. Bo on potrzebuje
wielkiego rozgniewania, ale skoro się gniewać pocznie, jest barzo okrutny: takowym jest Bóg,
który leniwe karanie ciężkością nagradza. Stąd przysłowie: Dii laneos pedes habent. Bóg
chodzi na wełnianych nogach, sed ferreas manus, ale ma ręce żelazne. Przeto pierwszy, który
na teatrum wprowadził rynocerota przeciwko bykowi i niedźwiedziowi, Domicyjan cesarz, in
dedicatione amphitheatri, kazał monetę bić z obrazem nosorożca, aby dał znać, że podobnym
jest tej bestyjej. Naprzód, że wielkie ma serce i królewskie męstwo przy nim jest. Po wtóre, że
leniwym jest do gniewu, ale jako się rozgniewa – nieubłaganym. Wyraził to dwiema epigramaty Marcyjalis, który u Domicyjana był w wielkim kochaniu 19.

Oba te epigramaty Marcjalisa przytacza Birkowski dalej, opatrując je dodatkowo polskimi prozaicznymi tłumaczeniami 20. Nosorożec nie walczy w nich wprawdzie ze słoniem, ale obraz bestii ciskającej w powietrze bykiem, a następnie niedźstykę czyniącą to stworzenie wyjątkowo „ludzkim”: „Największy, a i pod względem zdolności
umysłu człowiekowi najbliższy, jest słoń. Rozumieją bowiem słonie język otoczenia, posłuch dają
rozkazom, pamiętają o powinnościach, których się nauczyły, czują także rozkosz, jakiej dostarczają
miłość i sława, nadto zaś przejawiają rzadko u ludzi spotykaną uczciwość, roztropność i poczucie
sprawiedliwości. Otaczają też czcią gwiazdy, słońce i księżyc. Opowiadają niektórzy, iż w mauretańskich lasach stada słoni przy świetle nowego księżyca nad rzeką zwaną Amilos schodzą się i tu
dokonują uroczystego oczyszczającego aktu przez polewanie siebie wodą, a kiedy już powitają
księżyc w ten sposób, powracają do lasów, te z młodych, które są znużone, dźwigając przed sobą”.
Jeżeli Osman był, zdaniem Birkowskiego, „słoniem bestyjalnym”, oznaczać to mogło w konsekwencji odmówienie owemu zwierzęciu wszystkich tych chwalebnych cech, o których z takim podziwem
pisał przed wiekami Pliniusz.
18
Nosorożec, którego król Manuel otrzymał od gubernatora Indii w r. 1515, trafił do królewskiego zwierzyńca w Ribeirze. Jego walka z młodym niedoświadczonym słoniem zakończyła się
ucieczką tego ostatniego (słoń przestraszył się jednak bardziej hałasującego tłumu widzów niż
groźnie wyglądającego przeciwnika). Samego nosorożca król zdecydował się ostatecznie podarować
papieżowi Leonowi X, wielkiemu amatorowi tego rodzaju egzotycznych osobliwości. Niestety,
statek, na którym nosorożca wysłano do Italii, zatonął u liguryjskich wybrzeży nieopodal Genui
i spętane łańcuchami zwierzę po prostu utonęło. Zob. m.in. S. A. B e d d i n i, The Papal Pachyderms.
„Proceedings of the American Philosophical Society” 125 (1981), s. 80–81.
19
B i r k o w s k i, Stefan Chmielecki [...], s. 8–9. Przywołana tutaj przez Birkowskiego łacińska
sentencja, której w swoim tłumaczeniu spróbował on przy okazji nadać bardziej monoteistyczny
charakter, znana była w XVII w. dość powszechnie i często przez różnych autorów wykorzystywana
jako uczony ekwiwalent powiedzeń w rodzaju „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. Jej pierwszy człon miał szacowny starożytny rodowód, w różnych formach pojawiał się m.in. u Petroniusza
i u Makrobiusza, przede wszystkim zaś znajdujemy go w Adagiach Erazma z Rotterdamu. Drugi
segment był już niewątpliwie późniejszym uzupełnieniem.
20
Ibidem, s. 9. O wspomnianych tutaj dwóch epigramatach wchodzących w skład Liber de
spectaculis Marcjalisa pisał ostatnio T. V. B u t t r e y w pracy Domitian, Rhinoceros, and the Date
of Martial’s Liber de spectaculis („Journal of Roman Studies” 97 á2007ñ). W artykule tym można
także znaleźć m.in. fotografię owej wybitej na polecenie Domicjana niewielkiej miedzianej monety
– upamiętniającej inaugurację amfiteatru – o której czytamy u Birkowskiego. Zawierała ona zresztą,
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wiedziem – bardziej dla odbiorców kazania swojskimi – musiał chyba dość mocno
przemawiać do ich wyobraźni. Fragment ten może być zapewne interesujący dla
badaczy dziejów polskiej recepcji Marcjalisa (jeśli oczywiście są tacy), z punktu
widzenia podjętych tutaj rozważań znacznie istotniejszy jest jednak ustęp kolejny:
Tenże Plinius lib. 8. c. 21. opisuje jednorożca i mówi: „Monoceros jest okrutne źwierzę,
podobne koniowi we wszytkim oprócz głowy, która podobna jest jeleniowi, i nóg, które elefantowi, ogona, który wieprzowi; ryk jego ciężki, jeden ma róg w pół czoła na dwa łokcie
długi; powiadają, iż tego źwierza żywcem nikt nie pojma”. Toż pisze Aelianus lib. 16. de animal.
c. 20. et lib. 17. c. 44, który czyni jednorożca na grzywie i na sierci czarnym, prędkim w nogach,
róg mu daje czarny, łaskawość przeciw innym bestyjom, srogość przeciw swoim. Tego Pierius
in hierogliphico Rhinocerotis halicornem zowie i rozumie tegoż, którego Septuag. monocerotem
nazwali, a Vulgat. unicornem. Bo żydowskie słowo reem i jednorożca, i nosorożca znaczy 21.

Dzisiaj dobrze wiemy, że żydowskie słowo „re’em” nie oznacza z pewnością
ani jednorożca, ani nosorożca 22. Może to być dziki bawół górski lub oryks; uczeni
długo jeszcze będą się prawdopodobnie spierać na ten temat, szukając odpowiedzi
w różnych miejscach, ale bez wątpienia nie w kazaniu Birkowskiego.
Bardziej interesująca jest jednak pewna manipulacja, której dopuszcza się
tutaj dominikanin. Zestawia ze sobą dwa fragmenty dzieł starożytnych autorów
traktujące o jednorożcu. Obaj oni jednak najwyraźniej uważali, że jednorożec
i nosorożec to dwa zupełnie różne gatunki egzotycznych zwierząt, ponieważ obaj
omawiają je osobno. Dla obu też nosorożec jest zwierzęciem dobrze znanym (Elian
nawet pisanie o nim uznaje za zajęcie dość banalne), podczas gdy jednorożec jest
istotą, o której tylko czytali oni w dziełach różnych dawniejszych autorów omawiających osobliwości Indii. I nie ma tu większego znaczenia fakt, że dzisiaj badacze skłonni są przyjmować, iż monoceros Pliniusza to w rzeczywistości nosorożec indyjski, którego wyobrażenie, zanim do niego dotarło, uległo po prostu
daleko posuniętej deformacji 23. Dla Birkowskiego wystarczającym powodem, żeby
oba gatunki zwierząt ze sobą w pewnym sensie (chociaż nie całkowicie) utożsamić,
jest sam fakt, iż hebrajskie słowo „re’em” miało rzekomo określać zarówno nosorożca, jak i jednorożca.
Cała ta operacja odbywa się na oczach czytelnika, kaznodzieja niczego przed
nim nie ukrywa: jednorożec i nosorożec to dwa różne stworzenia, ale oznaczają to
samo, ponieważ natchnieni autorzy biblijni, mówiąc o nich, używali identycznej
nazwy. Taka argumentacja jest dla nas z pewnością mocno podejrzana, w XVII
stuleciu jednak mogła z wielu powodów liczyć na zrozumienie i akceptację. Zgodnie z dawną tradycją, wywodzącą się bezpośrednio z Księgi Rodzaju (1, 19) tym,
kto nadał zwierzętom ich nazwy, był praojciec Adam 24. Stanowiło to swoisty
symboliczny ekwiwalent brania świata we władanie. Obdarzony niezwykłą, pona co wszystko wskazuje, pewne propagandowe przesłanie, dość zbliżone do tego, które przedstawił
polski kaznodzieja.
21
B i r k o w s k i, Stefan Chmielecki [...], s. 9–10.
22
Zob. m.in. K. M o r t a, Biblijny re’em. „Kaliskie Studia Teologiczne” 1 (2002).
23
Zob. F. M a s p e r o, Bestiario antico. Gli animali-simbolo e il loro significato nell’immaginario dei popoli antichi. Casale Monferrato 1997, s. 286.
24
Plastyczne przedstawienia tej sceny często zdobią np. rękopisy średniowiecznych bestiariuszy, o czym pisała w swoim czasie X. M u r a t o v a (Adam donne leurs noms aux animaux. „Studi
Medievali” 18 á1977ñ).
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chodzącą bezpośrednio od samego Stwórcy mądrością, dysponował Adam także,
jak utrzymywali później, w miarę zgodnie, dawni żydowscy i chrześcijańscy komentatorzy, wrodzoną niejako znajomością prawdziwej natury wszystkich stworzeń,
co sprawiało, że w jego przypadku nadawanie imion żywym istotom nie było
bynajmniej aktem arbitralnym. Pozostaje jednak pytanie o język, którym posługiwał się wówczas Adam. Niezależnie od pojawiających się niekiedy odmiennych
koncepcji (w XVII w. też ich nie brakowało) dominowało wśród chrześcijańskich
pisarzy, występujące już w dziełach św. Augustyna czy Izydora z Sewilli, przeświadczenie bardzo dobitnie wyrażone przez autora jednego z XIII-wiecznych
łacińskich bestiariuszy: „Adam nadał imiona nie po grecku ani po łacinie, ani też
w językach barbarzyńskich ludów, lecz w tym języku, który był wspólny wszystkim
ludziom przed potopem, a który nazywany jest hebrajskim” 25.
Jeżeli tedy natchnieni biblijni autorzy posługiwali się wspólnym słowem na
określenie jednorożca i nosorożca, to czynili tak nie dlatego, że nie wiedzieli, jak
nazwać pojawiające się w świętym tekście stworzenia, lecz dlatego, że w Raju
Ziemskim otrzymały one to samo imię. Adam, dysponujący pochodzącą od Boga
szczególną wiedzą dotyczącą ich natury, z sobie tylko znanych powodów uznał
taki onomastyczny zabieg za niezbędny. Nastąpiło to bez wątpienia z przyzwoleniem Stwórcy, który był zresztą jednocześnie autorem obu wielkich ksiąg: księgi
natury i Biblii. Ksiądz Birkowski mógł być zatem przekonany, że pomiędzy porządkiem stworzonego świata a porządkiem Pisma pojawiają się tylko niekiedy
pozorne sprzeczności, których rozwikłanie ostatecznie zależy wyłącznie od wiedzy
i umiejętności interpretatora.
Całe przedstawione tutaj rozumowanie miało, oczywiście, jeden szczególnie
słaby punkt: polskiemu dominikaninowi, podobnie jak wielu jego współczesnym,
nie przyszło po prostu do głowy, że o ile Stwórca czuwał nad samymi natchnionymi autorami świętych ksiąg, o tyle najwyraźniej nie zawsze wspierał w wystarczającym stopniu ich łacińskich i greckich tłumaczy, i że w związku z tym cały problem
nie wynikał z wieloznaczności hebrajskiego słowa „re’em”, lecz z trudności, jakie
greccy i łacińscy translatorzy Pisma mieli ze znalezieniem stosownych ekwiwalentów w swoich językach.
Pozostawiając tę kwestię na boku, spróbujmy jednak jeszcze spojrzeć na tryb
postępowania Birkowskiego z nieco innej perspektywy, której przyjęcie sprawi,
że wyrażone w poprzednim akapicie obiekcje staną się w gruncie rzeczy mało
istotne. Godzi się bowiem zauważyć, że autor kazania nie występuje tutaj jako
komentator Pisma ani przyrodnik. Konstruuje on konceptystyczny tekst zbudowany z tradycyjnych elementów. W związku z tym może dość swobodnie wędrować
pomiędzy trzema opisanymi kiedyś przez Dana Sperbera 26 podstawowymi poziomami wiedzy: wiedzą semantyczną, encyklopedyczną i symboliczną, przy czym
ta ostatnia ma w kazaniu znaczenie najważniejsze. Wspiera się ona, oczywiście,
przede wszystkim na wiedzy encyklopedycznej, która jednak podlega procesom
ciągłej weryfikacji (wśród przytoczonych przez Sperbera zdań reprezentujących
ten rodzaj wiedzy znajdujemy, nb. również zwięzłe, twierdzenie: „Jednorożce nie
25

s. 129.
26

Cyt. za: P. C. A l m o n d, Adam and Eve in Seventeenth-Century Thought. Cambridge 1999,
D. S p e r b e r, Symbolizm na nowo przemyślany. Przeł. B. B a r a n. Kraków 2006, s. 83–106.
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istnieją”), natomiast z wiedzą symboliczną rzecz ma się zgoła inaczej. Jednorożec
nie musi wcale istnieć, żeby nadal pozostać np. łatwo rozpoznawalnym symbolem
chrystologicznym. O ile bowiem wiedza semantyczna jest wiedzą o słowach, wiedza zaś encyklopedyczna wiedzą o rzeczach, o tyle wiedza symboliczna to, zgodnie z formułą Sperbera, wiedza o pamięci słów i rzeczy. Dodajmy tutaj przy okazji:
również o pamięci słów źle rozumianych i rzeczy nieistniejących lub istniejących
inaczej; pamięci np. o tym, że hebrajskie słowo „re’em” oznacza jednocześnie
indyjskiego nosorożca i baśniowego jednorożca.
Birkowski dysponował, jak można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć,
dość rozległą wiedzą na temat jednorożców, czego świadectwo daje w dalszej
części kazania, odsyłając do dzieł rozmaitych dawnych autorów kościelnych, takich
jak komentujący rozdział 39 Księgi Hioba Grzegorz Wielki, ponadto zaś Izydor
z Sewilli, Rupert z Deutz czy wreszcie Albert Wielki, z jego monumentalnym
traktatem De animalibus, swoistą summą zoologicznej wiedzy wieków średnich.
Birkowski nie wskazuje w tym przypadku konkretnych miejsc, ale ostatecznie te
i inne lektury skłaniają go do wygłoszenia kategorycznego stwierdzenia: „Historyja ta jest prawdziwa, barzo przystojnie jednorożec ten Chrystusa Pana znaczy” 27.
Nieco dalej powołuje się on jednak również na kilku pisarzy świeckich, takich jak
Marco Polo (Marcus Polus Venetus), pojawiający się już nieco wcześniej w kazaniu Pierius Valerianus, czy wreszcie na poświęcone w całości jednorożcom osobne dziełko, którego autorem był „Andreas Bacci medicus” 28. Cała ta pracowicie
zgromadzona wiedza pozwala na ostateczne udowodnienie tezy, iż w planie symbolicznym jednorożec wpisuje się dokładnie w ramy, które nieco wcześniej kaznodzieja sam wytyczył, kreśląc (głównie na podstawie owego krótkiego fragmentu
encyklopedii Pliniusza) figurę walecznego nosorożca. Ale jednocześnie Birkowski
może też w końcu powrócić do głównego tematu swojego kazania, jakim jest
pochwała równie walecznego kijowskiego wojewody. Pisze zatem:
Ten monocerot, jako się wyżej rzekło, Boga samego znaczy, znaczy i lud izraelski, a to,
że jednego Boga chwalił i przeto od Niego siły wielkie brał cudowne barzo, gdy się ugania
z nieprzyjaciołami swymi. A ja to imię i to męstwo monocerotowe Chmieleckiemu mojemu
oddam, którego mile godzien dla mężnych dzieł swoich, które czynił. Pyta Joba świętego Bóg
sam: „Czy będzie chciał nosorożec służyć tobie, czy się zabawi u żłobu twego? Czy go ty
przywiążesz do pługu rzemieniem twoim? Czy on będzie przewracał ziemię dolin twoich za
tobą?” Pytam ja Kantymira bezecnego: Jakoż chcesz Chmieleckiego wiązać i prowadzić do
hordy, jakoś przedtym innym czynił? Nie wiesz tego, że się nie da wiązać tobie ten monocerot,
który pierwej umarł, nim pęta na ręce jego i na nogi padły? 29

Warto zauważyć, że jednorożec („monocerot”) i nosorożec występują już w tym
fragmencie po prostu wymiennie jako nazwy tego samego stworzenia, co jest
oczywiście zgodne z całą logiką dotychczasowego autorskiego wywodu. OstateczB i r k o w s k i, Stefan Chmielecki [...], s. 10.
A. B a c c i, Alicorno. Discorso [...] nel quale si tratta della natura dell’alicorno, et delle
sue virtù eccellentissime. Fiorenza 1574. Birkowski mógł zresztą również korzystać z tłumaczenia
łacińskiego: De monocerote seu unicornu, eiusque admirandis viribus et usu tractatus [...] a Wolfgango Gabelchover [...] latine redditus, cui ob argumenti similitudinem accessit de magna bestia ab
antiquis alce, Germanis Eland vocata, eiusque ungule pro epilepsia et con similibus morbis abigendis viribus et usu [...]. Stutgardiae 1598.
29
B i r k o w s k i, Stefan Chmielecki [...], s. 11.
27
28
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nie zatem Birkowski dopisuje do odziedziczonego zespołu symbolicznych znaczeń
jednorożca vel nosorożca nowy przenośny sens i w ten sposób spełnia się podstawowa panegiryczna intencja całego utworu. Dzięki zauważonym przez autora
kazania analogiom jednorożec, który do tej pory symbolizował albo Boga, albo
Chrystusa, albo w końcu Naród Wybrany, staje się odtąd również symbolem zmarłego dwa lata wcześniej kijowskiego wojewody. Można by zatem przyjąć, że mamy
tutaj do czynienia z arbitralną decyzją zręcznie żonglującego tradycyjnymi symbolami wybitnego kaznodziei i że sam Chmielecki tylko w poświęconym mu pochwalnym utworze stawał się na moment owym tak bardzo od wieków wychwalanym przez chrześcijańskich autorów jednorożcem. Wojewoda był nim jednak
w pewnym sensie już od urodzenia i aż dziwne, że w całym tekście kazania nie
znajdujemy na ten temat najmniejszej nawet wzmianki. Chmieleccy pieczętowali
się bowiem, jak wiadomo, herbem Bończa, przedstawiającym (jakżeby inaczej)
srebrnego jednorożca na błękitnym polu, w łacińskich źródłach występującym
czasem jako „Rinocerus”, kiedy indziej zaś – „Unicornus”. W kazaniu Birkowskiego mamy zatem do czynienia w gruncie rzeczy z kunsztowną, bardzo rozbudowaną heraldyczną aluzją, dość czytelną zapewne dla współczesnych, dziś już
jednak dużo słabiej rozpoznawalną.
Symbolem nosorożca-jednorożca posłużył się zresztą Birkowski przynajmniej
raz jeszcze, w Kazaniu na dzień nawrócenia Pawła św. 30 Jego tytułowy bohater,
nieprzejednany dotąd prześladowca chrześcijan, doświadczając swojej cudownej
przemiany w drodze do Damaszku, zostaje tutaj porównany właśnie do tego niezwykłego stworzenia. Jednorożec – zgodnie ze świadectwem Księgi Hioba, które
Birkowski przytoczył również w kazaniu o Chmieleckim – nie daje się pojmać
i ujarzmić nikomu. Dla Boga nie ma wszakże rzeczy niemożliwych. Wbrew pozorom takie odwrócenie dotychczasowego symbolicznego porządku nie było jednak
dziełem inwencji polskiego kaznodziei – szedł on bowiem, nie przyznając się do
tego, śladem św. Grzegorza Wielkiego, który w swoich Moraliach zaproponował
m.in. podobną interpretację figury jednorożca.
Abstract
JACEK SOKOLSKI
(University of Wrocław)

Father BIRKOWSKI’S RHINOCEROS,
THAT IS BAROQUE PREACHER’S SYMBOLIC PLAYS WITH READER
Stefan Chmielecki, a newly appointed voivode of Kiev, who gained fame for the most part during Turkish invasions, died in 1630. Two years later, a Dominican, Fabian Birkowski, prince
Władysław’s chaplain, published a thorough preachment dedicated to him in which, consistent with
the then fashion, he used a number of peculiar pieces of information about rhinoceros extracted
mainly from old works and newer nature books. Identifying the rhinoceros (to whom the preachment
protagonist was compared) with mythological unicorn, Birkowski constructed a subtle heraldic allusion. Though in the preachment he made no remark about that, his readers for certain knew that
the Chmielecki’s used the Bończa coat of arms which showed a unicorn against a blue background.
F. B i r k o w s k i, Kazania na niedziele i święta doroczne [...]. Na święta przedniejsze po
dwojgu kazań. Teraz powtórnie wydane z przydaniem niektórych kazań i regestru dostatecznego.
Kraków 1623, s. 152–153.
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TORUŃSKIE ZAGADKI WESELNE:
PORÓWNANIA – OBRAZOWANIE – OBYCZAJNOŚĆ
Nie ma bowiem w przyrodzie niczego, dla czego nie moglibyśmy
zastosować nazwy i określenia wziętego z innego przedmiotu. Skąd
bowiem można wyprowadzić podobieństwo – a można ze wszystkiego
– stąd również można przenieść jedno słowo, które zawiera porównanie,
i w ten sposób dodać mowie jasności 1.

W roku 1980 Stanisław Salmonowicz wydał i wstępem opatrzył Gadki toruńskie,
czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w. W tymże wstępie czytamy:
W przypadku nieznanych dotąd [tj. do r. 1980] gadek toruńskich, zapomnianych w zbiorach
poezji panegirycznej XVII i XVIII w., chodzi o ten rodzaj zagadek, które swoją rację bytu, swój
komizm wydobywają niemal wyłącznie z dziedziny dowcipu erotycznego, często dość trywialnego, niekiedy dorównującego śmiałym obscenom i fraszkom rubasznym szlacheckim, bądź
znanym dopiero z dziewiętnastowiecznych zapisów obscenom ludowym 2.

Nie miejsce tu, by porównywać obyczajność czy też nieobyczajność erotycznych zagadek szlachty, chłopów i mieszczan. Poprzestańmy na konstatacji, że
toruńscy autorzy poziomem sztuki słowa wierszowanego z pewnością dorównywali szlachcie. Tzn. dorównywali kulturą literacką. Aby o tym przekonać się,
wystarczy tylko jeden przykład. Otóż w teorii poezji XVII w. i pierwszej połowy w. XVIII ukształtował się nowy podział genologiczny poezji: troisty zastąpiono wieloczęściowym 3. Jednym z rodzajów stała się poezja kunsztowna, która
u schyłku baroku i w czasach saskich bywała wysuwana na najwyższe miejsce
w hierarchii rodzajów i gatunków literackich 4. Z kolei jedną z najważniejszych
form poezji kunsztownej była poezja wizualna 5. Mówiąc językiem marksistowskiej
dialektyki stwierdzę, że do poezji wizualnej sekretarz toruńskiej poczty Marcin
Szwanwic zagadką o incipicie „Ma Eufrozyna” wprowadził „nową jakość”, najprawdopodobniej poza Toruniem w całej Rzeczpospolitej nie spotykaną! Tekst to
1

s. 635.

M. T. C y c e r o n, O mówcy, III 161. Przeł., wstęp, oprac. B. A w i a n o w i c z. Kęty 2010,

2
S. S a l m o n o w i c z, wstęp w: Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII
i XVIII w. Wybór, oprac. ... Toruń 1980, s. 5–6.
3
Zob. T. M i c h a ł o w s k a, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974, s. 74.
4
Ibidem, s. 141.
5
Zob. P. R y p s o n, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII
wieku. Warszawa 2002.
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szczególny, gdyż jako naoczne wyobrażenie kobiecego przyrodzenia wymaga
medium pisma, tu konkretniej: druku.
Otóż spośród niemal 70 wierszy wizualnych w języku polskim, które zostały
napisane przez gdańskich mieszczan lub też dla nich 6, „ponad połowę stanowią
epitalamia o wymownych kształtach serc, kielichów weselnych i dzwonów” 7. Tymczasem w jednej z toruńskich zagadek weselnych znajdziemy epitalamium wyjątkowe, wydrukowane z okazji ślubu Dawida Brauera z „ślachetną Imć Panną Eufrozyną”:
Ma

eufrOzyna

Coz osobliwego* Co wierszem podam na zdanie kazdego,*
Wsrzodku okragłe, nakształt złotey
sphery,* A z każdey strony Dyamenty cztery.* Dawid to niema,
Jednak kontent będzie,* Gdy złoty Afekt tę Spherę osiędzie.*
Niech Ci ten Cyrkuł
znaczy szczęscia koło,* Na
tym poiezdzay rzyzwo
y Wesoło 8.

Zapewne nie będzie nadinterpretacją przypuszczenie, że powiększona litera
„o”, znajdująca się w imieniu panny młodej jako element znaczący, wskazuje na
łechtaczkę 9. Tą jedną gadką Marcin Szwanwic przewyższył zagadki erotyczne
szlachty. Przewyższył poziomem kultury literackiej: jego obsceniczny tekst jako
sztuka słowa jest zarazem naoczny i kunsztowny. Potencjalna wulgarność unaocznienia anatomii sromu współistnieje poniekąd paradoksalnie z techniką poetycką,
która – powtórzę – u schyłku baroku i w czasach saskich wysuwała się na pierwsze
miejsce wśród dróg wiodących na Parnas.
Pragnąc pełniej zrozumieć 16 ocalonych w drukach toruńskich zagadek weselnych, należy pamiętać o tym, że od słowa pisanego wcześniejsze było mówione,
a przekaz drukowany był poprzedzony przekazem rękopiśmiennym. Te dwa wcześniejsze niż druki okresy życia toruńskiej zagadki weselnej (okresy, co prawda,
jedynie hipotetyczne, ale może nawet bezdyskusyjne w kontekście najogólniejszych
praw komunikacji ludzkiej) sprawiają, że należy zachować wyjątkową ostrożność
w formułowaniu jakichkolwiek twierdzeń uogólniających. Toteż niepodobna z pełnym przekonaniem odpowiedzieć np. na pytanie o to, czy obrazowość zaginionych
w przekazie ustnym bądź rękopiśmiennym tekstów była odmienna od tych zachowanych w okolicznościowych drukach. Także twierdzenia czy tylko hipotezy
6
Zob. ibidem, s. 108: „Znamy nieliczne wiersze wizualne, pisane w języku polskim przez lub
dla przedstawicieli warstwy mieszczańskiej – jeśli nie brać pod uwagę wielu utworów akrostychowych. Wyjątkiem są tutaj duże i zasobne miasta w północnej części Rzeczpospolitej. Innymi wszak
drogami rozwijała się literatura wizualna w Gdańsku, Elblągu, Toruniu – ośrodkach, którym ton
kulturalny nadawały właśnie bogate środowiska mieszczańskie”.
7
Ibidem, s. 109.
8
Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., s. 13. Tekst podaję w postaci oryginalnej. Gwiazdkami oznaczono granice wersów.
9
Łechtaczka została opisana już w XVI w. przez włoskiego lekarza G. Fallopiusa (1523–1562).
Zob. Ginekologia. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Red. Z. Słomko. Warszawa 1997, s. 27, 41.
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o przemianach obrazowania pozostaną skrajnie ograniczone niemożnością weryfikacji tekstowej.
Jakie rozumienie „obrazowości” zostaje tu przyjęte? Problematyczność odpowiedzi wiąże się z tym, że w kontekście teorii metafory podstawowy termin „obraz”
ma aż pięć znaczeń – wybieram to, które „dotyczy szczególnego typu wyrażeń,
przedstawiających jak gdyby w sposób naoczny i aktualny percypowane lub ewokowane w pamięci rzeczy i zjawiska [...]” (O 51) 10. Za takim wyborem i tym samym
odstąpieniem od czterech innych znaczeń terminu „obraz” najmocniej przemawia
ten argument: toruńskie zagadki weselne oczywiście posiadają znaczenia przenośne,
ale nie zawierają metafor poetyckich – panegiryści bowiem poprzestają na opisach,
w których funkcja znaczeniotwórcza jest powierzona głównie porównaniom jako
temu, co naprowadza audytorium na rozwiązania. Te znamienne dla toruńskich zagadek weselnych porównania, w których przedmiot ukryty 11 jest oczekiwanym
rozwiązaniem, w pełni można wpisać w najogólniejsze twierdzenie o funkcji obrazu 12.
Co prawda, obrazowość przedstawień słownych może być uznawana za jeden
z wyznaczników literatury pojmowanej jako sztuka słowa, jednak problematyki
zawartej w pytaniu, czy przecież na ogół sprawnie wierszowane toruńskie zagadki weselne 13 są aż (!) poezją, czy też tylko (!) wierszem (a więc problematyki
o naturze ściśle aksjologicznej), w ogóle nie podejmuję 14. Przede wszystkim dlatego, że zbiór zagadek jest wyraźnie zróżnicowany: obok carmen figuratum o incipicie „Ma Eufrozyna coś osobliwego” 15, niewątpliwie należącego do cenionej
na przełomie XVII i XVIII stulecia poezji kunsztownej, wśród 16 krótkich utworów
przeważają takie, których rymy i rytm pozwalają mówić z pewnością o sprawnym
wierszowaniu, ale te dwa niewątpliwie istotne elementy wierszotwórcze same przez
się poezji jeszcze nie konstytuują.
Jak owe zagadki są usytuowane pomiędzy znamienną dla pornografii dosłowW ten sposób odsyłam do: B. O t w i n o w s k a, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości
XVII w. W zb.: Studia o metaforze. I. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980. Liczba po skrócie wskazuje stronicę.
Zob. też H. D z i e c h c i ń s k a, Oglądanie i słuchanie w kulturze dawnej Polski. Warszawa
1987. Obecnie (zima 2011/12) trwają zaawansowane prace nad multimedialnym słownikiem Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od
średniowiecza do współczesności (NCBiR nr N R17 0005 06/2009; kierownik grantu: W. B o l e c k i).
11
O przeciwstawieniu: przedmiot ukryty – przedmiot zastępczy, zob. J. M. K a s j a n, Zarys
poetyki polskiej zagadki ludowej. W zb.: Literatura ludowa i literatura chłopska. Materiały z ogólnopolskiej naukowej sesji folklorystycznej 16–18 II 1973. Red. A. Aleksandrowicz, Cz. Hernas,
J. Bartmiński. Lublin 1977, s. 92.
12
Zob. R. C a i l l o i s, Zagadka i obraz poetycki. W: Odpowiedzialność i styl. Eseje. Wybór
M. Ż u r o w s k i. Wstęp J. B ł o ń s k i. Warszawa 1967, s. 243 (przeł. A. F r y b e s o w a): „Zadaniem zagadki jest sprawdzić, czy adept istotnie posiada znajomość pewnych spraw utrzymywanych
w tajemnicy. Obraz jest środkiem, za pomocą którego poeta dowodzi swojej umiejętności odkrywania zadziwiających, a zarazem przemawiających do przekonania związków pomiędzy obydwoma
pojęciami”.
13
Np. rytm wersów dwóch zagadek (Do zacnego grona panieńskiego i Zabawy gościom) nie
jest regularny.
14
O problematyce zagadki w kontekście relacji: wiersz (poezja) – proza, zob. K a s j a n, op.
cit., s. 107–108.
15
Zob. szerzej o tym: K. O b r e m s k i, „Ma Eufrozyna coś osobliwego”. Poetyka toruńskiej
zagadki weselnej przełomu XVII i XVIII wieku. „Barok” 2008, nr 1.
10
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nością a obrazowością przedstawień werbalnych jako wyznacznikiem poezji? Pytanie tak sformułowane powinno zostać opatrzone choćby najkrótszym dopowiedzeniem, mianowicie obrazowość i metaforyczność nie są bynajmniej a priori
tożsame, nie wszystkie bowiem wypowiedzi obrazowe (a więc ewokujące naoczne
przedstawienia) będą metaforami. Właśnie m.in. w toruńskich zagadkach weselnych
mamy do czynienia z obrazowością niemetaforyczną, gdyż kształtowaną jedynie
znamiennymi dla poetyki gatunku peryfrazami. Innymi słowy: jak twierdzenie Jerzego Bartmińskiego „Obrazem operuje sztuka, dosłowność jest domeną pornografii” 16 przedstawia się w kontekście porównania toruńskich zagadek weselnych
z wierszami opatrzonymi przez Pawła Stępnia tytułem Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” 17? Czy te pierwsze (drukowane) faktycznie są sztuką słowa pojmowaną
jako obrazowe przedstawienia? Pornografia z jej dosłownością byłaby jednak obrazowa? Odpowiedź na tak sformułowane pytania powinna wyłaniać się z kolejnych
stronic tego artykułu. Czy te drugie (rękopiśmienne) są pornografią? Twierdząca
odpowiedź, niezależnie od tego, jak termin „pornografia” byłby dziś rozumiany,
historycznie pozostanie uwarunkowana tak samym faktem bezdyskusyjnie drastycznej ingerencji nieznanego cenzora 18, jak też ówczesnym pojmowaniem grzechu
nieczystości 19 oraz potępianiem „wszeteczeństwa” przez staropolskich moralistów 20.
Inne pytanie brzmi: czy przeciwstawienie „weselne wiersze okolicznościowe
versus wirydarzowe wiersze pornograficzne” jest potwierdzone odmiennymi technikami obrazowania? Tzn. obrazowością pierwszych i dosłownością drugich?
Przecząca odpowiedź będzie finalnym celem tego artykułu. Zarazem należy dopowiedzieć: różnica między weselnymi wierszami okolicznościowymi a wirydarzowymi wierszami pornograficznymi wiąże się nie tyle z odmiennymi technikami
obrazowania, ile z tym, co najkrócej można pojmować jako słownictwo – zawsze
obyczajne w drukach toruńskich i często nieobyczajne w wierszach rękopiśmiennych. Jednocześnie należy podkreślić: wyjątkowy status obyczajowy toruńskiej
zagadki weselnej jako fakt historyczny dostatecznie będzie unaoczniony przeciw16

s. 18.

J. B a r t m i ń s k i, „Jaś koniki poił”. Uwagi o stylu erotyku ludowego. „Teksty” 1974, nr 2,

Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba
Teodora Trembeckiego (I). Oprac. P. S t ę p i e ń. „Ogród” 1992, nr 1; Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (II). Oprac.
P. S t ę p i e ń. Jw.; Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim”
Jakuba Teodora Trembeckiego (III). Oprac. P. S t ę p i e ń. Jw., nr 2. O pokrzywie jako elemencie
języka miłości zob. A. N a w a r e c k i, Pokrzywa. Eseje. Chorzów–Sosnowiec 1996, s. 9–39.
18
Zob. Wirydarzowy „chwast i pokrzywy” – utwory zamazane w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego (I), s. 15: „Powstały w ostatniej ćwierci XVII wieku rękopiśmienny
Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego, pierwsza w Polsce obszerna a n t o l o g i a poezji
XVII-wiecznej, nie dotrwał nie naruszony do naszych czasów. Został bowiem dość surowo ocenzurowany zapewne już kilkanaście lat po zakończeniu prac nad jego kompletowaniem: starannie przekreślono co nieprzyzwoitsze fragmenty utworów lub nawet całe wiersze, a część kart zbioru wycięto”.
19
Zob. J. K. G o l i ń s k i, Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu.
Bydgoszcz 2002, s. 169–185.
20
Najkrócej: staropolscy moraliści zgodnie werbalizowali przekonanie, że „sprawy płciowe”
nie powinny być łączone ze zmysłową przyjemnością, gdyż wiedzie to do grzechu „wszeteczeństwa”.
Zob. J. P a r t y k a, „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach
staropolskich moralistów. W zb.: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej. Red.
R. Krzywy. Warszawa 2008, s. 196.
17
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stawieniem ich skrajnej (werystycznej?) naoczności (aż po fizjologię aktu płciowego) ówczesnej normie obyczajowej, zgodnie z którą żony mężom niechętnie
pokazywały się nago 21.
Jeśli poetycka wyobraźnia ludu jest faktem na tyle znanym badaczom dawnej
kultury, że poznawczo aż poniekąd banalnym (chociaż można spierać się np. o to,
czy istotnie poezja jarmarczna jest poezją), to zagadki weselne toruńskiego patrycjatu z przełomu XVII i XVIII w. pozostają tekstami słabo dostrzeganymi w obrazie kultury dawnej Rzeczypospolitej 22. Tymczasem wbrew swemu jedynie lokalnemu statusowi (vide Gdańsk – także miasto Prus Królewskich 23) jeśli nie
istotne, to przynajmniej ciekawe znaczenie wywodzą z czterech przesłanek:
– współtworzą ponadstanową wspólnotę wyobraźni poetyckiej, werbalizującą
się w formie zagadki erotycznej;
– stanowią o wyjątkowości kultury dawnego Torunia (o czym pisał Stanisław
Salmonowicz we wstępie do edycji z 1980 r.);
– tworzą nie znaną gdzie indziej odmianę gatunkową: „toruńską zagadkę erotyczną”;
– w zagadce o incipicie „Ma Eufrozyna coś osobliwego” wizualność tekstu
została wykorzystana nie pobożnie czy też heroicznie, lecz wyjątkowo nieobyczajnie.
Pomijając inne, jakże doniosłe problemy (np. toruńskie zagadki weselne były
drukowane, a więc przechodziły przez miejską cenzurę z jej pastorami jako stróżami obyczajności 24), należy powiedzieć, że genologiczna tożsamość toruńskiej
zagadki weselnej wymyka się takim czy innym terminom 25.
Zob. Z. K u c h o w i c z, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne
XVI–XVIII wieku. Łódź 1982, s. 242–244.
22
Pominąwszy wstęp, jakim S a l m o n o w i c z poprzedził swą edycję zagadek, potrafię
wskazać tylko dwie inne publikacje: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce. Antologia
polskiej zagadki literackiej. Wybór, oprac., wstęp J. M. K a s j a n. Toruń 1994, s. 95–97. – R. K r z yw y, Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fesceminy). „Napis” seria 10 (2004),
s. 94–95.
23
Zob. E. K i z i k, Gdańskie ordynacje o weselach, chrzcinach i pogrzebach w XVI–XVII
wieku. „Barok” 2000, nr 1, s. 204: „W konsekwencji surowej polityki w osiemnastowiecznym Gdańsku zabrakło rubasznej, ba! często niedwuznacznej literatury plebejskiej. Jest sztywna, pełna koturnowej powagi, szczególnie gdy porównamy ją z treścią polskich epitalamiów toruńskich”.
24
Zob. S a l m o n o w i c z, op. cit., s. 7–8. „Nie bez znaczenia dla właściwej oceny Gadek jako
zjawiska obyczajowego będzie stwierdzenie faktu, iż w mikrokosmosie miejskim Torunia tych lat
obowiązywała oficjalnie stosunkowo surowa cenzura obyczajowa (a i polityczna) władz miejskich,
stale pobudzanych do działania moralizatorskiego przez swoistą grupę nacisku, jaką stanowili gorliwi miejscowi pastorzy luterańscy. Cenzura sensu stricto dotyczyła, rzecz jasna, w pierwszym rzędzie
druków składanych w miejscowej drukarni pozostającej pod nadzorem i pieczą gimnazjum akademickiego. Warto więc stwierdzić i zaakcentować fakt niezbity: Gadki weselne, które są zebrane
w niniejszym zbiorze, przeszły przez cenzurę ówczesną, nie są to ani druki pokątne, ani z punktu
widzenia proweniencji typograficznej anonimowe”.
Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, dlaczego owe gadki otrzymywały aprobatę cenzury. Status
małżeństwa byłby rozstrzygający? („Który święty ma dwie głowy? áświęty stan małżeńskiñ”. Cyt.
za: J. K r z y ż a n o w s k i, Zagadka i jej problematyka. „Zagadnienia Rodzajów Literackich”. T. 5
á1962ñ, z. 2, s. 12.) Luterańskie i katolickie normy obyczajowe byłyby tak odmienne, że Lekcje
Kupidynowe trafiły na indeks ksiąg zakazanych, o ileż bardziej zaś nieobyczajne gadki mogły być
drukowane?
25
Zob. O b r e m s k i, op. cit., s. 178: „Jeśli wielorakie dystynkcje genologiczne porównać
21
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Nie sposób abstrahować od historycznoliterackiego „tu i teraz” toruńskiej
zagadki weselnej (Toruń przełomu XVII i XVIII stulecia), dlatego analizę obrazowości przedstawień słownych należałoby poprzedzić choćby jedynie punktowym
wskazaniem takich wierszy, które współtworzyły kontekst. Dzięki niemu można
w pełni dostrzec wyjątkowość toruńskiej zagadki weselnej na tle ponadstanowej
wspólnoty staropolskiej wyobraźni erotycznej.
Najstarszy zachowany polski zapis poetyckiej wyobraźni erotycznej to tzw.
Cantilena inhonesta. Dlaczego ta „swawolna pieśń erotyczna, zapewne zasłyszana
przez wędrownego mnicha-kaznodzieję gdzieś w karczmie lub na placu”, jedyna
ocalona 26, jest tekstem poetyckim? Można odpowiedzieć: dlatego, że styl wysoki
erotyku ludowego to, co intymne, wyraża językiem obrazów-symboli. W kontekście jakże istotnej i zarazem przepastnej sekwencji „mowa – przekaz rękopiśmienny – druk” należy podkreślić, że (w porównaniu z ową piosneczką) w znikomym
stopniu metaforyczne toruńskie zagadki weselne były oficjalnie drukowane. Zarazem to przestrzeń druku 27 sygnalizowała ich niższy status w stosunku do poprzedzających je epitalamiów konwencjonalnych: zagadki były wyraźnie od nich oddzielone i odróżnione poprzez zastosowanie mniejszej czcionki 28.
Jan Kochanowski i jego Fraszki to nie tylko „małpa” jako przenośna nazwa
nierządnicy (O Jędrzeju, I 28; O księdzu, I 54) 29, ale i słowa „Nie każdy weźmie
po Bekwarku lutniej” (O gospodyniej, I 55) prymarnie jako miara wielkości męskiego przyrodzenia wywołują dwojaki podziw: dla tejże wielkości i dla inwencji
poetyckiej fraszkopisarza, który materię erotyczną niekiedy werbalizował bez
nadmiernego uporządkowania naddanego (np. O proporcyjej, II 41). Z tąż, jakże
dosłowną, fraszką („jajca silne”, „mądzie”) sąsiaduje fraszka O starym (II 42),
w której obrazotwórcza inwencja Kochanowskiego pozwala mówić wręcz o sztuce poetyckiej pojmowanej jako „mowa nie wprost”:
Stary miał prijapismum, nieukładną mękę,
Lecz była młodej żenie ta niemoc na rękę,
Bo się pan często parzył w przyrodzonej wannie,
z siatkami pojęciowymi, nakładanymi na poniekąd niezmierzony ocean tekstów, wówczas można
powiedzieć, że toruńska zagadka weselna znajduje się w miejscu przecięcia się trzech różnych porządków genologicznych:
– jako epitalamium należy do poezji epigramatycznej;
– jako enigma staje się poezją kunsztowną;
– jako pochwała (przyrodzonych nowożeńcom narzędzi rozkoszy seksualnej) sytuuje się w rodzaju pokazowym”.
26
T. M i c h a ł o w s k a, Średniowiecze. Warszawa 1995, s. 567.
27
Zob. W. J. O n g, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., wstęp J. J ap o l a. Lublin 1992, passim.
28
Zob. W. J. O n g, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia. Wybór, wstęp, przekł.,
oprac. J. J a p o l a. Warszawa 2009, s. 96: „Druk maksymalizował przekształcanie, czy udawane
przekształcanie żywego ulotnego dźwięku słów w quasi-trwałą widzialną przestrzeń. To przekształcanie zaczęło się z pismem, zwłaszcza z pismem alfabetowym, alfabet bowiem przekształca dźwięk
w przestrzeń ze skutecznością prawie nieznaną innym systemom pisma (które mogą mieć odmienne,
konkurencyjne zalety). Ale potencjał obiektywizacji wrodzony pismu nie uzyskał pełni aż do wynalezienia druku”.
29
Fraszki lokalizuję i cytuję z: J. K o c h a n o w s k i, Fraszki. Oprac. J. P e l c. Wyd. 2, zmien.
Wrocław 1991, s. 26. Aby uniknąć mnożenia przypisów – podaję tylko w tekście głównym tytuł
fraszki oraz księgę i numer.
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Podobnie w dwóch innych fraszkach:
– w pierwszej, Do dziewki (III 82), obrazem już siwobrodego poety / podmiotu
lirycznego 30 są biały czosnek z ogonem zielonym, kot (ten „im [...] starszy, / Tym
[...] ogon jego twarszy”) oraz dąb („Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy”);
– w kontekście drugiej, O flisie (III 86), tj. w zwięzłym opowiadaniu o tym,
„kto tu sztukę wyprawi foremniej”, trudno powstrzymać się przed podziwem dla
tytułowej postaci oraz gospodyni: jak oni to zrobili?! – przecież tak swoisty pas
cnoty, jak dłoń śpiącego gospodarza, pozostał na swoim miejscu, mężowskiego
snu nie przerwali, a jednak flis „miedzy spary” ugodził.
Jednak tą fraszką, która w kontekście toruńskiej zagadki weselnej okazuje się
szczególnie interesująca, będzie ta opatrzona tytułem Gadka (III 78):
Jest źwierzę o jednym oku,
Które zawżdy stoi w kroku.
Ślepym bełtem w nie strzelają,
A na oko ugadzają.
Głos jego by piorunowy,
A zalot nieprawie zdrowy.

Rozwiązanie „gadki” może być dwojakie: według Juliana Krzyżanowskiego
owym „źwierzem o jednym oku” jest „lufa muszkietu opieranego na widłach lub
armaty osadzonej na lawecie” 31, z kolei według Mariana Pankowskiego Gadka
przynosi „portret ciała homoseksualisty”, konkretniej zaś jego widziane od tyłu
i nieco z dołu pośladki 32. Dylematu „Mars i armata” czy „homo-analna Wenera”
nie sposób definitywnie rozstrzygnąć. Najkrócej: fraszka Gadka to zagadka nieodgadniona (spór o definitywne rozwiązanie wydaje się nierozstrzygalny).
Podobnych problemów nie stwarza Enigma Hieronima Jarosza Morsztyna:
Szyja jak u gąsiora, głowa jak u szczygła.
Bestyja z jednym okiem ponty nie przystrzygła.
W głąb się jako kret ryje, do góry się wznosi,
W ręku roście. Co to jest? Zgadnąć przecię Zosi 33.

W takim połączeniu opisu z opowiadaniem współbrzmią znaczenia dosłowne
i przenośne. Czy ta zagadka faktycznie ma podwójne rozwiązanie (przyzwoite:
szparag; nieprzyzwoite: penis)? 34 O ile zawarty w dwóch pierwszych wersach opis
może być czytany jako dwuznaczne przedstawienie naoczne, o tyle opowiadanie
z dwóch następnych wersów jakąkolwiek dwuznaczność: szparag versus penis,
wyklucza – wszak szparag w ręku nie rośnie 35.
Jan Kochanowski i Hieronim Jarosz Morsztyn to przedstawiciele szlachty
średniej, Jan Andrzej Morsztyn należał do magnaterii. Obydwaj najwybitniejsi
Nie miejsce tu, by jakkolwiek podjąć ten problem wiedzy o poezji.
Zob. J. K r z y ż a n o w s k i, komentarz w: J. K o c h a n o w s k i, Dzieła polskie. T. 1. Oprac.
... Wyd. 2, zupełne. Warszawa 1953, s. 399: „Dowcip zagadki polega na jej dowcipnym rozwiązaniu:
na pierwszy rzut oka chodzi tu o zadek, naprawdę o broń palną”.
32
M. P a n k o w s k i, Polska poezja nieokrzesana. (Próba określenia zjawiska). „Teksty” 1978,
nr 4, s. 45.
33
Cyt. z: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce, s. 49.
34
Ibidem, s. 167.
35
Szerzej o tym: K. O b r e m s k i, O alternatywnych rozwiązaniach toruńskich zagadek weselnych. „Literatura Ludowa” 2012, nr 2.
30
31
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poeci swoich epok (a i trzeci nie powinien być przecież lekceważony) byli związani z dworami królewskimi i obydwaj pozostawili po wierszu zatytułowanym tym
samym słowem: „gadka”. Rozwiązanie Morsztynowej zagadki nie jest tak trudne
jak tej Kochanowskiego, można bowiem spierać się nie o zgadywaną „rzecz”, lecz
tylko o jej przestrzenne usytuowanie:
Drzewo nad wszytkie drzewa szczęśliwsze pod słońcem!
Nieba się dwoistego wierzchołkiem, a końcem
Spodnim dotykasz gruntu, w który ja nasieniem
Rad bym się tam wsiał albo mocnym wrósł korzeniem 36.

Czym jest to „Drzewo nad wszytkie drzewa szczęśliwsze pod słońcem”, nietrudno zgadnąć, jedyny problem łączy się z pytaniem o porządek wertykalny, tj.
o ułożenie ciał w akcie płciowym.
Mniejsza wszakże o trafność rozwiązań zagadek Kochanowskiego i Morsztyna, ważniejsze jest bowiem pytanie o to, czy są one faktycznie poetyckie? Poetyckie, czyli dające wpisać się w przywoływane już tu twierdzenie Bartmińskiego
„Obrazem operuje sztuka, dosłowność jest domeną pornografii”. Za odpowiedzią
twierdzącą (tzn. uwarunkowaną jeśli nie poetyckimi, to przynajmniej plastycznymi przedstawieniami słownymi) przemawia choćby jeden z wierszy innego szlachcica, Wacława Potockiego, którego utworom jako dokumentom kultury szlacheckiej z pewnością można zaufać. Otóż po uczcie Potocki poprosił o piosenkę:
Dopieroż moja panna gardziołek rozpasze:
Czego dotąd i karczmy nie słychały nasze,
Co jej ślina przyniesie o swej ciotce z swakiem,
Jako ten ją zacinał w tańcu pasternakiem,
Jako gżąc się za piecem Małgorzata z Fryckiem
Cztery zęby trzonowe wybiła mu cyckiem 37,

Porównanie treści tej piosenki z zagadkami pisanymi przez mężczyzn nie powinno prowadzić do zbyt daleko idących wniosków. Jak – z jednej strony – rysuje
się wyraźna opozycja między wyłącznie obsceniczną dosłownością piosenki panny
a przecież również obscenicznym (mimo dwuznaczności przedstawień słownych)
obrazowaniem w wierszach mężczyzn z wirydarza Trembeckiego, tak – z drugiej
strony – ta jedna wypowiedź szlachcianki to za mało, by twierdzić, że tylko mężczyznom dana była poetycka wyobraźnia erotyczna. Nakaz zachowania ostrożności
w formułowaniu uogólnień wynika przede wszystkim z dysproporcji liczbowej
między zapisami wypowiedzi mężczyzn i kobiet: jakże licznym wulgaryzmom
pierwszych można przeciwstawić jedynie sporadyczne słowa, np. „Czy ja świnia
gówno jeść?” (tak ziewająca panna z Ogrodu fraszek nie plewionych 38 odpowiedziała na żart młodzieńca, dziękującego za to, że nie zjadła go) 39. Najogólniejsze
J. A. M o r s z t y n, Utwory zebrane. Oprac. L. K u k u l s k i. Warszawa 1971, s. 354.
W. P o t o c k i, Co było ciężko począć, nie chce się pokinąć. W: Moralia. (1688). Wyd.
T. G r a b o w s k i, J. Ł o ś. Kraków 1915, s. 196, BPP, 72. Zob. Cz. H e r n a s, W kalinowym lesie.
T. 1. Warszawa 1965, s. 142. Dalej do tej pozycji odsyłam skrótem H. Pierwsza liczba po skrócie,
po łączniku, wskazuje tom, następna – stronicę.
38
W. P o t o c k i, Panna z kawalerem (Ogród, II 212). W: Dzieła. Oprac. L. K u k u l s k i.
Wstęp B. O t w i n o w s k a. T. 2: Ogród nie plewiony i inne utwory z lat 1677–1695. Warszawa
1987, s. 320.
39
Zob. H. W i ś n i e w s k a, Świat płci żeńskiej baroku zaklęty w słowach. Lublin 2003, s. 223:
36

37
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przeciwstawienie: piśmienni mężczyźni – niepiśmienne kobiety 40, pozwala zakwestionować twierdzenie, że to jedynie oni bywali wulgarni, one zaś – nie. Mężczyźni bowiem mogą jawić się jako ofiary pisma – nim uwiecznili również swe wulgarne wypowiedzi. Kobiety na ogół nie pisały – tym samym ich nieobyczajne słowa
zaginęły w sposób znamienny dla przekazu oralnego. Piosenka panny z wiersza
Potockiego pozwala przyjąć, że wysłowienia obydwu płci przynajmniej bywały
porównywalne (rzecz jasna, feministycznie można spierać się, czy Potocki jedynie
powtórzył usłyszane słowa, czy też włożył męskie słowa w kobiece usta). Znamienne, że we wszystkich pięciu podanych przez Halinę Wiśniewską przykładach przekraczania normy „poczciwego mówienia” słowa wulgarne padały z ust kobiet! 41
Na tle stanu pierwszego i trzeciego duchowieństwo jawi się jako tylko prawdopodobny element ponadstanowej wspólnoty poetyckiej wyobraźni erotycznej.
Jedna postać zachowuje rysy wyraziste: Andrzej Krzycki. To on jest autorem wiersza o Janie Górskim z Miłosławia, wyróżniającym się ogromnym wzrostem i tuszą
(stąd przydomek „Góra”). Wiersza o tyle poetyckiego, że wykorzystującego przeciwieństwo między strzelistą posturą mężczyzny a zwisającym przyrodzeniem:
Dziwisz się, że pierzchają przed tobą dziewczęta,
Że cię wzajemnie kochać nie chce żadna z nich?
Jakiż drąg one lubią? Czy nie ten „nie-z-mięty”?
Nim się stań, ty drągalu. Będziesz miły im! 42

Wiersz to najprawdopodobniej napisany już przez Krzyckiego-księdza. Można przyjąć, że ten przyszły biskup był pod względem wyobraźni erotycznej typowym
przedstawicielem przynajmniej części polskiego duchowieństwa, nie stroniącego
od „zabaw wszetecznych”, co wynika choćby z dwóch przesłanek:
– Mateusz z Krakowa w jednym ze swoich kazań wezwanie do naprawy obyczajów kleru uzasadniał jego grzechami, wśród których wymieniał „uczty i zabawy z kobietami i błaznami albo i z nierządnicami i cudzołożnikami” 43;
– Jan Fijałek, autor Życia i obyczajów kleru w Polsce średniowiecznej, stwierdza, że duchowni bywali na weselach, podczas których właśnie nieprzyzwoite
żarty strojono i brzydkie pieśni śpiewano – „bo gdzież brzydsze śpiewają niż tam” 44.
„No cóż, na miejscu kawalera wypadało przeprosić pannę, by zachować się w dalszym ciągu elegancko, i odejść na zawsze. Panna nie była dowcipna, lecz ordynarna, bo partner bardzo delikatnie
przymówił jej, że niegrzecznie się zachowuje. Ale może o to chodziło...” Na marginesie: w takim
kontekście słowo „partner” wydaje się użyte ahistorycznie.
40
Wyjątkiem klasztory żeńskie – przede wszystkim w nich znajdowała swe miejsce elita intelektualna kobiet, niepodobna wszakże, aby zakonnice pisały o mężczyznach jako postaciach sensu stricto
erotycznych. Tym bardziej wulgarnie! Problematyka miłości oblubieńczej wydaje się samoistna.
41
Zob. W i ś n i e w s k a, op. cit., s. 222: „O tym, że istniało poczucie normy »poczciwego
mówienia«, świadczą zeznania, w których świadkowie stosują omówienia, np.: »mówiła słowy
niepoczciwemi«, »poczęła go lżyć: taki, a taki«, »i mówił inne słowa po niemiecku«, »i nazywała
go od matki«, »mówiła słowa uszczypliwe«, »wysforowała się z gębą«”.
42
A. K r z y c k i, Na tego samego. W zb.: Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470–1543. Wstęp,
oprac. A. J e l i c z. Wyd. 2, zmien. Szczecin 1985, s. 177 (przeł. E. J ę d r k i e w i c z).
43
M a t e u s z z K r a k o w a, Kazanie na temat słów Apostoła Pawła: »Godnie postępujcie«
(Efez. IV 1). W: O praktykach kurii rzymskiej oraz 2 kazania synodalne o naprawie obyczajów kleru.
Przeł., wstęp, oprac. W. S e ń k o. Warszawa 1970, s. 129. Ile w tych słowach moralisty było nadmiernie surowych dla kleru twierdzeń? – to już samoistna materia.
44
J. F i j a ł e k, Życie i obyczaje kleru w Polsce średniowiecznej na tle ustawodawstwa synodalnego. Wyd. 2. Kraków 2002, s. 49.
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Jeśli stan duchowny nie pozostawił bezdyskusyjnych świadectw tego, co nazywałbym poetycką wyobraźnią erotyczną z charakterystyczną dla niej zagadką,
to twórczość ludowa zachowała niemałą liczbę tychże zagadek (oczywiście nie
tylko erotycznych) 45. Niekiedy wersy, zdawałoby się, zagadkowe jednak wcale
takie nie są – jak w pieśni pochodzącej z sylwy radomszczańskiej:
Mam cztery dziury, mam,
Komu rozumiem, dam.
Mam jednę dla męża,
Mam drugą dla księdza,
Mam cztery dziury, mam.
Komu rozumiem, dam.
Mam trzecią dla dworaka,
Mam czwartą dla żebraka. [H-2 46]

Może się bowiem wydawać, że wyjaśnienie, komu która dziura będzie dana,
jest niedopowiedziane, tzn. wyzwanie dla zrozumienia tejże pieśni zawierałoby się
w odpowiedzi na pytanie o czwarty otwór i praktykowane rodzaje seksu: powszechny, oralny, analny i...?! Pytanie takie byłoby jednak chybione, ponieważ poetyka
ludowych erotyków nie zna tak wielorakich postaci aktu seksualnego. W nich raczej
wszystko pozostaje „po bożemu” (vide przecież już XX-wieczną Konopielkę
E. Redlińskiego). Te cztery dziury pozwalają powiedzieć jedynie, że owa kobieta
nie charakteryzowała się wiernością mężowi.
Zagadki erotyczne, jakie znajdują się w drugim tomie pracy Czesława Hernasa W kalinowym lesie, zatytułowanym Antologia polskiej pieśni ludowej ze zbiorów
polskich XVIII w., to erotyka bez jakiejkolwiek perwersji: pod koszulą mysz – goniona przez kotka, „troje bydełecka” pieśniarza i „kochanecki ciasna oborecka”,
Adam pokazał Ewie „gałązke łysą, / Co przy niej jabłuska wisą”, „U nasy Małgosi / Maciek łąckę kosi, / Wojtek siano grabi”. Metafory bywają odległe, jednak
zawsze dają się zracjonalizować 46. Np. szydło szewca jest kojarzone z satysfakcją
seksualną nowo poślubionej szewcowej:
Czyś ty, babo, oszalała,
Ześ za szewca córkę dała?
U szewca wszystko bydło:
Dwa kopyta, 3-cie szydło. [H-2 98] 47
45
O zagadkach obscenicznych zob. J. M. K a s j a n, Polska zagadka ludowa. Wrocław 1983,
s. 25–26.
46
Zob. D. W ę ż o w i c z - Z i ó ł k o w s k a, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku. Wrocław 1991, s. 149–150:
„Nasze [tj. autorki książki] analizy 1700 tekstów obscenicznych ze źródeł drukowanych i rękopiśmiennych pokazują, że właściwie nie ma w życiu ludu dziedziny, która nie mogłaby stanowić
źródła skojarzeń i odniesień seksualnych. Seks w świadomości ludowej zdaje się przenikać wszystko, czy też inaczej, wszystko wokół zdaje się pozostawać w jakimś intensywnym, choć nie od razu
widocznym związku z płciowością człowieka. [...]
W tym panseksualizmie, w tej mnogości, zdawałoby się na pozór bezzasadnych związków
i skojarzeń, na jakich bazują i jakimi operują ludowe obscena, daje się jednak uchwycić pewien
porządek utożsamień i analogii”.
47
Dla zrozumienia tej szewsko-bydlęcej metaforyki ważny jest kontekst, tj. inna pieśń:
A mam-ci ja, mam,
Troje bydełecka,
A u mojej kochanecki
Ciasna oborecka.
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To skojarzenie narzędzi pracy szewca z satysfakcją seksualną panny młodej jest
uwarunkowane tym, że poprzez metaforyczne znaczenia słów „szewskie kopyto”
i „szydło” w słowach matki szewcowej zostało połączone to, czego, zdawałoby się,
niepodobna połączyć: szewskie narzędzia pracy i rozkosz seksualna kobiety 48.
W dawnej Rzeczypospolitej kultury poszczególnych stanów przenikały się:
szlachecki dworek (mniejsza tu o dwór królewski 49 czy dwory magnackie) – chłopska chata – mieszczańska kamienica. Przenikały się wielorako 50. Ta kulturowa
osmoza w poważnym zakresie pozostaje umiarkowanie poznawalna m.in. dlatego,
że szczególnie w drugiej połowie XVII w. przekaz ustny zaczął (regresywnie?)
przejmować tę przestrzeń wypowiedzi, którą dotąd wypełniał przekaz pisemny.
Zarazem, niejako wbrew tajemnicom dawnej dialektyki oralności i piśmienności,
pewne fakty można uznać za bezdyskusyjne. Cantilena inhonesta średniowiecznego żaka zawierała prośbę o napojenie konika – w erotyku ludowym koń jest (jak
określa go Bartmiński) „rekwizytem nr 1” 51. Z tej hippicznej metaforyki już na
początku XVII w. korzystała liryka mieszczańska (H-2 210). Panseksualizm ludowych obscenów koresponduje z panerotyzmem Morsztyna jako autora Nadgrobka
kusiowi (w tym wierszu cała historia grecko-rzymska oraz starotestamentowa jawią
się jako poddane tyrańskiej władzy tytułowego bohatera) 52.
Polski patrycjat Torunia – ponad wielorakimi podziałami stanowymi – współtworzył z ludem wspólnotę poetyckiej wyobraźni erotycznej: tu i tam pożądanie
płciowe bywało werbalizowane jako wypowiedź w formie zagadki. Najogólniejsze
uwagi wyjaśniające kulturowe podłoże ponadstanowej wspólnoty poetyckiej wyobraźni erotycznej formułują np. Czesław Hernas i Jan Mirosław Kasjan:
A bodejze to bydełko
Wszytko wyzdychało,
Inom-ci jedno wepchnął,
A dwoje zostało. [H-2 58]
48
Oczywiście, ludowa erotyka również bywa przeciwieństwem jakiejkolwiek obrazowości,
a nawet staje się w swej dosłowności wręcz stręczycielska:
Niedaleko karczma,
Jeszcze blizej browar,
Rozłozyła panna nózki:
– A toz to mój towar. [H-2 55]
49
Zob. H-1 142:
„Pieśni gminne podobały się Janowi III i Marysieńce. Wiemy, że królowa w jednym z listów
cytuje tekst ludowy. Dorzućmy jednak szczegół większej wagi.
Jan III trzyma na swoim dworze śpiewaczkę, która »celowała w wykonywaniu pieśni ludowych«.
Pierwsza – znana dziś – zawodowa wykonawczyni repertuaru ludowego nazywała się Kaczorowska”.
50
Np. pieśń o rozbitym (zielonym) dzbanie (inc. „Poszła panna po wodę”) nie przystaje do
ludowego wzorca i tym samym potwierdza swe dworskie, nie zaś ludowe pochodzenie – zob.
D. W ę ż o w i c z - Z i ó ł k o w s k a, Polski erotyk ludowy. W stronę genologii liberalnej. W zb.:
Genologia literatury ludowej. Studia folklorystyczne. Red. A. Mianecki, V. Wróblewska. Toruń 2002,
s. 49. O XVII- i XVIII-wiecznym procesie wymiany i partycypacji między kulturą elit a kulturą mas
zob. W. W o j t o w i c z, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu
XVI i XVII wieku. Szczecin 2010, s. 35–72.
51
B a r t m i ń s k i, op. cit., s. 17: „U chłopca rekwizytem nr 1, bijącym na głowę wszystkie
inne, jest koń, symbol biologicznej męskiej potencji, nigdy – rzecz jasna – nie opuszczającej kochanka [...]”.
52
Szerzej o tym zob. K. O b r e m s k i, Panerotyzm – historia – poetyka. O „Nadgrobku kusiowi”. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000.
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Nie da się dziś odtworzyć historii tych „uskrzydlonych” zwrotów, nie dziwimy się jednak
spotykając reguły średniowiecznej miłości dwornej w liście dziewczyny wiejskiej spod Izdebnika do parobka pod Suchą, nie dziwi nas też historia średniowiecznego dystychu o niedolach
miłości: przejęty on został przez tradycję ludową, po czym Mickiewicz cytuje już pieśń gminną Kto miłości nie zna. [H-1 140–141]
W kulturach cywilizowanych narodów Europy obie te odmiany [zagadki, tj. ludowa i literacka] współżyją ze sobą od długich stuleci. Wydaje się zatem najzupełniej oczywiste, że nie
mogło to nie doprowadzić do wzajemnych oddziaływań – tak w zakresie repertuaru tematów
i obrazów, jak też i form 53.

Na poziomie najgłębszym odpowiedź na pytanie o ponadstanową wspólnotę
poetyckiej wyobraźni erotycznej znajduję w Poetyce Arystotelesa: komedia zrodziła się „z improwizacji intonujących pieśni falliczne” 54. Pieśni te – w przypisie dopowiada Henryk Podbielski – zawierały wiele „nieprzyzwoitości” 55. Według Stagiryty komedia to naśladowanie ludzi „tylko w zakresie śmieszności, która jest częścią
brzydoty” 56 – akt płciowy może być skrajnie odmiennie oceniany, także jako to, co
wywołuje śmiech i/lub obrzydzenie 57. Przykładem historycznym wręcz obrzydzenia
połączonego z potępieniem będzie np. traktat O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz
i Homer – w Macieja Kazimierza Sarbiewskiego alegorycznej interpretacji Eneidy
jej bohater wyprowadza z gruzów Troi syna Askaniusza nie dlatego, że kocha go
i zgodnie z naturą ludzką pragnie zachować przy sobie, lecz dlatego, by ten pozostał
dlań znakiem marności rozkoszy cielesnej (nawet tej dozwolonej, tj. małżeńskiej).
Poniekąd wbrew wypowiedziom o grzeszności pozamałżeńskiego pożądania
płciowego, przez wieki werbalizowanej nauczaniem dawnego Kościoła, w literaturze staropolskiej można cenić zagadkę erotyczną dla jej wartości poetyckiej
(a przynajmniej literackiej). Ostatecznie wartościowanie duszpasterskie i wartościowanie literaturoznawcze powinny pozostawać samoistne (oczywiście pod tym
warunkiem, że abstrahujemy od problematyki najkrócej określanej przez teorię
interpretacji jako zwrot etyczny).
Teoretycznoliteracką inspiracją analizy obrazowości w toruńskiej zagadce
weselnej powinna stać się nie tyle ta wypowiedź Arystotelesa, w której wskazał
on najgłębszą więź metafory i zagadki:
Bo istota zagadki jest taka, że mówiąc o tym, co rzeczywiście istnieje, łączy niemożliwości. Nie można jej zatem ułożyć przez zestawienie zwykłych słów, można natomiast – ze słów
użytych metaforycznie 58.

– ile cała jego teoria metafory. Pójdźmy za Barbarą Otwinowską, która wyróżniła
jej 10 głównych motywów. Spośród nich w kontekście toruńskich zagadek weselnych przynajmniej kilka okaże się motywami funkcjonalnymi.
J. M. K a s j a n, wstęp w: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce, s. 9.
W: A r y s t o t e l e s, Retoryka. – Poetyka. Przeł., wstęp, oprac. H. P o d b i e l s k i. Warszawa 1988, s. 321.
55
Ibidem, s. 435.
56
Ibidem, s. 322.
57
Współczesnym przykładem wskazania na śmieszność aktu płciowego może być dowcip
o tym, jak sceptyk patrzy na seks; otóż w jego przekonaniu akt płciowy jest znikomą wartością:
„zabiegów dużo, pozycja śmieszna, przyjemność ulotna”.
58
A r y s t o t e l e s, op. cit., s. 354.
53
54
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W studium opatrzonym tytułem „Homo metaphoricus” w teorii twórczości
XVII w. przeczytamy:
Zasadniczą podstawą metafory jest kojarzenie podobieństw zarówno między przedmiotami jak i między wyrazami lub też – jak w zagadce – gra pomiędzy tym, co znane, i tym, co
nieznane, lub tym, co zwykłe, i tym, co niezwykłe, szokujące, tym wreszcie, co uniwersalne
i abstrakcyjne, a tym, co partykularne i konkretne. [O 37]

Znamienne, że już w tej „zasadniczej podstawie metafory” została zwerbalizowana jej jakby naturalna więź z zagadką. Czy również z toruńskimi zagadkami
weselnymi? Odpowiedź twierdząca jest uwarunkowana tym, że rozwiązania 14
lub nawet 15 zagadek na ogół są liczbowo skrajnie ograniczone (tj. czternastokrotnie rozwiązanie brzmi „kuś” lub „kiep”; bezdyskusyjnym wyjątkiem: „Amor” –
w Zabawie gościom; jedynie prawdopodobne rozwiązanie zagadki o incipicie „Jest
rzecz, która się zaszczyca kandorem” – „błona dziewicza”). Zatem znamienna dla
metafory gra między tym, co znane, a tym, co nieznane, zostaje poważnie zawężona, ale przecież zdarza się gra np. między ciałami kulturowo, zdawałoby się,
wręcz rozdzielnymi (np. w Gadce dla weselnych damów kuś to imaginacyjne
połączenie części trzech zwierząt: mysia głowa plus środkowa część węża, plus
głowa żmii) czy też między martwymi rzeczami (naczynie i tłuczek) a żywym
ludzkim przyrodzeniem jednej i drugiej płci.
Jeśli metafora jest „poznaniem, które dokonuje się w sposób nagły” (O 37), to
czy analogicznie rzecz się miała wśród polskiego patrycjatu Torunia? Zapewne tak;
wprawdzie weselna atmosfera nie sprzyjała koncentracji nad poszukiwaniem rozwiązywania zagadki, ale było ono na ogół ograniczone do wyboru między kpem
a kusiem, co znacząco sprzyjało szybkiej odpowiedzi, łączącej się – podobnie jak
zrozumienie metafory – z dwojaką radością: autora zagadki i tego, kto znalazł rozwiązanie.
W studium „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. przeczytamy
również:
Metafora operuje zarówno obrazami, pochodzącymi zresztą z doznań dostarczonych przez
różne zmysły, a których żywość i naoczność pochodzi z przedstawienia rzeczy w ruchu, jak
i pojęciami, a nawet dźwiękami. [O 37]

Toruńskie zagadki weselne z pewnością operują przede wszystkim obrazami,
abstrakcyjną materią zgadywaną jest tylko „Amor” (w Zabawie gościom – „Miasto
Rzymskie”, czyli Roma, które to słowo należy odczytać na wspak). W metaforze
„żywość i naoczność [obrazów] pochodzi z przedstawienia rzeczy w stanie ruchu”
– w toruńskich gadkach weselnych „rzeczy” z pewnością są unaoczniane w ruchu,
tyle że i one same pozostają znikomo zróżnicowane (na ogół rozwiązania są ograniczone alternatywą: kuś czy kiep?), i ruchy „rzeczy” są wręcz schematyczne
(swoista dynamika aktu płciowego, wzwód członka pieszczonego ręką żony, a nawet ejakulacja).
Pamiętając o tym, co łączy metaforę z zagadką, należy zarazem przynajmniej
wspomnieć o dwojakim fundamentalnym przeciwieństwie:
– metafora (za Kwintylianem pojmowana jako zmiana, w której słowo lub
wypowiedź przeniesione są z właściwego sobie znaczenia na inną rzecz) powinna
być traktowana jako poetycki znak sprzeciwu wobec zwyczaju językowego; przeciwnie zagadka – ta bowiem nie tworzy nowych znaczeń (powstałych dla nazwa-
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nia wcześniej nie nazwanych desygnatów), lecz jest tylko poszukiwaniem znaczenia ukrytego pod peryfrazą bądź metonimią 59;
– metafora jest potrzebna wówczas, „gdy przedmiot nie ma swej nazwy lub
gdy mówi ona o nim nie dość wyraźnie” (O 38) – w takim stanie metaforycznej
rzeczy toruńska zagadka weselna przedstawia się jako jej przeciwieństwo, ponieważ zgadywane „rzeczy” mają swoje nazwy i są one na tyle jednoznaczne, że nie
wymagają dookreślenia.
Zważywszy jakby niezgłębioną przepastność metaforycznej materii, niepodobna wyczerpująco przedstawić tego wszystkiego, co ją łączy z zagadką i co ją
zagadce przeciwstawia. Wszak można by np. wskazać również na to, że:
te rzeczy i słowa, które dotąd (wydawałoby się) pozostają niedorzeczne, teraz (tj. po odgadnięciu poetyckiego sensu metafory czy rozwiązaniu zagadki) okazują się przynajmniej częściowo
dorzeczne. To, co w powszechnym doświadczeniu i zdeterminowanej nim wyobraźni zdawało
się rozłączne, teraz zostaje w pewnym zakresie połączone wspólnym mianownikiem, który jest
warunkiem koniecznym połączenia tego, co wcześniej jawiło się rozłączne 60.

Niezależnie od (w pewnym sensie niewyczerpywalnych) teoretycznych oraz
tekstowych związków sztuki wyobraźni i sztuki słowa (np. nazwotwórcza i ornamentacyjna funkcja metafory 61 versus tylko ta druga w zagadce?; od związków
metafory z porównaniem do zagadki jako swoistej formy porównania 62; obiektywne bądź subiektywne ujęcie porównywanych elementów 63; metafora a obyczajność 64; metafora a poznawanie zmysłowe 65) trzeba tu – tj. w kontekście toruńskiej
zagadki weselnej – zwrócić się w stronę jej retoryczności.
Za podstawę zagadki K r z y ż a n o w s k i (op. cit., s. 5) uważa peryfrazy i metonimie.
K. O b r e m s k i, „Styczność” jako paralogika poezji czystego nonsensu. „Teksty Drugie”
2011, nr 3, s. 266.
61
Zob. T. D o b r z y ń s k a, Antyczne wątki myślenia o metaforze w pismach staropolskich.
W zb.: Studia o metaforze. I, s. 20: „Obie funkcje metafory: nazwotwórcza i ornamentacyjna, połączone zostały w poglądach Cycerona związkiem wynikowym. Przytacza on parabolę ubioru, który
pierwotnie miał służyć osłonie ciała przed chłodem, potem zaczął pełnić funkcję ozdoby i wykładnika godności. Myśl tę powtarza w Polsce m.in. Jakub Górski”.
62
Zob. ibidem, s. 22: „Jednym z postulatów wypowiadanych przez starożytność gwoli łatwiejszego rozumienia przenośni było zalecenie, aby porównywać zasadniczy przedmiot do rzeczy pospolitych, blisko znanych, a ponadto nieabstrakcyjnych, odwołujących się do poznania zmysłowego.
[...] Tak więc pojęcia abstrakcyjne, nowe powinny być przybliżane odbiorcy przez stosowanie
przenośni apelującej do jego bezpośredniego doświadczenia, doznań zmysłowych”.
63
Zob. ibidem, s. 29: „Uznawano [w baroku] [...], że skoro dostrzeganie podobieństwa jest
aktem umysłu zrównującego rzeczy, a nie wynikiem dotarcia do natury rzeczy poznawanych, istnieje logiczna możliwość porównywania wszystkich dowolnych przedmiotów. Przełom między renesansem i barokiem zaznaczył się tu odejściem od tez, które eksponowały obiektywny aspekt porównywania, związany z przyjętą ówcześnie klasyfikacją rzeczy, pozwalającą ustalać większy lub
mniejszy stopień ich oddalenia. Barok opowiadał się za rozszerzeniem skali porównawczej i skłaniał
się ku logicznej możliwości porównywania wszystkich rzeczy, co łączyło się z uwydatnieniem indywidualnego aspektu poznania”. Dalej o dwóch stopniach odległości przedmiotów metafory:
przedmioty jednorodne pod względem żywotności i niejednorodne (ożywione – nieożywione).
64
Zob. ibidem, s. 30: „Autorzy rzymscy wskazywali [...], że metafora jest środkiem językowym
pozwalającym mówić przenośnie o rzeczach, które nazwane wprost byłyby trywialne bądź nieprzyzwoite. Wśród postulatów pod adresem metafory wypowiadano radę, aby porównania nie wyprowadzać od rzeczy niskich, wulgarnych”.
65
Spośród zmysłów kształtujących obrazowe przedstawienia słowne, o pierwsze miejsce rywalizują wzrok i dotyk. Oczami są postrzegane te części ciała i te ruchy, które (przynajmniej oficjal59
60
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Podobnie jak metafora, tak też toruńskie zagadki weselne są bowiem swoiście
retoryczne:
– panegiryści jako autorzy pochwał oblubieńców byli obdarzeni konceptystyczną wyobraźnią i dlatego zapewne zaskakiwali weselników nie zgadywaną
„rzeczą” (ta pozostawała uwarunkowana mocą toruńskiej tradycji), ale mniej czy
bardziej odległymi skojarzeniami;
– metafora jako wypowiedź „programisty” 66 może być wyzwaniem trudniejszym niż to stanowione toruńską zagadką weselną, ponieważ konwencja społeczna uroczystości weselnych znacząco ułatwiała „zaprogramowanie” audytorium,
a zatem ocenienie, w jakim zakresie powinna zostać zamknięta gra między tym,
co znane weselnikom (aż po fizjologię aktu płciowego), a tym, co pozostaje nieznane, gdyż uwarunkowane peryfrastycznym konceptem autora zagadki.
Najogólniej można powiedzieć, że dwojakiej płci przyrodzenia mogą być
unaoczniane za pośrednictwem przedmiotów od nich umiarkowanie dalekich, np.
moździerz (kiep) i tłuczek (kuś) w Gadce o incipicie „Naczynie pewne mają białogłowy”. Co prawda w takim skojarzeniu działa ta sama zasada, jaką znamy
z teorii metafory 67, zarazem tej wspólnocie metafory i toruńskiej zagadki weselnej
przeciwstawia się to, że o ile pierwsza z nich w swojej poetyckiej naturze jest
„otwarta” na wielorakie skojarzenia, o tyle druga w toruńskiej praktyce jest „zamknięta”. Po pierwsze: na 16 rozwiązywanych zagadek właściwie tylko jedna
pozostaje poza alternatywą „kuś/kiep” (powtórzę: rozwiązanie zagadki Zabawa
gościom to „Amor”; rozwiązaniem Gadki o incipicie „Jest rzecz, która się zaszczyca kandorem” wydaje się „błona dziewicza”). Próżno tu szukać znamiennego dla
metafory waloru oryginalności (np. w Gadce o incipicie „Potrzebna się rzecz na
świecie znajduje” akt płciowy przedstawiono jako ciężką fizyczną „robotę”; analogicznie w Gadce Hieronima Jarosza Morsztyna – tamże „zwierzchni robotnik
niepomału dusi” 68), a przecież metafora skonwencjonalizowana niejako siłą rzeczy
już zatraciła swą właśnie metaforyczną tożsamość. Ściślej mówiąc: owych 15 toruńskich zagadek (a więc wyłączywszy Zabawę gościom z jej rebusem), postrzeganych jako przedstawienia obrazowe, jest oryginalnych tylko połowicznie, ponieważ jeden z porównywanych elementów był już wcześniej znany audytorium
jako odpowiedź dawana siłą weselnej rzeczy! 69 Zdumienie i podziw wywołuje
nie) pozostawały jakby zarezerwowane dla małżonków. Zarazem dotyk okazuje się tym jedynym
zmysłem, który jako medium rozkoszy seksualnej może rywalizować ze wzrokiem. Dotyk to szczególny: skrajnie erotogenny.
66
Zob. O 38: „Autor [metafory] zna, a nadto »programuje« swego odbiorcę: walor metafory
zależy od właściwego ocenienia, co jest dla niego oczywiste, potocznie przyjęte lub choćby prawdopodobne, co i w jakiej mierze może wywołać przyjemność poznawczą, szok lub też całkowite
niezrozumienie i estetyczną dezaprobatę [...]”.
67
Zob. C a i l l o i s, op. cit., s. 241: „można opisać jakąkolwiek rzecz istniejącą wychodząc od
jakiejkolwiek innej [...], co za tym idzie, możliwości obrazu poetyckiego są nieograniczone”.
68
Cyt. z: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce, s. 50.
69
Zob. C a i l l o i s, op. cit., s. 245: „Jeśli zagadka ma znaczenie obrzędowe, odpowiedź na nią
jest z konieczności czymś sztywno ustalonym także w swojej formie, a może również w sposobie
wymawiania. [...] Zadaniem tych odpowiedzi, które można by porównać do odpowiedzi katechizmowych, jest sprawdzenie pewnej wiedzy. Umożliwiają one dopuszczenie do jakiegoś bractwa, objęcie
jakiegoś urzędu kapłańskiego lub przynajmniej przyjęcie do pewnej wspólnoty, której członkowie
rozpoznają się wzajemnie dzięki używaniu umownego języka albo umiejętności odpowiadania na
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wyłącznie ta nowa (obrazowa) część skojarzenia, która rozstrzyga o tym, że związek dotąd nie znany staje się przynajmniej wyobrażalny za sprawą plastycznych
przedstawień słownych. Owa połowiczna oryginalność porównań może sprawić
wrażenie, że autorzy toruńskich zagadek weselnych zawczasu respektowali regułę zwerbalizowaną przez Rogera Caillois: „Zdumiewać – owszem, ale zwyczajna
dowolność, sam kontrast nie stanowią jeszcze o niczym; trzeba zdumiewać nie
rezygnując z trafności” 70. Także sam fakt wydawania drukiem wydaje się przynajmniej pośrednim potwierdzeniem tego, że te zagadki były wyważone jako
komunikatywna proporcja między zaskoczeniem niezwykłością obrazowych
skojarzeń a ich racjonalnością czy nawet konwencjonalnością, uwarunkowanymi
tak własnym małżeńskim doświadczeniem weselnych gości (teoretycznie: przedmałżeńska cnota czystości pary młodej oraz panien i kawalerów pozostawała
obyczajowym aksjomatem), jak też konwencją społeczną ślubnych i weselnych
obrzędów.
Niepodobna powiedzieć, która spośród owych zachowanych w drukach 16
zagadek była najtrudniejszym wyzwaniem dla weselnego audytorium. Tym bardziej
że dziesięciolecia oddzielające pierwszą ocaloną drukiem (1678 r.) od ostatniej
(1720 r.) nakazują sceptycznie przyjmować przecież tylko teoretyczną możliwość,
iż w ogóle żył taki patrycjusz, któremu dane było znajdować rozwiązania wszystkich (choćby tylko tych zachowanych w drukach) zagadek. Problem wiąże się nie
tylko z biologią (tj. z ówczesną długością życia), ale także z przemianami wewnątrz
patrycjuszowskiej społeczności 71. Wolno jedynie przypuszczać, że szczególnie
trudna mogła być ta Gadka:
Zrżrenica ludzka zaledwie pojrzała
Na mnie, pókim się czystości trzymała,
Teraz, kiedy mnie słusznie natłoczono,
Sławy, powagi tym mi przyczyniono 72.

„Rzecz” zgadywana jest bowiem znikomo naoczna: wiadomo o niej tylko tyle,
że została „natłoczona”. Jej biegunowo odmienny dwojaki status pozostaje uwarunkowany małżeńskim aktem płciowym jako swoistym awansem społecznym.
Zarazem te cztery wersy można wskazać jako przykład nie tyle rozłączności metafory i zagadki, ile tego, że ta druga bywa szczególnym wariantem tej pierwszej.
Próżno szukać w owych czterech wersach znamiennego dla metafory „kojarzenia
podobieństw zarówno między przedmiotami jak i między wyrazami”, znajdziemy
natomiast właściwą zagadce „grę pomiędzy tym, co znane, i tym, co nieznane”
(O 37). Co istotne: jako peryfrastyczna deskrypcja 73 zgadywanej „rzeczy” ta Gadka jest jedną z najkrótszych. Jeśli, być może, w ogóle niepodobna odpowiedzieć
dany znak odpowiednim znakiem i udzielania na dane pytanie określonej odpowiedzi”. Zob. też
M. Z a c z e k, Gadka-zagadka. Językowa i stylistyczna analiza zagadki w bajce ludowej. W zb.: Baśń
– oralność – zagadka. Studia. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 2007, s. 245–246.
70
C a i l l o i s, op. cit., s. 251.
71
Zob. A. K a r d a s, Elity władzy w Toruniu w XVII wieku: mechanizmy kształtowania się
i wymiany grup rządzących. Toruń 2004, passim.
72
Gadki toruńskie, czyli zagadki weselne z przełomu XVII i XVIII w., s. 22.
73
Zob. K r z y ż a n o w s k i, op. cit., s. 6: „Peryfraza [...] wskazuje nie jedną cechę, jak metonimia, lecz układ cech, umożliwiający rozwiązanie zagadki, jeśli oczywiście dany krąg wyobrażeń
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na pytanie o to, która spośród owych ocalałych w drukach 16 zagadek była najtrudniejszym wyzwaniem dla weselnego audytorium, to bodaj przede wszystkim
dlatego, że rozwiązania były determinowane liczoną dziesięcioleciami tradycją –
w podobnym zakresie literacką, co społeczno-obyczajową 74.
Analogicznie trudno wskazać tę zagadkę, której rozwiązanie mogło być najłatwiejsze. Może Gadka o incipicie „Potrzebna się rzecz na świecie znajduje”? To
nie tyle znamiennie oszczędny opis kusia, ile opowiadanie o akcie płciowym i fizjologii mężczyzny, toteż wskazanie poszukiwanej „rzeczy” powinno okazać się
wyzwaniem co najwyżej umiarkowanie trudnym – zgodnie z najogólniejszym
twierdzeniem folklorysty 75. Ostatecznie wszystkie zgadywane „rzeczy” zawierają
się w materii dobrze znanej małżeńskim parom. Jeśli rozwiązanie było niejako
zawczasu wiadome, wtedy tym bardziej czymś istotnym stawało się to, co współcześnie jest określane terminami „obraz” i „obrazowanie”. Funkcja poznawcza
została zdominowana przez funkcję estetyczną, a przede wszystkim ludyczną 76.
Jako druki okolicznościowe toruńskie zagadki weselne bawiły przynajmniej
przez cztery dziesięciolecia przełomu XVII i XVIII stulecia. Czym? Nie swoimi
walorami poznawczymi, wszak poniekąd standardowe rozwiązania „kuś versus
kiep” pozostawały uwarunkowane medialnie pewnymi, ale nie zachowanymi tradycjami (oralną oraz rękopiśmienną). Natomiast bawiły owe zagadki najprawdopodobniej tak „wysoką niskością” rozwiązań (ślub stawał się „wywyższeniem”
dotąd „niskich” przyrodzeń nowożeńców), jak też kontrastem między dwoma
następującymi po sobie punktami weselnej uroczystości, tj. przeciwieństwem
między wcześniejszymi „wysokimi” oracjami weselnymi na cześć ślubnej pary
z rodzinami oraz konwencjonalnymi epitalamiami a „niskością” zagadek, stanowiących przeciwwagę dla podniosłych panegiryków. Właśnie jako element porządku wesela toruńska zagadka (gatunek okolicznościowej poezji rodzinnej) nie
przeczy tożsamości gatunkowej zagadki jako takiej, ponieważ stanowi dowód tego,
że wciąż jeszcze można odkrywać nowe podobieństwa, chociaż samo rozwiązanie
jest zawczasu znane weselnemu audytorium za sprawą konwencji zarazem społecznej, jak też literackiej: autorzy zagadek podejmowali znamienną dla baroku
poetykę wariantatywną i w peryfrastycznych przedstawieniach dawali retoryczny
popis swoistej sztuki pochwały oblubieńców. Panegiryczny pokaz wyobraźni,
zdawałoby się, bez granic jedynie w niewielkim zakresie był sprawdzianem wyobraźni weselników, gdyż ci najprawdopodobniej zawczasu znali rozwiązania.
Znikomy walor intelektualny (tj. właściwie oczywiste rozwiązania – małżeństwom
nie jest nam całkiem obcy. [...] Zestawiona z pierwiastków przeciwnych czy sprzecznych, [zagadka]
nastawiona jest zawsze na zaskoczenie swego przeciwnika ich niezwykłością [...]”.
74
Przynajmniej w przypisie należy wspomnieć o najstarszej tradycji kulturowej, mianowicie
u ludów pierwotnych zagadki miały charakter zabiegów magiczno-kultowych: „są formułkami wróżebnymi, stosowanymi przy obrzędach takich, jak obrzezanie, zawarcie małżeństwa, pogrzeb [...]”
(ibidem, s. 7).
75
Zob. K a s j a n, Polska zagadka ludowa, s. 8: „Musi [zagadka] być pomyślana oczywiście
w taki sposób, by umożliwiała identyfikację, nie czyniąc jej jednak zbyt łatwą; musi więc równocześnie odsłaniać i ukrywać”.
76
Zgodnie z najogólniejszym twierdzeniem: „Nie ulega [...] wątpliwości, że najdłużej i na
pewno z największym powodzeniem pełni zagadka inną jeszcze funkcję, mianowicie ludyczną,
rozrywkową” (K a s j a n, wstęp w: Zagadki rozmaite i pytania służące zabawie i nauce, s. 12).
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niewiele potrzeba wiedzy czy wyobraźni, wystarcza im świadomość weselnego
„tu i teraz”) poniekąd rozstrzyga jakby automatycznie o tym, że dominuje funkcja
ludyczna.
Ślub, wesele i przenosiny (nowosiedliny) współtworzyły obrzęd przejścia od
społeczności panien i kawalerów do społeczności żon i mężów. Przyjąwszy założenie o przedmałżeńskiej czystości nowożeńców, można by powiedzieć, że dla par
wchodzących w stan małżeński toruńskie zagadki były czymś w rodzaju instytucjonalnej formy edukacji seksualnej, poprzedzającej pokładziny. Niepodobna
abstrahować od rytuału przejścia: sakramentalne wyłączenie z przedślubnej czystości zostaje sprzężone z wprowadzeniem do małżeńskiej praktyki. Można powiedzieć, że zagadki jawią się jako nie tyle genologiczny czy obyczajowy, ile
funkcjonalny odpowiednik szlacheckich mów przy łożnicy 77. Tyle że są one skrajnie dalekie od pochwał sakramentalnej miłości czy też rodzin wiązanych małżeństwem, natomiast skoncentrowane niemal wyłącznie na tym, co można określić
jako biologię bądź nawet fizjologię konsumpcji małżeństwa.
Czy przeciwstawienie: weselne wiersze okolicznościowe versus wirydarzowe
wiersze pornograficzne, jest potwierdzone odmiennymi technikami obrazowania?
Odpowiedź powinna być dwuczęściowa, ponieważ samo obrazowanie jednak nie
wyczerpuje podjętej w owym pytaniu materii. Otóż zasadnicza różnica wiąże się
wyłącznie ze słownictwem: jest ono czy też przynajmniej bywa wulgarne w wierszach przez Pawła Stępnia niejako odzyskanych z wirydarza Trembeckiego, w toruńskiej zagadce zaś wulgarnego słownictwa nie znajdziemy. Natomiast obrazowanie (pojmowane jako „szczególny typ wyrażeń, przedstawiających jak gdyby
w sposób naoczny i aktualny percypowane lub ewokowane w pamięci rzeczy
i zjawiska”, O 51) w jednych i w drugich tekstach jeśli wydaje się odmienne, to
bodaj przede wszystkim z powodu występowania lub braku owych wulgaryzmów.
Nic w tym dziwnego, wszak leksyka to istotny element wszelkich przedstawień
słownych – nie tylko tych naocznych.
Jeśli porównać oficjalnie drukowane za zezwoleniem cenzury pastorów toruńskie zagadki weselne i nieinstytucjonalnie ocenzurowane rękopiśmienne wiersze
z wirydarza (porównanie zasadne także chronologicznie: zagadki były drukowane
w latach 1678–1720; rękopiśmienna antologia powstała w ostatniej ćwierci XVII
stulecia), wówczas okaże się, jak względne będzie przeciwstawienie „obyczajnych”
druków „nieobyczajnym” tekstom rękopiśmiennym. Z jednej strony, główna różnica między nimi wiąże się: 1) ze słownictwem (nic wulgarnego w drukach nie
ma, jeśli już pojawia się nazwa intymnej części ciała, wówczas będzie to jedynie
„członek” w Gadce do wdów i panien – nie zaś, jakże liczne w wirydarzu, „kuś”
czy „kiep”, już nie mówiąc o innych, bezdyskusyjnie po dziś wulgarnych słowach);
2) ze statusem społecznym par połączonych aktem seksualnym (w toruńskich
drukach wyłącznie małżonków – w wirydarzowym rękopisie współżyją cieleśnie
także inni, np. zupełnie przypadkowo spotkane osoby czy ksiądz); 3) z istnieniem
wśród zamazanych wierszy z wirydarza również tekstów wprost bluźnierczych
(np. Rozsądek z Pisma; Melis nubere quam uri; Do Kolna na [[prawice]]; [[Cre77
Zob. M. T r ę b s k a, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła.
Warszawa 2008, s. 240.
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scite et multiplicamini]]; [[Rozmowa mniszki z młodzieńcem]]). Zarazem, z drugiej
strony, wśród znajdujących się w wirydarzu pięciu zagadek (Na kobzę; Gadka; In
silimili maáteriña odpowiedź; Kwestia; Mądrość dziewek gdańskich) niemal
wszystkie (wyjąwszy pierwszą) są bez wulgaryzmów, jednak w przeciwieństwie
do toruńskich tym bardziej mogą one zostać uznane za nieobyczajne, że rozwiązania dwóch (drugiej i piątej) wiążą się z jeszcze przedmałżeńskimi doświadczeniami seksualnymi, w czwartej zaś „damy” pozostają niedookreślone (mogą nimi
być tak kobiety zamężne, jak też panny oraz wdowy). Te wirydarzowe zagadki
(z zawartymi w nich opisami, na ogół grzesznego, obcowania płciowego) jako
obrazowe przedstawienia słowne wydają się przynajmniej porównywalne z weselnymi (z ukazanym tam wyłącznie sakramentalnym współżyciem), a jednak pierwsze zostały jakby prewencyjnie ocenzurowane, drugie zaś ogłoszone drukiem przy
aprobacie miejskiej cenzury (cenzorami byli pastorzy – przeważnie związani
z gimnazjum akademickim; po tumulcie w 1724 r. cenzura przeszła w ręce biskupa chełmińskiego, co zapewne wyjaśnia, dlaczego ostatni druk pochodzi z 1720 r.).
Jednakże te dwie kwestie (erotyczna obyczajność – pornograficzna nieobyczajność;
druk – rękopis) to zagadnienia już samoistne, tylko w pewnym stopniu powiązane
z obrazowością przedstawień słownych. Tymczasem w wypadku pierwszej z nich
(erotyczna obyczajność – pornograficzna nieobyczajność) można zauważyć, że
dwa wiersze z wirydarza (Gadka; In silimili maáteriña odpowiedź) mają podobną
kompozycję jak toruńska Gadka dla wesołych damów: o kolejności zamążpójścia
panien rozstrzyga ich erotyczne doświadczenie (w wirydarzu) lub takaż kompetencja (w druku toruńskim).
Przynajmniej teoretycznie świadomi tego, jak druk paradoksalnie zarazem
ocalił i zubożył toruńską zagadkę weselną (ostatecznie także w dobie staropolskiej
działała zasada współcześnie znana jako formuła „środek przekazu jest przekazem”), musimy stwierdzić, że zachowana jedynie w przekazie piśmiennym żywa
mowa oznacza utratę komunikacyjnego „rdzenia” (zakres wiedzy negatywnej
pośrednio może zostać unaoczniony tym, co współcześnie wiadomo o jakże szerokim zakresie i fundamentalnej wadze przekazu niewerbalnego). Toruńska zagadka weselna przynajmniej w zbliżonym zakresie pozwala wypunktować to, co
ocalone w starodrukach, oraz to, co poniekąd wbrew nim zostało bezpowrotnie
zatracone. Można badać słowa jako materię obrazowania – jednak bez kontekstu
żywych ludzi w ich weselnym „tu i teraz” pozostaną one wymowne w stopniu co
najwyżej dostatecznym.
Abstract
KRZYSZTOF OBREMSKI
(Nicolaus Copernicus University, Toruń)

TORUŃ WEDDING RIDDLES: COMPARISONS – IMAGERY – MORALITY
Wedding riddles printed in Toruń at the turn of 17th and 18th century written by the Polish patriciate as panegyrical art of words (regarded as a praise of newly married couple and joy of marriage
bed) at least could equal with their literary culture level to those of nobility erotic riddles from Jakub
Teodor Trembecki’s Wirydarz poetycki (Garden of Poetry). Burgher epitalamion writers did not reach
for poetic metaphors but resorted to such descriptions in which significative function was committed
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mainly to comparisons viewed as elements leading the wedding audience to solve the riddle. In
other words, the riddles expound non-metaphorical imagery shaped with periphrasis peculiar to the
genre’s poetics. The riddle’s poetics settled that the difference between wedding occasional poems
and pornographic poems as Garden of Poetry is tied not as much to various techniques of imagery
as to what can be expressed most briefly as the vocabulary, always moral in Torunian pieces and
often immoral in manuscript poems present in Garden of Poetry.
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DRAMATURGIA JANA BIELSKIEGO
NA TLE PRZEMIAN W TEATRZE JEZUICKIM W XVIII WIEKU
Jan Bielski (1717–1768) należy do pokolenia autorów jezuickich, którzy odegrali doniosłą rolę w kształtowaniu nowego oblicza teatru szkolnego. Ich działalność
przypadła na czas między barokiem a – rodzącym się dopiero – oświeceniem. Co
więcej, byli oni świadkami i aktywnymi współuczestnikami procesu reform w szkolnictwie jezuickim. Również Bielskiego określano mianem „jezuity nowego typu”
oraz mianem „przewodnika nowego kierunku”, choć dostrzegano w jego twórczości także elementy odziedziczone po XVII wieku 1. Wielu badaczy uznało, iż autor
stał – by posłużyć się sformułowaniem Stanisława Załęskiego – „na przełomie” 2.
Większość swego życia związał Bielski z kolegium poznańskim, a więc jedną
z istotniejszych placówek jezuickich w dawnej Rzeczypospolitej. Owe zachodzące wówczas przemiany ideowe, świadomościowe i kulturowe zaważyły niewątpliwie na kształcie twórczości jezuity.
Reforma szkolnictwa jezuickiego przebiegała stopniowo i miała na celu zmodernizowanie procesu edukacyjnego. Najczęściej podawaną cezurą oddzielającą
czasy stare od nowych jest połowa XVIII stulecia. Trzeba jednak przypomnieć, że
pewne symptomy nowych tendencji ujawniły się już pod koniec w. XVII, a później
szczególnie w latach trzydziestych i czterdziestych XVIII stulecia 3. Przemiany te
Zob. T. G r a b o w s k i, Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI–XVIII. Poznań 1963, s. 24. – I. K a d u l s k a, Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego oświecenia (1746–1765). Wrocław 1974, s. 16. Dalej do owej pozycji odsyłam skrótem KZ.
Prócz tego stosuję skróty na oznaczenie innych prac autorki: KP = Publiczność szkolnego teatru
jezuickiego w XVIII wieku. W kręgu reguł, norm i praktyk. W zb.: Publiczność literacka i teatralna
w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985; KW = wstęp w zb.: Teatr jezuicki
XVIII i XIX wieku w Polsce. Z antologią dramatu. Oprac. I. K a d u l s k a. Gdańsk 1997. Ponadto
w artykule występują skróty do pism B. J u d k o w i a k: JP = Poznańska szkoła jezuicka nowego
dramatopisania w połowie XVIII wieku. „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 4; JT = Teatr i dramat
jezuitów. Jw., 2000, nr 3. Stosuję tu także skrót P = S. P i e t r a s z k o, Doktryna literacka polskiego
klasycyzmu. Wrocław 1966. Liczby po skrótach wskazują stronice.
2
S. Z a ł ę s k i, Jezuici w Polsce. T. 3: Prace misyjne nad ludem 1648–1773, cz. 2: 1700–1773.
Lwów 1902, s. 1123.
3
Zob. np. J. P o p l a t e k, Studia z dziejów jezuickiego teatru szkolnego w Polsce. Wstęp
J. L e w a ń s k i. Wrocław 1957, s. 11. Według J. L e w a ń s k i e g o (W teatrach staropolskich.
W zb.: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. ... T. 1. Przypisy M. B o k s z c z a n i n. Warszawa
1959, s. 64, 75) okres ożywienia w rozwoju dramatu jezuitów rozpoczął się od lat trzydzie1
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dotyczyły różnych dziedzin. Wprowadzano nowe przedmioty, a dotychczasowe
modyfikowano. Porządkowano biblioteki poprzez uzupełnianie i aktualizowanie
księgozbiorów. Modernizowano bazę podręczników i zwiększano ich nakłady.
Nastąpił rozwój nauk matematycznych, architektury, astronomii oraz fizyki. W kolegium poznańskim, z którym przez wiele lat związany był Bielski, znajdowała się
dobrze wyposażona pracownia nauk ścisłych, a Józef Rogaliński prowadził tam
wykłady z fizyki doświadczalnej 4. W kolegiach jezuickich zaczęto systematycznie
uczyć historii 5 oraz geografii. Do programu weszła też nauka zachodnich języków
nowożytnych (francuskiego i niemieckiego). Upowszechniano również czytelnictwo w językach obcych. Ważne dla przebiegu reform było także kształcenie się
nauczycieli w ośrodkach zagranicznych (m.in. w Paryżu, Lyonie, Marsylii, Wiedniu, Pradze, Rzymie czy Neapolu) 6.
Również w teatrze, który był integralną częścią edukacji zakonnej, nastąpiły
stych w. XVIII, choć, jak dalej badacz zauważa, „dopiero zwrot ku regularnej tragedii i komedii
w połowie wieku XVIII ma znamiona postępu i idzie po linii równoległej do owoczesnego przewrotu umysłowego i ideologicznego w Polsce”. P i e t r a s z k o (P 202) zaobserwował „pewne ożywienie” w dramatach jezuickich od lat czterdziestych XVIII wieku. Podobnie też T. K o s t k i e w ic z o w a (Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego oświecenia.
Warszawa 1975, s. 21; Tendencje klasycystyczne w literaturze polskiej lat 1740–1765. W zb.: Studien
zur polnischen Literatur-, Sprach- und Kulturgeschichte im 18. Jahrhundert. Vorträge der 3. deutsch-polnischen Polonistenkonferenz, Tübingen, April 1991. Hrsg. I. K u n e r t. Köln 1993), według
której pojawiły się wówczas w Polsce wyraziste tendencje klasycystyczne. Dla K a d u l s k i e j
(KW 24) punktem zwrotnym w rozwoju dramatu jezuickiego był rok 1746, kiedy ukazała się po raz
pierwszy tragedia S. J a w o r s k i e g o Jonatas (Kalisz 1746. Dalej odsyłam do przedruku w zb.:
Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce). Był to utwór nowego typu, a Przestroga do Czytelnika
odzwierciedlała myślenie w duchu oświeceniowym. J u d k o w i a k (JT 34) dodała zaś, że owa
przedmowa zapoczątkowała „etap świadomego respektowania zaleceń klasycystycznych w dramacie
szkolnym”. M. N i e c i k o w s k a (Teatr jezuicki w Wilnie w 2 połowie XVIII w. W zb.: Wilno teatralne. Red. M. Kozłowska. Warszawa 1998, s. 39) uznała natomiast, iż pierwsze symptomy przemian w teatrze jezuickim przypadły na początek w. XVIII, ale rzeczywiste zmiany zaczęły następować dopiero od połowy stulecia za sprawą konkurencyjnych pijarów.
4
Zob. S. B e d n a r s k i, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów
kultury i szkolnictwa polskiego. Kraków 1933, s. 57, 81–84, 338–374 (Reprint: Kraków 2003). –
L. P i e c h n i k: Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu. „Nasza Przeszłość” t. 30
(1969), s. 199–200; Przemiany w szkolnictwie jezuickim w Polsce XVIII w. „Roczniki Humanistyczne” 1977, z. 2. – T. B i e ń k o w s k i, Na przełomie epok. Edukacja na ziemiach polskich w latach
1720–1740. „Rozprawy z Dziejów Oświaty” t. 37 (1996), s. 55. – F. P a l u s z k i e w i c z, Szkolnictwo jezuickie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. „Przegląd Powszechny” 1998, nr 9, s. 240. –
J. F l a g a, Z problematyki szkolnictwa publicznego zakonów w Rzeczypospolitej w drugiej połowie
XVIII wieku. „Roczniki Humanistyczne” 2000, z. 2, s. 138, 143.
5
Jak pisze K. P u c h o w s k i (Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich á1565–
1773ñ. Zarys problematyki. W zb.: Jezuici a kultura polska. Materiały sympozjum z okazji jubileuszu
500-lecia urodzin Ignacego Loyoli á1491–1991ñ i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego
á1540–1990ñ, Kraków, 15–17 lutego 1991 r. Red. L. Grzebień, S. Obirek. Kraków 1993, s. 290–295),
od połowy XVIII w. nauczanie historii stało się powszechne, a dzięki polonizacji kadr uwypuklano
w edukacji historycznej elementy rodzime. Za istotne uznano bowiem dostosowanie programu nauczania do życia państwa.
6
Zob. B e d n a r s k i, op. cit., s. 57–63, 249–252. – I. K a d u l s k a: Miejsce Franciszka Bohomolca w osiągnięciach teatru jezuickiego. W: Jezuici a kultura polska, s. 113; KW 24. –
R. W. W o ł o s z y ń s k i, Między tradycją a reformą. Nauczyciele w Polsce XVIII wieku. Piotrków
Trybunalski 2000, s. 11–44. – L. G r z e b i e ń, Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla
jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku? „Analecta” 2001, z. 2, s. 58–59.
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wyraźne zmiany. Miały one na celu dostosowanie repertuaru do nowych, oświeceniowych już tendencji. Dramaturgia jezuicka podlegała procesowi klasycyzacji.
Zalecenia Ratio studiorum pozostawały, oczywiście, nadal ważne, ale to przede
wszystkim praktyka sceniczna miała wpływ na kształt dramatów. Taki stan rzeczy
był w mniejszym lub większym stopniu aprobowany przez przełożonych zakonu 7.
Pierwsze symptomy owych reform można zaobserwować już u wcześniejszych
dramaturgów jezuickich, m.in. u Wojciecha Bystrzonowskiego, Tomasza Baczyńskiego i Michała Wielowieyskiego. Rola tych autorów, zdaniem Jana Okonia,
wiązała się z „przygotowaniem podłoża” dla teatru w połowie XVIII wieku 8.
Twórczość dramaturgiczna Bielskiego odzwierciedlała proces zmian, jakie zachodziły w teatrze jezuickim w XVIII stuleciu, i stanowiła ich istotny przejaw.
Na modernizację dramatów jezuickich wpływ miało kilka czynników. Jednym
z nich były niewątpliwie kontakty profesorów, w tym także Jana Bielskiego, z Józefem Andrzejem Załuskim. Szeroki krąg zainteresowań biskupa objął też teatr.
Współtwórca słynnej biblioteki uważał, że poezja dramatyczna to istotny czynnik
kultury literackiej. O bliskich kontaktach Bielskiego z Załuskim świadczą listy
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Jezuita wysyłał je jeszcze jako
profesor kolegium w Rawie. Zachowana korespondencja dowodzi, że twórca
Apoloniusza, Chrystusów rycerza tłumaczył, przepisywał i poprawiał na zlecenie
biskupa dzieła literackie 9. Przesłał również Załuskiemu w 1748 r. swoje dwie
tragedie: Tytusa Japończyka oraz Zeyfadyna, króla Ormuzu (z przedmową, która
nie mogła się ukazać z powodu zakonnej cenzury) 10. Bielski wziął także udział
w konkursie literackim z okazji inauguracji Biblioteki. W roku 1746 Załuscy ogłosili konkurs na napisanie po łacinie dzieła „de utilitate insigni ex Bibliothecis publicis in scientias et artes prommanante [o wyjątkowej roli bibliotek publicznych
w krzewieniu nauk i sztuk]” 11. Sam Załuski w utworze Biblioteka historyków,
prawników, polityków i innych autorów polskich [...] określił Bielskiego mianem
swojego przyjaciela oraz „wielkiego krasomówcy” 12. Według zaś Jana Daniela
Janockiego, wieloletniego bliskiego współpracownika biskupa, polszczyzna autora Zeyfadyna, króla Ormuzu odznaczała się gładkością i polorem, a jego mowy
P o p l a t e k (op. cit., s. 11), charakteryzując okres od połowy w. XVIII, zauważa, że spotkały się wówczas dwie krzyżujące się tendencje. Profesorowie – kierownicy teatru – zmieniają repertuar za przykładem teatrów świeckich i dążą do uzyskania jak najdalej idących dyspens od
przepisów Ratio studiorum. Przełożeni zaś stoją na ich straży i, jak stwierdza badacz: „hamują niezdrową gonitwę za nowością i sensacją, strzegą, by teatr nie odstąpił od wytkniętego mu celu i nie
przynosił szkody normalnej pracy szkolnej”. Zob. też KZ 13; KW 24. – B. J u d k o w i a k, Wzgardzony wielogłos. Kultura teatralna czasów saskich i jej tradycje. Poznań 2007, s. 11.
8
J. O k o ń, Autorzy tekstów dramatycznych w rękopisie 182 Biblioteki Jagiellońskiej. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1971, s. 121–125.
9
Korespondencja J. A. Załuskiego rok 1745. T. 1. Bibl. Narodowa, rkps III 3245, k. 11–15.
Zob. P 233–234. O związkach Załuskiego z jezuitami zob. też L. G r z e b i e ń, J. A. Załuski i jezuici. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1994, z. 4.
10
J. B i e l s k i: Tytus Japończyk. Poznań 1748; Zeyfadyn, król Ormuzu. Kalisz 1747. Zob.
J u d k o w i a k, Wzgardzony wielogłos, s. 81–115.
11
Oprócz Bielskiego swe prace przesłało także ośmiu innych zakonników. Nie zostały one
jednak opublikowane, wbrew wcześniejszym zapewnieniom organizatorów. Zob. J. K o z ł o w s k i,
Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich. Wrocław 1986, s. 67–69.
12
J. J. Z a ł u s k i, Biblioteka historyków, prawników, polityków i innych autorów polskich lub
o Polsce piszących. Kraków 1832, s. 64.
7
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nawiązywały do „okresu złotego wieku” 13. Trzeba, oczywiście, zastrzec, że na
zdanie Janockiego mógł oddziaływać sam Załuski, z którym bibliograf był przez
wiele lat związany.
Na przemiany w dramaturgii jezuitów w Polsce wpływ miała również działalność konkurencyjnych teatrów szkolnych – pijarów i teatynów, wraz z ich nowoczesnym, europejskim repertuarem. W wielu pracach powtarza się opinia o niesamodzielności reformy jezuickiej oraz o jej „wtórności” wobec propozycji Konarskiego. Dramaty jezuickie z tego okresu zyskiwały niekiedy określenie „kompromisowych”, łączących to, co zaproponowali pijarzy, z tradycyjnymi elementami,
które nie burzyły dotychczasowych zasad. Pisano o szablonowości sztuk jezuickich.
Przeciwstawiano też nieprzejednany konserwatyzm jezuitów nowatorstwu pijarów,
którzy wprowadzili do swoich sztuk role kobiece i tematykę miłosną 14. Działalność
konkurencyjnych zakonów na pewno nie pozostała bez wpływu na kształt dramaturgii jezuickiej w początkach XVIII wieku. Wszakże wystąpienia teatynów i Konarskiego stanowiły dodatkową, zewnętrzną podnietę i były tylko jednym z czynników zmian w szkolnictwie jezuickim. Ponieważ reformy zachodziły stopniowo
(najpierw edukowano nową kadrę profesorów, następnie modyfikowano podręczniki, zdobywano środki materialne, a w końcu urządzano publiczne popisy), miały spokojniejszy przebieg niż program Konarskiego.
Na gruncie teatralnym przemiany były inicjatywą kolegialnych profesorów
i wynikały z praktyki scenicznej. Konieczność zajęcia stanowiska wobec teatralnych
poczynań pijarów i teatynów spowodowała jedynie, że na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych XVIII w. owo współzawodnictwo nabrało dynamiki 15. Odzwierciedleniem tego zjawiska jest chociażby zainicjowana przez Konarskiego
dyskusja na temat miejsca postaci kobiecych w sztukach zakonnych (w przedmowie do przeróbki Ottona Corneille’a z 1744 r.). Swą propozycję zawarł Konarski
w trzech krótkich zdaniach. Lapidarność formy nie umniejsza wcale przełomowego charakteru owej deklaracji 16. Tak odważne wystąpienie wywołało gwałtowną
reakcję ze strony Bielskiego. Jego odpowiedź (zamieszczona w przedmowie do
tragedii Zeyfadyn, król Ormuzu) – broniąca jezuickiej tradycji – koresponduje ze
współczesnymi dyskusjami europejskimi, które, zdaniem Judkowiak, zgadzały się
J. D. J a n o c k i, Polonia litterata nostri temporis. Wrocław 1750, s. 7–8.
Zob. M. S z y j k o w s k i, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ pseudoklasyczny
(1661–1831). Kraków 1920, s. 72. – W. K w i a t k o w s k i, Teatr szkolny Kolegium Jezuickiego
w Kaliszu. Kalisz 1936, s. 24. – G r a b o w s k i, op. cit., s. 18.– S. K a s z y ń s k i, Teatr. W zb.:
Dzieje Kalisza. Red. W. Rusiński. Poznań 1977, s. 271.
15
Zob. B e d n a r s k i, op. cit., s. 31–48, 54–57. – P 202. – KZ 10. – G r z e b i e ń, Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów [...], s. 53, 59–61. – JP 134.
16
O powadze tego wystąpienia pisali liczni badacze – zob. literaturę zgromadzoną w bibliografii Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej (t. 1: Teksty dramatyczne
drukiem wydane do r. 1765. Red. nauk. A. Kawecka-Gryczowa. Oprac. zespół pod kierunkiem
W. K o r o t a j a. Wrocław 1965, poz. 262). Z prac późniejszych zob. J. P a w ł o w i c z o w a, Teatr
i krytyka. W zb.: Teatr Narodowy 1765–1794. Red. J. Kott. Warszawa 1967, s. 74. – W. K o z ł o ws k a, „Otto” Corneille’a w adaptacji Konarskiego. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 8/9 (1985): Studia nad oświeceniem. –
R. D ą b r o w s k i, „Otto” Stanisława Konarskiego a „Otton” Pierre’a Corneille’a. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” z. 97/98 (2002/2003), s. 9. –
M. B r o d n i c k i, Hermeneutyczny model pijarskiego teatru szkolnego w koncepcji Stanisława
Konarskiego na przykładzie tragedii „Otto” Corneille’a. „Rocznik Gdański” z. 1/2 (2005), s. 145.
13
14
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z „horyzontem wysokich wymagań etycznych, w jakim obracał się teatr szkolny”
(JT 35) 17. Oba teksty miały charakter deklaratywny i odwzorowywały proces
zwiększania się świadomości teatralnej 18. Bielski wysuwa w swej przedmowie
wiele argumentów przeciwko propozycjom pijara 19. Ta mnogość racji sprawia, że
jest ona nieporównywalnie dłuższa od uwag Konarskiego. Bielski swoje opinie
wzbogaca treściami emocjonalnymi, dlatego jego wystąpienie jest pełne pasji
i nieskrywanej niechęci wobec wypowiedzi poprzednika 20. Jak spostrzegły Teresa
Kostkiewiczowa i Elżbieta Sarnowska-Temeriusz: zasadę kompozycyjną przedmowy Bielskiego stanowi posługiwanie się ciągami enumerowanych argumentów
przeplatanych pytaniami retorycznymi, które mają dowieść racji autora i zdeprecjonować tezy adwersarza 21. W Przemowie do Czytelnika Bielski przywołuje
bardzo wiele nazwisk osób, których autorytet i dokonania mają potwierdzić tezę
o szkodliwości umieszczania na scenie szkolnej postaci kobiecych. Jezuita stara
się w ten sposób zobiektywizować swój wywód. Za św. Janem Chryzostomem pyta
o to, kim jest aktor, i wśród wielu godnych nagany wcieleń histriona wymienia
kobietę 22. Odwołuje się do filozofów i pisarzy antycznych (Platona, Kwintyliana,
Cycerona, Arystotelesa, Seneki, Eurypidesa) i chrześcijańskich (św. Jana Chryzostoma, św. Augustyna). Przywołuje także twórców sobie współczesnych, zarówno
dramatopisarzy zakonnych (m.in. francuskich jezuitów z paryskiego Collège Louis
le Grand: Gabriela Le Jaya, Charles’a Poréego, Jeana Du Cerceau), jak też świeckich (Pierre’a Corneille’a, Woltera, Michaela Josepha Morei). Świadczy to niewątpliwie o rozległej erudycji Bielskiego i uaktualnionym zapleczu lekturowym jezuity. Podsumowując swoje wywody, Bielski wysuwa jeszcze inny, z ducha już
oświeceniowy, argument. Przypomina fragment mowy Cellotiusa, w której francuski zakonnik wśród absolwentów jezuickich kolegiów wymienił mężnych żołnierzy, senatorów, sprawiedliwych sędziów, osoby wierne majestatowi i kochające
ojczyznę 23. Bielski przyczynę takiego stanu rzeczy upatruje w odpowiednim wyZob. też JP 135.
Zob. P a w ł o w i c z o w a, op. cit., s. 71.
19
Trzeba przypomnieć, że J. B i e l s k i wystąpił dwukrotnie przeciwko S. Konarskiemu
i pijarskiemu szkolnictwu w mowach inauguracyjnych z lat 1746–1747. Jezuita bronił w nich gramatyki Alwara i idei szkół publicznych (Pro institutione grammatica Emmanuelis Alvari [...] áPoznań
1746ñ; Pro scholis publicis […] oratio áPoznań 1747ñ). Zob. też Z a ł ę s k i, op. cit. – S. B e dn a r s k i, Bielski Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 61. – Historia
nauki polskiej. T. 6. Red. B. Suchodolski. Wrocław 1974, s. 39. – L. G r z e b i e ń, Bielski Jan.
Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski. Lublin 1985.
20
W literaturze przedmiotu spotyka się wręcz określenia „ostry” i „szydliwy” (Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992, s. 20–21).
21
E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z, T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w Polsce
w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990, s. 194.
22
Bielski w przypisie lokalizuje cytat jako homilię 38 św. Jana Chryzostoma na Ewangelię św.
Mateusza. Wydaje się jednak, że jezuita nie korzystał z oryginału pism Złotoustego Kaznodziei.
Wyzyskał raczej zbiór o charakterze kompendium, w którym zebrano wypowiedzi przedstawicieli
Kościoła na temat komedii – zob. Doctrina ss. Patrum de comoedia et spectaculis. W: A. d e
B o u r b o n C o n t i, Traité de la comédie et des spectacles, selon la tradition de l’Église tirée des
Conciles et des Saints Pères. Paris 1667, s. 67.
23
R. P. L. C e l l o t i i Quondam in Academia Parisiensi Oratoris celeberrimi, Orationes Panegyricae: Nunc post varias in Gallia et Belgio factas impressiones bono et commodo Eloquentiae
Studiosorum in Germania recusae. Paris 1607.
17
18
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chowaniu młodzieży, która unika niewieścich afektów. Przyznaje na koniec, że
„zniewieściałe umysły do wysokich o Bogu, o ojczyźnie myśli niesposobne” 24.
Odnowiony teatr zarówno pijarów, jak i jezuitów zwrócił się ku repertuarowi
francuskiemu 25. Tłumaczono i parafrazowano ówczesnych tragików francuskich
– Corneille’a, Racine’a, Woltera 26. U jezuitów repertuar francuski był, oczywiście,
wprowadzany stopniowo, najwcześniej w kolegiach warszawskim, wileńskim,
poznańskim, lubelskim i kaliskim. Przewodnikami nowego nurtu stali się reformatorzy dramatu z paryskiego Collège Louis le Grand: Le Jay, Porée i Du Cerceau 27.
Francuscy jezuici zachowywali w tragediach zasady moralności chrześcijańskiej,
realizowali klasycystyczny model tragedii regularnej oraz adaptowali świeckie
komedie (np. Moliera) 28. Le Jay w swoim podręczniku retoryki i poetyki Bibliotheca Rhetorum (1725) dostrzegł konieczność adaptacji teatru do współczesnych
wymogów. Postulował on dostosowanie tematyki antycznej do potrzeb chrześcijańskiego widza. Według jezuity należało w dramatach unikać wątków miłosnych,
a co za tym idzie, nie wprowadzać na scenę postaci kobiecych. Tematykę erotyczną powinny zastąpić inne, „męskie” namiętności, np. żądza władzy, intrygi oraz
spiski dworskie, działania bohaterskich męczenników i wyznawców 29.
Podobnie uważał Porée. W mowie o teatrze, wygłoszonej 13 III 1733, wyrażał
on znane już wcześniej przekonanie o wychowawczej funkcji teatru. Dla Poréego
teatr to sztuka, która niesie prawdę o życiu i świecie, „szkoła” przygotowująca
umysł do cnoty. Ma ponadto przewagę nad historią i filozofią moralną, gdyż „karmi się autentyczną prawdą” i „nie cieszy ich [tj. widzów] podniebienia i gardła
byle czym” (KP 110) 30. Jezuita przypisywał publiczności rolę aktywnego uczestnika spektaklu, pozwalał na głośne sprzeciwianie się, jeżeli sztuka nie ma odpowiednio wysokiego poziomu, którego zachowanie było obowiązkiem wobec ojczyzny i religii, realizacją powinności obywatelskich i chrześcijańskich. Dlatego
rola publiczności nie ogranicza się wyłącznie do wizualnego odbioru spektaklu.
Widzowie stają się jego odpowiedzialnymi współtwórcami (KP 109–110). Warto
wspomnieć, że traktat Poréego Oratio de theatro opublikowano w Poznaniu już
J. B i e l s k i, Przemowa do Czytelnika. W: Zeyfadyn, król Ormuzu, k. b2v.
Dla P i e t r a s z k i (P 235–236) oznaki nowej dramaturgii jezuickiej uwidoczniły się już
pod koniec XVII wieku. Źródeł owych przemian dopatrywał się badacz właśnie we wpływie klasycystycznego teatru francuskiego.
26
Tragedie Corneille’a zyskały na popularności w kolegiach jezuitów dzięki tematyce (politycznej i martyrologicznej) oraz formie (w scenach dramatycznych istotne miejsce zajmowała dysputa). Sam Corneille chętnie sięgał do historyków jezuickich – Suriusa i Baroniusa, gdyż uważał, że
tragik musi opierać się na prawdzie historycznej. Istotne miejsce w dramatach francuskiego autora
zajmowały też kwestie obywatelskie (G r a b o w s k i, op. cit., s. 13). Sztukę Woltera parafrazował
W. M o k r o n o w s k i (Śmierć Cezara. Warszawa 1755), Racine zaś zdobył popularność zwłaszcza
na scenie pijarskiej (zob. B. S o s i e ń, wstęp w: J. B. R a c i n e, Andromacha. – Berenika. – Fedra.
Przeł. M. W r o n c k a, K. B r o ń c z y k, A. M i ę d z y r z e c k i. Oprac. B. S o s i e ń. Wrocław
1997, s. LXXXII. BN II 242).
27
Zob. K a d u l s k a, Miejsce Franciszka Bohomolca w osiągnięciach teatru jezuickiego,
s. 113–114.
28
Zob. M. K l i m o w i c z, Oświecenie. Wyd. 8. Warszawa 2002, s. 78–79.
29
Zob. S. P i g o ń, Z dziejów dawnego teatru szkolnego. „Pamiętnik Literacki” 1952, z. 1/2,
s. 291–293. – KZ 8.
30
Ch. P o r é e, Oratio V: Theatrum sit ne, vel esse possit schola informandis moribus idonea.
W: Orationes [...]. Moguntiae – Francofurtii ad Maenum 1756, s. 136 n. Zob. JT 37–38.
24
25
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w 1748 roku. Dzieło to cieszyło się w XVIII w. dużą popularnością. Podobną
poczytność zyskał także podręcznik Le Jaya, w którym obok prawideł i przykładów
znalazły się również dramaty jezuity (w Liber dramaticus). Bibliotheca Rhetorum
była wykorzystywana w polskich kolegiach od połowy XVIII aż do XIX stulecia
(P 202) 31. Poglądy francuskich jezuitów przyczyniły się niewątpliwie do upowszechnienia klasycystycznego modelu teatru wśród profesorów polskich kolegiów.
Zaczęto również parafrazować utwory dramaturgów znad Sekwany 32. Wzory
francuskie zostały jednak przystosowane do polskich realiów. Przykładem może
być znacznie szersze niż w dramatach francuskich posługiwanie się kostiumem
antycznym. Wynikało to, zdaniem Pietraszki, z sarmackiego obyczaju i upodobań
szlacheckiego odbiorcy (P 196; zob. też KZ 14).
W twórczości Bielskiego nie ma, co prawda, bezpośrednich zapożyczeń z dzieł
francuskiego dramatopisarza, ale nazwisko Le Jaya oraz kilku innych francuskich
jezuitów z paryskiego Collège Louis le Grand (m.in. Poréego i Du Cerceau) pojawia się w Przemowie do Czytelnika z tragedii Zeyfadyn, król Ormuzu. Treść utworów francuskich dramatopisarzy dostosowuje autor do własnej tezy. W pozostałych
tragediach źródłami Bielskiego są przede wszystkim popularne dzieła o charakterze historycznym, syntezy, zbiory budujące i umoralniające. A więc obok Annales
ecclesiastici Cezarego Baroniusza (m.in. w tłumaczeniu Piotra Skargi) i ich kontynuacji (autorstwa Odorica Rinaldiego) 33 wykorzystał Bielski też dzieła Tobiasa
Lohnera Instructissima bibliotheca manualis concionatoria (Dillingen 1681), Josepha Jouvancy’ego Historia Societatis Iesu (Romae 1615–1659) oraz „kronikę”
Philippusa Brietiusa, Annales Mundi sive Chronicon Universale (Viennae 1727) 34.
Pomysły czerpał Bielski także z dzieł o charakterze przewodników duchowych
oraz ze zbiorów podających budujące przykłady autorstwa Georgiusa Stengeliusa,
Laurentiusa Beyerlincka czy też Antoniego Świrczyńskiego 35. Podstawą jego tragedii były również teksty o charakterze kompendiów, np. Pierre’a Du Jarrica,

P i g o ń (op. cit., s. 295, przypis 13) przedstawił zabawną reakcję Filipa Platera, wizytującego szkołę w Winnicy, na słabe postępy uczniów w zakresie wymowy i poezji. Gdy nauczyciel
odpowiedział wizytatorowi, że wykłada według Le Jaya, ten oznajmił: „Widać to, bo i uczniowie,
i pan leżycie”.
32
Wśród zaadaptowanych na scenę polską utworów G. L e J a y a wymienić można tragedię
Abdalomin J. P u t t k a m e r a (Sandomierz 1754), komedię F. B o h o m o l c a Filozof panujący
(Warszawa 1756). Dramaty Ch. P o r é e g o parafrazowali m.in. A. P r z e r a d z k i (Maurycjusz,
państw wschodnich cesarz. Tragedia áPoznań 1754ñ) oraz F. B o h o m o l e c (Ojciec nieroztropny
áWarszawa 1755ñ; Figlacki, kawaler z księżyca áWarszawa 1757ñ). Ten ostatni przerobił również
sztukę J.-A. D u C e r c e a u (Kłopoty panów áWarszawa 1760ñ).
33
P. S k a r g a, Roczne dzieje kościelne. Kraków 1603. – O. R i n a l d i (R a y n a l d i), Annales ecclesiastici. Romae 1646–1677.
34
Ph. Brietius był zresztą autorem zalecanym przez Juwencjusza przy nauczaniu nowej, zreformowanej geografii. Paryski jezuita w traktacie De ratione discendi et docendi zalecał, by w szkołach uczniowie analizowali mapy i tablice geograficzne za trzytomowym podręcznikiem Paralela
geographiae veteris et novae (zob. K. P u c h o w s k i, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit. Gdańsk 2007, s. 119).
35
G. S t e n g e l i u s, Exemplorum libri tres. T. 2. Ingolstadii 1650. – L. B e y e r l i n c k,
Magnum theatrum vitae humane [...]. T. 3. Lugduni 1665. – A. Ś w i r c z y ń s k i, Droga do zbawienia przez rozumne rozporządzenie życia doczesnego wedle oświecenia i powołania Boskiego
wyprostowana [...]. Wyd. 2. Lublin 1764.
31
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Histoire des choses plus mémorables advenues tant ez Indes Orientales [...] (Bordeaux 1608–1610) 36.
Nowa tragedia jezuicka zwróciła się w stronę polskiej tradycji literackiej
i kulturowej. Obok dzieł Jana Kochanowskiego (których edycję po długim okresie
zapomnienia przygotował w 1767 r. Franciszek Bohomolec áP 200–201, 243ñ 37)
stawiane były za wzór utwory m.in. Wacława Potockiego, Samuela Twardowskiego czy Piotra Kochanowskiego 38. Bielski w przedmowie do swojego Ćwiczenia
krasomówsko-prawnego pisał, iż „podnietę” do skomponowania zbioru znalazł
w przykładach dawnych mów polskich, zamieszczonych w pismach m.in. Łukasza
Górnickiego, Jana Stefana Pisarskiego, Józefa Andrzeja Załuskiego, Krzysztofa
Stanisława Zawiszy oraz w Swadzie polskiej Jana Danejkowicza Ostrowskiego.
Jezuita doceniał kompozycję („kształt”) rodzimych oracji, ich walory estetyczne
i retoryczne. Zdaniem Bielskiego, przypominały one mowy Cycerona („z takim
w nie przeniesieniem wdzięków, ozdób, mocy i dostatku cyceronowego, iżbym
rozumiał, że je u sądowego stołu przestrojony w krój polski mówił tenże Cycero” 39).
W tragediach jezuity można również dostrzec nawiązania do polskiej tradycji literackiej. Owe nieliczne inspiracje uwidaczniają się najwyraźniej na płaszczyźnie
inwencyjnej. Obok źródeł obcych znalazły się także rodzime: Roczne dzieje kościelne w wersji Skargi, podręcznik Świrczyńskiego czy też kompendium Władysława Aleksandra Łubieńskiego, Świat we wszystkich swoich częściach [...] okryślony 40. Niektóre rozwiązania struktury dramaturgicznej zastosowane przez Bielskiego przypominają te, które (choć znane tragediom antycznym) pojawiły się już
w Odprawie posłów greckich Jana Kochanowskiego. We wszystkich dramatach
jezuity występuje zatem stychomytia oraz identyfikowanie jednych postaci przez
inne (czasem wzbogacone dodatkowymi informacjami: o zachowaniu się wchodzącego na scenę bohatera czy też o stosunku osoby wypowiadającej słowa do
nazywanej persony).
36
Kompendia w staropolszczyźnie były niezwykle popularne. Sumowały dotychczasowy stan
wiedzy z różnych dziedzin. Ich rola polegała też jednak na inspirowaniu kolejnych nowych jakościowo (i gatunkowo) utworów. Zob. J. O k o ń, Kompendium – czy tylko wiedzy? Wstęp do typologii
gatunku. W zb.: Staropolskie kompendia wiedzy. Red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka. Warszawa
2009, s. 9–10.
37
Zob. też R. G r z e ś k o w i a k, Jan Kochanowski – klasyk i klasycysta. Rzecz czarnoleska
jako rzecz pospolita poetów początku baroku. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka, antropologia. Red. K. Meller. Warszawa 2009, s. 184–185. W tym samym tomie o Kochanowskim jako
o „klasyku wysokiej klasy” pisała też E. B u s z e w i c z (Klasycyzm w liryce staropolskiej. W zb.:
jw.).
38
A. P r z e r a d z k i (Dedykacja. W: Maurycjusz, państw wschodnich cesarz. Cyt. za: KZ 18–19)
określił S. Twardowskiego mianem „wielkiej polskiego świata poetów ozdoby”, P. Kochanowskiego
zaś rymotwórcą „nie mniejszej sławy”.
39
J. B i e l s k i , Przemowa do Czytelnika. W: Ćwiczenia krasomówsko-prawnego [...] księga I.
Poznań 1757, k. av. Według K a d u l s k i e j (KZ 17–19) jezuici poprzez nobilitację rodzimych autorów „przerzucili pomost, którym poszło potem oświecenie”. Zob. też P. B u c h w a l d - P e lc o w a, „Stare” i „nowe” w czasach saskich. W: Historia literatury i historia książki. Studia nad
książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII. Kraków 2005, s. 524.
40
Dzieło W. A. Ł u b i e ń s k i e g o Świat we wszystkich swoich częściach większych i mniejszych [...] okryślony (t. 1. Wrocław 1740) pojawiło się jako przypis źródłowy w tragedii o Zeyfadynie przy okazji omawiania zwyczaju spożywania poświęconego cukru towarzyszącego królom
perskim podczas intronizacji.
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Postawa szacunku wobec dokonań polskich twórców przyczyniła się do nobilitacji polszczyzny w zreformowanych tragediach jezuickich. Wbrew zaleceniom
Ratio studiorum, lecz przy milczącej zgodzie przełożonych, liczne dramaty pisane
były po polsku. Język narodowy znalazł swe miejsce także w sztukach oficjalnych,
tzn. nie związanych z życiem szkolnym czy uroczystościami religijnymi 41. Wymowna jest wypowiedź Jaworskiego, który we wspomnianej Przestrodze do Czytelnika tłumaczy się z własnej niedoskonałości, „słów braku [...]”, i dodaje:
w słowach swoich szczeropolskich przyuboższy już został język nasz ojczysty i że prócz pomienionego poety [tj. Jana Kochanowskiego] mało co widzieć możemy wydanych z druku
polszczyzną tragedii, których by naśladować rzecz godna była, a zatem prawie pierwszy lód
łamać nam przyszło 42.

Bielski, co prawda, nie wzbogacił swoich utworów dramatycznych o treści
programowe dotyczące języka (wyjątek stanowi wspomniany już zbiór pisanych
na użytek dydaktyczny „sądów prawnych”, tzn. Ćwiczenie krasomówsko-prawne).
Jednak jego dzieła odzwierciedlają wyraźnie nowy sposób myślenia o tragedii
w służbie dydaktyki szkolnej. Większość swoich dramatów napisał jezuita po
polsku, z myślą o doskonaleniu języka ojczystego przez młodzież szkolną. Wyjątek stanowi najwcześniejszy spośród utworów Bielskiego – Vandamorillus, tragoedia, wydany i wystawiony w marcu 1747 w Kaliszu. Dramat ten, którego osnową
był epizod z historii Anglii, napisany został po łacinie. Ukazywał dzieje niezłomnego rycerza – Vandamorillusa, który wyzbył się żądzy zemsty na mordercach swych
rodziców, lecz na skutek pomówienia król Ryszard go wygnał. Dopiero interwencja
sił Boskich oraz moc modlitwy sprawiły, że niewinny bohater odzyskał łaskę monarchy 43. W dorobku Bielskiego znajduje się, co prawda, jeszcze jeden utwór
dramatyczny uwieczniony w języku łacińskim. Sztuka Vocatio Divina (Poznań
1751), zapisana bezpośrednio po tragedii o Konstantynie Wielkim, nie jest wszakże tragedią. Została ona określona w rękopisie jako „actio oratoria”. To krótka,
trzyaktowa sztuka, oparta na epizodzie z Wyznań św. Augustyna, a zaczerpnięta
przez Bielskiego bezpośrednio z książki Antoniego Świrczyńskiego Droga do Zbawienia. O ile utwór o Konstantynie Wielkim zawiera rozbudowaną tytulaturę wraz
z określeniem wykonawców, miejsca i czasu wystawienia, o tyle Vocatio Divina
pozbawiona została tych informacji. Możliwe, iż był to tekst napisany na potrzeby
zajęć dydaktycznych, bez przeznaczenia do odegrania publicznego. Łacińska deklamacja stanowiła zatem praktyczne ćwiczenie dla uczniów. Natomiast dramaty,
które w tytule zawierały określenie gatunkowe, tworzone były po polsku, poczynając od Zeyfadyna, króla Ormuzu, a kończąc na Aleksym, cesarzu wschodnim 44.
Świadome posługiwanie się w teatrze szkolnym polszczyzną wynikało zapew41
Zob. KZ 22–24. – JP 133. Jak stwierdziła K o s t k i e w i c z o w a (Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, s. 22 n.), renesans był jednym z ważniejszych czynników kształtujących polski klasycyzm.
42
J a w o r s k i, op. cit., s. 135.
43
Realia historyczne nie odgrywają w sztuce istotnej roli. Fabuła tragedii opiera się na epizodzie
zaczęrpniętym z żywotu św. Jana Gwalberta, mnicha benedyktyńskiego (X–XI w.). Motyw ten podjął też w w. XVII jezuicki autor sztuki Memorabile de Jesu crucifixo meritum (Wilno 1679). Zob.
J. O k o ń, Dramat i teatr szkolny. Sceny jezuickie XVII wieku. Wrocław 1970, s. 185. – Dramat
staropolski od początków do powstania sceny narodowej. Bibliografia. T. 2, cz. 1. Oprac. W. K or o t aj, J. S z w e d o w s k a, M. S z y m a ń s k a. Wrocław 1976, poz. 514.
44
Wyjątkiem jest początkowy fragment tragedii Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański
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ne z wysokiej rangi, jaką Bielski przypisał sztuce wymowy. Dał temu wyraz we
wstępie do Ćwiczenia krasomówsko-prawnego, gdy stwierdzał, że oratorstwo to
rodzaj „bezgrotnego oręża”, który „poleruje” wymowę i dowcip, lecz jest też podporą dla ojczyzny 45. Doskonalenie wymowy nie tylko więc stawało się celem już
praktycznym (dla przyszłego oratora sejmikowego), ale urastało do rangi powinności obywatelskiej.
Polszczyzna Bielskiego jest zrozumiała. Jezuita unika niepotrzebnej ozdobności stylu, ostrożnie wykorzystuje środki artystyczne. Najczęściej posługuje się
przerzutnią oraz inwersją 46. Jego dramaty reprezentują nowy sposób pisania, czerpiący nie tyle z estetyki barokowej, ile raczej z tradycji klasycystycznej (np. obszerne monologi-tyrady, które nawiązywały do tradycji antyku 47). Trzeba pamiętać,
że pierwsze sygnały występowania przeciwko „zepsutej wymowie” pojawiły się
u jezuitów polskich już w poetyce z r. 1692, a w latach trzydziestych XVIII w.
przybrały na sile 48. W oratorstwie ważna stawała się nie – jak dotychczas – uniezwyklona, a przez to zawiła forma. Raczej ceniono jasność myślenia i dowodzenia,
rzeczowość argumentacji oraz wywód logiczny. Takie cechy wzorcowej oracji
wymienił Jaworski w trzech mowach inauguracyjnych (1746, 1751, 1758). Jezuita
ten zalecał naśladowanie klasycznej łaciny Cycerona, potępiał zaś nadmierną
ozdobność, która kłóciła się z prawdą, że „słowo jest wyrazem myśli”, a „wymowa
jest sztuką dobrego mówienia” 49. Podobne zdanie wypowiedział też Bielski w przedmowie do Ćwiczenia krasomówsko-prawnego.
Nowe cele postawione przed teatrem jezuickim wymuszały przeobrażenia
w dotychczasowym kształcie dramatów szkolnych. Reformy wynikały z chęci
unowocześnienia teatru oraz z konieczności sprostania wymaganiom publiczności,
nierzadko obeznanej z klasycystycznym, europejskim repertuarem. Chodziło także o to, aby uatrakcyjnić dawne formy wyrazu scenicznego (KZ 8). Jedną ze zmian,
jakie zaszły pod wpływem wzorów francuskich, była nobilitacja prozy oraz wiersza białego w tragediach. Formą bezrymowego 13-zgłoskowca posłużył się Jaworcesarz. Tragedia (Poznań 1751), w którym pogańscy kapłani wyśpiewują łacińską pieśń skierowaną
do Jowisza.
45
B i e l s k i, Ćwiczenia krasomówsko-prawnego [...], k. a, a2.
46
Zabiegi te dobrze ilustruje fragment tragedii J. B i e l s k i e g o Apoloniusz, Chrystusów
rycerz. Tragedia [...] (Poznań 1755, s. 14):
SABINIUSZ

[...] na przędzą
Syna życia nie hartuj nożyc Parko; skrycie
Mnie przedłużysz, przedłużysz synowi gdy życie.
Jego życia, ojcowska jest życia osnowa,
Ojciec zginie, gdy ojca, syn zginie, połowa.
47
Zob. J. O k o ń, O aktorach i sztuce aktorskiej w staropolskim teatrze szkolnym jezuitów. W:
Na scenach jezuickich w dawnej Polsce (rodzimość i europejskość). Warszawa 2006, s. 207.
48
G r z e b i e ń (Czy Stanisław Konarski SP był natchnieniem dla jezuitów w reformie szkolnictwa XVIII wieku?, s. 55–56) zbija rzekome różnice między retoryką jezuicką a propozycją Konarskiego. Według autora obie były „jedną i tą samą retoryką humanistyczną”. Ferment, jaki zaczął
się u jezuitów pod koniec w. XVII, dowodził, że w kolegiach następowała zmiana poglądów. Badacz
konkluduje: „wystąpienie Konarskiego było krokiem, dla którego warunki i atmosfera wśród warstwy
intelektualnie postępowej były już w dużym stopniu przygotowane”.
49
B e d n a r s k i, Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce, s. 220–222. Zob. też P uc h o w s k i, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 261.
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ski w tragedii Jonatas. Wyjaśnił on w Przestrodze do Czytelnika, że rymowane
wypowiedzi zdają się „ujmować przyrodzonej osobom tragicznym powagi” 50.
Przywołał również autorytet Jana Kochanowskiego, który w Odprawie posłów
greckich zastosował wiersz biały „Z tej też samej zda [...] się przyczyny [...]” 51.
Natomiast prozatorską formę wypowiedzi artystycznej wybrał Jan Puttkamer
w tragedii Abdalomin. Drama [...]. W przedmowie Do Czytelnika tłumaczył, że
polskie tragedie „wierszem ściśnione” są niezrozumiałe, a odbiorca nie odczuwa
„upodobania”, tylko „tęsknicę”. Ten stan wynika, zdaniem dramaturga, z „nieprzyrodzonego i niepolskiego polskich słów przekładania, pomotania, oddalenia, zawikłania [...]” (cyt. za: KZ 25). Swe tragedie wierszem bezrymowym pisali również
Wojciech Męciński (Regulus. Tragedia áLublin 1753ñ) oraz Antoni Przeradzki
(Maurycjusz). Zapewne podobne pobudki przyświecały także Bielskiemu, który
wszystkie swoje polskie tragedie napisał wierszem białym, łaciński zaś dramat
Vandamorillus i dialog Vocatio Divina – prozą. Rezygnacja z wiersza, rymów oraz
stałego położenia średniówki zbliżała wypowiedź do naturalnego toku mowy (KZ
25) 52. W niektórych tragediach Bielski zamieścił, co prawda, niewielkie fragmenty rymowane. Różniły się one w zależności od miejsca wystąpienia. Jezuita wykorzystał rym w wypowiedziach o charakterze sentencjonalnym i moralizatorskim.
Obejmowały one najczęściej dwa wersy. Z perspektywy rozwoju fabuły były
zbędne – nie posuwały akcji naprzód. Przyciągały natomiast uwagę słuchaczy
przyzwyczajonych do wypowiedzi prozą. Rym służył zatem zaakcentowaniu
i uwypukleniu danej myśli:
SEBAST

Próżna groźba, sam często, królu, zdradę knuje,
Kto cudzą w podejrzenie niewinność wprawuje.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
ZEYFADYN

[...] królem Cnota czyni
Nie siła; nie ukryją tego twierdze, wały
Przed prędką zemstą, komu do tronu usłały
Zbrodnie drogę 53.

Rym powtarzał się regularnie w wypowiedziach kończących dany akt (wyjątek
stanowi wczesna tragedia o Zeyfadynie, w której wierszowane fragmenty pojawiały się częściej w finale poszczególnych scen). Obejmowały one od 2 do 6 wersów
i miały zwykle charakter moralizatorski. Owe rymowane wersy dzięki uogólnionym
sformułowaniom i przenośniom poetyckim mogły odgrywać rolę samodzielnych
treściowo, np.:
J a w o r s k i, op. cit., s. 135.
Ibidem. Według K a d u l s k i e j (KZ 17) deklaracje autorów odzwierciedlały ich świadomość
twórczą, uzasadniały postawę oraz propagowały nową teorię dramatu. Do ważniejszych wstępów
badaczka zalicza te, które poprzedzają Zeyfadyna, króla Ormuzu i Ćwiczenie krasomówsko-prawne
[...] Bielskiego, Komedie konwiktowe Bohomolca, Śmierć Cezara Mokronowskiego, Timoklę Pruszyńskiego, tragedię Przeradzkiego o Maurycjuszu, Abdalomina Puttkamera oraz przedmowę w anonimowej sztuce Arlekin, dziki Amerykanin. Istotna, zdaniem autorki, jest też Rozmowa o języku
polskim Bohomolca.
52
Zob. też JT 37; J u d k o w i a k, Wzgardzony wielogłos, s. 115.
53
B i e l s k i, Zeyfadyn, król Ormuzu, s. 9, 20.
50

51
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MELEAND

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Że miłość ogniem, wierzę: Patrz, co nie dasz wiary:
Miłości, trosków burza, rozżarza pożary 54.
ARTEMI

Sprawiedliwości Boska, ty sprawiasz, że zdrada
Na głowę często samych obłudników spada,
I kto, jak mówią, dołki pod innymi knuje,
Chcąc innych pogrześć, częściej grób sobie gotuje 55.

Niekiedy owe rymowane zakończenia aktów odnosiły się bezpośrednio do
fabuły lub sytuacji (psychofizycznej) bohaterów. Postaci ujawniały swoje plany 56
czy też emocje i uczucia. Np. gdy w tragedii Apoloniusz, Chrystusów rycerz zostaje zdemaskowany zdrajca Lucil, to wypowiada on prawdy na temat zmienności
losu i nieopłacalności prowadzenia życia pozbawionego cnoty:
[...] ze mnie świecie bierz teraz nie lada
Przykład, głupia odbiera jaki profit zdrada 57.

Rym pełnił w tej sytuacji funkcję delimitacyjną. Określał granicę między poszczególnymi aktami. W przypadku sztuk zawierających intermedia, owa granica
była dość wyraźna. Wydaje się, że właśnie dlatego w tragedii Tytus Japończyk
pojawiły się (dość przypadkowe) rymowane zakończenie i początek w dwóch
następujących po sobie scenach (5 i 6 z aktu III). W tragediach późniejszych,
w których jezuita zrezygnował z intersceniów (np. Aleksy, cesarz wschodni), rym
występował już wyłącznie w zakończeniach aktów.
Bielski porzucał nierymowany tok mowy również wtedy, gdy bohaterowie
relacjonowali słowa innych. W dramacie Zeyfadyn, król Ormuzu zamieścił obszerną wypowiedź Sebasta, w której ten wierny tytułowemu królewiczowi dostojnik
opisał, jak doszło do zgładzenia tyrana przez wodza Machometa (!) 58. Warto zauważyć, że Bielski dość niekonsekwentnie stosował rym we fragmentach o charakterze
relacji. Części te sprawiają czasem wrażenie przypadkowych. Gdy w tragedii Tytus
Japończyk władca Bungu, Moryndor, przytacza słowa głównego bohatera, to miesza
dwa porządki prozodyjne. Przytoczona wypowiedź Tytusa, rymowana tylko w połowie, została wyodrębniona w druku kursywą:
Czyliż przed sąd pozwałem Tyta? Dobrowolnie
Sam, wiecie, stanął: miecze, haki, dzidy, groty,
54
B i e l s k i, Tytus Japończyk, s. 23. Takie „ogniste” obrazowanie oddające siłę uczuć synowskich, z jednoczesnym zastosowaniem iście barokowego konceptu, pojawiło się też w zakończeniu
aktu III tragedii Aleksy, cesarz wschodni. Tytułowy bohater wyznał:
Ach, jaka w sercu trwoga, jakie pomieszanie,
Przyczyny chcesz? Tę trwogę ojca poważanie,
Ojca miłość sprawuje. Serce w żalach, brodzi
W łzach oko – któż uwierzy? Ogień wodę rodzi.

B i e l s k i, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt III, sc. 12.
Przykładowo – w zakończeniu aktu III sztuki Tytus Japończyk (s. 34) Farada, przeciwnik
prawowitego władcy, obiecuje zamordować króla.
57
B i e l s k i, Apoloniusz, Chrystusów rycerz, s. 35.
58
B i e l s k i, Zeyfadyn, król Ormuzu, s. 5–8.
55
56
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Jeśli co dawnych jeszcze zasług pamięć każe,
Królu – woła – wywieraj. Łaska dla mnie będzie
Największa, we krwi głowa, gdy złożona siędzie 59.

W pewnych tragediach rym występował we fragmentach odrębnych gatunkowo, które miały charakter całości. W Zeyfadynie, królu Ormuzu widzimy więc
wierszowane epitafium, tragedię Konstantyn Wielki otwierała łacińska pieśń tańczących wokół ognia kapłanów pogańskich, akt II zaś kończyła modlitwa, a w dramacie Niewinność zwycięża potwarzy 60 znalazły się dwa wierszowane listy.
W zreformowanym szkolnictwie jezuickim pojawiło się też zagadnienie powinności obywatela wobec państwa. Dla twórców programu klasycystycznego
istotne stawały się nie tyle rozważania o naturze ludzkiej, ile raczej pokazanie
miejsca i zachowań ludzi w określonej społeczności. Wychwalano więc postawy
i pobudki patriotyczne 61. Zmiana poruszanej problematyki znalazła wyraz także
w teatrze 62. Również Bielski w swoich tragediach kładł nacisk na kwestie obywatelskie. Już w dramacie Zeyfadyn, król Ormuzu podjął zagadnienie powinności
podwładnych względem prawowitego władcy oraz obowiązków panującego wobec
poddanych. Zmiany, jakich dokonał Bielski w stosunku do podstawy źródłowej,
czyli fragmentu drugiej księgi Exemplorum libri tres Stengeliusa 63, miały na celu
zaakcentowanie właśnie kwestii obywatelskich. W ujęciu niemieckiego jezuity
wydarzenia z historii Ormuzu unaoczniały prawdę o zgubnym działaniu zazdrości
i rywalizacji, które prowadzą do zbrodni. Tekst Stengeliusa ma charakter moralizatorski i dydaktyczny. Autor skupia się na opisaniu upadku Soldana – mordercy rodziców i braci. W księdze ważną funkcję pełnią liczne dygresje umoralniające oraz
cytaty z innych autorów, które potwierdzają prawdę o diabelskiej naturze zazdrości.
Głównymi bohaterami Stengeliusa stają się tyran Soldanus i wódz Machomet (!).
Wojskowy stanowi uosobienie wielkości, zacności, nieulegania żądzy władzy. To
oponent tyrana i jego zaprzeczenie. Natomiast młody książę Zeyfadyn jest, w ujęciu
Stengeliusa, postacią drugoplanową, wręcz marionetkową. W powszechnej opinii
uchodzi za człowieka szalonego, nie umiejącego dowodzić państwem. Tylko jeden
raz wydaje on okrzyk rozpaczy na wieść o śmierci najbliższych, a następnie nie jest
już bohaterem aktywnym. To inni decydują o jego losie.
Bielski w swojej tragedii rozłożył akcenty nieco odmiennie. W postaci hetmana Machometa (!), który zdobył powszechny poklask i uznanie ludzi, ale odrzucił
tron Ormuzu i oddał go młodemu księciu, uobecniał jezuita wszelkie cnoty obywatela. Nie zajmował go zupełnie dominujący u Stengeliusa problem diabelskiej
natury zazdrości. Zeyfadynowi u Bielskiego towarzyszy uczucie zawiści. WywoB i e l s k i, Tytus Japończyk, s. 30.
J. B i e l s k i, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Tragedia. Poznań 1753.
Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/4.
61
Zob. K o s t k i e w i c z o w a, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, s. 27.
62
Warto przywołać tu słowa J. P e l c a (Klasycyzm w baroku – wprowadzenie do dyskusji.
„Barok” 2000, nr 2, s. 22), dla którego „nowy klasycyzm” w zreformowanych teatrach szkolnych
wyrażał się w tematyce patriotycznej. Wcześniej o wątkach patriotycznych w sztukach jezuickich oraz
o „wyrabianiu myśli politycznej i moralnej społeczeństwa” pisał też L e w a ń s k i (op. cit., s. 8–9),
choć w innym miejscu dodał, że przemiany owe wynikały z „obrony [...] stanu posiadania” (s. 11).
63
S t e n g e l i u s, op. cit. (chodzi o rozdz. 4: Invidiae et aemulationis crimen quousque se
extendat? In regis filio parricida demonstrator).
59
60
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łuje je tryumf Machometa (!) (u Stengeliusa zamknięty raptem w czterech zdaniach).
Zeyfadyn okazuje się intrygantem, którego decyzja o zabiciu wiernego hetmana
staje się siłą sprawczą, pociąga kolejne zdarzenia i powoduje zawikłania akcji.
Młody książę to u Bielskiego postać aktywna, która przeżywa chwile radości
i rozpaczy oraz targana jest emocjami. Ostatecznie ujawnia swe niegodne zachowanie, chroni przyjaciela przed zgubą i wyznaje winy. Tragedia Bielskiego pokazuje zatem młodzieńca, który dorasta do roli łaskawego monarchy. Przyznanie się
do winy, wyrażenie skruchy i gotowość poniesienia kary są dowodem na to, że
Zeyfadyn dojrzał do objęcia tronu. Ów proces zdobywania „monarszej świadomości” stanowi ważny element tragedii Bielskiego.
O powinnościach poddanych wobec władcy mowa była też w kolejnej tragedii
Bielskiego, Konstantyn Wielki. Jezuita oparł swój dramat na fragmencie Rocznych
dziejów kościelnych Piotra Skargi. Źródłem intrygi uczynił cudowne uzdrowienie
cesarza z trądu dzięki sile sakramentu chrztu świętego. Początkowy zamiar wzięcia przez cesarza rytualnej kąpieli we krwi niewinnych dzieci zainicjował kolejne
zdarzenia i stał się źródłem zawikłań akcji. Decyzja cesarza była okazją do przedstawienia niezłomnych młodzieńców, gotowych ponieść śmierć dla dobra Konstantyna. Wymowne, że słowa o obowiązkach poddanych wobec władcy wypowiadają w tragedii właśnie osoby młode. Ich heroiczne deklaracje dowodzą, że
wybór między miłością do rodziców a koniecznością poświęcenia się dla władcy
jest oczywisty. Juliusz, syn dostojnika Metela, przykładowo porównuje cesarza do
głowy, która kieruje innymi, podrzędnymi członkami 64, a władzę monarchy zrównuje z władzą Boską:
Zdrowie cesarza krwi żąda
Rzymskiej. Głowa, gdy, ojcze, zaboli, czy inne
Członki, jeśli potrzeba, krwi żałują?
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Gdy cesarze i życie chcą wydrzeć, czy słusznie
To czynią, czy niesłusznie, roztrząsać rzecz próżna,
Opierać się ich woli cale niebezpieczna,
Cesarzom jak i bogom, któż się bez swej szkody
Sprzeciwia? 65

W tej samej tragedii Bielski włożył w usta młodzieńca pouczenie dla rodziców:
FLAWIUSZ

[...] Ach, ojcze, ach, Metelu, nie samym
Wiekiem długim szacujcie domów waszych chwałę,
Cnotą razem szacujcie. Dłużej żyć będziemy,
Gdy życie dla rodziców zdrowia położemy –
Żyć w pamięci, żyć w sercach 66.

Pokazanie, że bohaterowie pozbawieni są dylematów, którymi obciążeni zostali ich ojcowie, to zabieg celowy. Właśnie młodzieńcy hołdowali idei obywatelPorównanie państwa do organizmu ludzkiego, a władcy do głowy było dość popularnym
motywem, chociażby w renesansowej publicystyce. Posłużyli się nim m.in. P. S k a r g a w Kazaniach
sejmowych czy A. F r y c z M o d r z e w s k i w traktacie O poprawie Rzeczypospolitej.
65
B i e l s k i, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt II, sc. 3.
66
Ibidem, akt V, sc. 5.
64
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skiej, a racje przez nich wypowiadane tym łatwiej trafiały do uczniów zgromadzonych na widowni.
W ostatniej tragedii Bielskiego (Aleksy, cesarz wschodni) idea obywatelskości
nabrała jeszcze innego wymiaru. Tytułowy Aleksy dobrowolnie zrezygnował
z władzy za cenę uwolnienia ojca. Młodzieniec uosabiał postawę pogardy dla
ziemskich wartości oraz bezgranicznej miłości synowskiej. Zbrojna agresja, której
cel stanowiło oddanie tronu prawowitemu władcy, była – według niego – usprawiedliwiona. Przywrócenie praworządności i ładu w państwie warte były bowiem
największych poświęceń.
Postaci młodzieńców z większości tragedii Bielskiego ukształtowane zostały
zgodnie z popularnym od czasów antycznych toposem puer senex 67. Dojrzałość
sądów przekładała się także na wybór właściwej, zgodnej z duchem chrześcijańskim,
drogi życiowej. W deklamacji Vocatio Divina dwóch przyjaciół, Probinius i Modestus (a więc o imionach znaczących), porzuca dworskie życie pod wpływem lektury historii o św. Antonim i wybiera żywot pustelniczy. To właśnie młodzi wypowiadają w sztuce sądy o nietrwałości władzy cesarskiej i bezzasadności zdobywania
kolejnych zaszczytów. Przemawiają – wbrew swoim ojcom – z perspektywy dojrzałych osób. Ta „zgodność przeciwieństw” 68, a więc połączenie młodości i mądrości oraz niezwykłej charyzmy religijnej, wykorzystana została przez Bielskiego
również w kreacji królewicza Leona z tragedii Niewinność zwycięża potwarzy.
Bohater gotów był ponieść śmierć w imię obrony prawowierności, własnych ideałów
i miłości ojcowskiej. Syn cesarza Bazylego został przedstawiony jako gorliwy
wyznawca religii katolickiej, który gardzi zaszczytami, tronem oraz swoim życiem
i dzięki temu ujawnia fałsz złych doradców króla, m.in. „najszkodliwszego Kościołowi kacermistrza” Focjusza. Już w poprzedzającym sztukę argumencie młodość
pobożnego bohatera została przeciwstawiona starości obłudnych starców:
Zwyciężyła niewinność włożona na młodzieńca pobożnego potwarzy, nie bez Nieba pomocy, które Leo młody szacował bardziej niż cesarstwo. Pohańbiona została kacerska zdrada,
odkryta kacerzy obłuda [...]. Odnawiamy dzisiaj tryumf ten niewinności, czyli zwycięstwo
Leona młodego i pobożnego nad starcami dwiema bezbożnymi, Focjuszem i Teodorem 69.

Niezłomność i charyzma religijna oraz wierność doktrynie katolickiej połąZob. E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. B or o ws k i. Wyd. 3. Kraków 2009, s. 109–110. Warto przypomnieć, że topos puer senex wykorzystał
Bielski także w swojej późniejszej mowie pochwalnej ku czci Andrzeja Młodziejowskiego. Przekształcił ten topos jednak i dostosował do sytuacji ofiarowania – otrzymania godności biskupiej przez
dostojnika. Młodość połączył bowiem z dojrzałością duchową, religijną. Pisał J. B i e l s k i, Gratulatio […] Andreae Stanislao Kostka Młodziejowski (Poznań 1768, s. 10): „nisi forte provectiores
annos honor id circo expectaverit, ut suae ab illis authoritati novum accessisset ornamentum, cum
senium unum si exemerimus, omnia in te matura senatu et publica expectatione digna pridem ac
a primis prope sacerdotii annis comperiret [Gdyby zaszczyt átj. otrzymanie sakry biskupiejñ nie
czekał na późne lata, aby przydać twej powadze nowej ozdoby, to wówczas, jeśli wykluczylibyśmy
twoją starość, okazałoby się, że wszystkie rzeczy w tobie od dawna i niemal od pierwszych lat kapłaństwa są dojrzałe i zgodne z powszechnymi oczekiwaniami]”. Dziękuję za pomoc w tłumaczeniu
tej mowy paniom R o k s a n i e K i e l i a n, A n n i e L e n a r t o w i c z - Z a g r o d n e j i M o n ic e S z a f r a ń s k i e j - S i e n k i e w i c z.
68
C u r t i u s, op. cit., s. 209.
69
J. B i e l s k i, Niewinność zwycięża potwarzy, czyli Leo VI cesarz. Poznań 1753. Bibl. PAN
w Krakowie, rkps 729, s. 4–5.
67
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czone z młodością to także cechy bohaterów tragedii Apoloniusz, Chrystusów rycerz.
Tytułowy bohater, syn dostojnika rzymskiego, to przykład postaci posągowej,
niewzruszonej, która nie waha się oddać życia w imię miłości do Chrystusa. Akcja
sztuki rozgrywa się w okresie prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. Jej fabuła oparta została na schemacie budującym (moralizatorskim).
Miało to na celu uświadomienie odbiorcy, że dobro (pojmowane jako chrześcijańska cnota) opłaca się, a zło (czyli grzech) – nie 70. Apoloniusz, postać cnotliwa, za
wierność Chrystusowi oraz jawną niechęć do kultów pogańskich ponosi śmierć
męczeńską i w wymiarze duchowym zostaje wynagrodzony (zbawiony). W usta
tego „starego młodzieńca” Bielski kilkakrotnie wkłada żarliwe i niezwykle dojrzałe wyznania wiary. To mł ody Apoloniusz objaśnia cesarzowi sens dekalogu,
a staremu ojcu uświadamia konieczność zachowania wierności własnym ideałom.
Bohaterowie zreformowanych tragedii jezuickich, w tym także utworów Bielskiego, byli osobami młodymi. To pozwalało identyfikować się widzom ze stawianą za wzór postacią 71. Zamiast cudów wypełniała sztuki swoista analiza psychologiczna: bohaterowie wyrażali swoje wątpliwości i rozterki, a przez to zbliżali się
niewątpliwie do młodej widowni. Co ważne, postawa religijna łączona była
z patriotyczną, zgodnie z przekonaniem o współzależności obu postaw. Jednocześnie w relacjach rodzinnych ujawniały się uczucia czułości, zażyłości, które wpływały na tkliwe zakończenie tragedii. Mimo młodego wieku postaci ze zreformowanych tragedii były dojrzałe pod względem moralnym. W sytuacjach probierczych
wykazywały się heroizmem, przedkładaniem obowiązku nad uczucie (zgodnie
z cyceroniańskim ideałem obywatela), drogi męczeńskiej nad życie światowe
i pełne zaszczytów. Ów celowo zastosowany kontrast dowodził, iż postawa taka
jest możliwa do osiągnięcia 72.
Wypowiedzi bohaterów tragedii Bielskiego, zawierające wykładnię moralną,
często przybierały formę dłuższych monologów. Kwestie wygłaszane na scenie
przez uczniów były bowiem przedłużeniem lekcji retoryki i wykorzystywały zdobyte przez nich umiejętności oratorskie 73. W dramaturgii jezuickiej połowy XVIII w.
modyfikacji uległy też dialogi postaci scenicznych. Rozmowy odzwierciedlały
proces myślenia bohaterów, dlatego wyzyskiwały bogatą stronę argumentacyjną.
Taki sposób oracji zmuszał, jak zauważył Tadeusz Bieńkowski, do „wyrobienia
nawyków logicznego rozumowania”: nawet jeśli sztuki miały charakter dydaktyczny, to owa moralistyka była odtąd umotywowana psychologicznie 74. Również
dialogi w tragediach Bielskiego odzwierciedlały proces myślowy postaci. Dzięki
	Zob. T. M i c h a ł o w s k a, Między poezją a wymową. Wrocław 1970, s. 190–191.
	Zmianę tę widać wyraźnie w kreacji świętego, który od połowy XVIII w. stał się przykładem
postaw młodzieńczych (np. św. Stanisław Kostka z tragedii W. M ę c i ń s k i e g o Drama o powołaniu św. Stanisława Kostki do zakonu Societatis Jesu áPrzemyśl 1755ñ).
72
	Zob. KP 112–113; KW 16, 27. – B. J u d k o w i a k: JT 38; Wzgardzony wielogłos, s. 175;
Klasycyzm w dramacie polskim XVI–XVIII wieku. W zb.: Klasycyzm. Estetyka, doktryna literacka,
antropologia, s. 137.
73
K a d u l s k a (KW 28) jako przykład unowocześnionych ćwiczeń retorycznych podała Ćwiczenie krasomówsko-prawne [...] Bielskiego, M. B. T o p o l s k a (Bielski Jan. Hasło w: Wielkopolski słownik biograficzny. Red. A. Gąsiorowski. Warszawa–Poznań 1981, s. 54) określiła zaś Bielskiego mianem „odnowiciela przestarzałej retoryki”.
74
	T. B i e ń k o w s k i, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie szkolnym w Polsce.
„Meander” 1961, nr 3, s. 163–164.
70
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zastosowaniu pytań retorycznych, wtrąceń oraz pauz autor pokazywał stopniowe
dochodzenie bohatera do prawdy. Krótkie frazy (często w formie równoważników
zdań lub konstrukcji z elipsą) odzwierciedlały zaś emocje bohaterów. Bielski
w umiejętny sposób potrafił oddać rozterki i wyrzuty sumienia postaci. Przykładem
może być monolog Lucila – byłego chrześcijanina, zdrajcy i intryganta – z tragedii
Apoloniusz, Chrystusów rycerz:
LUCIL

Tobie nieśmiertelne dzięki,
Jowiszu! Chrystusowa, bo cóż mi równego
Przyniosła służba! [...]
[...] Jowiszowi
Dzisiaj Lucil zaczyna służyć: [...]
[. . . . . . . . . . . . . . . . . ]
[...] ale – cóż, ach! za młot serce wali!
Co bodzie myśli za sztylet? odstępuję wiary?
Chrystusa się wyrzekam? zdradzam przyjaciela?
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Ociec, matka Lucila Chrystusowi służą!
Chrystusa odstępuje Lucil? nie łzy matki?
Nie miłość ojca? mojej bezbożności cugle
Założą? Co, patrz, czynisz? z ostatniego szczebla
Upadku kto się cofa, niewcześnie się cofa.
Złóż postrachy, Lucilu, którymi się brzydzi
Serce, zamysły pełnij: nowe, owszem, zbrodnie
Łącz do dawnych [...] 75.

Słowa postaci unaoczniały często wewnętrzną walkę, która prowadziła do
właściwych wyborów. Zdobywanie samoświadomości było w dramatach jezuity
najczęściej momentem niezwykle emocjonalnym. Dzięki wykrzyknieniom, zakłócaniu logicznego toku zdania (inwersji), wtrętom oraz przerzutniom autor podnosił dynamikę przekazu:
MINERWIN

[...] Stygną gniewy?
Oczy odwracasz? Bledniejesz? Tak w braterskim sercu
Żal i miłość wygasły?
KONSTANTYN

Rozżarzasz gniew jeszcze,
Zginiesz. Żołnierze, Kata!... albo stójcie.
Minerwinie, daruję-ć życie, Dalmacego
Oddaj stryjowi.
MINERWIN

Oddaj równie ojcu syna,
Minerwinowi Jula, Metelowi Flawia.
KONSTANTYN

Syny mam wrócić? Wrócisz Dalmacego (albo
Gdzież mnie znowu unosi impet, jeszcze wściekłe
Wymartwię gniewy). Syna mam wrócić, którego
75

B i e l s k i, Apoloniusz, Chrystusów rycerz, s. 15–16.
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Krew wylana jagody te rumieni? 76

Krótkie repliki bohaterów, przypominające często stychomytię, ożywiały
przekaz oraz sprawiały, że emocje postaci były realnie odczuwanym napięciem.
Widać to np. w scenie z tragedii Niewinność zwycięża potwarzy, gdy Stefan, brat
Leona skazanego niesłusznie na śmierć, ma zająć miejsce prawowitego spadkobiercy tronu:
STEFAN

Tęś radę przedtym dawał, tej słucham, nie zajrzę
Władzy cesarskiej bratu.
TEODOR

Teraz radę daję
Inszą: którym Bóg większe nad gmin w lat przymioty,
Tym nie przystoi życie w poddańczym jarzmie
Prowadzić, a nie ściągać rąk do berła, które
Szczęście daje.
STEFAN

Korony nie chcę, którą daje
Szczęście, której nie daje cnota.
TEODOR

Cnotą
Rządzi fortuna, gdy ta każe — wiara, cnota,
Prawa ustąpić winny i, gdy każe, zbrodnie
Podobać się powinny.
STEFAN

Dotąd bardziej cnotę
Kochałem niż fortunę i bardziej wraz brata.
Od miłości mię brata, od miłości cnoty
Fortuna nie odwiedzie.
TEODOR

Kogo winnym czyni
Fortuna, taż uwalnia od winy i zbrodnią
Nie jest, co ona każe. Idź za szczęściem, rządy
Gdy odzierzysz greckiego państwa, w ten czas błędu
Tego poprawisz cnotą 77.

Owe celowe zabiegi autora widać najlepiej w przypadku sztuk rękopiśmiennych, na których Bielski najpewniej osobiście naniósł poprawki 78. Dokonane
zmiany miały zazwyczaj charakter stylistyczny (np. zmiana szyku, formy fleksyjB i e l s k i, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt IV, sc. 7.
B i e l s k i, Niewinność zwycięża potwarzy, Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/4,
akt II, sc. 4.
78
Dukt pisma niektórych tragedii oraz naniesionych poprawek przypomina charakter z listów
Bielskiego. W rękopisach pozostają tragedie Vandamorillus, Konstantyn Wielki, Niewinność zwycięża potwarzy oraz Aleksy, cesarz wschodni. Najwcześniejsza tragedia jezuity, Vandamorillus, zachowała się, co prawda, w jednym egzemplarzu, ale zawiera liczne poprawki i skreślenia autora. Był to
zapewne egzemplarz autorski, „reżyserski” (zob. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/7).
Sztuka o królewiczu Leonie dochowała się w dwóch manuskryptach: z Bibl. PAN w Krakowie (rkps
729) oraz z Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego (rkps IV 11651/4). Tragedia o Aleksym wydana została
76
77
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nej, leksemu). Niekiedy jednak autor przekształcał pierwotny tekst, aby uwypuklić
jakieś słowo lub myśl czy też spotęgować emocje. Przykładowo: zmiana szyku
w początkowej części wypowiedzi Flawiusza zwraca uwagę na chęć niewinnych
młodzieńców do złożenia ofiary z własnego życia:
W e r s j a p i e r w o t n a:
Jeżeliśmy niewinni, umrzeć
Za rodzice, które wina wikła,
Powinniśmy i owszem umrzeć

W e r s j a z m i e n i o n a:
U m r z e ć, jeżeliśmy n i e w i n n i,
Za rodzice m o ż e m y, które wina wikła,
Powinniśmy i owszem umrzeć 79

Gdy zaś przenosił Bielski na początek wersu epitety wartościujące, to akcentował w ten sposób zdanie bohaterów 80. Celowym zabiegiem była też zamiana form
bezosobowych na osobowe w zdaniach o charakterze oskarżeń. Dzięki temu adresaci wypowiedzi jawią się jako winowajcy 81. Środki artystyczne nie tyle więc służyły Bielskiemu do popisu formalnego, ile raczej stanowiły nośnik dodatkowych
sensów.
Ze względu na ważkość poruszanej tematyki dramaturdzy jezuiccy częściej
wybierali tragedię niż w XVII wieku. Sam Bielski w liście dedykacyjnym do
Władysława Szołdrskiego (z Zeyfadyna, króla Ormuzu) stwierdza, że tragedie
zawsze były przypisywane wielkim mężom. Upamiętniały wydarzenia z życia
książąt, królów i szlachetnie urodzonych ludzi. Uświetniały ich narodziny, zaślubiny czy zwycięstwa. Aby potwierdzić ową tezę, Bielski podaje m.in. przykłady
intronizacji papieża Klemensa XII oraz Ludwika XV, podczas których przedstawiano inscenizacje tragedii. Wspomina również o ślubie cesarza Leopolda z arcyksiężną Klaudią. Wymienia następnie tragediopisarzy: Pierre’a Corneille’a, Pietra
Metastasia i Pietra Pallavicina, dedykujących swoje tragedie znaczącym osobom.
Wzmiankę na temat wysokiej rangi gatunku, który „powszechnie u wszystkich
mądrych znajduje poważanie i między wszystkimi rymotwórstwa dziełami przodkowanie trzyma”, powtórzył jezuita także później, w liście dedykacyjnym do
Teodora i Joanny Nepomuceny Koźmińskich, dołączonym do tragedii Aleksy,
cesarz wschodni. Trzeba przypomnieć, że w ramach wykładów poetyki uczniowie
kolegiów jezuickich poznawali hierarchię gatunków literackich. Podniosłość tragedii korespondowała z celami wychowawczymi teatru szkolnego, pozwalała
widzom na „kontemplację moralną” (JP 134) poruszanych na scenie zagadnień
(JT 23) 82. Taki wybór nie był więc przypadkowy. Trzeba, oczywiście, przypomnieć,
że tragedia antyczna pojawiła się w teatrze jezuickim już w XVI wieku. Uznaniem
drukiem w Poznaniu, a jej rękopiśmienna wersja (która wyszła spod innej ręki) przechowywana jest
w Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego (rkps IV 11651/5).
79
J. B i e l s k i, Konstantyn Wielki, pierwszy chrześcijański cesarz, akt V, sc. 6. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego, rkps IV 11651/6. Podkreśl. M. M.
80
W tragedii o Konstantynie Wielkim chrześcijanin Rufin wyraża opinię o bogach pogańskich
i jednocześnie się od nich wyraźnie dystansuje: „Idomena / W a s z e g o ten był niegdyś czci bogów
obrządek / G ł u p i, że na ofiarę bogom zabił syna” (ibidem, akt I, sc. 3; podkreśl. M. M.).
81
Przykładem takiego zabiegu jest fragment tragedii Niewinność zwycięża potwarzy, gdy bezosobową formę „zabito” zamienił Bielski na 2 os. l. poj. Dzięki temu słowa wypowiadane przez
cesarza Bazylego („Ach, mnie, cóż słyszę, syna zabiłeś!”) mają charakter oskarżenia Teodora o rzekome zgładzenie syna (akt V, sc. 3. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego).
82
W wieku XVIII nauka o gatunkach odpowiadała klasycystycznej koncepcji literatury, na
którą wpływała estetyka zarówno baroku, jak i klasycyzmu francuskiego. Zob. KZ 14–15; KP 96–97.
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cieszyły się zwłaszcza utwory Seneki, w których odnajdywano patetyczne monologi i zretoryzowane wypowiedzi chóru (P 200) 83. Nie zawsze przestrzegano jednak
klasycznych wyznaczników gatunkowych. Popularność na scenie kolegialnej
zdobyły za to dramy oraz gatunki mieszane – tragikomedie czy komikotragedie.
Miały one charakter dydaktyczno-utylitarny: unaoczniały pewne prawdy moralne.
Dlatego w przedstawieniach z XVII w. tak ważną funkcję pełniła strona wizualna.
Efekty sceniczne i natłok obrazów pobudzały wyobraźnię i dawały sposobność do
współprzeżywania, ale zdominowały w końcu rolę słowa. Jednak poetyka i stylistyka baroku odpowiadały wymaganiom publiczności i stanowiły estetykę kultury
wyższej. Obok planu ziemskiego w XVII-wiecznych sztukach ukazywano miejsca
fantastyczne (zaświaty, rzeczywistość oniryczną itp.). Nierealność otoczenia powodowała brak precyzji w określeniu miejsca akcji, a tym samym rozluźnienie
zależności przestrzenno-czasowych 84. Na scenach XVII-wiecznych widzowie
oglądali alegorie oraz konstrukcje symboliczno-emblematyczne (np. w intermediach
z przedstawienia Societas Loiolana czy też ze sztuki Antoniego Strachwitza Syngareda paszkwilant 85). Alegoryczność narzucała bierny odbiór spektaklu, a podręczniki pomagające odczytywać antyk za pomocą moralistyki chrześcijańskiej
nie pozostawiały żadnych wątpliwości interpretacyjnych (KP 112).
Po reformie ta jednoznaczność uległa zmianie. Wymowa sztuk nadal była łatwa
do odczytania, ale zamiast na zewnętrzną wystawność – położono nacisk na wypowiadane słowa. Sztuki przestały więc zadziwiać, aparatura sceniczna zaś służyła wyłącznie jako ułatwienie techniczne 86. Ową zmianę można zaobserwować
także na przykładzie tragedii Bielskiego. Jego twórczość dramatyczna wyraźnie
ilustruje, że stał on na przełomie obu epok. Znajdują się w niej bowiem zarówno
elementy klasycystyczne, jak i barokowe. Większość swoich dramatów wzbogacał
jezuita intermediami 87 – wzorem sztuk z poprzedniego stulecia. Kłóciło się to
z praktyką drugiej połowy w. XVIII, gdyż odchodzono wówczas od tzw. części
mniejszych (prologów, antyprologów, intermediów, epilogów). W dwóch wczesnych
tragediach (Zeyfadyn, król Ormuzu i Tytus Japończyk) międzyakty zostały streszczone, natomiast w dramacie Niewinność zwycięża potwarzy jeden zapisano w całości. W innych przypadkach o występowaniu intermedium świadczyła tylko
Zob. też JT 24; JP 138.
Jak twierdzi W. R o s z k o w s k a (Główne ośrodki życia teatralnego w Polsce XVI i XVII w.
W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980,
s. 102), dramaty jezuickie z XVII w. pisane były z myślą o natychmiastowej reakcji, zwłaszcza
emotywnej. Zob. też KW 9–11. – R. P e l c z a r, Teatr w kolegiach jezuickich na terenie diecezji
przemyskiej w XVI–XVIII wieku. „Nasza Przeszłość” t. 87 (1997), s. 192.
85
Societas Loiolana virtutis et sapientiae in Balthasare á?ñ Loyola iuvene [...]. Wilno 1708.
– Intermedium: áWyrażenie symboliczneñ; Intermedium: áSkała pokazuje sięñ. W: A. S t r a c h w i t z,
Syngareda paszkwilant, komedyjka [...]. Poznań 1757. Bibl. PAN w Krakowie, rkps 729, s. 428, 440.
Wyd. I. K a d u l s k a, Formy intermediów sceny szkolnej połowy XVIII wieku. W zb.: Miscellanea
z doby oświecenia. T. 6. Red. Z. Goliński. Wrocław 1982, s. 38.
86
Zob. J. L e w a ń s k i, Teatry szkolne przed powstaniem Teatru Narodowego. W zb.: Teatr
Narodowy w dobie oświecenia. Księga pamiątkowa sesji poświęconej 200-leciu Teatru Narodowego.
Red. E. Heise, K. Wierzbicka-Michalska. Wrocław 1967, s. 161–164. Istotne było napomnienie
generała W. Retza, który w 1763 r. uznał, że w urządzaniu przedstawień powinno być brane pod
uwagę przede wszystkim dobro ucznia, a nie chęć popisywania się przed zacnymi gośćmi (KP 98).
87
Intermediów brak tylko w drukowanej wersji tragedii Aleksy, cesarz wschodni. Zamieszczone zostały natomiast w rękopiśmiennej wersji tego dramatu.
83
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wspomniana na końcu aktu nazwa gatunku. Był to wyraz ogólniejszej tendencji,
która części mniejsze (w tym też intermedia) traktowała dość lekceważąco. Streszczone międzyakty z tragedii Bielskiego miały charakter alegoryczny. Występowały w nich jeszcze rozwiązania typowo barokowe. Intermedia z tragedii o Zeyfadynie komentowały więc akcję sztuki na płaszczyźnie symbolicznej. Wykorzystywały motywy znane z w. XVII: budowanie na scenie obelisków i burzenie kolosów.
Znajdujemy w nich także personifikacje i, tak częste w baroku, postaci Geniuszy.
Również intermedia z dramatów Tytus Japończyk spełniały funkcję symbolicznego komentarza do akcji sztuki 88. Były one ciekawe też pod względem widowiskowości. Na początku sztuki, po wykazie osób, pojawił się dopisek: „Intermedia
odmianę proporcjonalną rzeczy mają”. Wykorzystano w nich zatem aparaturę
sceniczną (periakty, system telari) 89. Podobnie w intermedium z tragedii Niewinność
zwycięża potwarzy następowała „odmiana sceny”. Ruchomą dekorację wykorzystano zapewne także do przekształcenia dekoracji w początkowym akcie tragedii
Konstantyn Wielki. Przed sceną pierwszą w didaskaliach zaznaczono, że rozpoczyna się ona „w gaju Jowiszowi poświęconym, gdzie się na perspektywę między
wielkośnymi drzewami ołtarz Jowisza ukazuje”. W początkowym fragmencie
zwielokrotnione zostały środki wyrazu: tańcom pogańskich kapłanów towarzyszyły efekty w postaci „wielkiego ognia” i wzbijającego się w górę „wonnego dymu”.
W akcie IV tragedii Niewinność zwycięża potwarzy pojawił się dopisek, że scenie
towarzyszyć będzie „do koronacyi zgotowana pompa”. Polegała ona zapewne na
zgromadzeniu na scenie większej liczby osób. Cesarz Bazyli zwracał się bowiem
kolejno do panów, żołnierzy, dworzan i pospólstwa (gdy tymczasem zwykle w jednej scenie występowało najwyżej trzech bohaterów).
Choć wszystkie dramaty Bielskiego niosły określone przesłanie moralne, to
akcja skupiała się wokół jednostki, głównego bohatera. To on był przyczyną, inspiratorem kolejnych wydarzeń, jak również czynnikiem wpływającym na świat
przedstawiony. Oddziaływało to także na kształt formuł tytułowych, w których
Bielski eksponował imiona postaci (wyjątek stanowi tragedia Niewinność zwycięża
potwarzy). Była to zresztą ogólna tendencja w dramaturgii jezuickiej drugiej połowy XVIII wieku. W tytułach wskazywano głównego bohatera oraz dodawano
określenia gatunkowe, co w XVII w. zdarzało się sporadycznie (np. W. Męciński:
Muley Mahumet, król fezański, tragedia áPrzemyśl 1756ñ; Hermenegild, tragedia
áPrzemyśl 1761–1765ñ; M. Strusiński, Cyrus poznany, tragedia áPłock 1762ñ).
Był to wyraz odwrotu od niejednorodności i wielości kryteriów gatunkowych utworów wystawianych w szkolnych teatrach 90. W przypadku tragedii wymuszało to
respektowanie klasycystycznej, pięcioaktowej formy oraz stopniowego rozwoju
fabuły, zgodnie ze wskazówkami Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 91.
Kompozycja tragedii Bielskiego odpowiada nowym wzorom. Wszystkie sztu88
W opisie intermedium drugiego zaznaczono, że „Symbolicznie wyraża [ono] Tyta różnymi
o wiarę urzucanego przeciwnościami [...]”, w międzyakcie czwartym zaś, że pokazuje „Z okoliczności różnych w scenie przeszłej i przyszłej szczęścia odmian, Fortuny i życia niestałość [...]”
(B i e l s k i, Tytus Japończyk, s. 23, 46).
89
Zob. m.in. Z. R a s z e w s k i, Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Wrocław
1955, s. 20–21.
90
Zmiana ta ułatwiała niewątpliwie odbiór sztuk – w nastroju wzniosłym przy tragedii, lekkim
przy komedii (zob. KW 25; KP 111).
91
M. K. S a r b i e w s k i, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi,
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ki składają się z pięciu aktów i respektują zasadę trzech jedności. Co prawda,
kondensacja przedstawionych zdarzeń kłóciła się z zasadą prawdopodobieństwa,
ale była to praktyka powszechna dla dramatów jezuickich z drugiej połowy XVIII
wieku. Podobnie odejściem od klasycystycznych reguł tragedii było optymistyczne zakończenie. Ważna stawała się poruszana problematyka moralna, nie zaś
końcowa katastrofa. Chodziło o pokazanie tryumfu bohatera i tym samym wiary
katolickiej. Jasna kwalifikacja moralna, tj. potępienie niegodziwości i pochwała
cnoty, nie wymagała nieszczęśliwego zakończenia (KZ 69–70) 92. Praktyka ta zgadzała się z propozycjami niemieckiego jezuity, Franciszka Langa, który w swoim
podręczniku gry aktorskiej postulował „wypogodzenie” tragedii, pozbawienie jej
okropności i lęku 93. Przykładem tragedii optymistycznej był już Jonatas Jaworskiego. Również tragedie Bielskiego unikają drastycznego rozwiązywania konfliktów. Wszyscy bohaterowie odnoszą sukcesy – dojrzewają do sprawowania funkcji
monarchy, wyzbywają się fałszu i zdrady (Zeyfadyn, król Ormuzu), uzyskują nagrodę za swoją niewinność (Vandamorillus, Niewinność zwycięża potwarzy), są
nieugiętymi wyznawcami Chrystusa i swym przykładem przeciągają innych na
stronę chrześcijaństwa (Tytus Japończyk), po śmierci uzyskują zbawienie (Apoloniusz, Chrystusów rycerz), a także zwycięża w nich łaskawość i dobroć dla poddanych (król Ryszard z tragedii Vandamorillus oraz tytułowy bohater dramatu
Konstantyn Wielki) itp. Owa zmiana w rozumieniu kategorii tragizmu odpowiadała zresztą późniejszym teoriom oświeceniowym (np. Golańskiego), w których
tragizm łączył się ze wzruszeniem i tkliwością. Bohaterowie tragedii Bielskiego
wielokrotnie wyznają swe uczucia synowskie, ojcowskie, braterskie czy przyjacielskie. Kwestie te są często przesycone ekstatycznym tonem, napisane w sposób
ukazujący ogrom emocji, które przepełniają postaci. Żaden pozytywny bohater nie
waha się też poświęcić własnego życia w imię obrony członka rodziny.
Optymistyczne rozwiązanie w dramatach jezuickich z drugiej połowy XVIII w.
zwiększało siłę oddziaływania dydaktycznego: tryumfowała postawa aprobowana
oraz bohater, który swym przykładem zachęcał i pociągał odbiorców 94. Jednak
w odróżnieniu od sztuk w. XVII – nowe tragedie propagowały postaci herosów,
którzy działali dla dobra ogółu, gotowi byli poświęcić życie, aby ocalić ojczyznę.
Wymowne są słowa Alcyma, jednego z bohaterów tragedii Bielskiego Aleksy,
cesarz wschodni (akt I, scena 5), który wypowiada deklarację:
Którakolwiek płynie
W tych żyłach krew, nie płynie mnie, ale ojczyźnie
sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. P l e z i a. Oprac. S. S k i m i n a. Wrocław 1954, s. 469–471.
BPP, B 4.
92
Według L e w a ń s k i e g o (Teatry szkolne przed powstaniem Teatru Narodowego, s. 163–
164) „krwawa tonacja” charakteryzowała wiele ówczesnych sztuk, zatem stała się pewną konwencją.
Zadanie dramaturgów polegało więc raczej na umiejętnym konstruowaniu i rozwiązywaniu węzła
dramatycznego. Badacz zauważył: „Groźny dramat oprawiony jest w potężną osłonę refleksji moralnych, zamienia się w rozległy, nieco psychologizujący komentarz do owej ludobójczej intrygi”.
93
F. L a n g, Rozprawa o sztuce scenicznej. Przeł. J. G o l i ń s k a. „Dialog” 2001, nr 8,
s. 167–175. Zob. też I. K a d u l s k a, Między sztuką wymowy a sztuką aktorską (o podręczniku
Franciszka Langa SI). W zb.: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Red. H. Dziechcińska. Warszawa 1989. – JP 139.
94
Ilustrowało to według K a d u l s k i e j (KZ 84; KW 28) zmianę w rozumieniu psychiki
odbiorcy. Zob. też J u d k o w i a k, Klasycyzm w dramacie polskim XVI–XVIII wieku, s. 141.
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I Panu płynie; jeżeli państwa bezpieczeństwo,
Narodu chwała, granic całość każe, hojny
W szafunku jej-że będę.

Na scenach kolegialnych pojawił się zatem nowy typ bohatera – obywatel.
Jeśli dramaturdzy czerpali inspiracje z tradycji antycznej, to wykorzystywali ją do
ukazania konfliktów między własnymi ambicjami i żądzami a poczuciem obowiązku. Dlatego tak chętnie czynili bohaterami swych tragedii władców lub dostojników.
Potwierdza to twórczość Bielskiego, który w każdym ze swych dramatów przyznał
tym postaciom doniosłą rolę. I choć fabuła częstokroć nawiązywała do schematu
moralitetowego, to nowością były intryga, rozbudowana akcja oraz uzasadnienie
psychologicznych cech bohaterów. Nawet motywy antyczne służyły wychowaniu
obywatelskiemu 95. W podobny sposób wykorzystywano zresztą epizody historyczne. Przeszłość dostarczała wzorów postępowania patriotycznego i służyła szerzeniu postaw obywatelskich. Takie postępowanie wynikało z połączenia społecznej
funkcji szkoły z realiami życia narodu i potrzebami państwa (KW 24). O ile motywów antycznych raczej nie spotykamy w tragediach Bielskiego, o tyle epizody
z historii wykorzystywane były przez jezuitę jako umoralniające exempla. A więc
prześladowania chrześcijan z epoki cesarza Dioklecjana dostarczyły materiału
o dwóch niezłomnych młodzieńcach-męczennikach – Apoloniuszu i Filemonie
(Apoloniusz, Chrystusów rycerz). Epizody z historii cesarstwa bizantyjskiego
stały się kanwą tragedii o Konstantynie Wielkim, cesarzu Bazylim i jego synu
Leonie (Niewinność zwycięża potwarzy) oraz Aleksym I Komenie i początku trzeciej wyprawy krzyżowej (Aleksy, cesarz wschodni). Tematykę do swych dramatów
czerpał też jezuita z dziejów ewangelizacji krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu
(Zeyfadyn, król Ormuzu oraz Tytus Japończyk). Wykorzystał również epizod z historii XIII-wiecznej Anglii o skromnym i wiernym Vandamorillusie, którego ułaskawił król Ryszard.
Dydaktyczne oddziaływanie tragedii rozszerzono w XVIII w. także o krąg
czytelników. Zaczęto bowiem (obok znanych już wcześniej sumariuszy) publikować pełne teksty dramatów. Choć druki te trafiały raczej do klasztornych bibliotek
i domów dostojników, rzadziej zaś do rąk szerokich rzesz odbiorców (KP 100), to
jednak świadczyły o nowej tendencji, zakrojonej na dużą skalę. Widzowie byli
postrzegani również jako czytelnicy – a ten dwojaki sposób odbioru tragedii (raz
jako widowiska, innym razem w formie lektury) mógł przyczyniać się do intensyfikacji jej przesłania. Ilustrują to dobrze niektóre listy dedykacyjne Bielskiego,
pomimo iż są, co oczywiste, podporządkowane konwencjom panegirycznym artes
epistolandi. W epistole z tragedii o Zeyfadynie, skierowanej do Władysława z Szołdr
Szołdrskiego, jezuita naświetlił zagadnienie wierności wobec przełożonego. Podał
nawet analogie między bohaterem tragedii – Machometem (!), którego działania
motywuje wierność wobec księcia, a dostojnikiem. O lekturowym odbiorze dramatów pisał zaś Bielski w liście do Koźmińskiego, adresata tragedii Apoloniusz,
Chrystusów rycerz. Uzasadniając wybranie go na patrona dramatu wspominał
95
Zob. B i e ń k o w s k i, Motywy antyczne i ich funkcja w jezuickim dramacie [...], s. 32,
104–109. Podobne zdanie wyraził też P e l c z a r (op. cit., s. 184–185), dla którego wybór tematyki
antycznej i historycznej miał na celu tworzenie „konglomeratu epizodów religijno-moralnych mających rozwijać cnoty chrześcijańskie w społeczeństwie oraz piętnować wady i występki”.
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o licznych dobrodziejstwach możnego. Jezuita życzył więc swej tragedii, aby ją
czytali „wszyscy wszędzie i wiecznie”, by przyszłe pokolenia uzyskały w ten
sposób dowody zacności Koźmińskiego 96.
Treści ideowe zawarte w odnowionych dramatach jezuickich dostępne były
zatem również odbiorcom, którzy nie uczestniczyli w przedstawieniach. Autor
tragedii już nie tylko był „dostawcą” tekstu „scenicznego” (do odegrania na deskach
teatralnych), ale stawał się pisarzem-dramaturgiem. Edycja dramatów dawała też,
jak zauważyła Judkowiak, możliwość „lekturowego przygotowania publiczności”
(JT 33) i była prostą konsekwencją nobilitacji słowa w teatrze (JP 137).
Trzeba przypomnieć, że obok dążeń reformatorskich w największych kolegiach
jezuickich (Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Lublinie i Kaliszu), w wielu prowincjonalnych ośrodkach wyznacznikiem dobrego smaku była nadal estetyka barokowa.
Obowiązywała ona aż do czasu kasaty zakonu i powołania Komisji Edukacji Narodowej (KP 114). Ale nawet w dramatach z najważniejszych kolegiów prócz pierwiastków klasycystycznych występowały nadal rozwiązania znane z XVII wieku 97. Zabiegi te burzyły klasycystyczną zasadę jedności. Wiele dramatów kłóci się
również z zasadą prawdopodobieństwa i ze zdrowym rozsądkiem, gdyż w ramach
jednego dnia (jedność czasu) tragediopisarze gromadzili nadmierną liczbę zdarzeń
(KZ 29 n.).
Także w tragediach Bielskiego można odnaleźć pozostałości po w. XVII
(obecność postaci alegorycznych i sygnitywnych, wzbogacanie dramatów o prologi oraz intermedia, pisanie tragedii z myślą o wykorzystaniu techniki telari).
Jednak twórczość autora Zeyfadyna, króla Ormuzu wyraźnie odzwierciedla proces
zmian zachodzących w teatrze jezuickim. Bielski związany był z kolegiami w Rawie, Kaliszu, a zwłaszcza w Poznaniu. Kolegium poznańskie powołano z myślą
o zwalczaniu ruchów reformacyjnych na ziemiach północno-zachodnich. Z czasem
stało się ono największym, najliczniejszym i najlepiej wyposażonym zespołem
szkolnym jezuitów w Polsce 98. Dzięki swojej kilkunastoletniej działalności w tym
środowisku Bielski miał możliwość uczestniczenia w procesie unowocześniania
kolegium. Jako nauczyciel poetyki i retoryki wpływał na kształtowanie się świadomości nowych pokoleń. Był również autorem popularnego podręcznika geografii historycznej, w którym propagował wychowanie obywatelskie 99. Jego słowa są
przejawem szerokiej erudycji i oczytania. Trzeba zaznaczyć, że Bielski powszechnie uchodził za odnowiciela klasycznej łaciny i propagatora polszczyzny w teatrze
szkolnym 100. Opublikowanie niektórych tragedii Bielskiego wynikało z przekonania o ich literackiej wartości i stanowiło, być może, inspirację dla innych twórców,
J. B i e l s k i, list dedykacyjny do T. Koźmińskiego. W: Apoloniusz, Chrystusów rycerz, k. a3v.
Przykładowo, w tragedii Ludwik (Lublin 1747) zamieszczony został antyprolog, dramat
Agapitus męczennik (Warszawa 1762) był poprzedzony prologiem, a tragedię Przeradzkiego o cesarzu Maurycjuszu zamykał epilog. Dramaty nadal urozmaicano też intermediami (np. w tragedii
Puttkamera Abdalomin znalazły się międzyakty alegoryczno-taneczne).
98
Zob. P i e c h n i k, Działalność jezuitów [...], passim. – R o s z k o w s k a, op. cit., s. 100.
– J u dk o w i a k, Wzgardzony wielogłos, s. 147.
99
J. B i e l s k i, Widok Królestwa Polskiego. T. 1–2. Poznań 1763. Zob. też P u c h o w s k i:
Nauczanie historii w polskich kolegiach jezuickich, s. 292; Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, s. 263–266.
100
O Bielskim, który stał „na rozstaju dwu światów zakonu, konserwatywnego i postępowego”,
pisał też K w i a t k o w s k i (op. cit., s. 59–60), choć ostatecznie wymienił jezuitę w jednym ciągu
96

97
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zwolenników niebarokowej estetyki. Jezuita był więc jednym z propagatorów
nowej dramaturgii jezuickiej 101.
Abstract
MAŁGORZATA MIESZEK
(University of Lodz)

JAN BIELSKI’S DRAMATIC WORKS
AGAINST THE CHANGES IN JESUITIC THEATRE IN 18TH CENTURY
The article discusses Jan Bielski’s dramatic works from the perspective of the changes that took
place in Jesuitic schooling in mid 18th century. The changes are revealed in his writing on a number
of levels: ideological (accentuation of civic issues), compositional (return to classical 5 act structure,
preserving the principle of three unities), and the construction of the world presented. The Jesuit
modernises and adjusts the plot and protagonist creation to the needs of the new dramaturgy. Referring to language and style of Bielski’s tragedy, we observe distinguisment of the Polish language.
Since the Jesuit fringed upon two epochs, apart from classicistic elements, devices popular in baroque
dramas (allegorical characters, dramas enriched with prologues and interludes, and writing the tragedy with resort to the technique of periaktori) also find their expression.

z Kwiatkiewiczem, Bystrzonowskim, Malczewskim, czyli, jak ich określił, przeciwnikami reform.
Zob. też B e d n a r s k i, Bielski Jan, s. 61.
101
J u d k o w i a k (JP 128–129) uznaje nawet Bielskiego za współtwórcę tzw. poznańskiej
szkoły dramatopisania, choć samo określenie („szkoła poznańska”) jest umowne, gdyż ruchliwość
zakonników stanowiła wtedy coś powszechnego. Autorka wysuwa tezę o istnieniu przed połową
XVIII w. nowego sposobu pisania dramatów, który zapoczątkowano w Kaliszu, ale dominacja przypadła później Poznaniowi. Kolegium poznańskie było dobrze wyposażone, miało wykształconą
kadrę naukową, a tamtejszy teatr wyrastał z bogatych wcześniejszych tradycji. W innym zaś miejscu
badaczka podsumowuje: „Dramatopisarstwo profesorów poznańskich nabiera znaczenia w historii
tragedii i komedii polskiej” (JT 40).
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SILVAE I SYLWY
– GLOSA HISTORYCZNOLITERACKA DO PEWNEGO NIEPOROZUMIENIA

Pojęcie sylwy stało się nader ekspansywne w dzisiejszym literaturoznawstwie
przede wszystkim za sprawą znanej książki Sylwy współczesne autorstwa Ryszarda Nycza, który posłużył się tytułową kategorią ahistorycznie, mieszając różne
zakresy znaczeniowe pojęcia 1. Swą atrakcyjną 2 i zapewne adekwatną wobec
współczesnych zjawisk literackich koncepcję autor zbudował na podstawie m.in.
dociekań Stefanii Skwarczyńskiej na temat genezy i struktury manuskryptów
określanych mianem „silva rerum”. Przed laty badaczka ta postawiła tezę, iż różne zjawiska rodzajowe piśmiennictwa „bloku silva” pochodzą z jednego pnia 3.
Uznając pionierską wartość rozważań przeprowadzonych przez znakomitą uczoną,
zastrzec od razu należy, że jej twierdzenia nie da się utrzymać w świetle obecnej
wiedzy historycznoliterackiej, a nawet wymaga ono weryfikacji, zwłaszcza że
utrwala je specjalistyczny słownik genologiczny 4.
Nycz – za Skwarczyńską – stosuje pojęcie sylwy do wszelkich tworów piśmiennictwa mających naturę hybrydyczną, których strukturę cechuje, ujmując
rzecz lakonicznie, różnorodność zarówno tematyki, jak i wykorzystanych form
podawczych 5. Co więcej, jak twierdzi badacz:
sylwiczne formy określają swą odrębność przez negatywne odniesienie do retorycznego modelu wytwarzania, budowy i oddziaływania wypowiedzi (a także wypracowanych w jego ramach
koncepcji mimesis, autora i dzieła) – kształtując swe podstawowe wyznaczniki jako przeciwstawne ujęcia trzech zasadniczych planów retorycznego schematu: inwencji wraz z pamięcią,
dyspozycji oraz elokucji 6.
	R. N y c z, Sylwy współczesne. Wyd. 2. Kraków 1996. Pierwodruk: Wrocław 1984.
	Miarą owej atrakcyjności może być chociażby to, że Nyczową koncepcję zaczęli stosować
także badacze kultury staropolskiej. Zob. P. B o r e k, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. Kraków 2001, s. 40 (autor tej pracy wykorzystuje ową kategorię do opisu heterogeniczności dawnego pamiętnikarstwa). Również badacze literatury najnowszej
chętnie się do niej odwołują. Zob. np. J. P ł u c i e n n i k, Sylwiczność nasza powszechna i metakognicja. „Teksty Drugie” 2012, nr 6.
3
S. S k w a r c z y ń s k a, Kariera literacka form rodzajowych bloku silva. W: Wokół teatru
i literatury. (Studia i szkice). Warszawa 1970.
4
	Zob. A. G a w r o n, Silva rerum. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red.
G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006.
5
N y c z, op. cit., s. 13–17. Zob. też S k w a r c z y ń s k a, op. cit., s. 185.
6
N y c z, op. cit., s. 15.
1
2
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Spostrzeżenia te można wszakże odnieść tylko do jednego rozumienia nazwy
„sylwa”, którą za katalogami staropolskimi łączy się dziś z rozmaitymi rękopiśmiennymi miscellaneami, określanymi w inwentarzach od schyłku XVII wieku
mianem „silva rerum” 7, a więc swego rodzaju rodzinnymi raptularzami prowadzonymi z potrzeby pamięci 8. W tym sensie „sylwa” nie była kategorią genologiczną
i rzeczywiście trudno mówić w przypadku tego typu ksiąg o nadrzędnym planie
retorycznym.
Jednakże w rozumieniu taksonomicznym „sylwy” to formy jak najbardziej
wywiedzione z praktyki oratorskiej, znajdujące zatem odzwierciedlenie w rozważaniach teoretyków wymowy i poezji, a także podporządkowane prawidłom sztuki retorycznej w każdym z jej zakresów. W traktacie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego O poezji doskonałej przeczytać można np.:
Kwintylian uczy, że sylwy są to małe poematy napisane w nagłym przypływie natchnienia
(to samo podaje Stacjusz we wstępie do zbioru Silvae), które charakteryzują obfitość i mnogość
poruszanych tematów. Każda sylwa zatem jest jak gdyby utworem o całym gąszczu tematów,
mało różnym od dzieł krasomówczych, natomiast zasadniczo różniącym się od poezji epickiej
i bohaterskiej, podobnie jak od komicznej i tragicznej, i wszystkich innych, [...] które odmiennie, niż to bywa w sylwach, przestrzegają jedności fabuły i zawsze w pewnym stopniu odznaczają się ogólnością, choćby nieraz były bardzo krótkie i nie przekraczały rozmiarów sylwy 9.

Z tego ogólnego wprowadzenia da się wydobyć kilka ważnych cech sylw. Po
pierwsze, ich tematyka może być bardzo różnorodna, ale nie oznacza to zamierzonej
varietas w obrębie jednego dzieła, lecz po prostu brak treściowych ograniczeń utworów sylwicznych. Po wtóre, są to poematy wywiedzione z retoryki, a dokładniej rzecz
ujmując, przede wszystkim z retorycznego genus demonstrativum, w mniejszym zaś
stopniu z genus deliberativum – co wynika z dalszych rozważań Sarbiewskiego, ale
i jest wskazane pośrednio przez przywołanie przezeń zbioru Stacjusza 10. Po trzecie,
sylwy nie mają charakteru naśladowczego w tym sensie, że ich celem nie jest kreowanie fabuły, która odpowiadałaby zasadzie ogólności poetyckiej, szeroko oma	Jak zauważył badacz sylw XVIII-wiecznych: „Samo określenie »silva rerum« pojawiło się
później w stosunku do wymienionych tytułów [tj. miscellanea, nihil et omnia, penum synopticum,
varia, vorago rerum, otia publica, otia domestica, wirydarz, korab Noego – R. K.], i to raczej przy
okazji sporządzania rejestrów czy inwentarzy, jeśli, oczywiście, spisujący je urzędnicy uznali rękopis za rzecz wartościową” (S. R o s z a k, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń 2004, s. 49). Pierwsze
użycia nazwy „silva rerum” wobec kodeksów rękopiśmiennych odnotowane przez Roszaka pochodzą
z końca w. XVII i z XVIII. Oznacza to, że dla prowadzących księgi domowe nie wskazywała ona
typu piśmienniczego, którego podstawowym wyznacznikiem byłaby określona struktura rodzajowa.
8
	Zob. S k w a r c z y ń s k a, op. cit., s. 184. To typowe dla kultury szlacheckiej zjawisko omawia M. Z a c h a r a: Sylwy – dokument szlacheckiej kultury umysłowej w XVII wieku. W zb.: Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Red. H. Dziechcińska. Wrocław 1980; Twórca –
odbiorca sylw szlacheckich w XVII wieku. W zb.: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce.
Red. H. Dziechcińska. Warszawa–Łódź 1985. Zob. też J. P a r t y k a, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995. – R o s z a k, op. cit. – M. B a r ł o w s k a, Swada i milczenie.
Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice 2010, s. 112–155.
9
	M. K. S a r b i e w s k i, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. (De perfecta poesi,
sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. P l e z i a. Oprac. S. S k i m i n a. Wrocław 1954, s. 236. BPP,
B 4.
10
	O specyfice obu rodzajów zob. J. Z i o m e k, Retoryka opisowa. Wyd. 2, popr. Wrocław
2000, s. 61–64.
7
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wianej przez Sarbiewskiego we wcześniejszych księgach traktatu. Po czwarte,
sylwy stanowią utwory niedużych rozmiarów (co, oczywiście, względne, lecz idzie
o stosunek do „standardowej” długości eposu czy dzieł dramatycznych) 11. Po piąte
w końcu, sylwy wyróżnia okolicznościowość, powstają one bowiem jako doraźna
reakcja na bieżące wydarzenia, stąd też nie muszą odznaczać się starannością opracowania, lecz mogą sprawiać wrażenie napisanych „w nagłym przypływie natchnienia” (rzecz jasna, niekoniecznie musi to wskazywać na niewykończenie utworu –
choćby i sami autorzy sugerowali to we wstępach, kierując się poczuciem rzekomej
skromności – ale na, typowy dla improwizowanych w pośpiechu pochwał, styl
podniosły).
Zapowiadając dalej scharakteryzowanie poszczególnych odmian sylw, stwierdza „chrześcijański Horacy”, że mają one za przedmiot „ludzi żywych lub niedawno zmarłych” i towarzyszą różnym okolicznościom życia ludzkiego, „któremu [...]
służyć mają nie tyle dla pożytku – jak poezja epicka i inne omówione – ile dla
rozrywki” 12. Ostatnia konstatacja nie jest do końca prawdziwa, gdyż z genus demonstrativum w czasach preceptora poetyki wiązano cele wychowawcze, lecz
pominął on ten fakt milczeniem, by w wykładzie dobitniej zarysowała się opozycja form „poezji doskonałej” i niemimetycznej 13. Wśród utworów sylwicznych
wymienił Sarbiewski: genetliakon, epitalamium, epicedium, wiersze gratulacyjne,
dziękczynne, powitalne, pożegnalne, pochwały zwycięzców, różnego rodzaju
panegiryki, a w ich pobliżu sytuował hymny na cześć bogów, idylle i bajki 14. Po
szczegółowe wskazówki, jak należy je pisać, teoretyk odsyłał odbiorców do księgi III Poetyki Juliusza Cezara Scaligera, nadmieniając raz jeszcze:
wszystkie sylwy należą raczej do dziedziny krasomówstwa niż poezji, bo można w nich wyczerpać wszystkie motywy znamienne dla wymowy popisowej i doradczej jeszcze swobodniej
niż w utworze prozaicznym, np. w pochwałach urodzinowych albo w pieśni pogrzebowej 15.
11
	Także F. R o b o r t e l l o (Wyjaśnienie tego wszystkiego, co odnosi się do metody i kunsztu
pisania epigramatów. Przeł. J. M a ń k o w s k i. W zb.: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór,
wstęp, oprac. E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z. Przypisy J. M a ń k o w s k i, E. S a r n o w s k a - T e m e r i u s z. Wrocław 1982, s. 95. BN II 205) charakteryzował sylwy jako gatunek utworu
wierszowanego mniejszych rozmiarów (obok wymieniał satyrę, list poetycki i epigramat), przeciwstawiając je tragedii, komedii i eposowi.
12
S a r b i e w s k i, op. cit., s. 246.
13
	Już P l i n i u s z M ł o d s z y określił cel swego Panegiryku na cześć Trajana, utworu niezwykle popularnego w dawnych wiekach, jako parenetyczny, a wcześniej potencję wychowawczą
pochwał ludzi dostrzegał przecież P l a t o n w Protagorasie i w Państwie. Zob. R. K r z y w y,
Aspekt panegiryczny twórczości Samuela Twardowskiego. W  zb.: Wielkopolski Maro. Samuel ze
Skrzypny Twardowski i jego dzieło w wielkiej i małej ojczyźnie. Red. K. Meller, J. Kowalski. Poznań
2002, s. 103.
14
S a r b i e w s k i, op. cit., s. 248, zob. też s. 246–248. Inny teoretyk z tego czasu pisał o sylwach: „Są one [...] również tym, co niesie już sama ich nazwa wzięta z porównania z lasem, w którym
znaleźć można drzewa różnych rodzajów i odmian, a zatem obejmują one wszelakie religijne i świeckie wiersze, a wśród nich pieśni o weselach i narodzinach, powinszowania szczęśliwie przebytej
choroby, pieśni o podróżach albo o powrocie z nich i temu podobne” (M. O p i t z, Księga o poezji
niemieckiej. Przeł. E. F e l i k s i a k. W: Poetyka okresu renesansu, s. 546–547). Nb. fakt, że do ksiąg
rękopiśmiennych typu silva rerum włączano wiersze okolicznościowe (ale także – i to o wiele częściej
– różnego rodzaju oracje, rejestry, sprawozdania itp.), nie powinien być uznawany za przesłankę do
twierdzeń na temat pokrewieństwa obu rodzajów „sylwicznego” piśmiennictwa, jak zdaje się sugerować R o s z a k (op. cit., s. 48–49).
15
S a r b i e w s k i, op. cit., s. 248. W genologicznej części księgi III swego kompendium scha-
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Motywy, o jakich mowa w cytowanym przekładzie, to toposy (loci), którymi
poeta – jak twierdzi Sarbiewski – może posługiwać się swobodniej niż orator (co
oznacza de facto szerszy zakres doboru punktów treściowych, więc mniejsze rygory w kształtowaniu inventio). Nieco dalej autor traktatu zwrócił także uwagę na
to, że w sylwach o wiele chętniej niż w mowach sięgają twórcy po efektowne figury myśli, jak hypotypozy, plazmaty i prozopopeje, co zapewne sugerować miało większą obrazowość sylw niż odpowiadających im gatunków oracji 16.
Oba znaczenia pojęcia sylwa – genologiczne i raptularzowe – łączy, oczywiście,
źródłosłów oraz doraźny charakter utworu poetyckiego czy zapisu w domowej
księdze. Sarbiewski powoływał się na opinię Kwintyliana o sylwach. Rzymski
retor terminem owym określił rodzaj brulionu, w którym mówcy notują „bez namysłu wszystko, co tylko podyktuje [...] świeży zapał i rozmach” 17. Ganił on takich
oratorów, gdyż, jak uważał, nawet po wygładzeniu słów, rytmu i ponownym zredagowaniu treści „zebranej tak na oślep [...] pozostaje nadal pierwotna jej płytkość” 18. Te właśnie robocze notaty przeznaczone do dalszego opracowania nazywano w jego czasach „gęstwiną” (silvae). Do tego rozumienia słowa odwołał się
Stacjusz – twórca niewiele młodszy od Kwintyliana – który w dedykacji księgi
I swego zbioru Silvae pisał nie bez pewnej kokieterii:
Długo i mocno zastanawiałem się [...], czy zebrać te utwory, które mi się napisały w doraźnym zapale i pośpiechu. [...] Żaden z nich przecież nie powstawał dłużej niż dwa dni,
a niektóre wyrosły nawet w jednym dniu. I lękam się, by prawdziwości tego nie potwierdzały
one same o sobie 19.
rakteryzował Scaliger m.in. utwory okolicznościowe, opatrując je nagłówkiem Silvae. Jak zapowiedział, są to formy wyróżnione ze względu na treść (idea). Jego praecepta omówił B. N a d o l s k i
(Scaliger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1979,
z. 95). Zob. też J. N i e d ź w i e d ź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003, s. 63–64, 70–72, 174–175.
16
	Zob. T. M i c h a ł o w s k a, Staropolska teoria genologiczna. Wrocław 1974, s. 130–131.
– E. K o t a r s k i, Poezja okolicznościowa i tradycja retoryczna. W zb.: Sarmackie theatrum. T. 2:
Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek, przy współudz. M. Barłowskiej. Katowice 2001, s. 101–103.
– N i e d ź w i e d ź, op. cit., s. 174–175.
17
M a r e k F a b i u s z K w i n t y l i a n, Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X. Przeł., oprac.
M. B r o ż e k. Wrocław 1951, s. 314 (X 3, 17). BN II 62. Omawiając lapidarnie pochodzenie kategorii rodzajowej silvae, także S c a l i g e r odsyłał w swoim traktacie (III 100) właśnie do Kwintyliana, ale odnosił ją do utworów poetyckich. Jak można mniemać, ogólne sformułowania renesansowego teoretyka skłoniły S k w a r c z y ń s k ą (op. cit., s. 187–188) do nazbyt pochopnego utożsamienia różnych pojęć. Scaliger nie był pierwszym humanistą zastanawiającym się nad znaczeniem
interesującego nas terminu. Już w XV stuleciu, pisząc o sylwach, A. P o l i z i a n o uznawał je za
genus scriptionis, dla którego najważniejsze były: pośpiech twórczy, okolicznościowość i różnorodna zawartość. Dla Scaligera, nadmienić warto, specyficzną cechę tych tekstów stanowiła dominanta
panegiryczna. Zob. H.-J. v a n D a m, Wandering Woods Again: From Poliziano to Grotius. W zb.:
The Poetry of Statius. Ed. J. J. L. S m o l e n a a r s, H.-J. v a n D a m, R. R. N a u t a. Leiden – Boston 2008, s. 46, 50.
18
K w i n t y l i a n, loc. cit. Retor zalecał w związku z tym, by od razu z odpowiednim namysłem
pracować nad mową.
19
S t a c j u s z, Sylwy. Przeł., komentarz M. B r o ż e k. Wrocław 1996, s. 3. Wysunięcie przez
rzymskiego poetę improwizatorskiego charakteru dzieła na pierwszy plan za najbardziej prawdopodobne uznaje H. S z e l e s t („Sylwy” Stacjusza. Wrocław 1971, s. 12), nadmieniając także, iż
A u l u s G e l l i u s z we wstępie do Nocy attyckich określał owym słowem zbiór utworów nie powiązanych ze sobą tematem (podobnie S w e t o n i u s z w dziele De grammaticis). To znaczenie
z pewnością też współtworzyło treść terminu „silva”, aczkolwiek Stacjusz nie odwołuje się do niego.
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Rzekomo pośpieszna praca nad dziełem, która pozwoliła je określić mianem
„sylw” – utworu niedoskonałego, skłoniła półtora tysiąca lat później Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w przedmowie do tomu rozpraw na tematy religijne do
interesujących wyznań uzasadniających zastosowanie badanego terminu w tytule
tego zbioru:
Niech nikt nie myśli, że Frycza [...] nie było stać na wydanie czegoś lepszego niż to, co
stworzyli dawniejsi pisarze [...]. Owszem, niech każdy raczej nabierze przeświadczenia, że ani
słowa nie powiedziałem od siebie, lecz zebrałem w jedną całość wszystko, czego od innych się
dowiedziałem, czyniąc to z niejakim staraniem oraz poddając pewnemu osądowi, o ile oczywiście było to możliwe przy moich niewielkich zdolnościach i miernym wykształceniu. Wielu
jednakże pism łączących się z tematem nie oglądałem ani nie miałem pod ręką. Z tych znowu,
które miałem w ręku, może nie wszystkie zbadałem dość wnikliwie. Najczęściej czytałem
i pisałem jakby w przelocie. Nie ulega też wątpliwości, że w naporze myśli i w nawale zajęć
[...] tok moich prac i rozważań musiał ulegać zamieszaniu i zakłóceniu.
Sam przeto widzę, że w dziele niniejszym jest mnóstwo miejsc takich, które wymagają
wygładzenia i uzupełnienia. [...]
W świat tedy puszczam księgi chropawe, niedoskonałe, napisane w pośpiechu, dlatego też
nadaję im miano Sylw 20.

Frycz zatytułował tom rozpraw Sylwami w znaczeniu kwintylianowym (rzecz
pisana w pośpiechu, niedoskonała), mimo że da się wskazać w przytoczonych słowach sformułowania („niewielkie zdolności”, „mierne wykształcenie”) typowe dla
topiki konwencjonalnej skromności, której dopatrywać się można również w wyznaniu Stacjusza z cytowanego wcześniej exordium, jakkolwiek gatunkowo nic obu
dzieł nie łączy 21. Zauważmy też, że żaden z tych dwóch autorów nie podnosił
kwestii różnorodności tematycznej czy formalnej jako istotnej cechy własnej pracy.
Do nadania terminowi „sylwa” sensu genologicznego niewątpliwie przyczynił
się zbiór Stacjusza. W 5 księgach pomieścił on rozmaite odmiany utworów okolicznościowych (genetliakon, soterion, epitalamium, epicedium, konsolacja, propemptikon itp.), w których rozbudowany jest zwykle pierwiastek enkomiastyczny.
Jako pierwszy poświęcił Stacjusz dłuższe wiersze pochwalne zdarzeniom z życia
codziennego rodziny i przyjaciół nie mającym żadnego znaczenia ogólnego (wcześniej tematyka owa była domeną przede wszystkim epigramatu), dając tym samym
wzorce poezji sylwicznej (nazwanej później okolicznościową, a ostatnio – jak
słyszymy – okazjonalną) 22. Dzieło Stacjusza odkrył Gianfrancesco Poggio Bracciolini w 1417 roku w Sankt Gallen (w średniowieczu znano i podziwiano jedynie
O starożytnej semantyce określenia i o kwestii improwizatorskiego charakteru poematów Stacjusza
pisali J. S t y k a (Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku. Kraków 2008, s. 77–81)
i S. Ś n i e ż e w s k i (Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza. Kraków
2010, s. 23–28).
20
	A. F r y c z M o d r z e w s k i, Sylwy. Przeł. L. J o a c h i m o w i c z. Wstęp Ł. K u r d yb a c h a. Red. nauk. przekładu, komentarz K. G ó r s k i. Warszawa 1959, s. 41–42.
21
	M. K o r o l k o w pracy Andrzej Frycz Modrzewski. Humanista, pisarz (Warszawa 1978)
uważał, że Kwintylianowy zakres pojęcia („pierwszy, improwizowany szkic pisemny mowy”, s. 152)
doprowadził do wykształcenia się formy piśmienniczej, którą upowszechniono i wzbogacono po
wynalezieniu druku. Sylwy retoryczne („nazywane inaczej miscellanea, lucubratio, encheiridion
itp.”, s. 152) jako materiały pomocnicze dla mówców miały, zdaniem badacza, przyczynić się do
powstania gatunku eseju, za którego przykład Korolko uznał dzieło Modrzewskiego. Kwestia eseistyczności tych utworów z pewnością jednak wymaga jeszcze gruntownego namysłu.
22
	Zob. S z e l e s t, op. cit., s. 111–112.
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Stacjuszową Tebaidę) 23. Niezwykła popularność Sylw nastąpiła nie od razu po ich
odkryciu (do zapoznania się z nimi zniechęcała trudność tekstu i stopień zepsucia
manuskryptu), lecz dopiero po ogłoszeniu drukiem w 1472 roku. Publikacja wzbudziła olbrzymie zainteresowanie wśród humanistycznej republiki uczonych, którzy
skwapliwie przystąpili do komentowania (erudycyjne uwagi na temat zbioru poczynili Domizio Calderini, Angelo Poliziano; zwłaszcza sława tego drugiego jako
wybitnego znawcy kultury starożytnej przysłużyła się recepcji Sylw Stacjusza
w czasach renesansu i baroku) oraz do naśladowania utworów zawartych w tomie 24.
Wedle Scaligera – Stacjusz jako autor Sylw stał na tym samym poziomie co Wergiliusz 25, a przyrównanie takie potraktować należy jako najwyższy komplement
w epoce, kiedy Eneida uznawana była za arcydzieło, granicę talentu literackiego
nie do przekroczenia. Silvarum libri pozostawili np. Angelo Poliziano, George
Buchanan, Nikolaus von Reusner, Martin Opitz czy Hugo Grotius, by wymienić
tylko niektórych 26. Są to pisarze absorbujący dziś uwagę głównie badaczy twórczości nowołacińskiej, niemniej w swoich czasach – gdy łacina pozostawała wciąż
znaczącym medium poetyckim – należeli do autorów chętnie czytywanych, postrzeganych nawet jako wybitni.
Europejska popularność poezji sylwicznej nie przeszła bez echa także w Polsce.
W roku 1514 Jan Dantyszek napisał wiersz Sylvula de victoria inclyti Sigismundi,
regis Poloniae, contra Moschos, opiewający zwycięstwo polskiego oręża pod Orszą.
Gatunkowo jest to epinikion – pojawiające się w tytule słowo „sylvula” oznacza
‛małą sylwę’, więc nieduży utwór okolicznościowy (liczący 108 wersów), ułożony
– jak autor podkreśla – w pośpiechu na wieść o tryumfie 27. Pod koniec następnej
dekady poeta ogłosił wiersz De nostrorum temporum calamitatibus Silva, będący
po części pobudką skierowaną do władców chrześcijańskich, z cesarzem i papieżem
na czele, wzywającą wobec upadku Budy i oblężenia Wiednia do nowej krucjaty
przeciw Turkom, a częściowo stanowiący też usprawiedliwienie ugodowej polityki
króla Zygmunta Starego wobec Porty Otomańskiej 28. Tekst ma cele publicystyczne
i świadczy o poszerzeniu zakresu tematycznego sylw o treści i argumentację typową dla poezji zaangażowanej politycznie (korzystał więc autor przede wszystkim
ze strategii charakterystycznej dla genus deliberativum). Wyraźny patronat Stacjusza daje się natomiast zauważyć w przypadku 3 ksiąg łacińskich Sylw Andrzeja
Trzecieskiego, publikowanych w latach 1568–1575. Zbiory te zawierają głównie
utwory adresowane do współczesnych mu władców, magnatów, przyjaciół, innych
pisarzy (w jednej z ksiąg zamieszczona jest np. ciekawa sylwa skierowana do Jana
Kochanowskiego) czy mecenasów, którym dedykował Trzecieski nieduże poematy o bardzo rozmaitym charakterze. Znaleźć tu można różnego rodzaju życzenia,
23
	Zob. E. R. C u r t i u s, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. B or o w s k i. Wyd. 2. Kraków 1997, s. 24. – M. B r o ż e k, Geneza formy i treści w „Sylwach” Stacjusza. „Meander” 1966, nr 11/12, s. 453.
24
	Zob. S. Z a b ł o c k i, Poetyka renesansowego epicedium. W: Od starożytności do neohellenizmu. Studia i szkice. Red. P. Urbański, T. Sapota. Katowice 2008, s. 165–166.
25
	Zob. ibidem, s. 168–169.
26
	Modę tę omawia v a n D a m (op. cit., s. 49–64), łącząc ją m.in. z popularnością utworów
i komentarzy Poliziana oraz wydzieleniem przez Scaligera sylw jako podrodzaju poetyckiego.
27
	Zob. Z. N o w a k, Jan Dantyszek. Portret renesansowego humanisty. Wrocław 1982, s. 234.
28
	Zob. S. S k i m i n a, Twórczość poetycka Jana Dantyszka. Kraków 1948, s. 54–56.
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gratulatoria, powitania, pożegnania, epitalamia, pobudki, trenodię, wiersze na
herby, zalecenia dzieł innych autorów, napomnienia oszczercy, ale również polemiki antyariańskie i utwory religijne (np. Hymn na święto Objawienia Pańskiego).
Jakkolwiek więc dominują u Trzecieskiego teksty o charakterze enkomiastycznym,
nie stronił też autor od publicystyki politycznej i wyznaniowej oraz wierszy religijnych. Potwierdza to otwartość sylw na tematykę wykraczającą poza tradycyjny
zakres panegiryków 29.
Jak wynika z obserwacji poczynionych w niniejszym artykule, sylwy szlacheckie i sylwy w rozumieniu genologicznym, obejmującym spowinowacone retoryczną genezą gatunki poetyckie, które nawiązywały w mniej lub bardziej wierny
sposób do zbioru Stacjusza, to zjawiska nietożsame. Poza nazwą niewiele je łączy.
Status twórczości sylwicznej był od czasów renesansu precyzowany przez nauczycieli poetyki i samych pisarzy – dla nich rzymski precedens okazał się z jakichś
powodów atrakcyjny oraz godny naśladowania. Lecz ten nurt twórczy nie korespondował ze swobodą i rozmaitością tematyczną notat prowadzonych przez
szlachtę, swobodą, która pozwalałaby na wypromowanie koncepcji uznającej
istnienie od czasów antycznych trwałej inklinacji w dążeniu do fragmentaryzmu,
eseistyczności czy budowy niezgodnej z zasadami retoryki (choć, oczywiście,
takie utwory powstawały od wieków i z zastanawiającym upodobaniem są pisywane obecnie). Zbyt pochopne kojarzenie odrębnych zjawisk należących do literatury dawnej i konstruowanie spójnej koncepcji wynikającej z uwzględnienia ich
cech swoistych, jakkolwiek prowadzić może do całkiem interesujących, a nawet
prawdziwych stwierdzeń na temat kultury XX-wiecznej i najnowszej, zdaje się
jednak zanadto fałszować naturę tych zjawisk.
Abstract
ROMAN KRZYWY
(University of Warsaw)

SILVAE AND SILVAS
– A LITERARY HISTORY GLOSS TO THE MISUNDERSTANDING
The author in his article proves that the presently immensely popular in Polish literary studies
category of the silva is defined as based on contaminating its two different scopes of meaning,
namely one rooted in literary genetics, referring to the tradition of popular from the Renaissance
Statius’ collection with occasional texts, and the other, utilitarian, connected with the practice of the
nobility’s running private home books with notes of various nature. Considering the statements by
writers, rhetoricians and poetry theoreticians, and collections of poetry with examples of silvas, the
author attempts to clear up that terminological mess.

Na temat treści zbiorów sylwicznych poety zob. J. K r ó k o w s k i, Andrzej Trzecieski.
Poeta-humanista i działacz reformacyjny. Warszawa 1954, s. 91–102, 112–117.
29
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significatio saepe erit maior quam oratio, saepe hilaritas, saepe vitae
naturarumque imitatio [niech znaczenie, wesołość, naśladowanie życia
i obyczajów będzie częściej ważniejsze niż słowa]. [Cyceron, Orat. 50. 139]
nec mutatur vocabulis vis rerum [słowa nie zmieniają istoty rzeczy].
[Kwintylian, Inst. orat. IX. 1. 7]

Jeśli uznajemy sztukę retoryki za podstawową, a jednocześnie najogólniejszą
teorię dyskursu, to jej poszczególne i tradycyjne już działy, tzw. partes artis, od
inwencyjnego aż po pronuncjacyjny, będziemy mogli powiązać z określonymi
zagadnieniami filologiczno-filozoficznymi, które sprawiają, że jest ona zawsze
czymś więcej niż tylko umiejętnością tworzenia rozmaitego typu wypowiedzi,
ograniczoną do ściśle zamkniętego zbioru reguł 1. Z tego powodu problematyka
leksykalno-stylistyczna (elocutio) nie wyczerpuje się w wyliczeniu i krótkiej charakterystyce najważniejszych ornamentów językowych mowy, ale odwołuje się do
w pełni rozwiniętej, chociaż rzadko kiedy wyartykułowanej expressis verbis, refleksji nad sposobami funkcjonowania języka, traktowanego, przynajmniej teoretycznie, jako poręczne narzędzie opisu danej rzeczywistości 2. Richard Waswo
słusznie bowiem zwraca uwagę, że humaniści byli przede wszystkim filologami,
a ich refleksje semiotyczne koncentrowały się wokół badania form językowych
i ich możliwych znaczeń 3. Analiza zmian pojawiających się w języku w postaci
Podstawą tego artykułu był odczyt przedstawiony na posiedzeniu 21 kwietnia 2010 działającego przy Katedrze Literatury Staropolskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Ośrodka Badań nad Renesansem (przekształconego w październiku 2012 w Pracownię Literatury Renesansu).
*

Zob. M. C a h n, The Rhetoric of Rhetoric. Six Tropes of Disciplinary Self-Constitution.
W zb.: The Recovery of Rhetoric. Persuasive Discourse and Disciplinarity in the Human Sciences.
Ed. R. H. R o b e r t s, J. M. M. G o o d. Charlottesville 1993, s. 61–64.
2
Wiele informacji na temat roli elocutio we wczesnonowożytnej retoryce, związków elokucji
z humanistyczną myślą pedagogiczną i filozofią moralną można znaleźć w studium B. V i c k e r s a
Rhetorical and anti-rhetorical tropes: on writing the history of „elocutio” („Comparative Criticism”
t. 3 á1981ñ). Zob. także L. D. G r e e n, „Grammatica movet”. Renaissance Grammar Books and
„elocutio”. W zb.: Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett. Ed. P. L. O e s t e r r e i c h, Th. O. S l o a n e. Leiden–Boston–Köln 1999.
3
R. W a s w o, Theories of language. W zb.: The Cambridge History of Literary Criticism.
T. 3: Renaissance. Ed. G. P. N o r t o n. Cambridge 1999, s. 26–27.
1
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wszelkich istotnych przesunięć semantycznych pozwalała na śledzenie transformacji zachodzących w obrębie tradycyjnych instytucji kultury Zachodu (na poziomie systemu prawnego, porządku państwowego, Kościoła). Zajmujący się filologią
humaniści wspierali tym samym proces tworzenia się nowożytnego historycyzmu,
w którym tradycyjne wyliczenie res gestae, a więc dokonanych czynów, zaczęło
ustępować miejsca próbie opisu związków przyczynowo-skutkowych między
poszczególnymi zdarzeniami z odległej niekiedy przeszłości.
Rozważania semiotyczne wywoływały również określone problemy wynikające z szeroko zakrojonego programu restytucji wzorców stylistycznych, odnalezionych w tekstach antycznych autorów i uznanych za doskonałe pod względem
realizacji przepisów poetyki czy też retoryki. Wzorce te, oparte na łatwo rozpoznawalnym wówczas idiomie stylistycznym – Horacego w poezji oraz Cycerona
(a na przełomie XVI i XVII wieku, za sprawą Justusa Lipsjusza, również Seneki
i Tacyta) w prozie – stawały się fundamentem imitacyjno-emulacyjnego modelu
twórczości literackiej 4. Starannie analizując znaczenie danego słowa lub wyrażenia
w perspektywie gramatyki (norma językowa), retoryki (reguły elokucji), a także
logiki (kryteria referencjalności), humaniści (przykładowo Lorenzo Valla jako
autor traktatu Elegantiae Latinae linguae) odkryli na nowo fakt historyczności
języka, który w żadnym wypadku nie stanowi statycznej i monolitycznej całości,
ale dynamicznie się zmienia wraz z kolejnymi pokoleniami użytkowników.
Rekonstruując typologię figur i tropów zaproponowaną przez niemieckiego
humanistę, Petera Schadego (1493 – 19 IV 1524) 5, w niewielkim traktacie Tabulae
de schematibus et tropis [...], wydanym po raz pierwszy we Frankfurcie nad Menem
Zob. M. R. M a y e n o w a, B. O t w i n o w s k a, J. P u z y n i n a, Wypowiedzi o języku
i stylu w okresie staropolskim (do poł. XVIII w.). Wrocław 1963. – B. O t w i n o w s k a, Modele
i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku. (Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa
z 1619). Wrocław 1967. – Z. R y n d u c h, Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku. Gdańsk
1967. – J. B u d z y ń s k i, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku. Wrocław
1985. – E. B u s z e w i c z, Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – gatunek – styl. Rzecz o poezji
Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006.
5
Peter Schade, urodzony w miejscowości Proteg (obecnie Bruttig), położonej nad Mozelą,
przez całe życie posługiwał się dwoma określeniami toponimicznymi: Petrus Protegensis oraz –
częściej używanym – Petrus Mosellanus. Był uczniem Johannesa Caesariusa, pod którego okiem
studiował w Kolonii grekę (1512–1514). Wykładał literaturę grecką we Freibergu, a od 1515 r. jako
następca angielskiego humanisty Richarda Crocke’a (Richardus Crocus), także na Uniwersytecie
w Lipsku, gdzie dwukrotnie sprawował funkcję rektora (w semestrze letnim 1520 i w semestrze zimowym 1523). Pod koniec czerwca 1519 wygłosił w pałacu Pleissenburg, w obecności księcia saskiego Jerzego Brodatego z dynastii Wettinów, mowę De ratione disputandi praesertim in re theologica (wyd. 1: Augsburg 1519), która stanowiła wprowadzenie do dyskusji teologicznej między legatem papieskim Johannem Mayerem von Eckiem a zwolennikami reformy doktryny chrześcijańskiej,
Marcinem Lutrem, Filipem Melanchtonem oraz Andreasem Bodensteinem (Karlstadtem). Mosellanus jest autorem 2 (nie licząc Tabulae) podręczników dla studentów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem humanistów: Paedologia in puerorum usum conscripta (Lipsk 1518; 7 wydań w Polsce: Kraków 1521, 1522, 1527, 1534, 1538 i 2 edycje niedatowane) oraz De primis apud rhetorem
exercitationibus praeceptiones (wydania niedatowane: Antwerpia, Kolonia; Lipsk 1523, Kraków
1530). Opracował ponadto komentarze (annotationes) do traktatu Institutio oratoria Kwintyliana
(Bazylea 1527) oraz do dzieła Noctes Atticae Aulusa Gelliusza, a także tłumaczył na język łaciński
Izokratesa (Oratio de bello fugiendo et pace conservanda), Lukiana z Samosat, św. Bazylego Wielkiego, św. Jana Chryzostoma oraz mowy św. Grzegorza z Nazjanzu (m.in. kazanie o Bożym Narodzeniu, o teologii). Zob. P e t r u s M o s e l l a n u s, Paedologia. Hrsg. H. M i c h e l. Berlin 1986.
4
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w 1516 roku 6 (do 1590 roku dzieło opublikowano aż 86 razy), postaram się wskazać najważniejsze założenia logiczno-semantyczne, które w dużej mierze określiły sposób rozumienia struktury i funkcji podstawowych środków elokucji 7.
Cechą charakterystyczną interesującej nas rozprawy jest zwięzłość i lapidarność
wykładu reguł wysłowienia, którą sygnalizuje już tytułowy termin „tabula”, odsyłający do m.in. takich znaczeń, jak ‛wykaz’ czy ‛spis’. Skrótowość prezentacji
możliwego podziału figur retorycznych wiąże się ze zredukowaniem do niezbędnego minimum wszelkich dodatkowych komentarzy, a także z poprzestaniem na
wyliczeniu definicji rozmaitych sposobów mówienia (modi loquendi), które ilustruje się podaniem zaledwie kilku przykładów z literatury antycznej, głównie
z pism Liwiusza, Cycerona, poezji Horacego, Wergiliusza, Owidiusza i komedii
Terencjusza. Traktat Mosellanusa przybiera więc postać streszczenia (epitome)
znacznie bardziej rozbudowanej i wewnętrznie skomplikowanej teorii, którą w celach dydaktycznych prezentuje się w jak najprostszej i najkrótszej formie. Zakończenie 8 tej niewielkiej rozprawy pozwala na uznanie jej za list skierowany do
czytelnika, być może studenta gramatyki czy retoryki, pragnącego nauczyć się
reguł elokucji lub usystematyzować swą wiedzę na ich temat. Wszystko to sprawia,
że dziełko humanisty znad Mozeli można potraktować jako wzorcowy przykład
książki „miejsc wspólnych”, zawierającej nie tylko definicje wybranych ornamentów językowych mowy, ale także ich egzemplifikacje, zaczerpnięte z dzieł uznanych
twórców i pełniące funkcję gotowych w każdej chwili do użycia sentencji w postaci celnych sformułowań czy trafnych powiedzeń 9. Warto wreszcie dodać, że
analizowana rozprawa nie ukazywała się zazwyczaj jako samodzielny druk, ale
towarzyszyły jej dwa całkiem odrębne teksty, przedstawiające – w jeszcze większym
zarysie – teorię retoryczną Filipa Melanchtona, omówioną w Institutiones rhetoricae (Hagenau 1521), oraz Erazma z Rotterdamu, wyłożoną w dziele zatytułowanym De duplici copia verborum ac rerum (Paryż 1512). Oba streszczenia wspoMowę Schadego z 1519 r. analizuje szczegółowo E. R u m m e l (The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany. Oxford – New York 2000, s. 122–128).
6
Traktat ukazał się również w Krakowie w drukarni Macieja Szarffenberga w r. 1547 i w 1550
u Hieronima Szarffenberga. Wszystkie cytaty podaję za następującą edycją dzieła Mosellanusa,
z zachowaniem paginacji starodruku: Tabulae de schematibus Petri Mosellani, a pluribus mendis
quam diligentissime repurgatae, adiectis insuper his, quae in quibusdam editionibus incuria praetermissa sunt, Cracoviae: apud Matthiam Scharffenbergum [MD]XLVII (egzemplarz przechowywany
w Bibl. Jagiellońskiej, Cim. 180).
7
Zob. P. M o s e l l a n u s, Ćwiczenia wstępne w szkole retorycznej. Przeł. H. M a t y j a. W zb.:
Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp,
wybór, oprac. M. C y t o w s k a, T. M i c h a ł o w s k a. Warszawa 1999. – B. B. A w i a n o w i c z,
Petrus Mosellanus i jego „De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones”. „Terminus”
2003, z. 1. – P. M a c k, A History of Renaissance Rhetoric: 1380–1620. Oxford – New York 2011,
s. 214–215. – L. D. G r e e n, J. J. M u r p h y, Renaissance Rhetoric Short Title Catalogue: 1460–
1700. Wyd. 2, przejrz. i rozszerz. London 2006, s. 390–392.
8
Zob. B 8: „Habes, lector optime, σχημάτων hoc est eorum, quae paululum a communi et
primum se offerente ratione recedunt, descriptionem quam tu, si in cubiculum suspenderis frequenterque ante eam inambulans pro inani pictura inspectes, dispeream, si non hoc genus sermonis
delicias et quasi condimenta in autoribus tuo Marte observaveris et orationem his velut luminibus
distinctam venustiorem feceris. Vale! Lipsiae, Nono Calendas Iulii, anno MDXVI”.
9
Zob. A. M o s s, Książki „miejsc wspólnych” w szkole. Przeł. M a r t a S k w a r a. W zb.:
Retoryka. Red. Marek Skwara. Gdańsk 2008, s. 167–168.
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mnianych podręczników wymowy zostały przygotowane przez ucznia Melanchtona, Georga Majora z Norymbergi (1502–1574).
W liście dedykacyjnym skierowanym do „łaskawego czytelnika”, pełniącym
funkcję przedmowy, Petrus Mosellanus posługuje się dwoma porównaniami, które mają przybliżyć znaczenie tropów i figur w procesie tworzenia wypowiedzi:
Omnes Latini sermonis delicias in figuris et tropis potissimum sitas esse, nemo est vel
mediocriter eruditorum, qui nesciat, studiose lector. Et enim, ut pictura non simplex, sed quae
variis distinguitur coloribus, spectantium oculos maxime pascit et pratum omnigenis variegatum floribus inambulantibus arridet, ita oratio non undique sui similis, verum suis interspersa
figuris, suis variata tropis, auditorum aures capit mereturque applausum adeo, ut praeter
Graecos, qui huic negotio volumina dederunt et Cicero et Quintilianus, in dicendi artis principes, hac de virtute diligentissime perscribere dignum putarint [Nie ma nikogo, łaskawy czytelniku, nawet wśród ludzi mało wykształconych, kto nie wiedziałby, że wszystkie ozdoby języka
łacińskiego znajdują się przede wszystkim w tropach i figurach. Albowiem jak obraz, który
został namalowany nie jednym, lecz różnymi kolorami, syci najbardziej oczy widzów, a łąka
urozmaicona wszelkiego rodzaju kwiatami podoba się osobom spacerującym, tak mowa nie
podobna do siebie pod każdym względem, ale usiana swymi figurami, zróżnicowana swymi
tropami, przyciąga uszy słuchaczy i tak bardzo zasługuje na ogólne uznanie, że chociaż Grecy
poświęcili ácałeñ tomy tej sprawie, także Cyceron i Kwintylian, najznakomitsi w sztuce przemawiania, uznali, że trzeba tę umiejętność najdokładniej opisać]. [A v]

Tradycyjna topika exordium, dająca się zamknąć we frazie: „nic nowego nie
mówię (gdyż piszę o rzeczach powszechnie znanych)”, łączy się tutaj z nakreśleniem rozbudowanej analogii, której funkcja sprowadza się do eksplikacji powodów
korzystania z coraz bardziej skomplikowanych środków wysłowienia, „ozdób
i jakby przypraw języka” („deliciae sermonis et quasi condimenta”), jak metaforycznie nazywa je Mosellanus w zakończeniu swego podręcznika wymowy. Myśl
o tym, że zróżnicowanie szaty słownej wypowiedzi (postulat językowej varietas)
przyciąga uwagę słuchacza (ewentualnie czytelnika), zostaje zilustrowana aż na
dwa sposoby, przy czym pierwszy (łąka porośnięta rozmaitymi gatunkami kwiatów)
łączy się z porządkiem naturalnym, drugi zaś z porządkiem sztucznym (obraz
namalowany przy wykorzystaniu różnych barw). Wszelka ornamentalizacja mowy
przez sięgnięcie do bogatego repertuaru środków leksykalno-stylistycznych uchodzi za odstąpienie od naturalnego toku wypowiedzi, cechującego się dbałością o jej
jasność i zrozumiałość. Figura retoryczna jest wobec tego postrzegana jako świadoma rezygnacja ze „zwykłego” i utrwalonego sposobu mówienia (consuetudo
loquendi) na rzecz jego większego skomplikowania, przejawiającego się we wprowadzeniu dodatkowej organizacji w przypadku poszczególnych słów lub wewnątrz
jakiegoś mniej lub bardziej rozbudowanego okresu retorycznego. Przynależy zatem
do ordo artificialis, a więc porządku sztucznego w tworzeniu dyskursu, ale kunsztownego. Mosellanus usiłuje podkreślić, że tego typu strategia konstruowania
wypowiedzi to nie tylko zwykły popis zdolności oratorskich, ale że służy ona takim
konkretnym celom, jak zatrzymanie uwagi odbiorcy na poruszanym problemie czy
sprawienie słuchaczowi przyjemności estetycznej, płynącej z obcowania z mową
przyozdobioną (oratio ornata). Figuratywność nie jest bowiem demonstracją –
iluzorycznej zresztą – potęgi retoryki w kreowaniu coraz to nowszych i bardziej
wymyślnych form językowych, lecz imituje naturę w jej niewyczerpanej wielobarwności i różnorodności. Dzięki temu sztuka nie wyprzedza rzeczywistości ani
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nie sytuuje się w opozycji do niej, ale wiernie ją naśladuje, dokładnie odzwierciedla i przedstawia z zachowaniem zasady prawdopodobieństwa.
Następnie autor odsłania przed nami plan rozprawy, zapoznając nas z motywami, jakie skłoniły go do podjęcia pracy, a także prezentując ogólną strukturę
wykładu zasad elokucji:
Quamobrem cum tot figurarum, tot troporum non minus sit necessaria cognitio, quam
memoria difficilis et ipsum me operae pretium facturum existimavi, si quae ad hanc rem pertinere videbuntur universa ex probatissimis scriptoribus, tum Graecis, tum Latinis, in brevem
hanc tabellam congessero certaque descriptione arctaro. Quam si in locum, in quo frequenter
versaris, suffigas, futurum, ut quum numquam non oculis obversetur, in memoriae thesaurum
citra molestiam reponatur. Qua in re candido suffragatur calculo Erasmus Roterdamus noster,
omnium quos sol hic vidit, ut doctissimus ita et eloquentissimus, idem quod nobis consultum
videtur, faciendum praecipiens [Skoro poznanie tak wielu figur i tak wielu tropów jest równie
konieczne jak trudne dla pamięci, to uznałem, że i ja sam zrobię coś wartościowego, jeśli
wszystko to, co wydaje się w całości odnosić do tej rzeczy, zbiorę od najdoskonalszych pisarzy,
zarówno greckich, jak i łacińskich, w tym zwięzłym wykazie i zamknę w krótkim opisie. Jeśli
umieścisz go na stałe w miejscu, w którym często przebywasz, to skoro będzie on wciąż przed
átwymiñ oczami, bez trudu zostanie złożony w skarbcu pamięci. Popiera nas w tym nasz Erazm
z Rotterdamu, najbardziej uczony i najwymowniejszy spośród wszystkich, których widziało to
słońce, a nakazujący czynić to samo, co wydaje się nam rozsądne]. [A v – A 2]

Humanista wyjaśnia porządek dziełka – zgromadzi liczne figury retoryczne
w krótkim wykazie, a każda z nich zostanie wyjaśniona za pomocą zwięzłej definicji, następnie zaś opatrzona ilustracją w postaci odpowiedniego cytatu z dzieł
starożytnych autorów. Lakoniczność wywodu Mosellanusa ma pomóc w pamięciowym opanowaniu reguł wysłowienia, gdyż krótkie frazy można z większą łatwością umieścić w „skarbcu pamięci” („thesaurus memoriae”), by jeszcze raz
przywołać to znane określenie św. Augustyna (Conf. X. 8. 14), którym posługuje
się także twórca interesującego nas tekstu. Podziękowanie wyrażone pod adresem
Erazma z Rotterdamu za pomoc w opracowaniu Tabulae wymaga przynajmniej
kilku słów komentarza 10.
W Adagiach 11 humanisty z Czerwonej Grobli fraza „album calculum addere”
10
Mosellanus utrzymywał w latach 1517–1522 kontakt listowny z Rotterdamczykiem. W mowie wygłoszonej z okazji dysputy lipskiej uczynił Erazma wzorem humanistycznego polemisty, a jego
dyskusję z francuskim teologiem Jakubem Lefèvre’em d’Étaples’em na temat egzegezy fragmentu
Listu św. Pawła do Hebrajczyków (2, 7) uważał za modelową. Erazm zaś wysoko cenił znajomość
greki przez Mosellanusa. Przyszedł z pomocą młodemu wykładowcy humaniorów, gdy ten, tuż po
ogłoszeniu Oratio de variarum linguarum cognitione paranda, w której sformułował tezę, że podstawą teologii powinno być studium trzech języków starożytnych, został zaatakowany przez teologów
związanych z Uniwersytetem w Lowanium z Jakubem Latomusem na czele (dialog De trium linguarum et studii theologici ratione. Antwerpia 1519). Zob. E. R u m m e l, Argumentis, non contumeliis. The Humanistic Model for Religious Debate and Erasmus’ Apologetic Letters. W zb.: Self-Presentation and Social Identification. The Rhetoric and Pragmatics of Letter Writing in Early
Modern Times. Ed. T. v a n H o u d t [i in.]. Leuven 2002. – R. J. S c h o e c k, Erasmus of Europe.
The Prince of Humanists, 1501–1536. Edinburgh 1993, s. 273–275.
11
D e s i d e r i u s E r a s m u s R o t e r o d a m u s, Opera omnia, recognita et adnotatione
critica instructa notisque illustrata. T. 1. Amsterdam 1993, s. 453: „Λευκὴν ψῆφον προσθεῖναι, id
est album calculum addere, pro approbare, subinde legimus apud doctos. Inde sumptum, quod antiquitus missis in urnam calculis ita ferebantur a iudicibus sententiae, ut albis absolverent, nigris
damnarent”. Określenie „biały kamyk” pojawia się również w Apokalipsie św. Jana (2, 17): „[...] /
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zostaje wyjaśniona za pomocą opisu głosowania (wraz z odwołaniem do fragmentu Metamorfoz Owidiusza, XV. 41–46), w którym wrzucenie przez sędziego białego kamyka do urny jest tożsame z wyrażeniem zgody na przyjęcie zgłoszonego
pod obrady wniosku lub z opowiedzeniem się za uniewinnieniem oskarżonego
(w przeciwnym razie należało posłużyć się czarnym kamykiem). Gest wzięcia do
ręki białego kamyka zastępował w tym przypadku deklarację „uwalniam cię”
(„absolvo te”), gdyż w swoim ogólnym znaczeniu był z nią identyczny. Pozwalał
zatem na rezygnację z jej wygłoszenia. Jak odnieść tę metaforykę do omawianego
początku traktatu humanisty znad Mozeli? Erazm, odgrywający podwójną rolę
mistrza i sędziego, wręczając w świecie tekstu biały kamyk młodemu wykładowcy sztuk „trywialnych”, jeśli nie uwalniał Mosellanusa od jego potencjalnych
krytyków (a nawet rozgrzeszał go przed nimi), to z całą pewnością bronił go przed
ich możliwym atakiem. Ten zabieg retoryczny wolno uznać za wyjątkowo obrazową odmianę prolepsis, a więc uprzedzenia nie wypowiedzianych jeszcze zarzutów przyszłych czytelników dziełka. Autor liczy się z ich zdaniem, nawet tym
najbardziej krytycznym, i dlatego odpowiada na wszelkie wątpliwości, zanim się
one zdążą pojawić. Symbol białego kamyka łączy się zatem w utworze Schadego
z podziękowaniem za zachętę i pomoc Erazma w pracy nad wykazem środków
wysłowienia, jak również za udzielenie aprobaty dla całego przedsięwzięcia Mosellanusa. Wskazuje także na odwołanie się do Rotterdamczyka, który jako autor
podręcznika sztuki amplifikacji, a także wysłowienia – De duplici copia verborum
ac rerum, uchodził za autorytet w dziedzinie badań nad retoryczną elokucją.
Wszelkie uwagi nad rozumieniem figuratywności we wczesnonowożytnej
Europie trzeba rozpocząć od przypomnienia przekonania, jakie zgodnie podzielali
niemal wszyscy przedstawiciele kultury literackiej tego okresu, a więc zarówno
poeci, jak i nauczyciele zajmujący się wykładaniem bonae litterae. Teoria znaczenia, którą przyjmowali humaniści, opierała się na wierze w istnienie naturalnego
związku, milcząco akceptowanego kontraktu (by posłużyć się trafnym wyrażeniem
George’a Steinera 12) czy ścisłej korespondencji między dwiema, całkowicie różnymi pod względem statusu ontologicznego i w żaden sposób nieredukowalnymi
do siebie, sferami rzeczywistości – tym, co językowe (verba), i tym, co pozajęzykowe (res). Owa analogiczność wspomnianych porządków gwarantowała jednoznaczność przypisania znaczenia w przypadku relacji słowo–przedmiot (reprezentacyjna teoria znaczenia), a ponadto zakładała akceptację korespondencyjnej definicji prawdy, głoszącej zgodność (adaequatio) zwerbalizowanego przekonania
z rzeczą. Akt nominacji, a więc nadania nazwy, nie tylko wyodrębniał dany obiekt
z określonego zbioru, ale też wiązał tak silnie słowo z przedmiotem, że uzyskiwaZwycięzcy dam manny ukrytej / i dam mu biały kamyk, / a na kamyku wypisane imię nowe, / którego nikt nie zna oprócz tego, kto ájeñ otrzymuje”. Egzegeci Księgi Objawienia traktują „biały kamyk”
jako symbol przynależności do Królestwa Bożego (manna to pokarm podawany podczas uczty niebiańskiej, a kolor biały oznacza zwycięstwo lub radość). Wiąże się on z koniecznością głębokiej
przemiany wewnętrznej, której zewnętrznym przejawem pozostaje przyjęcie nowego imienia.
12
G. S t e i n e r, Zerwany kontrakt. Przeł. O. K u b i ń s k a. Warszawa 1994. W przekonaniu
Steinera przyjęcie niepisanego kontraktu między res a verba, opartego na wzajemnym zaufaniu
wszystkich uczestników ówczesnego dyskursu, przez wiele stuleci funkcjonującego w obrębie kultury zrodzonej w basenie Morza Śródziemnego, prowadziło w dalszej perspektywie do wykształcenia się specyficznej postaci logocentryzmu.
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ło ono realność samej res, do której się odnosiło, a przez to przywoływało jej
rzeczywistą obecność (jedna z przesłanek idei uobecnienia poprzez tekst 13). Słowa,
w przekonaniu humanistów, znajdują się niezwykle blisko rzeczy. Co więcej, posiadają one znaczenie, a więc automatycznie odsyłają do rzeczy ukrywających się
za nimi. Terence Hawkes w rozprawie poświęconej rozważaniom nad metaforą
podkreśla, że język dosłowny (literalny) traktuje się – przynajmniej teoretycznie
– jako czysto denotacyjny, a więc deskryptywny i niemal całkowicie przeźroczysty,
tzn. taki, który nie zatrzymuje na sobie większej uwagi potencjalnych uczestników
sytuacji komunikacyjnej 14. Zupełnie inaczej przedstawia się charakterystyka języka figuratywnego, którego najważniejszą cechą pozostaje wprowadzenie mniej lub
bardziej wyraźnej różnicy między dwiema warstwami znaczeń, dosłownością
i niedosłownością. Figuratywność to otwarta na przekształcenia semantyczne
domena konotacji. Trzeba zatem wyjść poza sens literalny danej wypowiedzi, aby
dotrzeć do znaczeń ukrytych na głębszych poziomach dyskursu niż tylko powierzchniowy. Figuratywność wypływa z niezwykle żywotnego przekonania o istnieniu
nadwyżki sensu w przypadku poszczególnych słów. Znaczenie pojedynczego
wyrazu, a tym bardziej złożonych konstrukcji językowych, nie wyczerpuje się we
wskazaniu desygnatu, ale zawiera także określony potencjał semantyczny, warunkujący możliwe przekształcenia w obrębie signifiant. Aby poszerzyć perspektywę
tego obrazu poglądów humanistów na teorię znaczenia, który jest jedynie szkicowy i niepełny, trzeba przywołać znany fragment z Prób Michela Montaigne’a
z rozdziału 51, opatrzonego charakterystycznym tytułem De la vanité des paroles
(O znikomości słów):
Gdy słyszycie o metonimii, metaforze, alegorii i innych tym podobnych nazwach gramatycznych, czy nie wydaje się wam, że oznaczają one jakąś formę rzadkiego i wyjątkowego
wysłowienia? Są one formami językowymi, którymi w swym paplaniu posługuje się wasza
pokojówka 15.

Dzięki wskazaniu na niemożność ustalenia obiektywnego i uniwersalnego
kryterium korespondencji między sferą res a verba, Montaigne stawia pod znakiem
zapytania możliwość przeprowadzenia jakiegokolwiek sensownego podziału między
poziomem literalnym a figuratywnym, a tym samym wspiera proces deontologizacji znaczenia. Podkreślając fakt występowania tropów i figur, rozlicznych form
językowych („les formes de langage” 16), nawet w najzwyklejszej mowie potocznej,
antycypował taki sposób myślenia o ukrytych mechanizmach tworzenia wypowiedzi, wedle którego język jest ze swej natury figuratywny. Podobne spostrzeżenie
odnajdziemy u Cycerona i Kwintyliana, wspominających o chłopach, którzy posługują się na co dzień metaforami i mówią przykładowo o „radosnych zasiewach”
(De orat. III. 156) czy o „klejnotach winnej latorośli” (Inst. orat. VIII. 6). Nic więc
Zob. J. D o m a ń s k i, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce.
Warszawa 1992.
14
T. H a w k e s, Metaphor. London 1972, s. 1–3. Zob. także D. P u n t e r, Metaphor. London – New York 2007, szczególnie rozdz. The Classical Problem: Figurative Language.
15
M. M o n t a i g n e, Essais. Ed. M. R a t. T. 1. Paris 1958, s. 340. Zob. D. B. H e i t s c h,
Practising Reform in Montaigne’s „Essais”. Leiden – Boston 2000, rozdz. Teaching Judgment – Setting Example against Metaphor. – B. C u m m i n g s, The Literary Culture of the Renaissance.
Grammar and Grace. Oxford – New York 2007, s. 26–30.
16
M o n t a i g n e, op. cit., s. 340.
13
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dziwnego, że usiłując wypracować podstawy spójnej teorii figur retorycznych, obaj
antyczni prawodawcy wymowy musieli wykluczyć tę intuicję ze sfery swych teoretycznych rozważań. Mogła ona bowiem zakwestionować status retoryki jako
autonomicznej sztuki, skoro wcale nie trzeba uczyć się jej reguł, aby mówić metaforami. Ukrywające się między słowami Montaigne’a przeświadczenie, że każde
wyrażenie podszyte jest figurą retoryczną, rozwiewało iluzję istnienia neutralnego
języka opisu rzeczywistości, w którym miała się ona rzekomo odbijać jak w zwierciadle, prezentując się dokładnie taką, jaką jest w istocie. Język utracił swe transparentne znaczenie i okazało się nagle, iż zniekształca ów obraz, a nawet całkowicie
go zamazuje. Lecz na doniosły problem lingwistyczny, jaki zasygnalizował Montaigne, można spojrzeć jeszcze inaczej, widząc w nim osunięcie się w drugą skrajność,
którą na użytek niniejszych rozważań nazwę pantropizmem. Praktyka językowa
poucza, że znaczenia literalne i figuratywne tworzonych przez nas wypowiedzi nie
dają się ująć za pomocą alternatywy wykluczającej jeden ze swych członów. Sens
konkretnej frazy nie jest albo dosłowny, albo przenośny, ale oba wpisane są w nią
jako równoprawne możliwości semantyczne, oczekujące na rozwinięcie przez słuchacza. Interpretacja przybiera tutaj postać sztuki przekładu jednego poziomu
znaczeń na drugi w obrębie tego samego języka. A mówiąc zwięźle i nieco inaczej
– żadna figura nie istnieje w całkowitym oderwaniu od litery, najpiękniejsza zaś
metafora i najbardziej wyrafinowana oraz subtelna ironia utkane są ze słów.
Przywołany wcześniej Waswo określa te wszystkie przemiany w rozumieniu
znaku językowego i znaczenia 17, jakie nastąpiły w ciągu stosunkowo krótkiego
okresu, zwanego wczesną nowożytnością, mianem „renesansowego zwrotu semantycznego” („Renaissance semantic shift”) 18. Polegały one na przejściu od semantyki referencyjnej, uważanej za niemal oczywistą przez znaczną większość twórców
średniowiecza, do semantyki „relacyjnej” lub „konstytutywnej”, wskazującej na
uwikłanie języka w kontekst i zawsze skonkretyzowane użycie. Pojawia się tutaj
rozdźwięk między sferą teoretycznych koncepcji na temat istoty i sposobów funkcjonowania języka a konkretną praktyką lingwistyczną:
Gdy mówi się o języku, to jest on świadomie postrzegany jako szata preegzystujących
znaczeń, ale gdy używa się go do rozważań nad jego różnymi funkcjami – by zalecać określony styl, wychwalać język wernakularny, uczyć figur wysłowienia, propagować metodę wyjaśniania Pisma Świętego czy tworzyć literaturę – to jest on często traktowany domyślnie jako
element konstytuujący znaczenie 19.
17
Zob. krytyczne omówienie poglądów R. W a s w a na teorię znaczenia w renesansie –
N. H u d s o n, Locke and the Tradition of Nominalism. W zb.: Nominalism and Literary Discourse:
New Perspectives. Ed. H. K e i p e r, Ch. B o d e, R. J. U t z. Amsterdam–Atlanta 1997, s. 286–287.
18
Zob. R. W a s w o, Language and Meaning in the Renaissance. Princeton 1987, s. 79. Zob.
także: M. E l s k y, Authorizing Words. Speech, Writing, and Print in the English Renaissance.
Ithaca, NY, 1989. – J. H. A n d e r s o n, Words that Matter. Linguistic Perception in Renaissance
English. Stanford 1996. – Renaissance Figures of Speech. Ed. S. A d a m s o n, G. A l e x a n d e r,
K. E t t e n h u b e r. Cambridge – New York 2007. Polemikę W a s w a z J. M o n f a s a n i m, która
miała miejsce na łamach „Journal of the History of Ideas” w r. 1989 w związku z koncepcjami semiotycznymi Valli, przedstawia I. M a c l e a n (Interpretation and Meaning in the Renaissance. The
Case of Law. Cambridge – New York 1992, s. 3–11). Zob. także H. S z a b e l s k a, Filozofia moralna w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świetle debat humanistów i scholastyków. „Terminus”
2010, z. 2, s. 106–107.
19
W a s w o, Language and Meaning in the Renaissance, s. 80.
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Język traktuje się teoretycznie jako referencyjny, a więc możemy powiedzieć,
że znaczeniem danego słowa jest rzecz, do której ono odsyła. Tego typu semantyka podkreśla ścisły związek między znaczeniem a oznaczaniem, równocześnie zaś
utrzymuje ich rozróżnienie, nawet jeśli granica między nimi ulega niekiedy zatarciu. Refleksja nad językiem w aktywnym działaniu odsłania jednak uzależnienie
znaczenia od kontekstu, gdyż nie może ono zostać trwale odseparowane od konkretnego użycia danej frazy językowej. Waswo, czerpiąc inspiracje ze strukturalizmu, triumfującego w jego czasach w dziedzinie nauk humanistycznych, odczytał
uwagi Valli na temat działania języka jako zmianę w obrębie panującego powszechnie w renesansie paradygmatu semiotycznego. Z włoskiego humanisty przywiązanego do gramatyczno-retorycznej analizy tekstów uczynił językowego konstruktywistę, a jego poglądy uznał za reprezentatywne dla całej formacji humanistycznej. Problem jednak w tym, że choć jej przedstawiciele, tacy jak Valla, Rudolf
Agricola, Erazm czy Luter, doskonale zdawali sobie sprawę z ograniczeń wpisanych
w referencjalny model znaczenia, dając temu wyraz w swych traktatach, rzadko
kiedy w całości poświęconych analizie uwikłania języka w kontekst historyczno-kulturowy, to w gruncie rzeczy nigdy go zupełnie nie porzucili. Julian Lamb
utrzymuje ponadto, że semiotyczne rozważania humanistów i ich późniejszych
naśladowców organizowały dwie gry językowe. Pierwsza, „językowa gra wyjaśnienia”, oznaczała w praktyce poszukiwanie wytłumaczenia istoty języka, by móc
z niej wyprowadzić rządzące nim niezmiennie prawa i reguły. Jej uzupełnieniem
była „językowa gra opisu”, domagająca się uwzględnienia w posługiwaniu się
słowami ich historycznego kontekstu, którego odtworzenie umożliwia dotarcie do
pierwotnych znaczeń analizowanych fraz i formuł językowych 20.
W cytowanym już wprowadzeniu do omawianego podziału tropów i figur
znajdujemy następujące wyjaśnienie samego Mosellanusa:
Porro, ut quid secutus sim, scias, primum figuras λέξεως omnes, orationis vitia complura,
tum virtutes, in quibus tropi sunt, insigniores exhibemus eaque omnia, tametsi praeter aliorum
consuetudinem σχήματος nomine comprehendimus. Non quod ita rectius quadrare censeam,
sed quod hac ratione universa facilius in ordinem, qui memoriam vel cum primis iuvat, digerantur [Natomiast, abyś wiedział, czego się będę trzymać, to, po pierwsze, przedstawiamy
wszystkie ważniejsze figury słów (λέξεως), liczne wady, jak również zalety mowy, w których
znajdują się tropy, i obejmujemy to wszystko – chociaż wbrew zwyczajowi innych – nazwą
figur (σχήματος). I to nie dlatego, abym uważał, iż tak jest słuszniej, ale z tego powodu, że
wszystkie zostaną w ten sposób łatwiej ułożone w porządku, który pomaga przede wszystkim
pamięci]. [A 2]

Łaciński termin „schema” został przejęty przez Cycerona i Kwintyliana wprost
z greki, gdzie funkcjonował w opisie form językowych. Ugruntowana w języku
poetyki i retoryki przez Arystotelesa fraza „τὰ σχήματα τῆς λέξεως” (‛figury wysłowienia’, Poet. 1456 b) oznaczała wszystkie możliwe figury, wykorzystywane
w celu ozdobienia mowy i zróżnicowania szaty językowej wypowiedzi. Mosellanus prezentuje sposób uporządkowania figur w przygotowanym wykazie (dziełku,
lucubratiuncula) – każda z nich będzie określona przez termin grecki i łaciński,
a także opatrzona zwięzłym wyjaśnieniem wraz z podaniem odpowiedniego przyJ. L a m b, Wittgenstein and Early English Dictionaries. 1604–1658. W zb.: Word and Self
Estranged in English Texts. 1550–1660. Ed. Ph. K e l l y, L. E. S e m l e r. Farnham–Burlington
2010, s. 23–24.
20
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kładu. Humanista podkreśla przy tym, że pojęcia greckie przekazane przez Cycerona, Kwintyliana i Diomedesa, które uległy zniekształceniu czy nawet zepsuciu,
przywróci do nieskażonej postaci 21. Aby móc właściwie odczytać przytoczony
fragment, odwołajmy się do kilku definicji, które pozwolą doprecyzować znaczenie terminów kluczowych dla dalszych analiz:
Σχήμα, schema, est conformatio quaedam vel dictionis, vel orationis, vel sententiae, vulgi consuetudinem excedens. Cuius partes tres: 1. figura, 2. vitium, 3. virtus.
1. Figura vel sententiae, vel orationis, vel verborum est habitus, praeter communem consuetudinem innovatus. [...]
2. Vitium in oratione quasi error quidam, qui et si in poetis condonatur, in prosa tamen
intollerabilis est. [...]
3. Virtus, qua oratio honestatur attolliturque supra vulgi sermonem.
[Figura (σχήμα) jest pewną postacią wyrażenia, mowy czy też sentencji, wykraczającą
poza powszechny zwyczaj ámówieniañ. Jej trzy rodzaje to: (1) figura, (2) wada, (3) zaleta.
(1) Figura jest zmienionym sposobem użycia sentencji, mowy lub słowa w stosunku do
powszechnie przyjętego zwyczaju ámówieniañ. á...ñ
(2) Wada w mowie jest jak gdyby jakimś błędem, który może zostać wybaczony w przypadku poetów, jednak w prozie jest nie do przyjęcia. á...ñ
(3) Zaleta, która upiększa mowę i wynosi ją ponad język ludu]. [A 2v, A 7v, B 2]

Znajdujemy się w samym środku siatki pojęciowej zaproponowanej przez
niemieckiego humanistę. Nadrzędną kategorią organizującą tę systematyzację
rozmaitych sposobów mówienia jest figura („schema”), scharakteryzowana jako,
po pierwsze, pewna ogólna forma, postać wysłowienia („conformatio”), a po drugie, jako takie użycie języka, które stanowi odstępstwo od zwykłej mowy, a więc
języka potocznego, wykorzystywanego na co dzień. W typologii środków wysłowienia opracowanej przez Mosellanusa termin „figura” oddawany jest konsekwentnie przez dwa określenia, zgodnie z uwagami poczynionymi na ten temat przez
Kwintyliana. Rzymski teoretyk wymowy wyraźnie wskazał, że pojęcia figury
używa się w dwóch kontekstach. W pierwszym i najbardziej ogólnym znaczeniu
tego słowa odnosi się ono do wszelkiej formy językowej, jaką może przybrać
wyrażona myśl (Inst. orat. IX. 10: „forma sententiae”). W drugim zaś – terminem
tym nazywa się zamierzone odstępstwo od utartego sposobu mówienia w znaczeniu lub językowym kształcie wyrażenia (Inst. orat. IX. 11: „in sensu vel sermone
aliqua a vulgari et simplici specie cum ratione mutatio” 22). Wykorzystywane
wielokrotnie przez Mosellanusa określenie „vulgus” jest pozbawione jakiegokolwiek odcienia wartościowania, a już z pewnością nie niesie ze sobą żadnych konotacji negatywnych. Wszelkie figury (w sensie ‛schemata’) dzielą się ponadto na
trzy grupy. Pierwszą tworzą tzw. figury (figurae), które rozpadają się z kolei na
Zob. A 2: „Deinde ipsa nomina, quae ubique ferme corrupta depraehenduntur suae integritati restituta Graece reddimus, iis etiam, quae vel Tullius, vel Fabius, vel Diomedes Latina facerunt,
appositis, pariter singula explicantes, tum finitionibus, tum exemplis. Postremo omnibus modum
adhibuimus, ne quid aequum iudicem, vel in congerendo Graecorum quorundam curiositatem aemulari, vel omittendo, quae addidisse praestaret non nullorum negligentiam reffere merito videri possimus. Restant tamen aliqua, quae nec mihi faciunt satis, quibus accuratius excutiendis, tempus quod
huic lucubratiunculae angustum destinaram, minime respondebat. Quicquid id est, quod dedimus,
iuvando studio dedimus, candidissime lector, olim ubi et eruditionis et otii plus nacti fuerimus pleniora ac instructiora, aspirante Deo prolaturi. Vale et nostram operam boni consule”.
22
Zob. M. N a g n a j e w i c z, Wstęp Kwintyliana do teorii figur retorycznych. „Meander”
1975, nr 4.
21
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dwa rodzaje: myśli (sensus, sententiarum) 23 i słów (verborum). Trzeba zauważyć,
że definicja figury niemal całkowicie pokrywa się z omówionym już wcześniej
wyjaśnieniem znaczenia terminu „figura” (w sensie ‛schema’). Co więcej, niemal
identyczna eksplikacja towarzyszy pojęciu figury słów:
Λέξεως, lexeos, figura est, quum in oratione aliquid quod ad verba attinet, innovatur
praeter vulgarem consuetudinem [Figura słów (λέξεως) ma miejsce wtedy, gdy coś, co dotyczy
słów, zmienia się w mowie wbrew powszechnemu zwyczajowi]. [A 3]

Elementem, który łączy te trzy tak podobne do siebie określenia definicyjne,
pozostaje z całą pewnością wykroczenie poza milcząco akceptowany sposób wyrażania. Ale czy istnieje jakieś powiązanie między figurą (schema), figurą (w znaczeniu łacińskiego terminu „figura”) i figurą słów, a jeśli tak, to jaki ma ono charakter? Powiedzieliśmy, że figura (schema) to w przekonaniu Mosellanusa ogólna
postać wyrażenia przypominająca zarys przedmiotu sporządzony przez malarza na
płótnie. Szkic ten domaga się od artysty wypełnienia, czyli nadania zarysowanym
obiektom odpowiednich barw. Pojawia się wówczas miejsce dla figury, która pozostaje zawsze skonkretyzowanym sposobem użycia języka, ale zachowującym
jednocześnie swoją niedookreśloność ze względu na materiał leksykalny. Posłużmy się konkretnymi przykładami, jakie przywołuje Mosellanus. Wcześniej musimy wszakże powiedzieć, że figury słów należą aż do trzech podgrup, wyodrębnionych na podstawie liczby elementów językowych, jakie uczestniczą w ich tworzeniu: figury pojedynczego słowa („figurae dictionis”) 24, danego wyrażenia („figurae
locutionis”) 25 i określonych konstrukcji składniowych („figurae constructionis”) 26.
Ów podział stanowi przeniesienie na grunt retorycznej elokucji tradycyjnych partes artis występujących w gramatyce, w której wewnętrzną strukturę dyskursu
opisuje się zgodnie z porządkiem wzrastającej komplikacji wypowiedzi: littera –
syllaba – dictio – oratio. Figura nazywana „paremion” (assimile) polega na tym,
że „wiele słów rozpoczynających się od tego samego elementu jest ułożonych
w pewien porządek” 27, jak np. we frazie przypisywanej Enniuszowi przez grama23
Mosellanus zaznacza, że choć figury myśli należą w pierwszej kolejności do sztuki retoryki,
to w tak krótkim wykazie form językowych postanowił przedstawić przede wszystkim figury naruszające w rozmaity sposób normę poprawności gramatycznej. Autor omawianego podręcznika
przypomina, iż figury te opisuje grecki filozof i sofista z pierwszej połowy II w. n.e. Aleksander
Numeniu w traktacie Peri schematon (z tym że myli on, zdaniem Mosellanusa, niektóre figury słów
z figurami myśli), a także Kwintylian w IX księdze Institutio oratoria.
24
Do tego typu środków elokucji Mosellanus zalicza następujące figury: prosthesis (appositio),
epenthesis (interpositio), proparalepsis (praesumptio), aphaeresis (ablatio), syncope (concisio),
apocope (abscisio), ectasis (extensio), systole (contractio), diaeresis (divisio unius syllabae in duas),
episynalephe (conglutinatio duarum syllabarum in unam), synalephe (deletio), ecthlipsis (elisio),
antithesis (antistechon), metathesis (transpositio).
25
Wśród tego rodzaju figur Mosellanus wymienia następujące środki wysłowienia: prolepsis
(praesumptio), hypozeuxis, anadiplosis (reduplicatio), epanalepsis, paronomasia (agnominatio),
paremion (assimile), homaeoptoton, irmus, hypallage, antipophora, climax (gradatio), asyndeton,
zeugma (3 rodzaje: prozeugma, mezozeugma, hypozeugma), syllepsis (conglutinata conceptio),
anaphora, epizeuxis (subiunctio), schesis onomaton, homaeoteleuton, polyptoton, endiadis, prosopopaeia (personarum fictio), aposiopesis (reticentia), polysyndeton, antimetabole.
26
Autor wylicza tutaj następujące figury: prolepsis (praesumptio), zeugma, syllepsis, evocatio,
appositio.
27
Zob. A 6: „Παροίμιον, paroemium, assimile, quoties multa verba ab eodem incipientia ele-
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tyka Pryscjana z Cezarei, wykorzystującej dodatkowo instrumentalizację głoskową:
„Tite tute tati tibi tanta tyranne tulisti”. Z kolei występujący bardzo często w literaturze łacińskiej hendiadys (ἓν διὰ δυοῖν – ‛jeden przez dwa’) zakłada, iż „określone wyrażenie jest rozbite na części ruchome” 28, jak w wersie jednej z satyr Juwenalisa (Sat. 1. 72): „per famam ac populum” („dzięki sławie i ludowi”), co
znaczy „per famosum populum”, czyli „dzięki sławnemu ludowi”. W obu przypadkach mamy wobec tego do czynienia z ciągłym procesem konkretyzacji abstrakcyjnej reguły, która przybiera ściśle określoną szatę słowną zgodnie z takim oto porządkiem uszczegółowienia: figura (w znaczeniu ‛schema’) – figura – figura słów
– figura konkretnego wyrażenia – hendiadys – „per famam ac populum”. Ogólny
przepis otrzymuje wówczas jednostkową egzemplifikację językową. Relacja między
figurą w sensie ‛schema’ a figurą odwzorowuje układ stosunków między pojęciami:
rodzaj – gatunek – byt indywidualny i konkretny, wprowadzony do dyskursu filozoficznego i dokładnie omówiony przez Arystotelesa. Tego rodzaju hierarchizacja
opiera się ponadto na przesłance logicznej zwanej zasadą wyłączonego środka
(tertium non datur), która pozwala na przeprowadzenie podziału danego zbioru na
dwa rozłączne podzbiory. Nie oznacza to jednak, że każda figura pojawia się tylko
raz w danym miejscu wykazu możliwych środków retorycznych i dlatego np.
prolepsis występuje zarówno jako figura określonego wyrażenia, jak i figura konstrukcji syntaktycznych.
Przejdźmy do podziału wyznaczonego przez tzw. wadę (vitium) wysłowienia.
Charakterystyczne jest tutaj posłużenie się w gruncie rzeczy antropologicznymi
kategoriami w mówieniu o językowym aspekcie tworzenia wypowiedzi. Porządek
klasyfikacji figur retorycznych reguluje m.in. antytetyczna para pojęć „virtus”–„vitium” należąca do słownika etyki, zwanej przez humanistów filozofią moralną.
Guarino Veronese, jeden z czołowych przedstawicieli włoskiego humanizmu,
określał figurę jako „rozmyślnie popełniony błąd gramatyczny” 29. Język stanowi
ekspresję etosu oratora. Stąd już tylko krok do utożsamienia stylu z samym człowiekiem mówiącym, czy też, ściślej i bardziej adekwatnie – z jego humanitas.
Dwie rzeczy zasługują w tym wypadku na szczególną uwagę. Vitium zostaje bowiem
zestawione przez Mosellanusa z błędem językowym (error). Pojawia się tym samym
konieczność odwołania się do relacji, jakie zachodziły między gramatyką a retoryką, początkowo w ramach trivium, później zaś w obrębie dyscyplin tworzących
humaniora. Wykład reguł sztuki gramatyki zapoznawał uczniów z najważniejszymi i podstawowymi przepisami posługiwania się językiem, które miały gwarantować poprawność językową wypowiedzi (scientia loquendi), ugruntowaną następnie dzięki komentowaniu fragmentów dzieł pozostawionych przez modelowych
mento ex ordine collocantur, ut »Tite tute tati tibi tanta tyranne tulisti« Ennius, citante Prisciano
libro duodecimo”.
28
Zob. ibidem: „Ἓνδίαδης, endiadis, figura cum fixum in mobile solvitur, ut »per famam ac
populum« pro »per famosum populum«, dixit poeta”. Warto przypomnieć, że od tej właśnie figury
rozpoczyna się Eneida Wergiliusza („Arma virumque cano”, dosłownie: „opiewam oręż i męża”,
a więc: „opiewam zbrojnego męża”), traktowana przez nauczycieli poetyki i retoryki jako skarbnica
wszelkiego rodzaju figur wysłowienia.
29
W jego traktacie Regulae grammaticales (sprzed 1418 r.) czytamy: „figura est vitium cum
ratione factum”. Zob. G r e e n, „Grammatica movet”. Renaissance Grammar Books and „elocutio”,
s. 80–81.
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użytkowników łaciny, później także greki (poetarum enarratio). Gramatyka stała
zatem na straży elementarnej zalety wysłowienia, jaką była latinitas (poprawność).
Figury charakteryzowane przez autora Paedologii jako vitium, a więc ‛niedoskonałość, skaza, ułomność’, łączy jedna rzecz – wszystkie są błędem z perspektywy
reguł poprawności językowej, kodyfikowanych skrupulatnie przez gramatykę.
Pozostają zaplanowanym wykroczeniem przeciwko zasadom poprawności. I w tym
momencie na scenie sensotwórczych operacji językowych pojawia się retoryka
wraz ze swoimi prawidłami, sankcjonująca takie świadome użycie języka, które
pozostaje w oczywistej niezgodzie z normami poprawności gramatycznej 30. Mówiąc
innymi słowy – to, co dla gramatyki stanowi naruszenie reguły obowiązującej
wszystkich uczestników dyskursu, sztuka oratorska wynosi na poziom figuratywności mocą swoistej licentia rhetorica, zmieniając status epistemologiczny błędu,
który staje się odtąd figurą. Możliwe są tutaj trzy rodzaje postępowania użytkownika języka. Pierwszy, a jednocześnie najbardziej ryzykowny z uwagi na niebezpieczeństwo niezrozumienia, polega na celowym wprowadzeniu w obręb tekstu
elementu pewnej niejasności („obscuritas quaedam”) 31, np. pleonazmu – jak we
fragmencie Eneidy (I. 614): „sic ore locuta est” („tak powiedziała swoimi ustami”) 32,
lub w wyrażeniu „vidi meis oculis” („widziałem na własne oczy”) 33 – czy też w tautologii rozpatrywanej jako powtórzenie („iteratio”) w bliskim sąsiedztwie tego
samego słowa lub wyrażenia 34. Po drugie, kiedy zaburzeniu ulega porządek (ordo)
lub ważność (dignitas) wyrazów 35, jak w wypadku figury zwanej tapinosis 36,
w której „doniosłość rzeczy jest obniżona błahością słowa” („rei dignitas verbi
humilitate deprimitur”), np. we frazie, którą Aulus Gelliusz przypisuje Katonowi
(Noc. Attic. III. 7: „ad verrucam illam, sic enim [M.] Cato locum editum asperumque appellat”): określenie „garb góry” (verruca montis) zamiast „szczyt góry”
(cacumen montis). I wreszcie trzeci sposób wyłamania się z rygoru obowiązywania
reguł gramatyki to wtrącenie słowa lub całej frazy z języka obcego, a więc obejmuje on rozmaite barbaryzmy i solecyzmy 37. Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze
jedną rzecz, zasygnalizowaną tylko przez Mosellanusa. Stwierdza on dość kategorycznie, że figury oparte formalnie na błędzie językowym mogą zostać z łatwością
zaakceptowane w przypadku poezji, ale nie dopuszcza takiej możliwości, gdy
Zob. J. Z i o m e k, Retoryka opisowa. Wrocław 1990, s. 142–143.
Zob. A 7v: „Obscurum, cum vel verborum, vel structurae vitio obscuritas quaedam inducitur”.
Do tego rodzaju należą następujące figury: acyron (improprietas), pleonasmos, perissologia, tautologia, homeologia, amphibologia, eclipsis, periergia.
32
Trzeba zaznaczyć, że formuła „sic ore locutus (locuta) est”, oparta na pleonazmie, jest bardzo
często stosowana przez Wergiliusza jako wprowadzenie do przemowy danej postaci, naśladujące
konstrukcje językowe wykorzystywane w tym miejscu przez Homera.
33
Zob. A 8: „Πλεονασμός, pleonasmus, fit quoties (inquit Fabius) »supervacuis verbis oneratur oratio«, ut »vidi meis oculis«, satis est enim vidi, »sic ore locuta est« (Aen. I)”.
34
Zob. ibidem: „Ταυτολογία, tautologia, eiusdem verbi aut sermonis iteratio, cui vitio etiam
Ciceronem obnoxium Fabius. Quod dixit: »Non solum igitur illud iudicium iudicii simile iudices non
fuit, quamvis casu diverso«”.
35
Zob. A 8v: „Inordinatum, cum vel ordo, vel dignitas verbis deest”. Rodzaj ten obejmuje takie
figury, jak: tapinosis, cacozelon, cacosyndeton, cacemphaton (eschrologia), aschematiston, soraismos.
36
Zob. B: „Ταπείνωσις, tapinosis, vitium, quo rei dignitas verbi humilitate deprimitur, ut quod
Cato (autore Gellio) verrucam montis pro cacumine dixit”.
37
Zob. B: „Barbarum, vitium quod ad quondam velut barbariem tendit. Partes sunt hae: barbarismus, barbara lexis (barbara dictio), solecismus”.
30
31
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chodzi o prozę. Wszelką zatem figuratywność tego rodzaju przypisuje mowie
wiązanej. Czy zasada sztywnego podziału dychotomicznego znajduje rzeczywiście
także tutaj swoje zastosowanie? Jeśli tak, to tylko w charakterze postulatu teoretycznego, który możemy próbować odnosić do mowy potocznej rozumianej jako
język komunikacji codziennej. Proza artystyczna odznacza się bowiem niekiedy
o wiele większym wykorzystaniem figur i tropów niż tekst poetycki. Czy figuratywność polegająca na tymczasowym przyzwoleniu na błąd gramatyczny jest
cechą dystynktywną poezji, jak chciałby Mosellanus? Czy można ją sytuować
wyłącznie po stronie jednego sposobu organizacji wypowiedzi (mowa wiązana
– mowa wolna)?
Ostatnią, ale za to najbardziej interesującą z punktu widzenia teorii znaczenia,
kategorią porządkującą figury wysłowienia jest virtus mowy, której podstawową
cechą pozostaje ozdobienie wypowiedzi i nadanie jej charakteru czegoś wyjątkowego z uwagi na językową organizację dyskursu. Obejmuje ona ozdobność (ornatus) 38, a także stosowność (proprietas) 39, rozumianą jako zachowanie właściwego znaczenia słów lub wyrażeń, którym nie dodaje się niczego nieodpowiedniego
(improprium), jak w przypadku analogii (wyrazy zestawiane są ze sobą na zasadzie
proporcji). Do ozdobności zalicza Mosellanus m.in. figurę nazywaną cyriologia,
będącą „mową właściwą i stosowną, którą ozdabiają sama prawda i prostota”
(„propria et sana oratio, quam ipsa veritas et simplicitas exornant”). Jej ilustracją
jest znany fragment z Eneidy (Aen. I. 281–282): „mecumque fovebit / Romanos
rerum dominos gentemque togatam” („wraz ze mną łaskami obdarzy / odzianych
w togę Rzymian, władców świata”). Do kategorii określanej jako ornatus należą
również tropy (tropi) 40, opatrzone takim oto wyjaśnieniem Mosellanusa:
Τρόπος, tropus, quem clarissimi latinorum motum appellarunt, est verbi vel sermonis
a propria significatione in aliam cum virtute mutatio [Trop, który przez najznakomitszych pisarzy łacińskich został nazwany poruszeniem, jest umiejętną zmianą właściwego znaczenia
słowa lub mowy na inne]. [B 3]

Greckie słowo „τρóπος” 41 niesie ze sobą takie znaczenia, jak ‛zwrot’, ‛kierunek’
Zob. B 2v: „Ornatus orationis suo se nomine prodit, ut finitione nomine sit opus. Genera eius
haec: synthesis, cyriologia, tropus”.
39
Zob. B 2 – B 2v: „Virtus, qua oratio honestatur attolliturque supra vulgi sermonem. Cuius
genera duo: 1. proprietas, 2. ornatus. Proprietas et eius partes. Proprietas, quae vel scripto, vel
pronuntiatione, vel verbis nil improprium habet. Eius partes sunt: 1. analogia, 2. tasis, 3. syntomia.
1. ἀναλογία, analogia est proportio quaedam, finitore Diomede, nam nobis non perinde probatur,
qua recte scribendi ratio conservatur. Hanc cum proprietatis partem fecerit Diomedes, quid tamen
sibi voluerit non video. 2. τασις, tasis, quae verborum dulcis ac iucunda servatur modulatio, quod
alia acuto tenore, alia gravi, alia flexo moderamur. Quae virtus ad vocis flexibilitatem praecipue
pertinet. 3. συντομία, syntomia, cum brevi et compendioso verborum ambitu, res quantum vis ingens
pro dignitate redditur. Vergilius Aeneidos I. 286: »Nascetur pulchra Troianus origine Caesar« etc.
et orationis velut lux quaedam, quae verba ipsa rei adeo accommodat, ut non tam narrari, quam geri
videatur”.
40
Zob. B 3: „Cuius potiores partes colliguntur hae: metaphora (translatio), metalepsis, antonomasia (nominis permutatio), synecdoche (intellectio), allegoria (inversio), hyperbaton, emphasis,
catachresis, metonimia (transnominatio), epitethon, onomatopeia, periphrasis (circumlocutio), hyperbole (transgressio), homeosis”. Odmiany hyperbatonu: anastrophe (reversio), dialysis (parenthesis), diacope (tmesis, dissectio), synchysis (confusio), hysteron proteron (hysterologia).
41
Zob. M. N a g n a j e w i c z, Tropy w trzech stylistykach łacińskich. „Meander” 1971, nr 1.
38
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oraz ‛kształt’, z których ostatnie łączy się niezwykle wyraźnie z ogólną charakterystyką schematu i figury jako konkretnej formy językowej (forma loquendi).
Mechanizm działania tropu opiera się na transformacji znaczenia, która staje się
widoczna na tle sensu dosłownego, określanego przez autora jako właściwy danemu
słowu, gdyż odsyłający bezpośrednio do rzeczy. Warunkiem trafnej identyfikacji
konkretnej struktury językowej jako tropu, a następnie podjęcia próby jego interpretacji jest tymczasowe zawieszenie referencji, chwilowe wzięcie w nawias desygnatu analizowanego pojęcia, rozluźnienie umownego związku nazwy z oznaczanym
przedmiotem nie po to, rzecz jasna, aby wykazywać oraz kwestionować arbitralność
i konwencjonalność znaku językowego, ale by wyjść poza poziom dosłowności,
dany nam zawsze od razu, chociaż nigdy nie w pełni. Owo zwiększenie dystansu
między verbum a res pozwala na wprowadzenie nowego typu oznaczania, którego
kluczowy moment stanowi substytucja desygnatu. Mówiąc nieco innym językiem:
signifié tego znaku językowego pozostaje takie samo, ale zmianie ulega signifiant.
Przywołajmy przykłady, wspominane również przez Mosellanusa. W języku poezji
łabędź oznacza tradycyjnie poetę, a słowik muzyka. Jak zaś przedstawia się znaczenie tych metafor z punktu widzenia rekonstruowanej teorii języka? Jeśli w wersach traktujących o istocie poezji i jej funkcjach natrafiamy na słowo „łabędź”
(„cygnus”), to niejako automatycznie podkładamy w miejsce jego właściwego
desygnatu odpowiednik semantyczny w postaci poety, ale cały czas doskonale
pamiętając o tym, że znaczenie wyrazu „łabędź” to nie ‛osoba, która pisze wiersze’.
Z tego powodu trop staje się rodzajem odkształcenia (deflexio) semantycznego,
będącym konstrukcją tyleż językową, ile pojęciową.
Daniel Chandler 42 wskazuje, że od czasów teorii retorycznej Pierre’a de la
Raméego coraz więcej uwagi zaczyna się poświęcać czterem tropom (Kenneth
Burke nazywa je „four master tropes” 43), uznawanym za elementarne środki elokucji, do których wszystkie pozostałe mogą zostać zredukowane (podobną myśl
odnajdziemy w historiozofii Giambattisty Vica). Na podstawie wnikliwej lektury
ośmiu mów konsularnych Cycerona francuski humanista sporządził listę tropów
najczęściej pojawiających się w tekstach Arpinaty. Są nimi: metafora, metonimia,
synekdocha i ironia. Przyjrzyjmy się bliżej tym figurom myśli w opracowaniu
Mosellanusa. Pierwszym jest wspomniana wcześniej metafora:
Μεταφορά, metaphora, id est translatio, tropus longe pulcherrimus, quando vel nomen,
vel verbum, ex eo loco, in quo proprium est, in eum in quo aut proprium deest, aut translatum
proprio melius est, transfertur. Ut video a corporeo sensu, cui proprium est, ad animi intelliD. C h a n d l e r (Semiotics. The Basics. Wyd. 2. London – New York 2007, s. 136–137), jak
zresztą większość semiologów i semiotyków, identyfikuje literalność z denotacją, figuratywność zaś
z konotacją. Potencjalna jednoznaczność denotacji, ujawniająca znaczenie dzięki możliwie precyzyjnym definicjom, zostaje tutaj przeciwstawiona kontekstualizmowi konotacji, polisemantycznej
i uruchamiającej ciąg znaczeniowych asocjacji. Zob. także P. M a c k, Renaissance Argument. Valla
and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic. Leiden – New York 1993, s. 339–340.
43
Zob. K. B u r k e, A Grammar of Motives. Wyd. 2. Berkeley 1969, rozdz. Four Master Tropes,
s. 503–505. Burke wiąże metaforę z perspektywizmem (na daną rzecz patrzymy z innej perspektywy
pojęciowej), metonimię z redukcją, synekdochę z prezentacją, ironię zaś ze swoiście rozumianą
dialektyką. Zob. także K. B u r k e, Tradycyjne zasady retoryki. Przeł. K. B i s k u p s k i. W zb.:
Retoryka, s. 60–66. H. B l o o m (A Map of Misreading. Wyd. 2. Oxford – New York 2003, s. 94–95)
dodaje do tej listy głównych tropów jeszcze hiperbolę i metalepsę, aby móc dokładniej opisać poezję
pierwszej połowy XIX wieku.
42
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gentiam transfertur [Metafora (μεταφορά), to znaczy przenośnia, najpiękniejszy trop, gdy
przenosi się nazwę albo słowo z tego miejsca, które jest jej właściwe, na to miejsce, które albo
nie jest dla niej odpowiednie, albo po przeniesieniu jest jeszcze lepsze niż właściwe. Jak słowo
„widzę” przenosi się z cielesnego zmysłu, któremu jest ono właściwe, na zdolność pojmowania
umysłu]. [B 3]

Taksonomia przenośni wygląda następująco: figura (w znaczeniu ‛schema’)
– zaleta – ozdobność – trop – metafora – konkretna fraza językowa. Zmiana znaczenia łączy się w przypadku metafory z jego przeniesieniem, jakie zachodzi
w obrębie rzeczy związanych ze sobą podobieństwem. Traktat Mosellanusa można uznać za pewnego rodzaju wypowiedź metateoretyczną, tzn. taką, w której
poszukuje się sposobów mówienia o najistotniejszych strukturach językowych.
Jest ona, oczywiście, poważnie zadłużona u antycznych teoretyków retoryki z Arystotelesem, Cyceronem i Kwintylianem na czele, ale także gramatyki (Donat,
Diomedes, Pryscjan). Okazuje się, że definicja metafory ulega silnej metaforyzacji.
Oto bowiem termin „przenośnia” (definiendum) jest wyjaśniany przez odwołanie
się do czasownika „przenosić” (definiens), a więc pojawia się tutaj z logicznego
punktu widzenia błąd nazywany idem per idem (przenośnia–przenoszenie, translatio–transferre). Co więcej, wykorzystanie słowa „przenosić” domaga się metaforyki związanej z miejscem, gdyż ruch przenoszenia może odbywać się jedynie
w ściśle określonej przestrzeni. Czy metafora wymyka się zatem wszelkim próbom
ujęcia definicyjnego? Czy skazuje każdego teoretyka figuratywności na posługiwanie się nią nawet w trakcie pisania o niej jako o jednym z wielu możliwych
tropów? Problemy ze znalezieniem bardziej precyzyjnej definicji tej figury brały
swój początek w pominięciu wyjaśnienia mechanizmu metafory, jakie zaproponował Arystoteles (Poet. 1457 b), przedstawiając ów trop jako skondensowaną analogię opartą na proporcji bądź upatrując w nim skrócone porównanie pozbawione
łącznika w postaci słowa „jak”, „jakoby”, „na kształt”. Z tej niewystarczalności
zaproponowanej definicji zapewne zdawał sobie sprawę sam Mosellanus, skoro
zdecydował się skrupulatnie wyliczyć różne sposoby tworzenia metafor:
Deflexione, cum vox e propinquo ad rem proximam detorquetur, ut video pro intelligo,
concoquere pro ferre, devorare pro vincere ac perferre. Siquidem in iis, id quod est corporis
ad animum transferetur, quo genere nihil est usitatius [Poprzez (1) odchylenie, gdy dane słowo
zostanie zastosowane do bliskiej i bardzo podobnej rzeczy, jak „widzę” zamiast „rozumiem”,
„trawić” zamiast „znosić”, „przełknąć” zamiast „przezwyciężyć” czy „znieść”. W tych bowiem
wyrażeniach to, co dotyczy ciała, przenosi się na umysł – w tym rodzaju jest to najczęściej
stosowaną rzeczą]. [B 3 – B 3v]

Proces metaforyzacji wyznaczają dodatkowo następujące tryby translacji
znaczenia, wyodrębnione i opisane przez Donata oraz Diomedesa, przypomniane
także przez włoskiego humanistę Niccola Perottiego z Sassoferatto (1429–1480)
w podręczniku Institutiones grammaticae oraz przez Erazma w traktacie De duplici copia verborum ac rerum, a wskazujące kierunek tego semantycznego przemieszczenia: (2) przeniesienie właściwości z istoty nierozumnej na rozumną („ab
irrationali ad rationale”), np. we fragmencie z komedii Terencjusza Adelphoe
(akt IV, sc. 2. 556): „czemuż on skowyczy?” („quid ille gannit?”), co, jak zauważa Mosellanus, właściwe jest lisom (vulpium); (3) z istoty rozumnej na nierozumną, jak np. wtedy, gdy Wergiliusz pisze w Georgikach (IV. 3–7) o „rzeczpospolitej
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pszczół” („de apum republica”) lub gdy o poecie mówimy „łabędź”, a o muzyku
„słowik” („ut si poetam cygnum, musicum lusciniam dicamus”); (4) z istoty nieożywionej na żyjącą („ab inanimali ad animal”), jak we fragmencie z Eneidy
Wergiliusza (XI. 368–369), w którym poeta charakteryzuje Turnusa: „si tantum
pectore robur / concipis” („Jeśli z serca czerpiesz tak wielką siłę”); słowo „robur”
oznacza twarde, przeważnie dębowe drzewo („hic a ligno ad hominem translationem fecit”); (5) z istoty żyjącej na nieożywioną („ab animali ad inanimal”), gdy
o szczycie góry mówi się jako o czubku ludzkiej głowy, jak czyni to Wergiliusz
w Eneidzie (V. 34–35): „At procul excelso miratus vertice montis / adventum sociasque rates, occurit Acestes” („Zdziwiony Acestes ujrzał w oddali z wysokiego /
czubka góry przybycie przyjaznych statków”); (6) z istoty żyjącej na żyjącą („ab
animali ad animali”), np. w wyrażeniu „pascentes apes” („pasące się pszczoły”),
zapożyczonym od Erazma; (7) z istoty nieożywionej na nieożywioną („ab inanimato ad inanimatum”), gdy ktoś o lesie mówi, że wytryska, co jest określeniem
używanym w stosunku do źródła („ut si quis sylvam scatere dicat, quod est fontium”,
przykład powtórzony w całości za Erazmem).
Wyjaśnienie metonimii sprowadza się do wyliczenia rozmaitych sposobów jej
tworzenia, jak wtedy gdy wymieniamy: (a) wynalazcę zamiast wynalazku („bez
Cerery i Bachusa marznie Wenus”); (b) albo odwrotnie: „błagajmy wino” zamiast
„Bachusa”; (c) zawartość zamiast tego, co ją zawiera; (d) to, co zawiera coś, zamiast
tego, co zawarte; (e) właściciela rzeczy zamiast jej samej; (f) gdy przedstawiamy
przyczynę sprawczą za pomocą efektu („pallida mors”, „blada śmierć”, przykład
zaczerpnięty z ody Horacego, Carm. I. 4. 14); (g) wodza zamiast tych, którzy mu
podlegają; (h) autora zamiast dzieła. Podobnie w przypadku synekdochy, która
pojawia się wówczas, gdy rozumiemy: (a) jednego jako wielu; (b) całość jako
część; (c) i odwrotnie; (d) gatunek jako rodzaj; (e) materię jako rzecz, która jest
z niej wykonana; (f) zdarzenia wcześniejsze jako ich następstwa. W obu sytuacjach
transformacja znaczenia wiąże się z zamianą elementów tworzących określony
trop, ale nie można jej w żaden sposób sprowadzić do dekompozycji utrwalonego
sposobu mówienia. I wreszcie czwarty z głównych tropów to ironia, która została
zaklasyfikowana, zgodnie zresztą z sugestią Kwintyliana, jako odmiana alegorii.
Tę zaś rozumie Mosellanus w następujący sposób:
Ἀλληγορία, allegoria, quam inversionem interpretantur, cum aliud verbis aliud sensu
ostenditur, ac nonnumquam contrarium [Alegoria (ἀλληγορία), którą nazywamy odwróceniem,
gdy wskazuje się co innego słowami, a co innego myślą, najczęściej przeciwnego]. [B 5] 44

Ironię 45 objaśnia Schade poprzez słowo „illusio” (‛udawanie, zwodzenie’) 46,
które jest rozumiane na podstawie nie tyle wyrażeń językowych, ile specyficznej
wymowy, intencji osoby wypowiadającej czy też samej natury rzeczy. Jeśli metafora odnosi się zazwyczaj do pojedynczej frazy, to alegoria, opisywana przez
44
Zob. B 5: „Species numerantur hae: aenigma, paraemia (adagium), ironia (illusio), sarcasmus
(iocus amarulentus), astysmus, mycterismus, antiphrasis, charientismus”.
45
Zob. ibidem: „Σἰρωνεία, ironia, illusio, quae non ex verbis, sed vel pronuntiatione, vel persona, vel rei intelligitur, ut »Heus tu bone vir, curasti probe«, Terentius in »Andria«”.
46
Zob. C. K e r b r a t - O r e c c h i o n i, Ironia jako trop. Przeł. M. D r a m i ń s k a - J o c z ow a. W zb.: Ironia. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2002.
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Kwintyliana jako „continua metaphora” (Inst. orat. IX. 2. 46), „metafora ciągła”,
znajduje się w relacji z ideą, którą koduje przy użyciu konkretnego obrazu. Alegoria, ujmowana etymologicznie jako ἀλλη-γορέω 47, a więc „mówienie o czymś
w inny, tzn. niebezpośredni sposób”, staje się emblematem wszelkiej teorii figuratywności, gdzie na pierwszy plan wysuwa się określone użycie języka pozostające
odmiennym (ἄλλος) od dosłownego znaczenia wypowiedzi. Właściwością podstawową w wypadku alegorii na poziomie zarówno gramatyki, jak i retoryki jest
zatem wprowadzenie „znaczącej” różnicy semantycznej w stosunku do sensu literalnego danego wyrażenia. Własność tę doskonale wyraża formuła Kwintyliana
„aliud verbis, aliud sensu” (Inst. orat. VIII. 6. 44), przywołana także przez Mosellanusa w definicji alegorii, którą za Janiną Abramowską można najogólniej określić
jako językowy „sposób konstruowania przedmiotu i świata przedstawionego
w utworze, a więc w szerokim rozumieniu sposób interpretowania świata rzeczywistego” 48.
Interesującą grupę środków elokucji, omówionych na podstawie pism Donata,
tworzą trzy odmiany figury zwanej homeosis, polegającej na „wyrażeniu rzeczy
nieznanej przez podobieństwo do tej, która jest bardziej znana” („ignotae rei per
eius, quae magis nota est similitudinem expressio”). Szczególnej wagi nabiera
tutaj relacja podobieństwa między charakteryzowanymi rzeczami; jej ustanowienie
umożliwia językowa mediatyzacja rzeczywistości. Z wynajdywaniem pomiędzy
nimi różnorodnych, czasami wręcz nieprawdopodobnych, analogii łączy się tendencja do obrazowania, mówienia za pomocą obrazów, których znaczenie zostaje
zwielokrotnione w zależności od liczby i rodzaju składających się na nie obiektów.
Pierwszą odmianą takiej figury jest ikona (icon, imago), gdy „opisujemy coś jakby
na obraz innej rzeczy” („cum quippiam ad imaginem alterius rei quasi describimus”), jak czyni to Wergiliusz w charakterystyce Eneasza (Aen. I. 589): „os humerosque deo similis [twarzą i wzrostem był podobny bogu]”. Parabola (parabole,
collatio w słowniku pojęć retorycznych Cycerona) oznacza w tym kontekście
„porównanie ze sobą rzeczy różnych pod względem rodzaju” („rerum genere dissimilium comparatio”). Ilustracją paraboli jest znany fragment z dialogu Platona
Eutyfron (2 d) 49, w którym Sokrates powiada, że powinno się przede wszystkim
47
Zob. T. M i c h a ł o w s k a, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław
2007, s. 221–224.
48
Zob. wnikliwe i pełne interesujących spostrzeżeń na temat alegorii i alegorezy studium
J. A b r a m o w s k i e j Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej (w zb.: Problemy odbioru
i odbiorcy. Studia. Red. T. Bujnicki, J. Sławiński. Wrocław 1977).
49
Zob. B 7v – B 8: „Plato in »Eutyphrone« iuvenum in primis rationem habere convenit (nam
sic transponimus), ut in optimos viros adolescant, haud aliter ac prudentem agricolam teneriusculis
plantis primam curam adhibere decet, deinceps vero et alias non negligere. Quod genus parum abest
ab imagine supra descripta”. Podobny wykład paraboli zaczerpniętej z Platońskiego dialogu odnajdujemy w wydanym w Krakowie w 1551 r. traktacie Sz. Marycjusza z Pilzna O szkołach, czyli
akademiach ksiąg dwoje (Przeł. A. D a n y s z. Wstęp, objaśnienia H. B a r y c z. Wrocław 1955),
gdzie czytamy: „Platon mówi w wielu miejscach, a zwłaszcza we wstępie do dialogu zatytułowanego Eutyphron: »Przede wszystkim trzeba się starać o młodzież, aby się stała jak najlepsza; trzeba
naśladować dobrego rolnika, który najpierw troszczy się o młode latorośle, a potem dopiero o starsze«.
Słuszne jest to porównanie Platona, albowiem jak młode latorośle rosną krzywo, jeżeli sztuka temu
nie przeszkodzi, łamią się pod naciskiem wiatrów i marzną nawet na lekkim mrozie, tak też wrażli-
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dbać o młodzież – rozsądny rolnik troszczy się bowiem w pierwszej kolejności
o młode rośliny. I wreszcie figura nazywana paradigma, z którą mamy do czynienia wtedy, gdy opowiadaną historię traktuje się jako przykład tego, co należy robić,
a czego unikać w życiu („cum ex historia res aliqua narratur, qua velut exemplo
accendimur et ipsi huius modi vel facere, vel vitare”). Niemiecki humanista stwierdza, że paradigma cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno poetów, jak
i mówców.
Proponowana przez autora Tabulae de schamatibus et tropis kategoryzacja
środków wysłowienia, chociaż arbitralna i niekompletna, stanowiła taką próbę ich
systematyzacji, która mogłaby okazać się pomocna w dydaktyce szkolnej. Konwencjonalność znaku językowego, przyjmowana przez humanistów za naturalną,
została u schyłku XVI stulecia podana w wątpliwość za sprawą Michela Montaigne’a, który podkreślał fakt nawarstwiania się znaczeń utrudniający dotarcie do
oznaczanej rzeczy. Tymczasem Mosellanus sygnalizuje w swoim krótkim traktacie
niemal wszystkie problemy stwarzane przez wyjaśnienie i opis najważniejszych
figur i tropów. Jeśli każdy schemat wysłowienia jest związany z pewnym zarysem,
ogólną formą wyrażenia, pozwalającą na jego powielanie i rozmaite tekstowe inwariacje, to pojawia się pytanie dotyczące tego, czy możemy mówić o istnieniu
jakiegoś kodu figuratywnego, analogicznego do kodu topicznego, o jakim pisała
Abramowska w związku z refleksjami na temat toposu 50, np. w postaci ciągu metafor dotyczących poety, charakterystycznych dla danej tradycji kulturowej czy
literackiej. Znajomość takiego kodu mogłaby wówczas legitymizować przynależność konkretnej osoby do owej wspólnoty. Zwraca wreszcie Mosellanus uwagę na
wielość językowych i semantycznych odkształceń, które współtworzą swoisty
język figuratywny, ale też metajęzyk służący do jego opisu. Autor traktatu mówi
wobec tego o zmianie (mutatio), przekształceniu (trasformatio), odkształceniu
(deflexio), przeniesieniu (translatio), przekroczeniu (transgressio) oraz odwróceniu
(inversio, reversio), ale te wszystkie operacje sytuują się zawsze w stosunku do
znaczenia dosłownego. Wymienione określenia, mające wyjaśniać mechanizm
działania figuratywności, są jawnie figuratywne. Z łatwością dają się sprowadzić
do metafory tkwiącej w nazwie tropu jako nagłego zwrotu znaczenia, gwałtownej
zmiany kierunku czy odchylenia od obranego toru. Pozostają one odkształceniem
względem konwencjonalnej normy poprawności gramatycznej. Na mocy licencji
retorycznej, która z pewnych błędów czyni językowe ornamenty mowy, figury te
uzyskują prawo do zaistnienia w świecie tekstu. Każda zaś teoria figuratywności,
mniej lub bardziej rozwinięta i sformalizowana, wyrażona explicite lub implikowana przez kategorie przyjęte w opisie funkcjonowania języka, usiłowała zmierzyć
się z próbą przedstawienia tego, co dzieje się między słowami, a szczególnie
w otwierającej się za nimi sferze znaczenia, w której, być może, wszelkie zwykłe
wyrażenie staje się „nowym imieniem wypisanym na kamyku”.
we umysły chłopców ulegające wszelkim możliwym wpływom, ale pochopniejsze do zdrożności,
utrwalają się w złym, jeżeli ich nie wspiera wpływ wychowawczy, a nauka nie kształci i nie umoralnia” (s. 19).
50
Zob. J. A b r a m o w s k a, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich. „Pamiętnik
Literacki” 1982, z. 1/2, s. 12–13. Abramowska posługuje się również określeniem „repertuar topiczny”, w którym można się doszukiwać „uporządkowań o charakterze paradygmatycznym” (s. 12).
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Abstract
WOJCIECH RYCZEK
(Jagiellonian University, Cracow)

RENAISSANCE THEORIES OF FIGURATIVITY:
PETER SCHADE (PETRUS MOSELLANUS)
The main purpose of the paper is to present some logical and semantic assumptions hidden
behind the theory of figurativity, elaborated by a German humanist and scholar Peter Schade (Petrus
Mosellanus, 1493–1524) in the treatise entitled Tabulae de schematibus et tropis (Frankfurt 1516).
The work, written with a thought of students, is a brief list of schemes and tropes known as the figures
of speech or the rhetorical devices. The figurativity is considered in the manual as a sphere of connotations, allowing for various semantic transformations (described by the theoreticians in terms of
rearrangement or substitution), what is especially evident in the case of tropes (four ‛master’ tropes:
metaphor, metonymy, synecdoche, and irony). It also remains in a strict connection with the literal
meaning, theoretically regarded as a domain of denotation. For the humanists, language is almost
a universal instrument of human cognition, a useful tool of communication and persuasion, and
a functional way of expressing thoughts, feelings, and emotions. Their confidence to words is based
largely on the presumption of the existence of a natural correlation between two heterogeneous domains of reality: words (verba) and things (res). From grammatical point of view, every trope is a kind
of aberration that infracts the criteria of linguistic correctness. The figurativity creates a challenge
for a referential semantics, because it generates ambiguity, for instance by changing the established
order or meaning of words. Grammatical and rhetorical analysis reveals that language does not refer
to reality in direct way, but actively constitutes an unlimited world of meanings.
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DEFINICJA JAKO ŹRÓDŁO EPIGRAMATYCZNEJ ARGUCJI
W JEZUICKIEJ TEORII I PRAKTYCE
Posiłkowanie się normami retorycznymi w procesie tworzenia poezji było dla
dawnych uczonych i autorów czymś oczywistym. To bowiem właśnie sztuka wymowy odgrywała wówczas tę rolę, jaką obecnie spełnia literaturoznawstwo. Nic
więc dziwnego, że odwoływano się do niej również w zakresie epigramatyki tam,
gdzie chodziło o wynajdowanie błyskotliwych rozwiązań, znanych pod nazwą
„argucji”, „akuminu”, „konceptu”, „pointy”, „klauzuli” czy „dowcipu” 1. Zjawisko
to było istotne, gdyż – jak wskazują wprost Bohuslav Balbín czy Jacob Masen –
odpowiadało oczekiwaniom czytelnika barokowego 2. Mieściło się zatem w tym
zakresie, jaki można nazwać ówczesnym poczuciem estetyki literackiej. Stąd nie
dziwi opinia Christiana Weisego, który napisał w swym traktacie, iż „człowiek
narodził się do błyskotliwych myśli” („Vir ad argutias natus”) 3. Uchwycenie istoty akuminu absorbowało największych XVII-wiecznych badaczy. Dyskusja obejmowała również środowisko uczonych jezuickich, co poświadcza – ukazując koleje powstawania swej teorii – Maciej Kazimierz Sarbiewski we wprowadzeniu do
dzieła De acuto et arguto 4. Pomijając szczegółowe rozróżnienia, można przyjąć,
1
Podane terminy nie są jednoznaczne. We współczesnych analizach literackich przyjęło się
jednak stosowanie ich zamiennie jak synonimów.
2
B. B a l b i n i Verisimilia humaniorum disciplinarum seu Iudicium privatum de omni literarum (quas humaniores appellant) artificio [...]. Lipsiae 1687, s. 172: „Nostra curiosa saecula delectari volunt novitate et inexpectato lepore, cumque id cito obtinere velint, oderunt moras et longitudinem
fastidiunt [Nasze ciekawskie czasy chcą się napawać nowinkami i nieoczekiwanym wdziękiem. A ponieważ usiłują to szybko osiągnąć, przeto nienawidzą czekania i mają wstręt do ádziełñ
obszernych]”; s. 231: „nihil autem hoc seculo amatur magis, quam acute »Elogium« scribere et »Symbolum« concipere. Adde quod utrumque poetici ingenii opus esse videatur [nic bowiem nie jest w tym
czasie bardziej kochane niż pisanie błyskotliwego »elogium« i wymyślanie »symbolu«. A zważ, że
jedno i drugie zdaje się dziełem poetyckiego talentu]”. – J. M a s e n i i Ars nova argutiarum eruditae
et honestae recreationis [...]. Coloniae Aggrippinae 1711, s. 5: „nihil enim quavis in arte magis afficit
occupatque hominum animos, quam cum velut insidiis circumventi ad inexpectata deducuntur [...]
[w dowolnie wybranej sztuce nic bowiem bardziej nie absorbuje i nie zajmuje umysłów ludzi, niż
kiedy – jakby wpadłszy w zasadzkę – zostają doprowadzeni do tego, czego się nie spodziewali á...ñ]”.
3
Ch. W e i s i i De poesi hodiernorum politicorum sive De argutis inscriptionibus libri II [...].
Jenae 1688, s. 4.
4
M. K. S a r b i e w s k i, De acuto et arguto sive Seneca et Martialis / O poincie i dowcipie,
czyli Seneka i Marcjalis. W: Wykłady poetyki / Praecepta poetica. Przeł., oprac. S. S k i m i n a.
Wrocław 1958, s. 1. BPP, B 5.
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że argucję widziano jako zaskakujące zwieńczenie wiersza zawierające przesłanie,
jakiego się nie spodziewano 5.
Akumen a miejsca retoryczne
Jeśli w definiowaniu zjawiska nie było jednomyślności, to znawcy zagadnienia
zgadzali się, że akumen stanowi cechę charakterystyczną epigramatyki. To z kolei
implikuje, iż utwory, w których go nie ma, są słabe, a nawet błędne 6. Z tej racji zasadnicze stawało się wyjaśnienie, jak opracowywać wiersze, by nie zabrakło w nich
tego istotnego elementu, a zarazem wskaźnika wartości dzieła. Odpowiadając na
problem uczeni zwracali się właśnie ku retoryce. Istniało wśród nich utrwalone i nie
kwestionowane przez nikogo przekonanie, że jedną z podstaw do wynajdowania
odpowiednich akuminów są miejsca (loci) 7. Za wyraziciela powszechnego sądu
można uznać Antonia Fortiego, który wypowiada się w następujący sposób:
Loci [...] rhetorici, seu communes, tum insiti, tum remoti, ad argutias inveniendas sunt
opportuni [Miejsca retoryczne, inaczej mówiąc wspólne – zarówno dotyczące samej sprawy,
jak i te spoza niej – nadają się do wynajdowania argucji] 8.

Podobnie jak autor dzieła Miles rhetoricus et poeticus naukowcy unikają na
5
Zob. np. J. P o n t a n i Poeticarum institutionum libri tres. W: Tyrocinium poeticum. Ingolstadii 1594, s. 201: „Generatur autem acumen istuc cum aliis modis, tum hoc frequenter, si conclusio
aut non exspectata (quod Graeci dicunt παρὰ προσδοκίαν) aut exspectationi plane contraria sequitur [Akumen rodzi się tam bowiem na różne sposoby, a zwłaszcza dzięki konkluzji zawierającej albo
coś nieoczekiwanego (co Grecy nazywają παρὰ προσδοκίαν), albo wprost sprzecznego z oczekiwaniami]”. – A. D o n a t i Ars poetica sive Institutionum artis poeticae libri tres. Coloniae Agrippinae
1633, s. 312: „Oritur autem acumen a comparatione, a contrario, ab inexspectata, ridicula, falsa,
mordaci, universali sententia, ficta verborum, sensuumque novitate, usu prosopopoeiae, apostrophes,
metaphorae, eiusdemque continuatae, sive allegoriae, qualibet denique argutia, quae superioribus,
tamquam annulo gemma illigatur [Akumen powstaje zaś dzięki porównaniu, sprzeczności, opinii
nieoczekiwanej, zabawnej, kłamliwej, uszczypliwej, rozpowszechnionej, ádziękiñ zmyślonym nowinkom dotyczącym słów i sensów, zastosowaniu prozopopei, apostrofy, metafory i jej rozwinięcia,
czyli alegorii, każdej w końcu argucji, która zostaje powiązana z powyższymi tak jak szlachetny kamień
z pierścieniem]”. – M a s e n i i op. cit., s. 16: „Generalissima argutiarum descriptio est: p r a e t e r,
a u t c o n t r a e x s p e c t a t i o n e m a l l a t a, v e l c o n c l u s i o, v e l s e n t e n t i a. Non
quaevis tamen, sic enim ubique fere stulti epigrammata conderent, s e d q u a e r a t i o n i s n it a t u r a d m i n i c u l o, a c r e c e p t o a l i q u o l o q u e n d i u s u. Quod fiet, si vel causam tibi
inexspectatam alicuius effati, facti, aut cuiusque rei Poëta afferet [...] [Oto najbardziej ogólny opis
argucji: k o n k l u z j a a l b o s e n t e n c j a w p r o w a d z o n a w b r e w l u b n a p r z e k ó r
o c z e k i w a n i o m. Nie każda jednak, bo wtedy bez mała głupcy tworzyliby wszędzie epigramaty,
l e c z t a k a, k t ó r a o d z n a c z a s i ę p o m y s ł o w o ś c i ą i j a k i m ś o d p o w i e d n i m
s p o s o b e m w y r a ż e n i a. Daje się to osiągnąć wówczas, gdy poeta wyjawia nieznaną ci przyczynę
pewnego powiedzenia, wydarzenia lub dowolnej sprawy]”.
6
M. R a d e r i Ad M. Valerii Martialis Epigrammatum Libros prolemmata. W: Ad M. Valerii
Martialis Epigrammaton libros omnes plenis commentariis [...]. Ingolstadii 1611, s. 12. – M. D u
C y g n e De arte poetica libri duo. Leodii 1664, s. 218. – M a s e n i i op. cit., s. 12. – F. J a y Bibliotheca rhetorum. T. 4. Ingolstadii 1726, s. 148–149.
7
Zob. M. R a d a u Orator extemporaneus seu Artis oratoriae breviarium bipartitum. Londini 1657, s. 25–26 (dalej do pozycji tej odsyłam skrótem R; ponadto w artykule stosuję skróty: B =
B. B a u h u s i i Epigrammatum selectorum libri V. Antverpiae 1616. – C = B. C a b i l l a v i Epigrammata selecta. Antverpiae 1620. Liczby po skrótach oznaczają stronice). – D u C y g n e op.
cit., s. 219. – F. Va v a s s o r i s De epigrammate liber. W: Opera omnia. Amstelodami 1711, s. 95.
8
A. F o r t i Miles rhetoricus et poeticus seu Artis rhetoricae et poeticae compendium. Dilingae 1691, s. 351.
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ogół szerokich przedstawień poszczególnych toposów, gdyż jest to zakres wykładów ściśle krasomówczych. Nie wydawało się im również konieczne dokładne
precyzowanie, o jakie konkretne loci chodzi, gdyż wiedza o tego rodzaju sprawach
– ze względu na system szkolnictwa – była powszechna. François Vavassor np.
nadmienia jedynie, iż nie wyklucza żadnego z 16 opracowań, jakie dotyczą samej
sprawy (loci insiti) 9. Co do ich liczby, wydaje się bliski opinii zawartej w najpopularniejszym jezuickim podręczniku sztuki wymowy, a mianowicie w De arte
rhetorica Cypriana de Soareza 10. Jak zostaje tam powiedziane, miejsc w sprawie
jest 16 (numero sunt sedecimalia) 11. Katalog toposów tego zakresu otwiera definicja (definitio) 12. To, iż nadaje się ona do opracowania argucji w epigramacie, potwierdza cytowany już Forti. Swoją opinię wyraża w słowach:
Per rei definitionem, vel descriptionem, id est, indagando naturam rei, quidve illa sit vel
non sit, poterit argute claudi epigramma [Epigramat może się kończyć błyskotliwie dzięki
definicji bądź deskrypcji, tzn. poprzez badanie natury rzeczy, czym ona jest albo czym nie jest] 13.

To krótkie ujęcie zawiera zasadnicze rozróżnienia, jakich dokonywano na gruncie sztuki oratorskiej. Najpierw zwracano bowiem uwagę, że zjawisko nie jest jednorodne. Definicje – mówi wprost Martin Du Cygne – mogą być dwojakiego rodzaju (definitio duplex est) 14. Definicja właściwa (definitio propria) należy do dziedziny
filozofii i polega na uchwyceniu rodzaju rzeczy (genus) i elementu odróżniającego
(differentia) 15. Oczywiście, takie założenie to nie osobista teoria jezuity, lecz twierdzenie oparte na nauczaniu Platona. Istotne, iż ów typ nie znalazł zastosowania –
przynajmniej szerokiego i komentowanego – ani w obrębie krasomówstwa, ani
w poezji.
Definicja w poetyce
Michael Radau nie wyklucza wykorzystania definicji dialektycznej na gruncie
retoryki. Jak twierdzi, w wystąpieniach publicznych niezmiernie rzadko stosuje się
wszakże ten rodzaj. Dzieje się tak dlatego, że daje on jedynie ograniczone możliwości (parvam porrigit copiam) (R 4–5). Balbín podziela tę opinię. Mówcy – dopowiada – mają upodobanie w szerszych i bardziej bogatych definicjach 16. One
Va v a s s o r i s op. cit., s. 95.
Dzieło to było wydawane wielokrotnie. Pierwsza edycja pochodzi z 1568 roku. W niniejszym
opracowaniu posłużono się następującą wersją: C. S o a r e z De arte rhetorica libri tres. Caesaraugustae 1629.
11
Ibidem, s. 25.
12
Ibidem, s. 25–27.
13
F o r t i op. cit., s. 352.
14
M. D u C y g n e Ars rhetorica. Leodii 1789, s. 19.
15
Ibidem. N. C a u s s i n (De eloquentia sacra et humana libri XVI. T. 4. Parisiis 1636, s. 197)
nazywa ją esencjalną: „Quid sint, explicatur per definitionem rei, sive illa sit essentialis, sive ex
adiunctis (quod est apud oratores frequens) [Definicja rzeczy przynosi wyjaśnienie, o czym mowa.
áDefinicjañ jest albo esencjalna, albo – co pojawia się częściej u mówców – opisowa]”.
16
Zob. B. B a l b i n i Quaesita oratoria. Lipsiae 1687, s. 95: „Locus est definitio, quae aliter
in erudito philosophiae pulvere, aliter in rhetorum officinis conficitur; nam nostri definitionem copiosam amant et uberem, neque tam arctis finibus (genere et differentia) concludi se patiuntur.
[Miejscem wspólnym jest definicja. Inaczej tworzy się ją na gruncie uczonych zmagań filozoficznych,
inaczej w warsztacie retorów, ponieważ ci drudzy uwielbiają definicję bogatszą i obszerniejszą, a nie
lubią zamykać się w wąskich granicach rodzaju i różnicy]”.
9

10
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właśnie stanowią drugi model, określany jako „definicje niewłaściwe [definitio
impropria]” 17. Du Cygne wiąże je również z oratorstwem i nazywa „opisaniem
[descriptio]” 18. To pojęcie pojawia się także w przytoczonym cytacie z dzieła Fortiego. Autor, wprowadzając spójnik „albo [vel]”, sugeruje zamienne stosowanie
terminów. Pośrednio rezygnuje zatem z definicji filozoficznej. Dokonuje też pierwszej
dystynkcji. Zgodnie z tym, co podaje, można tworzyć przedstawienie w oparciu
o afirmację lub poprzez negację. Inni uczeni podzielają przekonanie, iż definicje
retoryczne da się kreować na rozmaite sposoby. Du Cygne wymienia cztery warianty, to znaczy: nawiązania do przyczyn (per causas), do właściwości oraz przypadłości (per proprietates et accidentia), do skutków (per effecta), i w końcu – to wydaje
się najbardziej zbieżne z opinią zawartą w Miles rhetoricus et poeticus – poprzez
wskazanie, co jest dla prezentowanego przedmiotu nieodpowiednie, a co należyte
(per negationem et affirmationem) 19. Radau, idąc za obszernym wykładem Nicolasa
Caussina, oraz Balbín uzupełniają to wyliczenie jeszcze o: deskrypcję kolejnych
części składowych (per partes), odwołanie się do podobieństwa (per similitudinem),
wskazanie na odrębności (contraria), zastosowanie synonimii (per synonymiam),
wykorzystanie ironii (per contentionem ironicam) 20. Nawet dość pobieżnie zaprezentowane rozróżnienia uświadamiają, iż poeci mieli do dyspozycji rozbudowany
zestaw możliwości. Jak pokazują ponadto np. literaturoznawcy, definiowanie istniało od zawsze w epigramatyce. Popierają ten pogląd cytatami zaczerpniętymi zwłaszcza z dorobku Marcjalisa. To właśnie w utworach mistrza gatunku – unaocznia Du
Cygne – zostaje powiedziane, czym są żałoba i życie; Forti z kolei znajduje tam
odpowiedź na pytanie, kim jest nicpoń 21.
Koncepty Bauhusiusa
Pośród poetów jezuickich szczególne upodobanie omawianej formy można
przypisać Bernardowi Bauhusiusowi (1575–1619). Co więcej, to właśnie jego
epigramaty są cytowane przez znawców problemu jako przykłady umiejętnego
zastosowania deskrypcji 22. Analiza dorobku autora potwierdza, że o wiele częściej
niż inni podejmował wysiłki, by precyzyjnie określić i przedstawić rzeczywistość.
Chociaż nie był już tak bardzo zaangażowany w dyskusję religijną jak jego poprzednik Andreas Frusius, to jednak niekiedy wykorzystywał definiowanie w celach
apologetycznych 23. Tak jest np. w następującym epigramacie, zatytułowanym Quid
papa. Ad Biblianum Batavum:
Scis, Bibliane Batave, quid signet papa?
Qui Petri Apostoli potestatem accepit. [B 96]
[Biblianie Holendrze, czy wiesz, co znaczy „papież”?
To ten, kto otrzymał władzę Piotra Apostoła.]
Zob. D u C y g n e Ars rhetorica, s. 19.
Ibidem.
19
Ibidem, s. 19–21.
20
R 4–12. – B a l b í n i Quaesita oratoria, s. 95–96.
21
Mart. Ep. I, XXXIII; VI, LXX; II, VII. Zob. też D u C y g n e De arte poetica libri duo,
s. 219–220. – F o r t i op. cit., s. 352–353.
22
Zob. R 6. – F o r t i op. cit., s. 352.
23
A. F r u s i i Epigrammata in haereticos. Coloniae Agrippinae 1582.
17
18
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Ten z pozoru bardzo prosty wiersz poeta wnikliwie przemyślał. Całość opiera
się na schemacie: pytanie–odpowiedź. Zwierzchnik Kościoła katolickiego zostaje
zaprezentowany zgodnie z utrwalonymi normami wykładu wiary. Podane wyjaśnienie było powszechnie znane i, najpewniej, oczywiste również dla innowiercy, do
którego kierowano pytanie. Dla wzmocnienia efektu autor uznaje termin „papa” za
rodzaj nazwy – tajemnicy, którą rozwiązuje posługując się akrostychem. Pierwsze
litery czterech następujących po sobie słów drugiego wiersza po zaimku względnym
„qui” tworzą bowiem właśnie to pojęcie. Bauhusius afirmuje postać papieża dla
kontrastu z osobą swego domniemanego adwersarza. Aby dobrze zrozumieć jego
zamierzenie, trzeba najpierw dostrzec naruszenie czy raczej rozchwianie składni
łacińskiej. Pierwsze zdanie to pytanie, ale brak mu właściwej w tym miejscu partykuły pytajnej „czy” (ne), która z kolei daje się dostrzec w wołaczu fikcyjnego imienia Biblianus. Pierwsze słowa wiersza „Scis, Bibliane Batave [...]” można – wyjmując je z reszty tekstu – przetłumaczyć zupełnie inaczej, niż wskazuje na to dalszy
bieg zdania, jako frazę: „wiesz, czy Biblia, czy galon”. Dodawszy do tego rzucającą
się w oczy aliterację słów – „Bibliane Batave”, których pierwsze sylaby tworzą
słowo „biba”, czyli ‛opój, pijak’, całość wolno ująć tak: „czy wiesz pijaku, czy Biblia,
czy galon”. Takie rozumowanie wydaje się nieco pokrętne, ale odpowiada innym
przedstawieniom protestantów w twórczości jezuity, którym zarzuca on zwłaszcza
pijaństwo 24.
Z innych epigramatów Bauhusiusa można się ponadto dowiedzieć, kto to poeta,
wierny katolik, przyjaciel, lekarz, bogacz albo zły nauczyciel literatury 25. Autor
uzmysławia też czytelnikowi, kim jest echo i co kryje się pod pojęciem „honor” 26.
Definicja miłości
Pod nazwiskiem jezuity rozpowszechniano również utwory, których brak
w zbiorach jego poezji. Tak jest np. z cytowanym przez Radaua epigramatem, gdzie
uściśla, co to jest życie żołnierskie (R 11). Forti przypisuje Bauhusiusowi z kolei
następujący wiersz:
Humor an ignis amor? Vitreos si consulis orbes,
Humor amor. Pectus consulis? Ignis amor.
Ut cor mergit aquis, sic urit pectora flammis.
Icaron inde biceps, hinc Phaëthonta facit 27.
[Czy miłość to woda, czy ogień? Jeśli poradzisz się okularów –
„Miłość to wilgoć”. Zapytasz wnętrza? – „Miłość to żar”.
Podobnie jak zatapia serce wśród odmętów, tak piersi pali ogniem.
Na pół podzielona – stąd też Ikara przemienia w Faetona.]

Zob. B. B a u h u s i i: Ad Linum coronatum. De Luthero (ks. I, B 8); In Goddam ministrum
Calvinitam bibulum ganeonem (ks. I, B 10–11); De hoeretico quodam, ad Balbum (ks. V, B 106).
Autor nie był odosobniony stosując argumentum ad personam. Podobnym opracowaniem posługiwał
się np. P. A. N e a p o l i t a n i (Epigrammatum centuriae sex. Neapoli 1646, s. 172–174).
25
B. B a u h u s i i: Quid poeta (ks. III, B 71); Quis vere catholicus (ks. II, B 27); Quis amicus
(ks. III, B 55); Medicus (ks. III, B 56); Quid dives (ks. V, B 111); Quis malus, quis pessimus praeceptor (ks. IV, B 92–93).
26
B. B a u h u s i i: De Echone (ks. IV, B 76); Honor (ks. IV, B 79).
27
F o r t i op. cit., s. 352.
24
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Wbrew sugestii autora Miles rhetoricus et poeticus epigramat nie jest wszakże dziełem Bauhusiusa. Znajduje się natomiast w dorobku innego jezuity, pochodzącego z Ypres (Ieper) we Flandrii, Balduina Cabilleau (1568–1652). Obaj
twórcy należą do jednego pokolenia, jakkolwiek pierwszy urodził się nieco później,
ale umarł o wiele szybciej. Obaj byli Belgami i publikowali w Antwerpii. Ceniono
ich tak dalece, że doczekali się biogramów w Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu
Philippe’a Alegambe’a 28. Epigramaty Cabilleau ukazały się po raz pierwszy w Antwerpii w 1620 roku w Wydawnictwie Plantyniańskim. 14 lat później wznowiono
je w tej samej oficynie, łącząc w jednej książce z wierszami Bauhusiusa i poematami Charles’a Malaperta 29. Ponowne wydanie, a zwłaszcza edycja wraz z utworami
Bauhusiusa, wskazuje, iż twórczość Cabilleau była poczytna i ceniona. Świadectwem
uznania może być i to, że w opublikowanym przez benedyktyna Ottona Aichera
w 1690 roku zbiorze poezji i złotych myśli jezuita znajduje się obok Bidermanna,
Baldego i Stratiusa, w grupie jedynie siedmiu cytowanych przedstawicieli zgromadzenia 30. Forti przytaczając wiersz opierał się najprawdopodobniej na wspomnianym
wydaniu wspólnym dzieł i przez pomyłkę – nie zwróciwszy uwagi, z czyjego zbioru korzysta – przypisał błędnie epigramat wielkiemu antwerpijczykowi 31.
Podjęty przez Cabilleau temat: czym jest miłość, ma w literaturze długą i potwierdzoną licznymi dziełami tradycję. Poeta – co można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem – fascynował się twórczością Owidiusza i tam, pośród licznych
rozważań nad istotą uczucia, należy szukać inspiracji dla wiersza 32. Dość bliski
w sposobie przedstawienia wydaje się również fragment Fedry Seneki, który utrwalił wizerunek Amora wzniecającego płomienie w człowieku 33. Jak przekonuje
Mario Praz, wyobrażenie oddawane na różne sposoby zrazu w epigramatyce antycznej – począwszy od Alciattiego, uznawanego za ojca emblematyki – znajdowało także wyobrażenia plastyczne 34. Przyjęta w wierszu strategia ukazywania postaci Kupidyna była tak powszechna, że Owen w jednym z utworów nazywa ją wręcz
przysłowiową:
Ignis amor si sit (veluti proverbia dicunt),
Hei mihi quam tuus est frigidus ignis amor 35.
[Jeśli miłość to ogień (jak mówią przysłowia),
Biada mi, bo twoja miłość jest zimnym ogniem.]

Podobny sposób mówienia o miłości i jej antropomorfizację można odnaleźć
również w dorobku innych poetów jezuickich. Stratius np. przedstawia ją tak:
Ph. A l e g a m b e Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu. Antverpiae 1643, s. 52, 65.
B. B a u h u s i i et B. C a b i l l a v i Epigrammata. – C. M a l a p e r t i i Poemata. Antverpiae 1634.
30
Syllabus poetarum. W zb.: Florilegium insigniorum sententiarum. Dig. per. P. o. a. b. a.
s. v. [O. A i c h e r]. Norinbergae 1690. Zob. też na stronie: http://reader.digitale-sammlungen.de/
de/fs1/object/display/bsb10576129_00005.html
31
Zob. B a u h u s i i et C a b i l l a v i op. cit., s. 152. – C 76.
32
O chęci naśladowania Owidiusza świadczy choćby zbiór wzorowany na Heroidach tego
poety – zob. B. C a b i l l a v i Epistolarum heroum et heroidum libri quattuor. Antverpiae 1636.
33
Sen. Phae. 274–295.
34
M. P r a z, Studies in Seventeenth-century Imagery. Wyd. 2, rozszerz. Roma 1975, s. 26–27.
35
I. O v e n i In Phyllida. Ad eandem. W: Acroamatum epigrammaticorum. Amstelodami 1679,
s. 4.
28
29
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Ignis consumens, amor improbus, omnia, Pente est.
Ignis consummans omnia, sanctus Amor 36.
[Miłość niegodziwa to ogień pożerający wszystko, Pentusie.
Ogień doskonalący wszystko – to święta Miłość.]

Jak widać, także tutaj autor wykorzystuje utrwaloną metodę przedstawiania
namiętności. Posiłkując się jednak grą słów „consumens” i „consummans”, dokonuje rozróżnienia na miłość złą i dobrą. Piewcą tej ostatniej, miłości „boskiej [Amor
divinus]” i „świętej [Amor pius]” – jak ją nazywał Stratius – był Sarbiewski. On
także opisuje Amora w takiej postaci, w jakiej jest to przyjęte w mitologii i literaturze. Bohater ma więc pochodnię, łuk, kołczan i strzały. Chętnie porzuca jednak
dawne atrybuty, by wprowadzić nowy ład. Jego ubranie goreje ogniem, kiedy
indziej Amor pokryty jest piórami. Wznieca ogień piękniejszy od kwiatów. Porusza serce i mieszka w nim, dzieląc jego przeżycia – tak radosne, jak i smutne 37.
Takie ujęcie, jakkolwiek odnosi się do funkcjonujących wyobrażeń, odbiega nieco
od tradycyjnego sposobu przedstawiania postaci i jest nacechowane myśleniem
chrześcijańskim.
Sam Cabilleau opiera się raczej na pierwotnym, antycznym wizerunku Kupidyna. Utwór odwołuje się przede wszystkim do przeżyć miłosnych, które uosabia
bożek. Poeta stawiając pytanie, usiłuje zdefiniować miłość. Rezygnuje, oczywiście,
z ujęcia dialektycznego, a nawet z deskrypcji. Opracowanie, jakie zastosował,
można uznać za definiowanie oparte na podobieństwie (per similitudinem) albo
zbudowane na zasadzie wykazania skutków (per effectus). Przedstawienie wewnętrznych przeżyć jako opozycji woda–ogień nie jest pomysłem autora, czego
potwierdzenie znaleźć można w cytowanym już Florilegium insigniorum sententiarum Aichera. Przykłady, jakie przytacza benedyktyn, wykazują, że ujmowanie
uosobionej miłości jako płomieni sięga już Teokryta 38. W poezji nie brak też
konfrontacji żywiołów, identycznie jak u Cabilleau. Tak jest choćby w utworze,
którego proweniencji nie udało się ustalić:
Ignis et unda parit fugitivi nomen Amoris.
Ex unda et flamma quomodo constet Amor? 39
[Ogień i woda rodzą imię skłonnego do ucieczki Amora.
W jaki to sposób może trwać Amor z wody i ognia?]

Pomysł, jakim posłużył się autor, jest bliski temu, który zastosowano w epigramacie jezuity. Utwór opatrzony został tytułem Vulcanus et Venus Amoris parentes (Wulkan i Wenus rodzicami Amora), wprost odsyłającym do pochodzenia
bohatera 40. W mitologii istnieją różne wersje genealogii bóstwa. Kupidyn miał być
zatem synem Chaosu i Ziemi, Marsa i Wenus, Nocy i Powietrza, Sprzeczki i ZefiA. S t r a t i i Ad Pentum. W: Selectorum epigrammatum libri tres. Monasteri 1640, s. 35.
Zob. M. C. S a r b i e v i i Epigrammatum liber unus. W: Poemata omnia. Staraviesiae 1892:
IV. Veniat dilectus meus (s. 426–427); XV. Ad omnia versatilis (s. 434); XXIV. Amor Divinus (s. 437);
XXIX. Venatio Amoris (s. 439); XXX. Venatio Amoris et Iesu (s. 439); XXXI. Sagitta divini Amoris
(s. 439–440); XLIV. B. Aloysius sacro lumine circumfusus (s. 445); LXXXVII. De divino Amore
(s. 464–465); CXCVII. Castitas amore Dei recreatur (s. 510); CCIII. Aliud de votis (s. 512).
38
Florilegium insigniorum sententiarum, s. 49.
39
Ibidem, s. 48.
40
Zob. ibidem.
36
37
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ra, Wenus i Nieba, Wenus i Jowisza albo nawet samej tylko Wenus 41. Cyceron
z kolei uważa go za syna Jowisza i Prozerpiny 42. Nie są to zresztą wszystkie możliwości znane z mitologii 43.
Autor przywołanego epigramatu, a także Cabilleau opowiadają się za tą wersją,
według której Amor jest synem powstałej z morskiej wody Wenus i boga ognia,
Wulkana. To właśnie ze względu na rodziców bóstwo przynoszące miłość wywołuje w ludziach łzy i wznieca żar serca. Na tym właśnie założeniu opiera się cytowany wiersz. Jezuita usiłuje to przekonanie nieco rozwinąć 44. Aby to osiągnąć,
zdaje się prowadzić fikcyjny dialog. Najpierw zwraca się do okularów, które
uświadamiają, że reakcją na uczucie jest niejednokrotnie płacz. Ponieważ cel całego ujęcia stanowi przeciwstawienie, można domniemywać, że pod nazwą „szklane okręgi [orbes vitrei]” kryją się same oczy. Nie udało się jednak potwierdzić
Zob. J. J. H o f m a n n, Lexicon universale, historiam sacram et profanam omnis aevi, omniumque gentium [...] explanans. T. 1. Leiden 1698, s. 1040: „Cupido, amoris deus, quem Hesiodus
natum vult ex Chao et Terra, Simonides ex Marte et Venere, Arcesilaus ex Nocte et Aethere, Alcaeus
ex Lite et Zephyro, Sappho ex Venere et Caelo, Seneca ex Venere et Vulcano. Quidam ex sola Venere
prognatum tradunt [...] [Kupidyn, bóg miłości, narodził się według Hezjoda z Chaosu i Ziemi;
z Marsa i Wenus, zdaniem Symonidesa; z Nocy i Eteru – twierdzi Arcesilaus; ze Sprzeczki i Zefira
– utrzymuje Alkajos; u Safony – z Wenus i Nieba; według Seneki z Wenus i Wulkana. Niektórzy
sądzą, że przyszedł na świat dzięki samej tylko Wenus á...ñ]”.
42
Cic. De nat. d. III, 58.
43
Zob. Z. K u b i a k, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1997, s. 38–39, 327–333.
44
Ten sam wątek autor podejmuje również w innych epigramatach:
41

LACRYMA

Ignis pectus edit, ruptis salit imber ocellis;
Inque sinum e lacrymis ignea gutta cadit.
Ne qua nocens foedo fax aut faex corde residat,
Lustrat aquis, igni pectora lustrat amor. [C 59]
[ŁZA

Ogień pożera serce. Wyrwawszy się z oczu, spada ulewa
I spośród łez uderza w piersi płomienna strzała.
Aby nie został żar jakiś lub męty, szkodząc nieszczęsnemu sercu,
Miłość oczyszcza potokami, ogniem oczyszcza duszę.]
Unio: Lacryma

Unio cur dicor? Numquam sine fratre parentis
Ludo sinu, it mecum gemmea turba nepos.
Sed quid ego infelix fraternum divido nomen,
Unio? Tot fratres unicus unit amor. [C 61]
[BRATERSTWO. ŁZA

Dlaczego mówią o mnie „braterstwo”? Nigdy nie figluję bez brata
Na rodzicielskim łonie. Ze mną podąża wnuk, iskrzące się mnóstwo.
Lecz czemuż – ja nieszczęsny – tak jak rodzeństwo noszę imię
Braterstwo? – Bo jedna miłość zbratała tylu braci.]
Amoris et compassionis lacrymae

Dulcis amor dulci fluit ubere et imbuit undas
Dulce genas, omni dulcior ille favo.
Ut miserum aspexit, fletu ilicet undat amaro.
Quam dispar fonti rivulus ille suo! [C 59]
[ŁZY MIŁOŚCI I WSPÓŁCZUCIA

Słodka miłość spływa słodkim strumieniem i skrapia słodko
Policzki, słodsza od wszelkiego miodu.
Gdy spostrzegła nieszczęśnika, wnet wybucha gorzkim płaczem.
Jakże odmienne źródło ma ten potok!]
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w innych miejscach tego rodzaju metaforyki. Sformułowanie określa na ogół okna
witrażowe i w takim znaczeniu pojawia się najczęściej. Chodzi jednak nie o tę
formę, jaka jest rozpowszechniona obecnie, lecz o połączone ze sobą ołowiem
koliste formy, nazywane po polsku gomółkami. Thomas Hobbes, współczesny
Cabilleau, określa mianem „orbes vitrei” przedmiot mieszczący się pośród urządzeń
wspomagających wzrok (armatura oculorum). Bez wątpienia o okularach tu mowa,
gdyż zarówno sam opis, jak i zamieszczone łacińskie synonimy wskazują na to
wyraźnie 45. Najwłaściwsze dla oddania sensu epigramatu, z jednoczesnym zachowaniem zwyczajów językowych epoki, wydawało się zatem przyjęcie, że poeta
zachęca czytelnika do fikcyjnego dialogu z okularami, a następnie z ludzkim
wnętrzem. Rozbieżność uzyskanych opinii nie prowadzi do wykluczenia którejś
z nich. Autor dokonuje natomiast ciekawej ekstrapolacji. Nawiązując do mitów,
wybiera postać Ikara oraz Faetona jako swoiste przeciwieństwa, a przede wszystkim jako uosobienia stanów ducha, które wcześniej opisał. Zestawienie prowadzi
go do wniosku, że miłość to swoista przemiana. W tym miejscu poeta znów jest
bliski Owidiuszowi, zwłaszcza motywom zawartym w Metamorfozach. Utwór
zostaje zatem, z jednej strony, osadzony w tradycji literackiej, podejmuje bowiem
znane wątki, z drugiej natomiast Cabilleau stosuje w nim nowołacińskie słownictwo i ma na celu indywidualne opracowania argucji na podstawie definicji. Ujęcie
takie okazuje się dlatego ciekawe, że poeta zdaje się mieć wątpliwości, jak sprecyzować, kim jest Amor. Posiłkuje się zatem również zabiegiem dubitatio.
Deskrypcje wielostopniowe
Przedstawione rozwiązanie otwiera szerszy zbiór utworów zbudowanych na
bazie retoryki, w których zastosowane są bardziej skomplikowane formy opisu
rzeczywistości. Jak wspomniano, definiowanie może dokonywać się bowiem na
wiele sposobów. Za mistrza tego rodzaju opracowań wolno uznać cytowanego już
Cabilleau. W jego kolekcji epigramatycznej wiele wierszy to deskrypcje wybranych
spraw, postaci bądź zagadnień. Oczywiście, autor nie ogranicza się jedynie do
modelu ex definitione, ale w bardzo wielu wypadkach daje się w jego twórczości
zauważyć tendencja do uściślania, czym dana rzecz, zjawisko lub postać jest
w istocie. Taki typ opracowania jest odpowiedni zwłaszcza do wyjaśnienia zagad45
Zob. Th. H o b b e s, Opera Philosophica, quae Latine scripsit omnia. T. 2. Studio et labore
G. M o l e s w o r t h. Londini 1839, s. 65–66: „Armatura oculorum, sive orbes illi vitrei, quibus
utuntur hodie illi, qui obiecta nudo oculo minus distincte cernunt, antuquis tum Graecis tum Latinis
videtur fuisse incognita. De usu enim eius scriptum ab illis nihil invenitur. E contra, conqueritur
exilitatem literarum Plautinus senex, quod necesse non fuisset si armaturam oculorum hanc nostram
tunc habuissent. Specilla, perspicilla, dioptra, in ea significatione, nisi a modernis, nunquam usurpata sunt. Nos autem perspicilla dicimus vitreos orbes illos, per quos transientes radii in utraque
superficie utcunque refringuntur, antequam accedant ad superficiem oculi [Osprzęt dla oczu, inaczej
mówiąc: owe szklane okręgi, jakimi posługują się obecnie ci, którzy gołym okiem widzą przedmioty
mało wyraźnie, były – jak się wydaje – nieznane zarówno antycznym Grekom, jak i Rzymianom. Brak
bowiem jakichkolwiek ówczesnych zapisów dotyczących ich stosowania. Przeciwnie, starzec u Plauta skarży się, że litery są małe, co byłoby zupełnie nie na miescu, gdyby posiadał wówczas to właśnie
nasze »osprzętowienie« oczu. Terminy »specilla«, »persipicilla«, »dioptra« na jego oznaczenie nie
były stosowane nigdy wcześniej, lecz dopiero teraz. My zaś nazywamy okularami owe szklane okręgi,
przez które, przechodząc, promienie załamują się najpierw na obu płaszczyznach, zanim dotrą do
powierzchni oka]”.
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nień moralnych. Korzystając z różnych rozwiązań, jezuita precyzuje zatem, czym
są np. wstyd, pokora, jałmużna, gadulstwo, próżność, przeprosiny, pożądanie 46.
Obok przedstawień dotyczących świata wartości pojawia się wiele innych, związanych z codziennym życiem, przyrodą i wynalazkami cywilizacyjnymi. Poeta
informuje zatem, czym jest choćby sen i ból stawów albo statek, dzwon, zegar bądź
gąbka 47. Kiedy indziej jeszcze przedstawia wiatr, jutrzenkę, grad albo powódź 48.
Czasem poświęca uwagę zwierzętom. Mrówkę np. ukazuje w taki sposób:
Sum nihil, aut nihilo res paene similissima: certe
Corpus abest. Punctum corporis esse putes.
Hic tamen archivum Sophiae mens provida condit,
Ac in tam nullo corpore cuncta sapit 49.
[Jestem niczym albo tym, co do nicości zupełnie podobne.
Pewnie – to nie ciało. Mógłbyś sądzić, że to cząstka organizmu.
Tu jednak zamysł przeznaczenia daje początek archiwum mądrości
I w tak nikłym ciele przejawia geniusz we wszystkim.]

Charakterystyka zawarta w wierszu daje się streścić krótko w stwierdzeniu, że
owad jest małym a rozumnym stworzeniem. Autor zadał sobie jednak sporo trudu,
by wyrazić to przekonanie w ciekawy sposób. Wiersz rozpada się widocznie na
dwie części. Każdy dystych stanowi w jakiejś mierze osobną całość. Pierwszy,
dotyczący ciała zwierzęcia, zbudowany jest na zasadzie per vituperationem. Poeta
oddaje głos tytułowej bohaterce, co wzmaga ekspresję zawartego w tekście przesłania. Jest to bowiem rodzaj skargi bądź przynajmniej taka wypowiedź, która została nacechowana w oparciu o odwołanie się do locus modestiae. Warto zauważyć,
że autor stosuje ponadto swoistą correctio. Najpierw wyraża opinię w sposób zasadniczy, a później ją doprecyzowuje. Tak więc wychodzi od arbitralnego stwierdzenia, iż mrówka jest niczym, potem jednak poeta łagodzi ten osąd. Podobnie
postępuje mówiąc o ciele owada. Drugi dystych stanowi antynomię pierwszego
i opracowany został na zasadzie per affirmationem. Zawarta w tej partii pochwała
nie jest już raczej przemową bohatera utworu, lecz opinią samego poety. Tym razem
projektuje on całość podążając od szczegółu do ogółu. Najpierw odnosi do mrówki
metaforyczne sformułowanie „archiwum mądrości”. Określenie jest najprawdopodobniej pomysłem Cabilleau. Zrezygnował on z wykorzystania któregoś z istniejących rozwiązań danych przez literaturę na przestrzeni wieków 50. Opracował nowy
zwrot wykorzystując, podobnie jak we wcześniej przywołanym wierszu, neologizm
łaciński. Pojęcie archivum, czy bardziej poprawnie archium, nie było stosowane
46
B. C a b i l l a v i: Pudor (C 60); Humilitas (C 59); Eleemosyna (C 59–60); Garrulitas (C 54);
Ambitus (C 51); Exscusatio (C 50); Cupiditas (C 44).
47
B. C a b i l l a v i: Somnium (C 21); Somnus (C 21); Podagra (C 22); Navis (C 78); Campana
(C 26); Horologium (C 26); Spongia (C 7).
48
B. C a b i l l a v i: Ventus (C 63); Lucifer (C 60); Grando (C 4); Diluvium (C 4); Eluvies fluminis (C 7).
49
B. C a b i l l a v i Formica (C 10).
50
Zestawy utrwalonych w tradycji literackiej sposobów wyrazu są ukazane w opracowaniach
barokowych, zob. np. J. B l u m e r e l, Elegantiarum poeticarum per locos communes digestorum
flores. Lugduni 1651, s. 116–117. – Novus synonymorum, epithetorum et phrasium apparatus [...]
sive Gradus ad Parnassum. Parisiis 1663, s. 280. – B u c h l e r i à G l a d b a c h Thesaurus phrasium poeticarum. Amstelodami 1665, s. 18. – J. G a n d u t i u s, Descriptiones poeticae ex probatioribus poetis excerptae. Coloniae 1698, s. 365.

DEFINICJA JAKO ŹRÓDŁO EPIGRAMATYCZNEJ ARGUCJI W JEZUICKIEJ TEORII I PRAKTYCE

183

w klasycznym języku łacińskim 51. Wcześniej posługiwano się raczej terminem
„tabellaria” 52.
W dalszej partii przedstawienia jezuita rezygnuje z odwołań do konkretów
i stwierdza, że mrówka we wszystkim przejawia geniusz intelektu Stwórcy. To On
bowiem kryje się najpewniej za sformułowaniem „mens provida”. Autor odrzuca
zatem przekonanie, że istniejąca sytuacja to wynik przypadku. Czyni tak, gdyż za
podanym sformułowaniem, bez względu na to, czy interpretuje się je religijnie,
czy też nie, kryje się inteligencja, która – zgodnie z tym, co podaje Cyceron mówiąc
o Pytii – spostrzega rzeczy na długo wcześniej i co więcej, potrafi je zapowiedzieć 53.
Cały utwór zbudowany jest zatem w oparciu o paradoks dotyczący niewielkiego
owada; paradoks polegający na przeciwstawieniu ciała i rozumu. Z punktu obecnego omówienia najistotniejszy wydaje się jednak sposób opracowania podjętego
tematu. Autor wychodzi bowiem od zaprzeczeń, by przejść z kolei ku właściwościom pozytywnym. Opisuje je stosując również przenośnie. Tym modelem, który
Radau wyszczególnia jako szósty typ deskrypcyjny i nazywa definicją per negationem, posługiwali się także inni poeci (R 6). Bauhusius np. wykorzystuje go
przedstawiając, kim jest przyjaciel. Stwierdza najpierw, że to nie pusty orzech
(cassa nux) ani miłe uśmiechy czy mruganie oczami, światło bijące od połyskującej złotem twarzy. Zbiera zatem cały zestaw przenośni zaprzeczających istocie
opisywanej relacji. Następnie wprowadza metafory, które są zgodne z naturą
przyjaźni, skupiając się na sposobie, w jaki ludzie będący w zażyłości ze sobą
rozmawiają 54. Ostatecznie jest to zatem rodzaj definiowania wieloetapowego. Jak
dało się zauważyć choćby w wierszu o mrówce, nie wyklucza ono stosowania
różnorodnych zabiegów wspomagających. Takie opracowanie wydaje się bliskie
51
Forma zastosowana przez jezuitę jest późniejsza i mieści się w obrębie Latinitas recens – zob.
Słownik łacińsko-polski. Red. M. Plezia. T. 1. Wyd. 2, reprint. Warszawa 1998, s. 247.
52
Zob. L. B a y e r l i n c k, Magnum theatrum vitae humanae [...]. T. 1. Lugduni 1656, s. 510.
53
Cic. De divinat. II, 57, 117.
54
B. B a u h u s i i Quis amicus? Ad Philonem Cordium (ks. III, B 55):
Non nuda vox amicus est, non cassa nux,
Dilecte Cordi; non, amabilis risus
Blandique nictus; non ocelli ludii,
Et dulce flammans frontis aureae lumen;
Sint byssina licet verba, Serum vellera,
Paestique cuncta quae loquare sint flores,
Sint plena mellis, plena sint amoribus
Luminaque et ora et verba: facta si desint,
Iam nuda vox amicus est et cassa nux:
Cernitur amicus amore, more et ore et re.
Zob. polski przekład tego epigramatu – J. N o w a s z c z u k, Difficillimum poematis genus.
Jezuicka teoria epigramatu. Szczecin 2013, s. 212–213:
Kochany Kordiuszu! „Przyjaciel” – to nie wyraz ani pusta łupina.
To nie miłe uśmiechy i powabne mruganie oczami;
Ani spojrzenie aktora i słodkie piękno bijące od połyskującej złotem twarzy.
Byleby tylko wszystkie słowa, jakie wypowiesz, były cienko tkane,
Chiński jedwab i kwiaty Pestum.
I oczy, i usta, i słowa
Niech będą pełne słodyczy, niech przepełnia je miłość.
Lecz jeśli czynów zabraknie –
Wnet „przyjaciel” to tylko wyraz i słowo bez treści.
Przyjaciela poznaje się po uczuciu i obyciu, i obliczu, i działaniu.
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zagadki, gdzie bez ujawniania, o kogo chodzi, przedstawia się, kim bohater wiersza nie jest, a potem określa się jego zasadnicze przymioty.
Krótkie omówienie podjętego problemu pokazuje, że poeci jezuiccy posługiwali się w tworzeniu epigramatów różnymi metodami deskrypcyjnymi. Definiowanie było na gruncie retoryki barokowej wnikliwie przebadane i jasno poklasyfikowane według kategorii. Można założyć, że przez wielu twórców – ze względu na
ich wykształcenie – dobrze znane. Autorzy sięgali po te opracowania, które dawały
im większe możliwości wyrazu. Nie udało się znaleźć dzieła opierającego się na
modelu dialektycznego zobrazowania rzeczywistości. Nie można jednak wykluczyć,
że istniały również próby wykorzystania i tej postaci. O wiele chętniej uciekano się
natomiast do różnorodnych rozwiązań opisowych. Stanowią one swego rodzaju
fundament wiersza czy też jego logiczne założenie. Dzięki niemu poeci mogli ukazać rzeczywistość tak, jak ją rozumieli, i formułować niekonwencjonalne ujęcia,
znane jako akuminy. Niektórzy z nich, jak np. Bauhusius czy Cabilleau przejawiają pewne upodobanie w posługiwaniu się definicją jako tworzywem utworu. Podczas
analizy epigramatów dało się również zauważyć, że korzystanie z niej nie wykluczało stosowania innych zabiegów, pośród których należałoby wymienić choćby
przeciwstawienia, metaforyzację, dialogizację, aliteracje czy akrostych. Język przeanalizowanych epigramatów można traktować jako bogaty. Tak, jak było przyjęte,
pojawiają się określenia i sposoby wyrazu znane już w literaturze. Uwagę zwraca
fakt, iż chętnie sięgano również po sformułowania i terminy nowołacińskie. Kwestią
otwartą pozostaje jednak, w jakim stopniu jest to zjawisko typowe dla twórczości
epigramatycznej w ogóle, a w jakiej mierze stanowi cechę szczególną utworów
opartych na deskrypcji. Ostatecznie w analizach poezji czasów baroku warto zatem
liczyć się z faktem, że bywają teksty mocno nacechowane retorycznie. Niektóre
z nich odwołują się bez wątpienia do norm rządzących definicjami.
Abstract
JAROSŁAW NOWASZCZUK
(University of Szczecin)

DEFINITION AS A SOURCE OF EPIGRAMMATIC ARGUTIA
IN JESUITIC THEORY AND PRACTICE
Making use of rhetoric in poetry making was obvious for old scholars and poets as rhetoric
performed the function now taken over by literary studies. It is not surprising that it was referred to
as in epigrammatic creativity when the point was to look for brilliant conclusions known as argutia.
Such verbal trickery proved significant as it met the expectations of a baroque reader and fell within
the scope which might be referred to as the then sense of literary aesthetics. Many Jesuitic scholars
shared an unquestionable view that at the basis of proper argutias are places (loci) and definitions (ex
definitione) placed among them.
Defining in baroque elocution was thoroughly researched and clearly subcategorised. In the
analyses no text based on a dialectic form of definition could be found. It cannot be, however, claimed
that there were no attempts to employ such a form as well. Much more common were resorts to
various, also multi-level, descriptive solutions. Some poets, as Bauhusius or Cabilleau, show a discernable inclination to use the definition as a textual material. The use of description did not exclude
other measures, among which at least opposition, metaphorisation, dialogisation, alliteration, and
acrostic are worthwhile. The language of the epigrams might be claimed reach; it is worthy of note
that New Latin formulas and terms were often employed. Eventually, analysing baroque Jesuitic
epigrams one cannot disregard the fact that strongly marked with rhetoric pieces are not uncommon,
some of which undoubtedly refer to the norms governing definitions.
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„CHCESZ BYĆ GROŹNYM, A  UCIEKASZ...”
NAD KOMENTARZEM DO EPINIKIONÓW MOSKIEWSKICH
JANA KOCHANOWSKIEGO

Odę O wzięciu Połocka ogłosił Kochanowski w zbiorku Pieśni trzy, wydanym
na początku roku 1580 w Warszawie. Broszura wyszła spod pras tzw. drukarni
latającej, prowadzonej przez Walentego Łapczyńskiego, który w tym samym czasie opublikował łacińską pieśń Jana z Czarnolasu De expugnatione Polottei (O zdobyciu Połocka), również opiewającą zwycięstwo Stefana Batorego 1. Oba wiersze
weszły później w skład zbiorów lirycznych: polski utwór włączył poeta bez większych zmian do Pieśni ksiąg dwojga (II 13), łaciński zamyka tom Lyricorum libellus (12), dzięki czemu zostały wkomponowane w polifoniczny dyskurs na temat
cnoty, mądrości i wielowymiarowości ludzkiej egzystencji, dyskurs budowany z ód
poświęconych rozmaitym zagadnieniom, którego całościowa wymowa wciąż domaga się, jak sądzę, baczniejszej uwagi w kontekście antropologii humanistycznej.
Pierwotnie jednak cel obu epinikionów wyczerpywały zadania propagandowo-pochwalne, co pozwala łączyć te utwory z okolicznościowym nurtem literatury 2.
W odzie wernakularnej zastanawia wiadomość o rejteradzie Iwana Groźnego,
który przed oblężeniem Połocka słał do króla Rzeczypospolitej pełne dumnych
pogróżek listy, a po wkroczeniu armii Batorego w granice państwa moskiewskiego miał z przerażenia – jak twierdzi Kochanowski – zbiec gdzieś daleko na północ.
W pieśni II 13 przeczytać można:
Car moskiewski plac mężnemu
Puścił królowi polskiemu;
Nie oparł sie aż o lody
Niepławnej północnej wody.
[. . . . . . . . . . . . . .]
Chcesz być groźnym, a uciekasz;
Jesliś płochy, hardzie nie każ. [w. 9–12, 19–20] 3
	Zob. P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa
1993, s. 90–91.
2
	Zob. J. N o w a k - D ł u ż e w s k i, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi
królowie elekcyjni. Warszawa 1969, s. 171–173.
3
J. K o c h a n o w s k i, Pieśni. Wyd. Sejmowe. Oprac. M. R. M a y e n o w a i K. W i lc z e w s k a, przy udziale B. O t w i n o w s k i e j, oraz M. C y t o w s k a . Wrocław 1991, s. 194.
BPP, B 26. We wszystkich przytoczeniach pomijam rozróżnienie a jasnego i pochylonego.
1
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Podobną informację podał twórca w odzie łacińskiej, ilustrując ucieczkę Iwana rozbudowanym porównaniem do wilka, który porzuca zdobycz ze strachu na
widok lwa, będącego w wierszu figurą męstwa polskiego monarchy:
Sam o swą własną jeno dbając skórę,
Ostrogą konia pędzącego bodzie,
Aż się zatrzyma kędyś w Boreasza
Mroźnego grodzie.
Tak wilk, co szarpiąc czeka na bezdrożu,
Chociaż nie syty, jeszcze gdy z daleka
Ujrzy lwa, ogon pod brzuch podwinąwszy
Z miejsca ucieka.
Łupy porzuca, lubo mimo chęci,
Jeszcze ociąga się, lecz z drugiej strony
Niebezpieczeństwo czując bliskie, czmycha
W las, przerażony. [w. 29–40] 4

Autorki komentarza w Wydaniu Sejmowym opatrzyły wzmiankę na temat
rejterady cara uwagą:
Wiadomo, że Iwan IV czekał na rozstrzygnięcie bitwy o Połock w Pskowie, wiersze te
więc nie mają w sensie dosłownym uzasadnienia historycznego, może jednak chodzi o hiperboliczne określenie oddalenia się na północ 5.

Zofia Głombiowska natomiast informację podaną w pieśni De expugnatione
Polottei próbuje tłumaczyć w odmienny sposób:
poecie chodzi zapewne o to, że car nie zdecydował się na bezpośrednie starcie z armią polskiego króla, nie doszło zresztą w ogóle do żadnej bitwy w otwartym polu, wojska moskiewskie
kryły się za wałami i palisadami zamków 6.

Jednak w obu utworach wyraźnie mowa o pośpiesznym opuszczeniu wojennego teatrum, by ratować życie, a w pieśni polskiej miejsce ucieczki zostało nawet
dokładniej określone: władca moskiewski dotrzeć miał aż do skutego lodem Oceanu Arktycznego, którego wody oblewające północną Azję na ówczesnych mapach
nosiły nazwę Mare Glaciale 7. Owszem, jest to hiperbola, ale wyłącznie tchórzostwa
– odmierzanego przebytą odległością, której wielkość oddziaływać miała na wyobraźnię. Jeśli bowiem idzie o sam fakt carskiej dezercji, poeta zdaje się nie mieć
żadnych wątpliwości. Tymczasem, jak to lakonicznie ujął XIX-wieczny historyk:
„Iwan Groźny zajął główne stanowisko w Pskowie, skąd się, tchórz z natury, podczas całej wyprawy nie ruszył” 8.
Rodzi się zatem pytanie, czy Kochanowski celowo manipulował faktami, by
skontrastować w celach panegirycznych cnotę militarną Stefana Batorego ze straJ. K o c h a n o w s k i, Oda XII. O zdobyciu Połocka. W: Z łacińska śpiewa Słowian Muza.
Elegie – foricenia – liryki. Przeł. L. S t a f f. Wstęp Z. K u b i a k. Warszawa 1982, s. 210.
5
Objaśnienia. W: K o c h a n o w s k i, Pieśni, s. 444.
6
	Z. G ł o m b i o w s k a, Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz. „Studia Classica et Neolatina”. T. 9 (2010): Na przestrzeni wieków..., s. 119.
7
	Zob. np. mapę państwa moskiewskiego w: S. v o n H e r b e r s t e i n, Moscoviter wunderbare Historien [...]. Basel 1567, s. nlb. 14–15.
8
J. S z u j s k i, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani, cz. 1:
1572–1668. Lwów 1864, s. 61.
4
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chem Iwana Groźnego, czy też utrwalił krążące wtedy pogłoski, które wynikały
z braku pewnej wiedzy na temat miejsca przebywania cara podczas zmagań wojennych.
Pierwszą ewentualność zdaje się potwierdzać tradycja literacka. Jak zauważył
niedawno Jakub Niedźwiedź, zastanawiając się, czy Kochanowski mógł inspirować
się w swych wierszach „moskiewskich” twórczością nowołacińską wczesnego
renesansu, wers 85 Jezdy do Moskwy („Moskiewski, komu grożąc, sam się teraz
boi”) 9 to niemal dosłowne tłumaczenie wersu 42 z Carmen de victoria Sigismundi
(Pieśni o zwycięstwie Zygmunta I) Jana Dantyszka z 1514 roku, heksametrycznego epinikionu, sławiącego zwycięstwo pod Orszą wojsk Zygmunta Starego nad
Wielkim Księstwem Moskiewskim 10. Co więcej, autor łacińskiego poematu, aby
wyolbrzymić klęskę Wasyla III, przekonuje go, że choćby zbiegł nad Nil, nad
Cieśninę Gibraltarską lub nawet na mityczną Thule, nie może czuć się bezpiecznie.
Myśl spuentował Dantyszek następująco:
Ten, kogo dawniej musiano się lękać, dziś sam się obawia:
Błądzi po gajach i lasach, nie mając już stałej siedziby. [w. 42–43] 11

Takie ujęcie skutków pogromu, łączące ucieczkę cara z hiperbolizacją polsko-litewskiej potencji, mogło stanowić dla późniejszego twórcy istotny impuls.
Oczywiście, dyskretne nawiązania w Jeździe do Moskwy do poematu z początku
XVI wieku nie wykluczają reminiscencji w pieśniach sławiących glorię połocką.
Kusi teza, że Jan z Czarnolasu postanowił ukazać Batorego jako godnego następcę wielkiego Jagiellona, władcę elekcyjnego legitymizowanego przez wiekopomne dokonania wojenne.
Nie mniej prawdopodobna jest jednak i druga ewentualność. Jakieś niepewne
wieści na temat rzekomej rejterady Iwana Groźnego musiała odnotować opinia
publiczna. Ćwierć wieku po wojnach batoriańskich Stanisław Niemojewski, dworzanin Zygmunta III Wazy, zesłany do Biełozierska (ok. 500 km na północ od
Moskwy) po przewrocie pałacowym w Moskwie z 1606 roku, zanotował w swym
pamiętniku:
przywlekli nas na to Białe Jezioro. Spodziewaliśmy się, że przecie miało co być według udawania i chwalenia nam tego zacnego grodu i miasta, więc i z sławy tej, że wielki kniaź Iwan
Wasylewicz, kiedy mu król Stefan dokuczał, na tę fortecę uciekać chciał. Alić miasto sławne
nędzą, miejsce puste między lasy i błoty 12.

Uwaga dotyczy, co prawda, intencji cara i nie precyzuje, podczas której wy9
	Tu i dalej numeracja wersów odsyła do: J. K o c h a n o w s k i, Dzieła polskie. T. 2. Oprac.
J. K r z y ż a n o w s k i. Wyd. 6. Warszawa 1969.
10
J. N i e d ź w i e d ź, Oda XII „De expugnatione Polottei” wśród szesnastowiecznych (kon)tekstów. W zb.: Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej
i polskiej. Red. G. Urban-Godziek. Kraków 2010, s. 95–96 (publikacja internetowa: http://neolatina.
bj.uj.edu.pl/main/reports.html).
11
J. D a n t y s z e k, O zwycięstwie Zygmunta I, króla polskiego, nad Moskalami. Mała sylwa.
W: Utwory poetyckie. Przeł. J. H a r h a l a. Rzecz o życiu Dantyszka napisał R. G a n s z y n i e c.
Lwów 1938, s. 22.
12
S. N i e m o j e w s k i, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych
prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wyd. R. K r z yw y. Warszawa 2006, s. 201.
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prawy Batorego nosił się Iwan z zamiarem ucieczki, mimo to przecież utrwala
starą pogłoskę. W literaturze z epoki najczęściej wiązano ją jednak nie z oblężeniem
Połocka, lecz z późniejszą o 3 lata wyprawą pod Psków, a mówiąc dokładniej –
z rajdem dywersyjnym Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna”, któremu król polecił na
początku sierpnia 1581 zapuścić się z kilkutysięcznym pułkiem w głąb państwa
moskiewskiego. Pod koniec miesiąca zagon dotarł w pobliże położonego nad
Wołgą grodu Starica, w którym przebywał car. Hetman litewski kazał spalić okoliczne włości, wprawiając ponoć tyrana w przerażenie.
Różnie przedstawia się ten epizod wojenny w ówczesnym piśmiennictwie.
Eliasz Pielgrzymowski, naoczny świadek wydarzeń, aczkolwiek człowiek nader
naiwny, w panegiryku z 1583 roku wysławiającym litewskiego magnata przekonywał:
mając Męstwo za przewodnika, a Fortunę za towarzysza, mógłbyś pojmować ową osławioną
bestię i hydrę lernejską, mianowicie samego Wasiliewicza, tyrana moskiewskiego, gdyby tylko
tak bardzo nie wystraszył go widok pobliskiej pożogi oraz hałas zbliżającego się twego wojska
i nie uciekł rozstawionymi końmi pod osłoną srogiej z powodu ciemności i grozy nocy ze
Starycy, żaląc się i drżąc ze strachu [...] 13.

Dwa lata później Andrzej Rymsza, także uczestnik wyprawy Radziwiłła 14,
wydał w Wilnie poemat epicki Deketeros akroama, to jest Dziesięćroczna powieść
wojennych spraw [...] Krysztofa Radziwiła [...], która się poczyna od roku po narodzeniu pana Chrystusowym 1572 aż do roku, który pisano 1582. Autor programowo respektował w swoim utworze zasadę weryzmu historycznego, chociaż nie
stronił też od środków epickich i panegirycznych, pozwalających pasować Radziwiłła na prawdziwego Achillesa wojen z Wielkim Księstwem Moskiewskim 15.
W XV części żołnierskiego eposu przedstawił Rymsza akcje wojsk hetmana w pobliżu Staricy, mające pogrążyć Iwana w czarnej rozpaczy. Rymopis „przytacza”
nawet jego lament (stylizowany na język ruski), w którym car daje wyraz obawom
o życie bliskich i własne. Wypowiedź tę Rymsza podsumował informacją:
Po tych swoich rozmowach z swojemi bojary,
Gdzieś ujachał w szelinę sam Kniaź Wielki stary,
Bo tej nocy od niego zbiegł jego pościelnik
Daniło Murza, co był wszech tajemnic wiernik 16.
	E. P i e l g r z y m o w s k i, Apostrofa panegiryczna. Oprac., przeł. B. A w i a n o w i c z.
Warszawa 2012, s. 58–59. Nie należy tej informacji kłaść na karb laudacyjnej przesady. W dedykacji do późniejszego dzieła, w której autor wyliczył swe zasługi dla ojczyzny, za powód do chwały
uznał m.in. „ono przedarcie się [...] od wojska do wojska, spod Starzyce do Pskowa z oną nowiną,
że kniaź, on wielki moskiewski tyran, z dziećmi przed nami z Starzyce uciekł [...]” (E. P i e l g r z ym o w s k i, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą. – Poselstwo do Zygmunta Trzeciego.
Wyd., oprac. R. K r z y w y. Red. nauk. D. Chemperek, J. S. Gruchała. Warszawa 2010, s. 35).
14
	Zob. H. L u l e w i c z, Rymsza Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław
1991–1992.
15
Szerzej na ten temat zob. R. K r z y w y, „A ja arma virumque zaczynam canere...” Uwagi
o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007, s. 24–27.
16
	A. R y m s z a, Deketeros arkoama. Dziesięćroczna powieść wojennych spraw. Wyd.
W. R. R z e p k a, A. S a j k o w s k i. W: Miscellanea staropolskie. T. 4. Red. nauk. R. Pollak. Wrocław 1972, s. 187.
13
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Ów Daniło Murza trafił 14 września do obozu królewskiego, gdzie zdał relację,
jak się przedstawiała sytuacja w otoczeniu Iwana podczas śmiałych poczynań Radziwiłła. Wiadomości przekazane przez Tatara skwapliwie zanotował Jan Piotrowski, dokumentujący na bieżąco wypadki pod Pskowem. Zdrajca potwierdził, iż widok
łun mocno zaniepokoił cara, który z płaczem „żonę, dzieci i z skarbem wodą z trzaskiem odesłał od siebie”. Informował również, że władca moskiewski radził przebywającemu w mieście mediatorowi papieskiemu Antoniowi Possevinowi, by także
uciekał, lecz jezuita odparł, iż się „wojsk polskich nie boi”. Z kolei sugestie bojarów,
by wielki kniaź sam udał się do króla lub wydelegował któregoś syna, aby negocjować, Iwan miał skwitować krótko: „Jam stary, ci też jeszcze niebywali w tem” 17.
O planach ucieczki Piotrowski w ogóle nie wspominał. Dalej zanotował dodatkowo,
że kiedy Radziwiłł przybył do obozu: „Powiadał, że 250 mil wzdłuż splądrował
moskiewskiej ziemie, pod oczyma samego kniazia był” 18. O przepłoszeniu władcy
nie ma mowy, a wątpić należy, by hetman nie pochwalił się takim dokonaniem.
W zbliżony sposób wydarzenie przedstawił Andrzej Lubieniecki w przekazanym późniejszym wiekom w odpisach traktacie historiozoficznym Poloneutychija,
abo Polskiego Królestwa szczęście, a przy tym i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
a potem tegoż szczęścia szwankowanie w roku 1612 i 1613. Autor w młodości był
pokojowcem Stefana Batorego i uczestniczył w wyprawie moskiewskiej króla,
dwór porzucił w roku 1582. Epizod z zagonu zapamiętał następująco:
Książęcia Radziwiłła też Krzysztofa, kasztelana natenczas trockiego, z Filonem Kmitą
król posłał pod Starzycę, gdzie natenczas był sam kniaź, którzy ziemię jego pustosząc i Moskwę,
gdzie się jeno pokazali, bijąc, poszli aż pod Starzycę. Za czym i sam kniaź strachu się nabrał,
bo widział okiem swym ognie, które naszy palili. Przeto co rychlej wyprawił do króla Possewijona, jezuitę, którego był papież, od Moskwicina proszony, wysłał na pojednanie króla z nim.
A ten, do króla przyjechawszy, uprosił u króla, żeby posłał swe posły z nim, aby się u wsi Jamy
z moskiewskimi posłami zjechali, a tam o pokoju traktowali 19.

Mimo to heroldowie Radziwiłłowskiej sławy nie pozostali obojętni na krążące
pogłoski. Oficjalny historyk zmagań wojennych z lat 1579–1582, Reinhold Heidenstein, który na zlecenie Jana Zamoyskiego opracował obszerne dzieło De bello
Moscovitico commentariorum libri sex (opublikowane w Krakowie roku 1584),
domniemaną ucieczkę Iwana ukazał jako nie zrealizowany ostatecznie zamiar:
Musiał on [tj. Iwan Groźny] patrzeć w znacznej części własnymi oczyma na zbliżanie się
naszych hufców, na popłoch chłopstwa i łuny pożarne, oświecające całą okolicę, a jak Possewin,
bawiący wtenczas u niego, później opowiadał, miał on przy sobie zaledwie 700 zbrojnych.
Rzecz to pewna zupełnie, że kniaź w śmiertelnej trwodze każdego bez różnicy zaciągał wtedy
do wojska i o ucieczce już myślał 20.

O tym, że Iwan planował zbiec, informował także Joachim Bielski w uzupełnieniach do Kroniki polskiej pióra swego ojca. Dziejopis, który najprawdopodob17
J. P i o t r o w s k i, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wyd. A. C z u c z y ńs k i. Kraków 1894, s. 89.
18
Ibidem, s. 141.
19
	A. L u b i e n i e c k i, Poloneutychia. Oprac. A. L i n d a [i in.]. Warszawa–Łódź 1982, s. 71.
20
	R. H e i d e n s t e i n, Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach. Przeł. J. C z u b e k.
Lwów 1894, s. 206.
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niej brał udział tylko w wyprawie połockiej jako urzędnik kancelarii królewskiej 21
(lecz można mniemać, iż losy kolejnych ekspedycji żywo go interesowały i mógł
je poznać ze źródeł w miarę pewnych), twierdził, że car faktycznie chciał uciec
drogą wodną śladem swej rodziny i namawiał do tego również Possevina, lecz
poseł papieski przekonywał go, by się nie bał, i z trudem zatrzymał Iwana w Staricy. Autor powołał się przy tym na ustną wiadomość jezuity, a uwiarygodniać to
miało zapewne informację na temat zamiarów wielkiego kniazia: „co zasię naszym
legat Possevinus powiedał, bo z nim stał natenczas w oknie, patrząc na ognie,
które widać barzo dobrze było” 22.
Ucieczkę cara zdawał się natomiast sugerować Franciszek Gradowski w heksametrycznym poemacie Hodoeporicon Moschicum / Wyprawa moskiewska (dwa
wydania w 1582 roku). Co prawda, bezpośrednio stwierdził jedynie, że car odesłał
ze Staricy „małżonkę i dzieci, i druhów wiernych pod mrocznej nocy osłoną znacznie dalej, do zamków ojczystych [...]”, lecz w nocie marginesowej zaznaczył:
„Moskal ucieka ze Staricy” („Moschus ex Starica fugit”) 23, oględnie dając do
zrozumienia, że i car opuścił gród. Wątpliwości nie miał za to Andrzej Trzecieski,
który w utworze Triumphus Moscoviticus [...] Stephani I [...] / Triumf moskiewski
[...] Stefana I [...] (1582) obwieszczał:
W tym marszu posunął się [Radziwiłł] aż w pobliże Starycy, gdzie wtedy przebywał ów
car moskiewski, przez nikogo dotąd nie zwyciężony; ten zaś widząc pobliskie łuny pożarów,
chociaż był chroniony przez wielką liczbę żołnierzy, w sromotnej ucieczce szukał schronienia
w bezpiecznym miejscu 24.

Z kolei Jan Kochanowski, który, podobnie jak Gradowski i Trzecieski, wiedzę
na temat wypadków wojennych czerpał z drugiej ręki, w Jeździe do Moskwy nie
chciał już skazywać swych czytelników na domysły. Z informacji o pierzchnięciu
cara nie wydobył jednak możliwości pochwalnych w takim stopniu, jak to uczynił
w odach batoriańskich cytowanych na początku niniejszego artykułu. W późniejszym poemacie wiadomość ta została zepchnięta na dalszy plan przez natłok dodatkowych szczegółów:
Tę [Wołgę] przepłynąwszy ludzie twoi szli w zagony
Pod Starycę, gdzie sam kniaź natenczas, strwożony,
Z wojskiem swoim ulegał i z miłymi syny;
A widząc gęste ognie i bliskie perzyny,
Tejże nocy żonę swą i kniazia Fiedora
Z żoną jego i z bracią z staryckiego dwora
Do Moskwy wysłał i sam barzo sobą trwożył,
I już był tylko w nogach nadzieję położył,
Zwłaszcza gdy Danił Murza od niego z Staryce
Do ciebie był ujechał, jego stróż łożnice. [w. 277–286]
	Zob. H. B a r y c z, Bielski Joachim. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków
1936, s. 62.
22
	M. B i e l s k i, Kronika polska. T. 3: Księga VI wraz z kontynuacją. Wyd. K. J. T u r o w s k i.
Sanok 1856, s. 1494. Jak podaje H e i d e n s t e i n (op. cit., s. 207), Possevino opuścił Staricę zaraz
po ustąpieniu Radziwiłła znad Wołgi.
23
F. G r a d o w s k i, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska. Wyd. B. C z a r s k i.
Przeł. ..., A. M a s ł o w s k a - N o w a k. Warszawa 2011, s. 64–65, BPS 39.
24
	A. T r z e c i e s k i, Carmina. Wiersze łacińskie. Oprac., przeł., wstęp J. K r ó k o w s k i.
Wrocław 1958, s. 357. BPP, B 8.
21
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Źródła z epoki przedstawiają zatem dość niejednolity obraz wydarzenia. Niektóre w ogóle nie wspominają o rejteradzie Iwana Groźnego, inne donoszą o niezrealizowanym planie, a jeszcze inne podają bez cienia wątpliwości, że strwożony
car salwował się ucieczką 25. Zwłaszcza utwory o celach propagandowo-laudacyjnych (Jezda do Moskwy, Apostrofa panegiryczna, wiersz Trzecieskiego, ale także
w pewnej mierze Hodoeporicon Moschicum) zdają się forsować tę wersję wydarzeń,
która męstwu „Pioruna” przeciwstawia tchórzostwo wrogiego samodzierżcy 26. Ten
swoisty szum informacyjny to prawdopodobnie wynik mieszania się krążących
pogłosek, relacji docierających od uczestników wypraw i od świadków pośrednich,
przyglądających się nurtowi wydarzeń z bliska, lecz nie wystarczająco blisko, by
wypowiadać sądy pewne. Niewykluczone, że w obiegu były też awizy produkowane na bieżąco z inicjatywy dowództwa przez towarzyszącą wojsku drukarnię
polową 27. Wszystko to potęgowało – jak się zdaje – famę sukcesu, która stała się
naturalną strawą panegiryków. Można przypuszczać, iż podobny mechanizm zadziałał także w przypadku ód sławiących zwycięstwo połockie, chociaż niepotwierdzone wiadomości o pośpiesznej ewakuacji carskiej rodziny na północ szybciej
przestały zaprzątać uwagę opinii publicznej, nie pozostawiwszy w źródłach – poza
pieśniami Kochanowskiego – nawet śladu. Jak sądzę, realność zagrożenia, które
stwarzał zagon litewski, uprawdopodobniła te „nowiny”, a zapewne i Radziwiłł
był zainteresowany podtrzymywaniem ich żywotności.
Frapuje jednakże, co skłoniło Kochanowskiego, by posłać Iwana Groźnego aż
nad skute lodem wody oceanu. Zastanawia też przywołana na wstępie niniejszych
dociekań uwaga Niemojewskiego na temat sławy położonego na północy Biełozierska, gdzie car chciał zbiec, „kiedy mu król Stefan dokuczał”. Kierunek rzekomej ucieczki despotycznego władcy nie jest tak zupełnie przypadkowy, gdyż ko25
	Także zresztą dzisiejsze opracowania historyczne nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi
na pytanie o zachowanie się cara w obliczu zagrożenia ze strony wojsk Radziwiłła. D. K u p i s z
(Psków 1581–1582. Warszawa 2006, s. 67–68) nie wspomina o ucieczce, uznając wieści o przerażeniu wielkiego kniazia za przesadzone. R. S k r y n n i k o w (Iwan Groźny. Przeł. J. D a n c y g i e r.
Warszawa 1979, s. 243) uważa, że car, „odesławszy żonę i młodszego syna, sam zajął się przygotowaniem twierdzy do obrony”. Natomiast A. A n d r u s i e w i c z (Iwan Groźny. Warszawa 2006,
s. 172) pisze, iż zbiegł on, „przerażony widmem dostania się do niewoli”.
26
Nadmienić należy, że w innym utworze, obszernym poemacie pindarycznym z 1583 r. Ad
Stephaneum Bathorrheum, regem Poloniae inclytum, Moscho debellato et Livonia recuperata epinicion Anno a Christo nato 1582, J. K o c h a n o w s k i zasługę wystraszenia cara przypisał Stefanowi Batoremu. Ostatni tłumacz dzieła (J. K o c h a n o w s k i, Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach
o powrót Inflant rok po narodzeniu Chrystusa 1582 i inne pieśni wojenne. Przeł. W. S t a ń c z a k.
Warszawa 2008, s. 171) oddał rzecz następująco:
Gdy tylko [car] dostrzegł
ognie, dym i sadze,
natychmiast zdjęty strachem
pcha toboły w łodzie
szybkie i nuż uciekać,
aż się smutny w głębi
carstwa ukryje. [...] [w. 673–679]
O utworze zob. studium Z. G ł o m b i o w s k i e j O pindaryzmie „Epinicionu” Jana Kochanowskiego (w zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989).
27
	Zwrócił na to uwagę A. S a j k o w s k i („Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1982, s. 232)
w recenzji książki J. P e l c a Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (Warszawa
1980).
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responduje z zawartymi w latopisach relacjami z wydarzeń, które rozegrały się
równo wiek przed wyprawami Batorego. W roku 1480 doszło do spotkania nad
Ugrą (dopływem Oki) armii Iwana III Srogiego i chana Złotej Ordy, Ahmada.
Wojska stały naprzeciw siebie po obu stronach rzeki, lecz na rozkaz wodzów odsunęły się od brzegów. Następnie Tatarzy wrócili na swe stanowiska, co wprawiło
wielkiego kniazia w przerażenie. Wystraszony Iwan cofnął się wraz z dworem
w głąb kraju do Borowska i rozkazał ponoć swej żonie, Zoe Paleolożance – która
przebywała w stolicy – by zbiegła, zabrawszy zawartość skarbca moskiewskiego,
do Biełozierska; a gdyby niebezpieczeństwo okazało się groźniejsze, miała uciekać
aż – jak to ujmują kronikarze – „do oceanu”. Sam także zamierzał, wedle źródeł
ruskich, podążyć za małżonką. Rzecz jasna, taka wersja wypadków jest wyraźnie
tendencyjna, co wynikało z niechęci przedstawiających je duchownych prawosławnych do wprowadzanych w państwie porządków bizantyjskich, które zagrażały Cerkwi. Z plątaniny faktów i pogłosek przebija w latopisach wyraźny resentyment wobec władcy połączony z oskarżeniami o tchórzostwo 28.
Czy nieprawdziwe wieści o ucieczce utrwalane przez opozycjonistów kniazia
mogły odbić się echem w doniesieniach o rejteradzie wnuka Iwana Srogiego? Nie
da się tego wykluczyć, jeśli zważymy, że opinia publiczna w łacińskiej Europie
skwapliwie wychwytywała i utrwalała informacje na temat państwa wyłaniającego się z niebytu politycznego po długiej niewoli tatarskiej. Przekazy ustne i latopisy dostarczały wiadomości nieraz bardzo niepewnych, które jednak wykazywały skłonność do petryfikacji: powtarzano je później bezkrytycznie w literaturze
dotyczącej Wielkiego Księstwa Moskiewskiego 29.
Także do Biełozierska przylgnęło na stałe przekonanie, że jest to miejsce
schronienia carów. Obiegowe mniemanie poświadcza bestseller ostatnich dekad
XVI wieku, Sarmatiae Europeae descriptio Aleksandra Gwagnina. Dzieło opublikowane po raz pierwszy w 1578 roku miało kilka wydań do końca tego stulecia,
a na początku następnego zostało spolszczone przez Marcina Paszkowskiego. Opis
Księstwa Białojezierskiego zawiera następujący passus:
Białe Jezioro jest kraina znamienita i szeroka, jedna z księstw ruskich, na północ nad
brzegiem onego jeziora leżąca, skąd nazwisko swe ma miasto i zamek. [...] W tym jezierze jest
zamek sposobnością miejsca obronny i niedobyty, w którym kniaź wielki moskiewski skarb
swój zwykł chować – i tam czasu ostatniej potrzeby, gdy gwałt od nieprzyjaciela widzi, jako
do jakiego azylum zwykł uciekać 30.

Jeszcze Jan Chryzostom Pasek, pisząc o strachu Moskali przed siłami Rzeczypospolitej, wskazywał tę miejscowość jako miejsce ucieczki przed zagrożeniem.
Przedstawiając koncentrację wojsk w 1661 roku, nadmienił: „Już Moskwa nie
mieli resistendi modum, już zdesperowawszy poddać się a miłosierdzia prosić
intendebant; już panowie Wolscy za Białe Jeziora swoje wyrugowali dostatki” 31,
28
	Zob. F. K o n i e c z n y, Rzekoma koalicja Litwy z Tatarami przeciwko Moskwie w 1480
(dokończenie). „Ateneum Wileńskie” 1923, nr 3/4, s. 356–364.
29
	Zob. R. K r z y w y, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa.
Warszawa 2013, s. 47–70.
30
	A. G w a g n i n, Kronika W. K. Moskiewskiego i państw do niego należących. W: Kronika
Sarmacyjej europejskiej [...]. Przeł. M. P a s z k o w s k i. Kraków 1611, s. 14.
31
J. P a s e k, Pamiętniki. Wstęp, objaśnienia W. C z a p l i ń s k i. Wyd. 4, zmien. i uzup. Wrocław 1968, s. 177. BN I 62. „Wolskimi” określa autor ludzi mało odważnych.
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a donosząc o kolejnych zwycięstwach, informował z właściwą sobie przesadą: „bo
już cały naród o tym mówił i tak uczynić miał ob metum, który Pan Bóg już był na
nich dopuścił, że i z stolice za Białe Jezioro uciekali [...]” 32. Nazwa miejscowości
położonej na Dalekiej Północy stała się pod piórem pisarzy staropolskich metonimią moskiewskiej trwogi przed niebezpieczeństwem.
Reasumując poczynione w niniejszych rozważaniach obserwacje, stwierdzić
zatem można, że wzmianki Kochanowskiego na temat ewakuacji Iwana IV na
północne rubieże państwa, chociaż rozmijają się z prawdą historyczną, nie są tak
zupełnie przypadkowe. Aby ukazać przerażenie cara, odwołał się poeta do wzorca
propagandowego, jaki sto lat wcześniej stworzyli przeciwnicy polityczni Iwana III,
którzy kazali jego małżonce, a czasem i jemu samemu, zbiec do Biełozierska albo
i dalej. Fama tej wymyślonej eskapady trwała w pamięci ogółu, a miejscowość
zaczęła być stale kojarzona z azylem. Pasek wysłał nawet większość mieszkańców
stolicy gdzieś „za Białe Jeziora”. Toteż właśnie na Daleką Północ skierował Kochanowski cara w odach sławiących odbicie Połocka, podkreślając panikę, jaką
miało u władcy moskiewskiego wywołać przekroczenie granicy Rzeczypospolitej
przez armię Stefana Batorego.
Niewykluczone ponadto, że utwory te dokumentują szum informacyjny towarzyszący podówczas kampaniom wojennym. Być może, na temat ucieczki cara
w trakcie pierwszej wyprawy Batorego krążyły pogłoski, które dotarły do przebywającego wtedy w Czarnolesie poety 33. Doskonale taki stan rzeczy obrazują
wypowiedzi dotyczące epizodu trzeciej wyprawy: słynnego rajdu kawalerii pod
wodzą Krzysztofa Radziwiłła i Filona Kmity w głąb wrogich terytoriów. Mimo
pewnych, pochodzących od bezpośrednich świadków (Possevina, Daniła Murzy),
informacji o niechęci Iwana do opuszczania Staricy, twierdzono, że wielki kniaź
bądź na pewno zbiegł, bądź sposobił się do ucieczki. Patriotyczna racja stanu,
której rzecznikiem był m.in. Jan z Czarnolasu, domagała się, by przeciwnik stchórzył 34. Możliwe również, iż tę rejteradę motywowała w pewnej mierze znana
Kochanowskiemu tradycja literacka (epinikion Dantyszka). Wzmianka o ucieczce wroga doskonale bowiem uzmysławiała siłę zwycięzcy, służąc celom heroizacyjnym.

Ibidem, s. 186.
	Aczkolwiek nie jest wykluczone, że w tym czasie Kochanowski znalazł się w Wilnie, gdzie
król, wracając spod Połocka, kilka dni po tryumfalnym wjeździe do miasta wystawił dokumenty
istotne dla poety: przywilej zakazujący przedruków Psałterza Dawidowego oraz nominację na wojskiego sandomierskiego. Zob. M. K o r o l k o, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały,
komentarze, przypuszczenia. Warszawa 1985, s. 219.
34
Intencja taka patronowała wyraźnie S. T w a r d o w s k i e m u (Władysław IV, król polski
i szwedzki. Wyd. R. K r z y w y. Warszawa 2012. BPS 40), który, opisując wtargnięcie armii Władysława IV Wazy po odparciu wojsk moskiewskich spod Smoleńska w r. 1634, nadmienił, że Michał I Romanow szybko zorganizował obronę stolicy, „skąd umknąć w dalsze gdzieś Tryjony [tj. na
Daleką Północ – R. K.] / już beł myślił” (s. 273, V, w. 1785–1786). O takich zamiarach władcy,
oczywiście, nic nie wiadomo. Odnosi się wrażenie, że w dawnym dyskursie patriotycznym wytworzyła się norma nakazująca pisarzom twierdzić w przedstawieniach polsko-rosyjskich zmagań wojennych, iż carowie ze strachu planowali ucieczkę przed potęgą królów Rzeczypospolitej.
32
33
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“YOU WANT TO BE TERRIBLE, BUT YOU FLEE...”
ON THE COMMENTARY TO JAN KOCHANOWSKI’S MUSCOVY EPINICIONS
The author of the study tries to explain the origin of the information given by Jan Kochanowski about Ivan the Terrible’s escape to the far North of which the information is recurrently exalted
in Kochanowski’s pieces on Polish Republic victories in the period of the wars with the Muscovy
waged by Stephen Báthory. Contrary to former commentators, the author proves that however the
piece of news is incongruous with the historical truth, it is yet not accidental. First, it is an effect of
a propaganda, the exemplar of which Kochanowski might have found in earlier accounts and, second,
it documents the information noise that accompanied the then war campaigns. The author also notices that the information about Ivan the Terrible’s alleged flight fused with the descriptions of Stephen
Báthory’s wars and operated also on later writers who, when describing Polish-Russian relationships,
tended to claim that the feared czars planned escape from the power of the Polish Republic rulers.
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W KRĘGU LITERATURY ANTYŻYDOWSKIEJ W DAWNEJ POLSCE
– „PROGNOSTICON, ALBO ZALECENIE CIELĘCIA SMRODLIWEGO [...]”

Piśmiennictwo staropolskie charakteryzuje się niezwykłą rozmaitością tematyczną i formalną, która ujawnia się nie tylko pośród utworów ściśle artystycznych,
ale też rzeczoną różnorodność dostrzec można w kręgu tekstów użytkowych,
wymykających się niekiedy jednoznacznym klasyfikacjom rodzajowym. Szczególnie frapujący wydaje się bogato reprezentowany w tej epoce nurt polemiczny.
Dysputy wyznaniowe, zwłaszcza między katolikami a chrześcijanami innych
wyznań, na trwałe wpisały się w pejzaż polskiej kultury dawnej 1. Prócz tekstów
o charakterze polemicznym często występują w literaturze XVII-wiecznej różnorakiego autoramentu pamflety, które w sposób celowy kształtują negatywny wizerunek jednostki, narodu, warstwy społecznej, instytucji czy grupy religijnej.
Niewątpliwie wiele tego pokroju paszkwilanckich utworów poświęcono ludności żydowskiej, zasiedlającej znaczne tereny I Rzeczypospolitej, a szczególnie
miasta 2. Różnice kulturowe, rywalizacja ekonomiczna, złożoność relacji z chrześcijanami prowadziły do sporów i zadrażnień, których wykwitem były teksty
mocno akcentujące podziały. Jednocześnie należy pamiętać, że tego typu piśmiennictwo służyło określonym celom politycznym, dyskredytacji konkurenta, jak też
– w konsekwencji – ograniczeniu pewnych swobód czy praw. Trzeba wszakże na
wstępie mocno podkreślić za Januszem Tazbirem: „ostrość opinii na temat tej
społeczności nie była hamowana obawą, iż każda krytyka Żydów może być uznana za pośrednią formę aprobaty dla komór gazowych...” 3 To trafny komentarz,
pokazujący specyficzne położenie wyznawców judaizmu w dawnej Polsce, którzy
1
Zob. np. J. T a z b i r, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w.
Warszawa 1967.
2
Zob. m.in. T. J e s k e - C h o i ń s k i, Historia Żydów w Polsce. Warszawa 1919. – The Jews
in Old Poland. Ed. A. P o l o n s k y, J. B a s i s t a, A. L i n k - L e n c z o w s k i. London – New
York – Oxford 1993. Z nowszych prac ukazujących rozprzestrzenianie się ludności żydowskiej na
terenach dawnej Rzeczypospolitej zob. np. H. W ę g r z y n e k, Wprowadzenie. Uwagi o dziejach
Żydów na ziemiach polskich do schyłku XVIII wieku. W zb.: Żydzi na Podlasiu. Red. Z. Chyra-Rolicz,
R. Tarasiuk, E. Kopówka. Siedlce 2010. – Z. C h y r a - R o l i c z, O współistnieniu i dialogu polsko-żydowskim. W zb.: Dialog słowiańsko-żydowski. Studia. 1. Red. R. Mnich, A. Czyż, R. Tarasiuk.
Siedlce – Banská Bystrica 2011.
3
J. T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej. W: Świat panów Pasków. Eseje i studia. Łódź 1986,
s. 241.
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w debacie publicznej padali często ofiarą ataków, niewybrednych inwektyw
i oszczerstw, jednak przy całej swej odmienności kulturowej spotykali się tu z tolerancją, czego nie da się powiedzieć o ich sytuacji w Europie Zachodniej.
Przedmiotem niniejszego studium jest utwór mieszczący się w szerokim kręgu literatury polemicznej i paszkwilanckiej, podnoszącej kwestię relacji społecznych
oraz politycznych w Rzeczypospolitej pierwszych dekad XVII stulecia. Cel artykułu stanowi ukazanie i objaśnienie szczególnie ukształtowania retorycznego
i genologicznego tego typu dzieł, a zwłaszcza właściwości językowych, zabiegów
perswazyjnych, w końcu zaś gatunkowych uwarunkowań wypowiedzi. W efekcie
tak zaprojektowanych dociekań wyłoni się nie tylko repertuar określonych chwytów retorycznych, ale też mnogość odniesień i znaków kulturowych, unaoczniających podziały mentalne, etniczne, religijne.
Autor i tytuł tekstu
Pełny tytuł utworu brzmi Prognosticon, albo zalecenie cielęcia smrodliwego
narodu żydowskiego na ten nowy rok 1629 4. Dalej na karcie tytułowej czytamy:
„Przez Dawida Origaniusza Matematyka z Pragi” oraz „W Pradze prasowano
w mieście starym” 5. Kim jest ów wzmiankowany na początku Origaniusz? To
najpewniej Dawid Origaniusz (1558–1628), niemiecki matematyk, filozof i astronom, znany wówczas profesor. Urodził się na pograniczu kulturowym niemiecko-czesko-polskim; uczył się m.in. we Wrocławiu, studia odbył z kolei we Frankfurcie nad Odrą 6. Prawdopodobnie znał język czeski, a być może też polski. Trzeba
jednak zwrócić uwagę, iż tekst datowany jest na rok 1629, autor ów zaś zmarł
w roku 1628. Wolno przyjąć, że mamy do czynienia z jakimś wydaniem pośmiertnym dziełka, co mogli uczynić np. jego uczniowie, rodzina czy przyjaciele. Z drugiej strony, można powątpiewać w autorstwo Origaniusza, którego sława czy też
autorytet mogły zachęcać, szczególnie po śmierci, do podszywania się pod jego
osobę, co miało na celu uwiarygodnienie prezentowanych w broszurze treści.
Zastanawiające wydaje się również miejsce druku – Praga, w mieście tym bowiem
Egzemplarz Bibl. Narodowej (sygn. XVII.3.1883, mf 4519). Z tej edycji będą pochodzić
przywoływane fragmenty dzieła, lokalizowane bezpośrednio w tekście. Cytaty polskojęzyczne przytaczane są w formie zmodernizowanej. Przy transkrypcji tekstu brano pod uwagę Zasady wydawania
tekstów staropolskich. Projekt (Wrocław 1955, s. 92–100). Dziękuję prof. S y l w e s t r o w i D w or a c k i e m u za konsultację naukową oraz J u s t y n i e D a w i d o w i c z - P o l a k za przetłumaczenie z łaciny wybranych fragmentów. Pastorowi M a n f r e d o w i R i c h t e r o w i składam
słowa podzięki za konsultację filologiczną fragmentów tekstu Prognosticonu zapisanych w języku
niemieckim.
5
Bibliografia polska XIX stulecia K. E s t r e i c h e r a (Wyd. S. E s t r e i c h e r. Cz. 3. T. 23:
N–O. Kraków 1910, s. 423) odnotowuje: „Cała ta broszura jest w podobiźnie oddana w »Przyjacielu ludu« (Leszno) r. VIII [nr 35, 26 II 1842 – A. B.], str. 274–277”. Warto dodać, iż przedrukowany
w „Przyjacielu Ludu” tekst poprzedzono wstępem, w którym dowodzi się, jakim błędem dziejowym
Kazimierza Wielkiego było wpuszczenie Żydów do Polski. Autor z wyrzutem pisał zwłaszcza o tym,
że ludność żydowska zepsuła charakter narodu, „gmin rozpajając”, jak też o zdominowaniu przez
nią handlu i przemysłu (s. 274).
6
Zob. m.in. J . B. M e n c k e, Compendiöses Gelehrten-Lexicon [...]. Leipzig 1715, kol. 1532.
– Ch. G. J ö c h e r [i in.], Allgemeines Gelehrten-Lexicon [...]. T. 3: M–R. Leipzig 1751, kol. 1096.
4
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ważną rolę wówczas odgrywał żywioł niemiecki, przyciągało ono różnowierców 7
oraz ludność żydowską. Dlaczego jednak tekst w języku polskim wydrukowano
w stołecznym grodzie Czechów? Niewykluczone, że dziełko zostało wydane
w Polsce, trop praski jest zaś celowym fałszerstwem. Wolno tylko domniemywać,
że utwór ten stanowił element jakichś szerszych działań politycznych w Europie,
skierowanych przeciwko starozakonnym. Być może starano się odświeżyć pamięć
średniowiecznych pogromów z Pragi (1389) i Krakowa (1407) 8.
Uwagę zwraca inicjalna część tytułu dzieła – „prognosticon”, czyli ‛przepowiednia, wróżba’9; tego rodzaju utwory były popularne w literaturze dawnej,
a układali je akademicy, ludzie uczeni 10. Warto dodać, że różnego autoramentu
prognostyki nosiły też rozmaite nazwy gatunkowe, ukazując się jako: almanach,
ephemerides, iudicium, practica 11.
Druga część tytułu jawi się nieco tajemniczo – co oznacza owo „zalecenie”? 12
Jak się wydaje, nie jest odległe od współczesnego pola semantycznego tego wyrazu (‛polecenie, rada’) 13. Kłopotów przysparza wszakże objaśnienie dalszego
ciągu tytułu: „cielęcia smrodliwego” 14. Można uznać, że chodzi tu najpewniej
o biblijnego cielca. Ponadto na karcie tytułowej starodruku mamy przedstawienie
świni (dzika?), której tylne kończyny przypominają stopy ludzkie. To zwierzę,
tradycyjnie uznawane za nieczyste 15, unaocznia z jednej strony wiarołomstwo
Relacje między protestantami a Żydami w Europie XVI i XVII w. opisał J. T a z b i r (Stosunek protestantów do Żydów. W: Świat panów Pasków).
8
Zob. T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej, s. 219.
9
O popularności „prognostyków” dawniej świadczy chociażby liczba tekstów tego typu odnotowanych przez E s t r e i c h e r a (Bibliografia polska XIX stulecia, cz. 3, t. 25: Pon–Q á1913ñ,
s. 261–263).
10
Zob. też Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. Red. H. Tchórzewska-Kabata, przy
współpr. M. Dąbrowskiego. Warszawa 2003, s. 134. Dostępne na stronie internetowej: http://www.
bn.org.pl/download/document/1236004281.pdf.
11
Zob. ibidem. Jak pisał W. O s t r o w s k i (Almanach. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków
literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006, s. 15–16): „Wyraz »almanach«
zasadniczo oznacza tabelę lub książkę zawierającą kalendarz dni, tygodni i miesięcy danego roku,
rejestr świąt kościelnych i dni świętych patronów, zapis różnych zjawisk astronomicznych często
z przepowiedniami pogody i radami dla rolnika związanymi z porami roku. Do tych podstawowych
treści almanachu dodawano coraz nowe, jak np. informacje z zakresu geografii, historii i wiedzy
ogólnej, opowiadania, wiersze, dowcipy, zagadki, inne materiały rozrywkowe i reklamy”.
12
Według Słownika języka polskiego S. B. L i n d e g o (t. 6: U–Z. Warszawa 1814, s. 678):
„Zalecić [...] zalety, wysławiając polecić, zarekomendować, zjednać łask komu, zachwalić”.
13
Zob. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. D u b i s z. T. 4: R–V. Warszawa 2003,
s. 812.
14
Zob. Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 3: By–Cyzyjojanus. Warszawa 1968, s. 455: „Cielę
– 1. Potomek krowy (w wieku do kilku miesięcy). 2. Posąg byka czczony jako bóstwo ácielecñ”.
Dalej cytaty z tego słownika oznaczone będą skrótem S. Pierwsza cyfra po skrócie wskazuje tom,
a druga – stronicę.
15
W Starym Testamencie świnia ma zdecydowanie negatywne konotacje. W Pierwszej Księdze
Machabejskiej (1, 47) zapisano: „żeby [...] sporządzano ołtarze, święte gaje i posągi bożków oraz
składano na ofiarę mięso świń i innych nieczystych zwierząt” (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań–Warszawa 1982). W Księdze Przysłów (11, 22) odnotowano zaś:
„Kolce złote w pysku u świnie, niewiasta piękna a głupia” (Biblia. Przeł. J. W u j e k. Oprac.
J. F r a n k o w s k i. Wyd. 3. Warszawa 2000. Z tego wydania, jeśli nie zaznaczono inaczej, pochodzić
7

198

andrzej borkowski

Izraelitów na pustyni 16, a z drugiej strony, w sensie realistycznym, odsyła do nieprzyjemnych zapachów, uzmysławiając jakiś fetor, smród. Jednak można przypuszczać, iż przez tę ilustację przemawiają głębsze sensy, jak bowiem pisała Dorothea Forstner:
O dzikiej świni (aper, κάπρος) wspomina Psalm 79, 14 jako o niszczycielu winnicy.
Według Wulgaty tekst ten brzmi: „Zrył ją dziki wieprz z lasu, a odyniec spasł ją”. [...]
Winnica, o której mówi Psalm, wyobraża Izraela, a w znaczeniu nowotestamentowym –
Kościół. Dzik-pustoszyciel oznacza ludy pogańskie i prześladowców 17.

Tazbir podkreślał, że począwszy od czasów średniowiecznych, „Żydów starano się przedstawić w towarzystwie zwierzęcia nieczystego, jakim była dla nich
świnia. Dodatkową przyczynę stanowił tu fakt, iż nie wolno im było jeść wieprzowiny” 18. Ponadto ludność żydowską miał cechować nieprzyjemny zapach, co
wiązało się z określonymi nawykami żywieniowymi, a zwłaszcza częstym spożywaniem czosnku i cebuli 19.
Tytuł dziełka, także ilustracje wprowadzają czytelnika w rzeczywistość głębokiego sporu o podłożu obyczajowym i religijnym między chrześcijanami a Żydami, który wyrażony został poprzez znaki kulturowe.
Komunikacja w utworze
Podmiot mówiący występuje w roli światłego akademika (matematyka, astronoma), świeckiego kaznodziei, wytrawnego mówcy, ukazującego czytelnikowi
swą erudycję. Wirtualny odbiorca wpisany w tekst to Europejczyk, poważny i wykształcony członek społeczności miejskiej. Świadczy o tym już inicjalna cząstka
całości, gdzie wymienia się grody zasiedlone przez ludność wyznania mojżeszowego:
Żydzi, którzy w Rzymie, w Pradze, w Krakowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Ostrogu, na
Wołyniu, w Frankfurcie ad Maenum [nad Menem], w Fuldzie, Opactwie Zakonu św. Benedykta mieszkają i inszy wszyscy, którzy po Europie, Azji, Afryce, a najbarzy po Konstantynopolu
włóczą się. [s. nlb. 3]

Ponadto w dziele pojawiają się jeszcze Brandenburg, Paryż, Trydent, Wiedeń,
co, z jednej strony, pokazuje, jak mocno rozprzestrzeniła się, zwłaszcza w Europie,
ludność żydowska, z drugiej zaś odsłania intelektualne ambicje autora, dążącego
do całościowego, syntetycznego potraktowania przedmiotu dociekań. Osoba mówiąca w tekście kreowana jest na człowieka bywałego w świecie i mającego rozległe kontakty z Żydami na różnych kontynentach. Oni to:
będą dalsze cytaty). Również Nowy Testament pokazuje świnię jako zwierzę symbolizujące człowieka nierozumnego i niewierzącego (Mt 7, 6) oraz opętane przez złe duchy (Mt 8, 32).
16
Zob. Wj 32, 2–4: „I rzekł do nich Aaron: Pobierzcie nausznice złote z uszu żon i synów,
i córek waszych a przynieście do mnie. I uczynił lud, co rozkazał, przynosząc nausznice do Aarona.
Które on wziąwszy, uformował robotą odlewaną i uczynił z nich cielca odlanego”, oraz Wj 32, 35:
„Skarał tedy Pan lud za grzech cielca, którego był uczynił Aaron”.
17
D. F o r s t n e r, Świat symboliki chrześcijańskiej. Leksykon. Przeł., oprac. W. Z a k r z e ws k a, H. P a c h c i a r e k, R. T u r z y ń s k i. Wyd. 2. Warszawa 2001, s. 303–304.
18
T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej, s. 232.
19
Zob. ibidem, s. 215.
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Prosili mię pilnie, żebym ich, a zwłaszcza tu w Polszcze, pisaniem swym nie przepominał.
I praeconium [‛obwieszczenie, ogloszenie, pochwała’] jakie takie onych uczynił. [s. nlb. 3]

Pierwszoosobowe „ja” mówiące ma za zadanie przekonać odbiorcę o autentyczności informacji zawartych w utworze, zwłaszcza że są one poparte niejako
osobistym doświadczeniem. Ponadto w tym fragmencie uwagę przykuwa czasownik „nie przepominać” oraz łaciński wyraz „praeconium”, tu raczej w znaczeniu
pochwały. Zatem Żydzi mieli prosić autora, ażeby mówił dobrze na ich temat i ich
„nie przepominał”, czyli tu w sensie: ‛wspominał, nie pominął, nie opuścił’ (S-32 92).
Nie z musu tedy, ale z dobrej woli opisując im na ten rok ich fata, więcej im niźli proszą,
ale praepostero encomio [‛niewczesną pochwałę, przewrotny panegiryk’] napiszę, żeby wżdy
naszy, fautores [‛dobrodzieje, opiekunowie’] onychże niebaczni Chrześcijanie, ich łotrowskie
fortele i serca przeciwko nam poznawali, a jako nam życzliwymi są, pilnie uważali [...]. [s. nlb. 3]

Powodem nieuwzględnienia prośby okazują się „łotrowskie fortele i serca”
Żydów, zatem jakaś przyrodzona im nieuczciwość. Warto dodać, że w sposób
szczególny tekst skierowany jest do owych dobrodziejów (fautores), mających
przekonać się o nieprawości tych ludzi.
Sprawą zasadniczą, która wzbudza kontrowersje, jest to, kogo w istocie dotyczy wróżba: czy tylko Żydów? Świadczy o tym cytowany fragment: „Nie z musu
tedy, ale z dobrej woli opisując im na ten rok ich fata [...]”. Z drugiej strony, wydarzenia te nie są obojętne nie-Żydom, ponieważ, jak czytamy na końcu utworu,
szafran zdrożeje, co byłoby powodem do zmartwień dla amatorów wartościowej
przyprawy 20.
Kompozycja tekstu
Już podczas wstępnego oglądu można zauważyć, że starodruk nie jest rozczłonkowany, podzielony na akapity, co utrudnia lekturę. Jedynie niektóre, zwłaszcza obcojęzyczne, passusy zostały złożone mniejszą czcionką. Pomimo braku
specjalnych wyróżnień optycznych daje się dostrzec, iż tekst rozpada się na pewne całostki.
W części inicjalnej dziełka piszący informuje o celu swojej pracy – jest nim
przestroga i ochrona chrześcijan przed jakimiś nieuczciwymi i gorszącymi praktykami ludności żydowskiej. Następnie autor dokonuje przedstawienia sytuacji
politycznej Żydów, jak też charakteryzuje ich wyznanie:
Niecnotliwy narodzie żydowski, nie masz króla ani królestwa starodawnego kapłaństwa,
a uznać się przedsię nie chcesz ani chcesz przyjąć własnego Mesjasza twego, któregośmy my
przyjęli, Jezusa Pana i Boga prawdziwego [...]. [s. nlb. 3]

Origaniusz wypomina Żydom brak ich własnego państwa, jak też dezorganizację hierarchii religijnej, w końcu zaś odrzucenie Mesjasza. Kontynuując wątek
nieuznania Chrystusa przez Izraelitów, przytacza świadectwa proroków i św. Jana
Apostoła. Ponadto przywołane zostały relacje sławnych Żydów nawróconych na
chrześcijaństwo, pośród których byli i magistrowie. Miejscami tekst poprzetykany
jest wypowiedziami emocjonalnymi, mającymi charakter obraźliwy.
20
T a z b i r (ibidem, s. 221–222) odnotował, iż pisarze staropolscy wytykali Żydom przekupstwa, w których wykorzystywali oni również cenne przyprawy, zwłaszcza szafran.
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Kolejne ogniwo to obszerny fragment poświęcony powszechnym wówczas
zarzutom dotyczącym mordów rytualnych:
W Trydencie Żydzi dali sto złotych drugiemu swemu, który áwñ Wielki Czwartek ukradł
dzieciątko jednego Andrysa garbarza i zszedszy się u starszego w nocy, na stole miednicę
podstawiwszy, ukłoli je, umęczyli i dali zatym utopić. Ale zdrajce te i katy okrutne Pan Bóg
wyjawił, które potracono, a dzieciątko ono, Symeon męczenniczek, w łasce Bożej został. Przy
którego ciele jeden człowiek ślepy stojąc przejrzał i insze cuda P. Bóg przy nim czynił.
We Francjej drugie dzieciątko umęczyli, które zowią po dziś dzień św. Rychardus męczenniczek, ciało jego leży w Paryżu w kościele św. Innocencjusza, w Kastylii Królestwie też
dwoje dziatek umęczyli, z jednego serce wyjąwszy ususzyli i na proch starte z winem pili, jako
opisał Alfonsus Castiliensis.
W Wiedniu roku 1420 ci diabli synowie troje dziatek też ukłoli i Sakrament najświętszy
kupiwszy, zelżyli. 300 ich spalić dał.
W Bradenburgu, roku 1509, kupili dzieciątko za 24 groszy i na Wielkanoc zamordowali,
a ze krwią kołacze piekli i wino pili. Tak ci przeklęci tyranowie, gotátñlose bluthunde, krwie
chrześcijańskiej syci być nie mogą. A jakom naminił z jednej miary, że na każdą Wielkanoc
swoje muszą mieć krew chrześcijańskich dziatek, z którą kołacze swoje jadają i wino mieszają. Z drugiej miary, że ásmrodñ ten przyrodzony swój tą krwią od siebie oddalając. Ale tego
smrodu nie zgładzą ani plugawej choroby onej, którą cierpią, ażby prawdziwie Chrzest Święty
przyjęli. [s. nlb. 5–6]

Gdy posegmentuje się tekst za pomocą wcięć, lepiej widać rytmiczność powtórzeń, a ponadto odsłania się klucz topograficzno-chronologiczny przedstawionych historii. A więc do tych strasznych zdarzeń miało jakoby dochodzić w XV
i XVI wieku najpierw we Włoszech, Francji, w Hiszpanii, a następnie w Austrii
i Niemczech. Geografia i czas owych wypadków pokazuje poniekąd, w jaki sposób
migrowała, zapewne wraz z ludnością wyznania mojżeszowego, jej „czarna legenda”, przemieszczając się sukcesywnie z południa na północ Europy.
Szczególnie pierwsza wymieniona historia Szymona z Trydentu była szeroko
spopularyzowana w Polsce. Sprawa tego domniemanego morderstwa opisana została przez Jana Długosza, a także przez Piotra Skargę, który w Żywotach świętych
„objaśniał, że dzięki krwi chrześcijańskiej Żydzi pozbywają się śmierdzącego
odoru, jaki wydzielają od urodzenia” 21. Tazbir podkreślał, iż rozpowszechniony był
dawniej przesąd, według którego Żydzi „wytaczają [...] krew z hostii oraz dzieci
chrześcijańskich, ponieważ rodzą się ślepi i uzyskują wzrok dopiero po przetarciu
nią oczu” 22. Niewątpliwie zwraca uwagę charakteryzująca chrześcijan obsesja krwi,
co można tłumaczyć odniesieniami do Pisma Świętego, głównie do wątku dzieciobójcy Heroda oraz do męki Pańskiej. Jak się wydaje, przykładano ów szablon do
średniowiecznych Izraelitów także po to, by usprawiedliwić krwawe pogromy.
Szczegółowe wyliczanie rzekomych wypadków mordu rytualnego oraz bezczeszczenia hostii ma wymiar perswazyjny, służy ugruntowaniu stereotypowej
wiedzy wśród czytelników. Rzuca się w oczy precyzja, z jaką odtworzone zostały
detale prezentowanych wydarzeń, co jedynie utwierdza odbiorcę w mniemaniu
o ich prawdziwości. Warto dodać, że tego rodzaju teksty zbliżają się w swej strukH. W ę g r z y n e k, „Czarna legenda” Żydów. Procesy o rzekome mordy rytualne w dawnej
Polsce. Warszawa 1995, s. 98.
22
T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej, s. 215.
21
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turze do przekazów apokryficznych. Chodzi tu zwłaszcza o tajemniczość przedstawianych scen, niepotwierdzone szczegóły i cudowność historii 23.
Przedostatni znaczący fragment Prognosticonu poświęcony jest Talmudowi,
który stanowi w istocie fundament kultury religijnej Żydów:
Nad to jeszcze ci bezecni śmierdziuchowie bluźnierstwa haniebne stroją, które z Talmudu
biorą. Jako między inszemi to haniebne dosyć, gdy mówią, że Bóg na każdy dzień Jezusa
Nazareńskiego bije i męczy przeto, iż tak marnie ludzi zwiódł. Drugie także nieznośne, że Bóg
na każdy dzień trzy godziny z anioły swymi w Talmudzie studiuje. [s. nlb. 7]

Prezentowany fragment pokazuje, iż nauki i wierzenia ludności żydowskiej
traktowane były z wielką podejrzliwością. Odmienność praktyk religijnych, zwłaszcza medytacje nad Talmudem, budziły nieufność. Wolno też mniemać, że częste
obcowanie z pismem i książką mogło być traktowane, jak podkreślał Tazbir, jako
szczególny rodzaj lenistwa 24, wydaje się jednak, że studia takie raczej wywoływały podejrzenia o czary i magię. Trzeba przy tym uświadomić sobie, iż alfabet hebrajski był tajemniczy i niedostępny szerszej grupie chrześcijan 25.
Stosunkowo krótkie zakończenie tekstu można uznać za istotną część dziełka,
będącą próbą wróżenia, osobliwej prognozy:
Na ten rok [...] po jerozolimsku, áwñ lecie najwięcej zbusznieją i szafran, którym się ich
Sary przemierdłe w połogu obkładają, drogo przedawać będą. Lecz na jesień, i ánañ zimę, na
wiosnę niezłe się mieć będą od dzieci i chłopiąt. Pan ich, Saturnus, kazał się im od szubienice
i od mar pokłonić, przetoż ich wiele na drabinę, ale na Jakubowę, skrępowanych katowie poprowadzą, a kopacze im zdychającym rydlami, łopatami kozubales 26 duże dopiorą, na które
przed Piłatem starzyć, a z hetmanem swoim, Judaszem, smoły gorzkiej i mazi sodomskiej
napijać się będą. Pascant coruos et cito dispereant [Niech żywią bydło i idą na zagładę] 27
rzeczmyż wszyscy Amen i Szalom. [s. nlb. 8]

Origaniusz przepowiada, iż latem 1629 zdrożeje szafran, a Żydzi „zbusznieją”,
co może oznaczać jakąś hardość, zarozumiałość. Ciekawostką jest, że – według
piszącego – kobiety żydowskie okładają się w połogu wspomnianą przyprawą, co
zdaje się wpływa na intensywność jej zapachu. Dosyć tajemniczo brzmi passus
o Saturnie (Saturnusie), pogańskim bożku, utożsamianym niekiedy z Baalem 28,
którego pozdrowienie skojarzono ze śmiercią. W zakończeniu pojawiają się hebrajskie wyrazy „Amen” i „Szalom”. Pierwszy można oddać poprzez ‛niech tak się
23
Zob. T. G ó r s k i, Apokryf. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Zob. też
artykuł K. O b r e m s k i e g o Unaocznienie tajemnicy. (O apokryficznej wyobraźni) (w zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze
i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001). Autor ukazał żywotność apokryficznej wyobraźni w kulturze średniowiecznej, jak również jej trwanie w dobie baroku oraz aż po czasy
współczesne.
24
T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej, s. 219.
25
Zob. J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. T. 1. Warszawa
1933, s. 56.
26
Zob. S-11 98–99: „Kozubales – danina płacona przez Żydów na rzecz proboszcza lub opłata
uiszczana żakom na materiały piśmienne”; od kozub ‛kosz’, ‛łubianka’.
27
Przekład J. D a w i d o w i c z - P o l a k.
28
Zob. P. G r i m a l, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Red. nauk., przedm. J. Ł a n o ws k i. Przeł. M. B r o n a r s k a [i in.]. Wyd. 3. Wrocław 1997, s. 318.
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stanie’, „Szalom” zaś oznacza tu raczej ‛pożegnanie’, choć używane jest też w kulturze żydowskiej przy powitaniach.
Reasumując, utwór ma klarowną kompozycję. Na początku dokonano charakterystyki sytuacji politycznej Żydów, następnie ukazano różnice wyznaniowe,
dalej zaprezentowano świadectwa znanych przechrztów, dochodząc do kulminacyjnej części, gdzie przywołano słynne oskarżenia o mordy rytualne. W końcowej
partii tekstu pojawia się właściwa wróżba, dotycząca jedynie po trosze spraw
ekonomicznych (szafran zdrożeje), a w większości spraw duchowych i rzeczy
ostatecznych.
Już sam układ tekstu skłania do refleksji nad znaczeniami, jakie w sobie on
mieści. Z pewnością można jednak stwierdzić, że całość w najmniejszym stopniu
jest wróżebna, a pod nazwą gatunkową „prognosticon” skrywa się po prostu paszkwil 29.
Obraz Żydów w utworze
Należy podkreślić, że reguły gatunkowe w dużej mierze decydują o wymiarze
znaczeniowym dzieła. Paszkwil, oscylujący między literaturą piękną a publicystyką, niewątpliwie posiłkuje się wydarzeniami aktualnymi, będąc odbiciem nastrojów
społecznych:
Twórczość paszkwilancka zazwyczaj wychodzi od faktów: sytuacji, zdarzenia bądź od
wyglądu i zachowania jakiejś osoby, czyniąc z nakierowania na aktualność jeden ze swoich
podstawowych wyróżników. Jednak autor paszkwilu fakty te, poprzez szereg zabiegów, m.in.
hiperbolę, amplifikację, epitet, aluzję, a nawet obelgę, deformuje i poddaje przedmiot ataku
skrajnie subiektywnej ocenie, wyrażając emotywny stosunek autora do danej osoby czy instytucji 30.

Warto przyjrzeć się bliżej dziełku właśnie pod kątem owych zabiegów retorycznych, które mają kształtować w odbiorcy obraz danej społeczności.
Niewątpliwie Origaniusz często używa do opisania ludności żydowskiej wymyślnych epitetów oraz różnego rodzaju inwektyw. Naród żydowski jest więc
„niecnotliwy”, czyli „niemoralny, skłonny do złego” (S-17 183), a także niesprzyjający Rzeczypospolitej – „zdrajcy Koronni” 31. Ponadto nazywa się ich „krzyżownikami Bożymi”, co wskazuje na udział w męczeńskiej śmierci Chrystusa. Wiele
z określeń odsyła do przykrego zapachu, jaki wydzielać miała ludność starozakonna, zatem Żydzi to: „bezecni śmierdziuchowie”, „psi śmierdzący”, „śmierdziuchowie smrodliwi”.
Szczególnie często akcentuje się jakąś niegodziwość tej ludności, mającej
„serca łotrowskie”, oraz uciekanie się do „forteli łotrowskich”; są to także „łotrowscy szalbierze”, „wykrętni fałszerze”. Żydzi to również „zdrajcy i katy okrutne”,
„przeklęci tyranowie”, „zdrajcy przeklęci”, „katowie piekielni”, „tyranowie i katowie chrześcijańscy”, „niecnotliwi odrzyduszowie”, co ma związek z ukrzyżowaZob. M. P i e t r z a k, Paszkwil. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich.
Ibidem, s. 520.
31
Był to zarzut popularny w staropolskiej literaturze antyżydowskiej – zob. T a z b i r, Żydzi
w opinii staropolskiej, s. 214: „zarówno wyznawców judaizmu, jak i wszelkiej maści heretyków
pomawiano, iż »do Turek, do Tatar, do Moskwy sprawy koronne wynoszą«”.
29
30
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niem Jezusa, jak też posądzeniami o mordy rytualne. Nadto narzuca się im umiejętność wykorzystywania organizmu społecznego, szczególnie w perspektywie
ekonomicznej – „cygańscy oszustowie”, „z nas się dobrze macie”.
Uwagę zwracają także wyrażenia akcentujące zdolności magiczne oraz nadzmysłowe ludności żydowskiej oraz jej kontakty z siłami nieczystymi, co ujawniają określenia: „zakamiali a zaślepieni czarownicy”, „kabalistowie” 32 czy „diabelscy synowie”, którzy wyznawców Chrystusa przeklinają „paszczami szatańskimi” 33.
W oczach Żydów, jak przekonuje Origaniusz, chrześcijanie to kacerze, heretycy oraz goje – psy, stąd też ci, którzy utrzymują z nimi kontakty, są „niebaczni”,
czyli ‛naiwni, nieostrożni, nierozważni’ (S-17 82).
Erudycyjny wymiar tekstu
Analiza komentowanego tekstu ujawnia jego nasycenie licznymi aluzjami
i odniesieniami, zwłaszcza do Pisma Świętego. Przeważnie przywoływany jest
tekst łaciński, choć zdarza się, że niektóre fragmenty zapisane są w języku polskim.
Funkcja tych cytatów polega na wzmocnieniu negatywnego obrazu ludności żydowskiej. Przykładem fragment Ewangelii według św. Jana – „Wy z diabła ojca
jesteście”. W tłumaczeniu Jakuba Wujka passus ten, nie przytoczony w całości
przez Origaniusza, a będący zarazem wymowną aluzją do nieprawowierności
Izraelitów, brzmi następująco:
Wy z ojca diabła jesteście, a pożądliwości ojca waszego czynić chcecie. On był mężobójcą od początku i w prawdzie się nie został: bo w nim nie masz prawdy. Gdy mówi kłamstwo,
z własnego mówi: iż jest kłamcą i ojcem jego. [J 8, 44]

Pozostałe wtrącenia biblijne podane zostały w języku łacińskim, szczególnie
te z Księgi Izajasza oraz z Księgi Barucha, która nie należała do kanonu hebrajskiego, co jest tu znamienne:
I to o nim, co się miał narodzić, Izajasz [...] prorokował: Ecce virgo concipiet et pariet
filium 34, etc. [...] Baruch [...] także Post haec in terris visus est et cum hominibus conversatus
est etc. 35
Ten był pierwej Ojcem waszym, a teraz was nie zna, bo wam tak mówi przez Izajasza [...]:
Vae gens peccatrix populus, plenus peccatis, semen nequam, filii scelerati 36.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przywołane cytaty albo odnoszą się do Chrystusa i Maryi, podkreślając niepokalane poczęcie, co odsyła do boskości Jezusa,
albo wprost wskazują na grzeszność narodu żydowskiego.
Zob. S-10 1: „Kabalista – uczony żydowski oddający się studiom tajemnych nauk kabały
i próbom tworzenia cudów przy ich pomocy”.
33
Warto dodać, że asocjacje diaboliczne były poniekąd spowodowane tym, iż ludność żydowska nosiła się zazwyczaj na czarno. Zob. T a z b i r, Żydzi w opinii staropolskiej, s. 215.
34
Zob. Iz 7, 14: „Oto Panna pocznie i porodzi (Syna)”.
35
Zob. Ba 3, 38 (cyt. za: Biblia Tysiąclecia): „Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi”.
36
Zob. Iz 1, 4: „Biada narodowi grzesznemu, ludowi nieprawością obciążonemu, nasieniu
złemu, synom złośliwym!”
32
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Niektóre passusy są trudne do zlokalizowania w Piśmie Świętym, a sam autor
wkłada je w usta żydowskich konwertytów:
Non sit spes destructis, et repente haeretici disperdantur, inimici nostri subito scissi sint
ac regnum superbiae in puncto frangatur, et in diebus nostris submergantur. Et tu Deus benedicte frange inimicos nostros, et destrue superbiam sine mora [Niechaj nie będzie nadziei dla
upadłych, a heretycy niech zostaną rozproszeni, nasi wrogowie niechaj nagle zginą, a królestwo
pychy niech zostanie złamane i pogrąży się na dno za naszych dni. A Ty, Boże łaskawy, zniszcz
naszych wrogów i zduś pychę bez zwłoki] 37.

Znaczące są we wtrąceniach, zarówno łacińskich, jak i niemieckich, porównania
Żydów do psów, które to psy w tradycji biblijnej zyskały złą sławę. Święta Księga
nasycona jest takimi obelgami, dostrzegając „w tym zwierzęciu ludzi bezbożnych,
ogarniętych nienawiścią, żądnych krwi, niemoralnych [...]” 38. W kręgu takich kontekstów i odniesień kulturowych buduje swą retoryczną argumentację nasz autor:
Foras canes et venefici, Christicidae nequissimi [Precz, psy i truciciele, niegodziwi mordercy Chrystusa] 39.

Szczególnie mocno tego typu wyzwiska wybrzmiewają w języku niemieckim,
którym inkrustowany jest badany tekst. Ciekawie prezentuje się wyrażenie „gottlose bluthunde”, co oznacza jakichś bezbożników, przypominających krwiożercze
psy.
Es ist auch ein boser brauch der Juden, das sie einander der Tippol und Silloch wünschen,
und mafde, das ist, hinfallenden sichtag, Pestilenz und wayblich flus. Ja warlich dieser fluch:
Sien blut sey uber und unsere kinder, gat uber sie auff den heutigen tag. [s. nlb. 6–7]

W przytoczonym fragmencie jest mowa o osobliwych zwyczajach Żydów,
którzy życzą sobie nawzajem chorób, dżumy i krwawienia. Wiąże się to z przekleństwem, jakie wykrzyczał tłum, wydając Chrystusa na śmierć: „Krew Jego na
nas i na syny nasze” (Mt 27, 25) – w świetle tekstu miałoby ono oddziaływać po
czasy dzisiejsze.
Fragment: „Das guldene kalb ewer Gott wird euch nich beschirmen [...]” (s. nlb.
7–8), odsyła do zerwania przez Izraelitów przymierza z Bogiem wskutek oddawania czci złotemu cielcowi (Wj 32, 4). Podkreśla się tu, że posąg ten nie ocali Żydów,
co może być ponurą zapowiedzią pogromów.
W utworze występują również wyrazy hebrajskie. Interesujące wydają się tu
zwłaszcza, wymienione na początku tekstu, określenia Boga: „który jest Jeshwa
Nezri Melech Iehudim, Iehowa, Sadaj, Eloha, El, Ta, Adonai, Emanuel Eloim,
Essereheie Elion, Kadosch, o którym pełno proroctwa macie” (s. nlb. 3). Wielość
imion Najwyższego poświadcza obeznanie autora Prognosticonu z kulturą religijną
Żydów i chrześcijan, a nagromadzenie służy przekonaniu odbiory o uczoności
wywodu. Ponadto pojawiają się wyrażenia: „Welam schumadym” – na określenie
modlitwy, „Minhim” – w znaczeniu ‛kacerz, heretyk’, oraz „Meschumadym” –
‛przechrzta’40.
Przekład: J. D a w i d o w i c z - P o l a k.
F o r s t n e r, op. cit., s. 293.
39
Przekład: J. D a w i d o w i c z - P o l a k.
40
O licznych przypadkach zmiany wiary przez ludność starozakonną zob. J. G o l d b e r g,
Żydowscy konwertyci w społeczeństwie staropolskim. W zb.: Społeczeństwo staropolskie. Studia
i szkice. T. 4. Red. A. Izydorczyk, A. Wyczański. Warszawa 1986.
37
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Warstwa erudycyjna tekstu wskazuje na to, iż autor znał dobrze popularne
zarzuty wobec ludności żydowskiej, jakie krążyły wówczas po Europie.
Zakończenie
Prognosticon to dziełko, które jest frapującym przejawem kultury retorycznej
pierwszej połowy XVII stulecia. Odsłania też pewien sposób myślenia przynajmniej
części chrześcijan o ludności żydowskiej w owym czasie. Począwszy od tytułu
utworu, poprzez uwarunkowania komunikacyjne tekstu, ilustracje (świnia, tańczący Żydzi), w końcu jego wymiar erudycyjny, czytelnik odnosi wrażenie, że obcuje z całością, która ma cechy uczonego wywodu, czy też z jakąś opinią znaczącej
grupy intelektualistów (akademików, uczonych chrześcijańskich) na temat religii
oraz sposobu bycia opisywanej w dziele warstwy społecznej.
Utwór nasycony jest licznymi inwektywami, także w języku niemieckim,
uwypuklającymi obcość obyczajów, jak też wskazującymi na wiele wyimaginowanych zagrożeń, które wyolbrzymiano zapewne w określonych celach politycznych. Oczywiście, taka strategia retoryczna miała za zadanie wzmocnić w odbiorcach przekonanie o prawdziwości wywodu oraz utrwalić negatywny obraz ludności wyznania mojżeszowego w kulturze polskiej i europejskiej, co, rzecz jasna,
spotykało się z reakcją pomawianych Judejczyków 41.
Jak się wydaje, wysnute z Biblii negatywne określenia Izraelitów służyły jako
oręż polityczny i mogły stanowić zachętę do gwałtów i działań pozaprawnych
względem tej ludności. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, iż Prognosticon był i jest
jedynie paszkwilem, gatunkiem nieobcym również kulturze współczesnej. I tu
rodzi się wciąż aktualne pytanie o granice wolności słowa w dyskursie publicznym.
Abstract
ANDRZEJ BORKOWSKI
(Siedlce University of Natural Sciences and Humanities)

IN THE CIRCLE OF ANTI-JEWISH LITERATURE IN OLD POLAND
– “PROGNOSTICON OR RECOMMENDATION OF A STINKY CALF [...]”
The object of this study is the text that can be placed in a wide range of polemical libelous literature. The article raises the problem of social and political relations in the Poland of the first half
of 17th century. The aim of the study is to show the rhetorical and generic contexts of this type of
literature, in particular the features of language, persuasive measures, and finally the genre determinants of these statements.
This text also reveals a certain way of thinking of at least some Christians about the Jewish
population at that time. Starting from the title, through the communication in the text and at last its
erudite dimension, the reader has the impression that the whole text has some features of a scholarly
treatise or that it is an opinion of a significant group of intellectuals (academics, Christian/Christianity scholars) on religion and the way of living of this social class. Prognosticon [...] is filled with
many insults, written, inter alia, in German. It underlines the strangeness of Jewish customs, and also
indicates a number of imaginary threats that were magnified for political purposes. Prognosticon [...]
raises the question about the limits of freedom of public discourse.

Zob. R. K a ś k ó w, Walka Żydów z propagandą antyżydowską w XVI i na początku XVII wieku w Polsce. W zb.: Żydowskie gminy wyznaniowe. Wrocław 1995.
41
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JAN Z KIJAN, JANUARIUS SOVIZRALIUS, JAN DZWONOWSKI –
DWA PSEUDONIMY, JEDNO NAZWISKO?
RZECZ O TOŻSAMOŚCI PLEBEJSKIEGO POETY

Historycy od dawna próbowali odpowiedzieć na pytanie, kim byli autorzy
mieszczańskiej literatury, która rozwinęła się na przełomie XVI i XVII wieku,
określanej mianem „sowizdrzalskiej”. Problem ów uznano za najtrudniejszy do
wyjaśnienia 1. Już pierwszy badacz i odkrywca tej twórczości, Aleksander Brückner,
przypuszczał, że pseudonimy Jan z Kijan, Jan z Wychylówki, Jan Dzwonowski
oraz Januarius Sovizralius mogą odnosić się do jednej osoby. Ważnym głosem
w dyskusji był opublikowany w 1953 roku w „Pamiętniku Literackim” artykuł
Czesława Hernasa pt. Tropami Jana z Kijan, gdzie wskazane zostały podobne
elementy, ale też różnice w dorobku Jana z Kijan i Jana Dzwonowskiego. Analizując niektóre wspólne im utwory, Hernas oceniał, że pierwszy z tych autorów
używa więcej łaciny, a pisownia jest u niego poprawniejsza. Występowanie zależności i pokrewnych wątków tematycznych badacz interpretował jako kradzież czy
zapożyczenie literackie. Zwracał uwagę, iż Jan z Kijan cytuje teksty łaciny śpiewanej, a nie mówionej, częstym motywem jego twórczości są organy; zna doskonale ich budowę (wiersz Organy krośnieńskie). Hernas przywołał również fragment
tekstu Do czytelnika paskudnika, w którym dopatrywał się elementów biograficznych: „Nu ja też znowu do wsi zaś na kantoryją” (A 127 2), co skłoniło go do wyciągnięcia wniosku, iż Jan z Kijan był klechą i kantorem-organistą. Informacje
z wiersza Nowiny podgórzskie pozwoliły badaczowi uznać, że terenem działalności poety były okolice Brzostku i w tamtejszym kościele on „na organach grywał” 3.
W języku Jana z Kijan zauważył Hernas brak rymu sandomierskiego (widocznego
w utworach Jana Jurkowskiego z Pilzna), a także występowanie charakterystycznego mazurzenia. Autor omawianej rozprawy oceniał, że potwierdza to „przyznanie się Jana z Kijan do terenu brzosteckiego” 4.
W 11 lat później Stanisław Cynarski i Tadeusz Ślawski, również na łamach
Zob. S. G r z e s z c z u k, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI
i XVII wieku. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1994, s. 173. Pierwodruk: Kraków 1970.
2
Skrótem A odsyłam do zbioru Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac.
S. G r z e s z c z u k. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1985. BN I 186. Liczby po skrócie oznaczają numery
stronic.
3
Cz. H e r n a s, Tropami Jana z Kijan. „Pamiętnik Literacki” 1953, z. 1, s. 120–140.
4
Ibidem, s. 140.
1
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„Pamiętnika Literackiego”, podtrzymali tezę, iż Jan z Kijan związany był z Brzostkiem i prawdopodobnie tam mógł obserwować życie rzemieślników, zwłaszcza
szewców, których było w miasteczku najwięcej. Dostrzegali, że plebejski poeta
jawnie nie lubił rzemieślników; ujemnie wyrażał się też o władzach miejskich.
W przeciwieństwie do Hernasa badacze ci twierdzili jednak, że postać Jana z Kijan
jest tożsama z Janem Dzwonowskim, a powtórzenia i podobieństwa występujące
w wierszach są wynikiem „posługiwania się własnym tworzywem literackim przez
jednego i tego samego pisarza – Jana Dzwonowskiego” 5. Zwracali uwagę, iż w jego
utworach występują nazwy miejscowości z okolic Brzostku, a w samym miasteczku jedną z ról miejskich określano mianem „Dzwonowskiej”. W artykule wspomniano też o żyjącej na pograniczu powiatów pilzneńskiego i bieckiego szlacheckiej rodzinie Dzwonowskich herbu Prawdzic, którzy pochodzili z Wielkich
Dzwonowic w Sanockiem. W XVII wieku poddzierżawiali oni u Tarłów wieś
Gorzejową położoną nieopodal Brzostku. Mogło to sugerować szlacheckie korzenie poety 6.
W roku 1970 znawca literatury sowizdrzalskiej Stanisław Grzeszczuk wystąpił przeciw próbom postrzegania wspomnianych pisarzy sowizdrzalskich jako
jednej osoby (podtrzymał to stanowisko w kolejnym wydaniu swojej książki
w 1994 r.). Ocenił, że hipotezy Aleksandra Brücknera i Karola Badeckiego utożsamiające Jana z Kijan z kilkoma poetami publikującymi pod pseudonimami bądź
nawet pod swoimi nazwiskami (Jan z Wychylówki, Jan Dzwonowski, Januariusz
Sowizralius), a przede wszystkim z Janem Jurkowskim, są chybione. Uważał, iż
były one miarą uznania dla talentu Jana z Kijan, jednak zaciążyły negatywnie na
kierunku rozwoju dalszych badań, prowadziły do zatarcia odrębności autora Fraszek Sowirzała nowego i do unifikacji jego twórczości z „całym rozległym nurtem
literackim”. Grzeszczuk zakwestionował również wnioski sprecyzowane przez
Cynarskiego i Ślawskiego, opowiadając się za rozdzieleniem postaci Jana z Kijan
i Jana Dzwonowskiego. Wskazał na błędną chronologię wydań dzieł poetów plebejskich, na której oparli swoje wywody przywołani historycy. Grzeszczuk pozostawiał też bez rozstrzygnięcia problem, czy można utożsamiać Januariusa Sovizraliusa z Janem Dzwonowskim oraz czy pseudonim Sovizralius oznacza „jednego, czy też kilku autorów z bractwa sowizdrzalskiego” 7.
Czy da się do tej dyskusji wnieść coś nowego? Czy istnieją nie znane dotąd
argumenty przemawiające za przyjęciem jednej z hipotez? Czy można dowiedzieć
się czegoś więcej o plebejskim poecie (poetach)? Był jeden Jan czy wielu Janów?
Podpisywał (podpisywali?) swoje utwory nazwiskiem czy pseudonimem?
Zasadnicze informacje, które pomogą odpowiedzieć na te pytania, znajdujemy
5
S. C y n a r s k i, T. Ś l a w s k i, Pisarze sowizdrzalscy z Podgórza. „Pamiętnik Literacki”
1964, z. 2, s. 443.
6
Zob. ibidem, s. 439–444. W latach 1666–1672 Piotr Szymon Dzwonowski herbu Prawdzic
dzierżawił od benedyktynów tynieckich miasteczko Brzostek oraz wójtostwo w Kamienicy i wieś
Dęborzyn.
7
G r z e s z c z u k, op. cit., s. 41–42, 57–59. W najnowszej pracy poświęconej komedii plebejskiej P. P i r e c k i (Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. Łódź 2008)
marginalnie traktuje kwestię tożsamości autorów, a nazwisko Jana Dzwonowskiego uznaje za pseudonim (s. 312) .
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w analizowanym już wielokrotnie utworze Nowiny podgórzskie, opublikowanym
w tomiku Jana z Kijan pt. Fraszki nowe Sowiźrzałowe (Kraków 1615).
W wierszu wymieniono miejscowości podgórskie oraz – w humorystycznym
kontekście – nazwiska budzące określone skojarzenia, np. „Tamże, w Jaśle, widziałem Konia, co na dwu nogach chodził, a faskę kramarską na sobie nosił”
(A 230). Stwierdzenie „widziałem” sugeruje, że to własne doświadczenie autora.
On wie o tym, bo znał te miejsca i ludzi, o których pisał. Oczywiście, „Koń” to
nazwisko kramarza handlującego w Jaśle (w mieście tym autor bywał i lubił je, bo
poświęcił mu również inną fraszkę 8).
W analizowanym utworze Jan z Kijan wytyczył granice znajomego sobie terenu od Jasła poprzez Krosno, Odrzykoń, Strzyżów, Dębicę, Pilzno, Ołpiny, Biecz,
Osiek i Żmigród. To jakby okrąg, którego centrum znajduje się w Brzostku. Okolice tego podgórskiego miasta autor znał najlepiej – wymieniał nawet pobliskie
wioski. Oto stosowny fragment:
W Pilźnie Pokusa gorzałkę szynkuje.
We Zwonowej podle Dziury Klasło.
W Brzostku Stąpor schaby potłukł.
Tamże. Pijanica organy zrobił, łotr mu pomagał, a Sowiźrzał nadrzewiej na nich grał.
W Przeczycy odpusty wielkie, a to stąd się poczęły: Kiedy chodziła Matuchna Boża
z Kamienice do Jaworza, a z Jaworza do Zagórza, z Zagórza do Dęborzyna, z Dęborzyna do
Kawęczyna, z Kawęczyna do Jodłowej, z Jodłowej do Dębowej, z Dębowej do Błażkowej,
z Błażkowej do Skorowej, z Skorowej do Przeczyce – tam są własne okolice 9. [Nowiny podgórzskie, A 231]

To właśnie na podstawie tego tekstu dotychczasowi badacze wnioskowali, że
autor zbioru fraszek, ukryty pod pseudonimem Jan z Kijan, grywał pierwszy na
organach brzosteckich, a pobliskie wioski to jego „własne okolice”.
Czy można coś do tego dodać?
Ciekawe informacje znajdujemy w zapisach wizytacyjnych parafii Brzostek
z przełomu XVI i XVII wieku. Wizytacja Radziwiłłowska z 1595 roku zawiera
wzmiankę o przeprowadzonym remoncie instrumentu „regale” (czyli regału, nazywanego też pozytywem szkatulnym). Odkrywamy również, że spłonął on „niedawno”, choć nie wiadomo, w jakich okolicznościach (bo o pożarze w kościele
nic nie wspomniano) 10. Wizytacja z 1608 roku donosi już o organach umieszczonych
8
Zob. J a n z K i j a n, Szpiklerz jasielski. W zb.: Polska fraszka mieszczańska. Minucje
sowiźrzalskie. Oprac. K. B a d e c k i. Kraków 1948, s. 207. BPP 88.
9
Wymienione miejscowości leżą w sąsiedztwie Brzostku. Zob. B. S t a n a s z e k, Brzostek
i okolice. Wyd. 3, popr. i uzup. Brzostek 1997, passim. Jeszcze na początku XX w. parafianie w Przeczycy powtarzali opowieść wskazującą na ingerencję sił nadprzyrodzonych przy wyborze miejsca pod
budowę kościoła. Pierwotnie (w XIV w.) planowano go wznieść w Kamienicy Dolnej, ale konie
ciągnące wozy z drewnem na budowę zatrzymały się w Przeczycy i nie miały siły iść dalej. Odebrano
to jako znak, że świątynia ma się znajdować właśnie tam. Zapewne do tej tradycji nawiązywał Jan
z Kijan, pisząc o wędrówce Matki Bożej (jej figura jest czczona do dziś w przeczyckim kościele).
Zob. J. J a ł o w y, Dzieje parafii przeczyckiej z okazji koronacji statuy Matki Boskiej. Cz. 1. Rzeszów
1925, s. 16–17.
10
Zob. Parafia Brzostek w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej. Wstęp, edycja i przekład M. K oz e r a. W zb.: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. Red. B. Stanaszek. T. 2. Brzostek 2009, s. 224.

210

bogdan stanaszek

nad amboną 11, w roku zaś 1610 określono brzostecki instrument jako „organy
muzyczne duże” 12. Tak więc organy pojawiły się w kościele w Brzostku między
1595 a 1608 rokiem. Na ich instalację zdecydowano się w związku ze spaleniem
poprzedniego „regale”, lecz wpływ na to miała niewątpliwie moda panująca na
początku XVII wieku. W tym samym czasie ufundowano organy w sąsiednim
Pilźnie, mieście powiatowym i siedzibie oficjała (nie było ich jeszcze w 1596,
a odnotowała je wizytacja z 1608 roku). Wydaje się, że inwestycję zrealizowano
tam przed rokiem 1604 13.
W Nowinach podgórzskich Jan z Kijan stwierdził, iż organy w Brzostku zrobił
„Pijanica”, a „łotr mu pomagał”. Czy są to nazwiska rzemieślników, a może przywary ich charakteru, które obserwował miejscowy kantor (nauczyciel muzyki
i kościelny śpiewak) w czasie budowy instrumentu? Wymienił też w wierszu inne
nazwisko mieszczanina brzosteckiego – „Stąpor”. Słowo to oznacza ‛tłuczek, ubijak
do tłuczenia w stępie’, a w wierszu określa rzeźnika, który wykonywał swoje rzemiosło.
Najważniejsze dla nas wydaje się wyznanie, że „Sowiźrzał nadrzewiej na nich
[tj. na organach] grał”. Słowo „nadrzewiej” oznacza – ‛najpierwej’. Tak więc autor
przyznaje się, iż był pierwszym organistą w miejscowym kościele.
Znamy tylko jedno nazwisko kantora brzosteckiego z początku XVII wieku,
wymienione w protokole wizytacji parafii z roku 1602: funkcję tę sprawował Maciej Kramarczyk z Zakliczyna (rektorem szkoły był zaś Wawrzyniec Komorek –
piszący się zgodnie z ówczesną modą „Komorcius”, wychowanek jezuitów –
a dzwonnikiem Stanisław Rybaczek lub Trybaczek) 14. Nic jednak nie wskazuje na
związek wspomnianego kantora z poszukiwanym autorem. Można domniemywać,
że ukryty pod pseudonimem poeta – Jan z Kijan – był następcą Kramarczyka. Być
może, zmiana nastąpiła w związku z tym, że dotychczasowy kantor nie potrafił
grać na organach i trzeba było zatrudnić bardziej wykwalifikowanego muzyka?
Szkoda, że kolejna wizytacja, z 1608 roku, pomija milczeniem nazwisko kantora-organisty, byłby to bowiem bezsporny dowód dla naszych rozważań.
Czy wobec tych braków możemy pokusić się o odtworzenie nazwiska tego,
który „nadrzewiej grał” na brzosteckich organach? Wróćmy do innych fragmentów
analizowanego wiersza. Czytamy tam: „We Zwonowej podle Dziury Klasło”
(A 231). Chodzi, oczywiście, o wioskę Dzwonową (w zapisach historycznych
naprzemiennie stosowane są wersje Dzwonowa lub Zwonowa). Wieś graniczy
z Zagórzem, wymienianym na szlaku „wędrówki” Matki Bożej. Skąd autor (Jan
z Kijan) znał nazwiska tamtejszych chłopów: Dziury i Klasły? (To ostatnie do dziś
Zob. Wizytacja parafii Brzostek z 1608 r. Edycja P. S t a n k o. Wstęp, przekł. M. K o z e r a.
W zb.: Z dziejów Brzostku. Studia i materiały. T. 3 (2012), s. 108.
12
Zob. Wizytacja kościołów w Brzostku i Kleciach z 1610 roku. Edycja, wstęp, przekł. M. K oz e r a. W zb.: jw., t. 2, s. 240.
13
O organach w pilzneńskim kościele pisał autor Minucji sowiźrzałowych – B. Wydaje się, że
był to Jan Januszewicz, mieszczanin, nauczyciel, pisarz i rajca biecki. Przekonywające argumenty
za tym przedstawili: C y n a r s k i, Ś l a w s k i (op. cit., s. 444–446) oraz T. Ś l a w s k i (Januszewicz
Jan. W: Polski słownik biograficzny. T. 10. Wrocław 1962–1964, s. 598).
14
Zob. Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie, sygn. AVCap 22, s. 16–18. – F. K i r y k,
Najdawniejsze dzieje Brzostku. W zb.: Z dziejów Brzostku, t. 2, s. 26. – C y n a r s k i, Ś l a w s k i,
op. cit., s. 442.
11
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występuje w Lubczy sąsiadującej z Dzwonową) 15. Możemy przyjąć, że poeta bywał na targu w Jaśle i znał kramarza Konia, że znał tragiczną historię Flaszki
z powiatowego Biecza, który napiwszy się gorzałki, w wodzie utonął, że znał Figurę z Ołpin, czyli księdza, „co w kościele mówi na każde święto” (A 231) (sam
mógł tam bywać na odpustach), że znał Pokusę, szynkującego gorzałkę w powiatowym Pilźnie, może nawet kosztował jego trunków. Ale skąd znajomość chłopów
z Dzwonowej, w której nie było nawet kościoła 16? Znamienne, że autor wymienił
tę wioskę w kontekście innych, określonych jako „własne okolice”.
Odpowiedź zdaje się wyjaśniać zagadkę związaną z najwybitniejszym twórcą
poezji sowizdrzalskiej przełomu XVI i XVII wieku: Jan z Kijan to pseudonim
pisarza pochodzącego z Dzwonowej. Może wspomniani chłopi byli sąsiadami jego
rodziców? On zwał się Jan z Dzwonowej – czyli Jan Dzwonowski. Hipotezę tę
dodatkowo wspiera panująca wówczas w środowisku kościelnym moda na tworzenie nazwisk od rodzinnych miejscowości poprzez dodanie przyrostka „-ski” 17.
Tak więc zyskujemy kolejny argument w toczonej kiedyś dyskusji na temat
tożsamości pisarzy sowizdrzalskich. Jan z Kijan przyznający się do Zwonowej to
kolejny figlarny uśmiech Jana Dzwonowskiego, uśmiech, którego znaczenia długo
nie udawało się prawidłowo odczytać.
Czy Dzwonowski posługiwał się tylko jednym pseudonimem? Badacze literatury staropolskiej dopatrywali się w nim również Januariusa Sovizraliusa, autora
Peregrynacji dziadowskiej, której akcja rozgrywa się „tu u Pilzna, w Jodłowej, na
sławnym kiermaszu [...]” (A 402) 18. Wiemy już, że Jodłowa 19 wymieniona została
przez Jana z Kijan wśród miejscowości określonych jako „własne okolice”. W Peregrynacji dziadowskiej odnajdujemy również inne znane nam z Nowin podgórzskich
nazwy miejscowości: „Jest tu wioska Przeczyce, dobrzem o niej słyszał, / Nieźle też
tam bywało więc na święty Michał” 20. Chodzi, oczywiście, o znaną nam już Przeczycę, gdzie warto było udać się w poszukiwaniu jałmużny. W tamtejszym kościele czczono Matkę Bożą, ale odpust obchodzono w dzień patrona parafii – św. Michała. Dalej autor wymienia: Wielkie Łęki (odpust na św. Bartłomieja), Zawadę za
Dębicą i dwukrotnie kościół w lesie na górze Chełm nad Frysztakiem. Warto
zwrócić uwagę, że miejscowości te położone są nieopodal Brzostku 21.
W roku 1928 przy zagrodzie Władysława Klasły z Lubczy zorganizowano wiec Stronnictwa
Ludowego. Zob. B. S t a n a s z e k, Życie społeczno-polityczne społeczeństwa powiatu pilzneńskiego w latach 1928–1932 w świetle sprawozdań sytuacyjnych starosty. Brzostek 2010, s. 17.
16
Dzwonowa w 1581 r. liczyła 15 kmieci, 4 zagrodników z rolą i 4 bez roli, 13 komorników
i 1 rzemieślnika. Zob. S t a n a s z e k, Brzostek i okolice, s. 96.
17
Zob. H. E. W y c z a w s k i, Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce
na schyłku XVI wieku. „Prawo Kanoniczne” 1964, nr 1/2, s. 113–114.
18
Zob. C y n a r s k i, Ś l a w s k i, op. cit., passim. – G r z e s z c z u k, op. cit., s. 58–59. Ostatni autor zwraca uwagę na potrzebę dalszych badań językoznawczych nad twórczością Sovizraliusa,
co mogłoby ewentualnie potwierdzić hipotezę, że pod tym pseudonimem kryje się Jan Dzwonowski.
19
O znaczeniu tej królewskiej wioski i pociągu tamtejszych mieszkańców do kształcenia dzieci pisze Z. P i e t r z y k (Wykształceni synowie chłopscy w Małopolsce w okresie późnego Odrodzenia. Kraków 1993). Autor wymienia kilkunastu księży i nauczycieli szkół parafialnych, którzy pochodzili z Jodłowej.
20
Polska komedia rybałtowska. Oprac. K. B a d e c k i. Lwów 1931, s. 187.
21
Kościół na górze Chełm został uwidoczniony na tzw. mapie Miega, wykonanej pod koniec
XVIII wieku. Zob. B. S t a n a s z e k, Z dziejów Brzostku. Wydarzenia i ludzie. Brzostek 2008, s. 45.
15
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Pod pseudonimem Januarius Sovizralius ukazało się pierwsze wydanie Sejmu
domowego artykułów sześciu (1608), dwa kolejne opublikowano anonimowo,
czwartą zaś edycję (znacznie rozszerzoną o inne utwory i pod zmienionym tytułem:
Sejmu walnego domowego artykułów sześć) podpisał Jan Dzwonowski; on również
widniał jako autor na wydaniu piątym 22.
Wniosek znów wydaje się więc oczywisty – Januarius Sovizralius (a w ślad
za nim może i Jan z Wychylówki?) to kolejny pseudonim Jana Dzwonowskiego,
brzosteckiego organisty, który w jednym z utworów nazywał siebie Sowizdrzałem
(przypomnijmy: „Sowiźrzał nadrzewiej na nich grał”).
Warto podkreślić, że pseudonimy były używane przez pisarzy plebejskich jako
wyraz przekory oraz drwiny ze szlacheckiej tytułomanii i obyczaju „pisania się”
od miejscowości rodowej czy posiadanej majętności. To parodia ówczesnej szlacheckiej rzeczywistości, prześmiewanie jej. Nie chodziło przy tym, jak twierdzono dawniej, o zabezpieczenie się przed represjami cenzury biskupiej 23. Ta sama
maniera kpiny skłaniała zapewne Jana Dzwonowskiego do podpisania się tytułem
„generał pilziński” w drugim wydaniu (1621) Niepospolitego ruszenia. Była to
zapewne aluzja do Jana Jurkowskiego, pochodzącego z Pilzna i publikującego jako
„bakałarz pilzneński” 24.
Jak już wspomniano, nazwiska „Dzwonowski” nie znajdujemy w aktach wizytacyjnych parafii Brzostek z przełomu XVI i XVII wieku. Domyślamy się jednak,
że nowy kantor mógł przybyć do miasta po 1602 roku (wówczas jeszcze funkcję
tę pełnił Maciej Kramarczyk), a przed rokiem 1608 (kiedy w kościele brzosteckim
były już „organy muzyczne duże”). Nie znajdujemy również jego nazwiska w aktach miejskich, bo te, zdeponowane dla większego bezpieczeństwa w świątyni,
spłonęły wraz z nią w czasie najazdu księcia Siedmiogrodu, Jerzego II Rakoczego,
w 1657 roku 25.
W aktach miejskich i inwentarzach dóbr benedyktynów z Tyńca, do których
Brzostek należał, odnajdujemy jednak wykaz właścicieli gruntów miejskich sprzed
wspomnianego najazdu. W zestawieniu tabelarycznym wśród „imion dawnych”
posesorów znajdujemy zapis: „Dzwonowskie” (1690 rok) i „Zwonowskie” (1691
rok). Działka tak nazwana od nazwiska posiadacza obejmowała 2 pręty roli, nie
miała ogrodu. W sąsiedztwie znajdowały się grunty dawnych właścicieli: DęboszoZob. G r z e s z c z u k, op. cit., s. 54–56.
Zob. M. H e r n a s o w a, wstęp w zb.: Polska literatura mieszczańska XVII wieku. Wybór
tekstów. Oprac ... Wrocław 1956, s. 7. – S. G r z e s z c z u k, wstęp w: A LXIV–LXX.
24
Zob. G r z e s z c z u k, Błazeńskie zwierciadło, s. 57. – S. C y n a r s k i, Jurkowski Jan.
W: Polski słownik biograficzny. T. 11. Wrocław 1964–1965, s. 343–344. – M. M o r a w c z y ń s k i,
Od Raby do Wisłoki – szlakami pióra. Związki regionu tarnowskiego z literaturą. Tarnów 1996,
s. 83–84.
25
Zob. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, sygn. 482, Liber iurium Brzostek 1718–1777,
s. 222. W roku 1670 w grodzie bieckim sławetni Łukasz Jaroszewic i Jakub Bielowicz z miasta
Brzostku złożyli następujące oświadczenie: „Przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy
Świętej jedynemu, że w pomienionym miasteczku naszym, Brzostek nazwanym, gdy nieprzyjaciel
koronny, to jest Węgrzy, od lat dwudziestu trzech toż miasteczko zapalili, kościół farny, dwór tameczny i domów miejskich około siedemdziesiąt spalili, tak prawa miejskie, księgi sądowe, dekreta,
zapisy, regestra i rewizyje na place i grunta miejskie od lat sta popisane, jako i insze rzeczy różne,
które były w tymże brzosteckim kościele schowane, wniwecz pogorzały. Tak nam Panie Boże dopomóż i męka Jego przenajświętsza”.
22
23
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we (użytkowane przez Jakuba Bielowica) oraz Gąsiorkowka, Cesarzowskie i Gniewkowskie 26.
Możemy więc przypuszczać, że Jan Dzwonowski zagościł w Brzostku na
dobre. Znużyła go pewno wcześniejsza tułaczka i warunki, z jakimi się spotykał
w różnych parafiach. Sam wszakże opisał „delicyje szkolne”:
Rzadko gdzie by nie ciekło, w każdej szkole dziury,
Piec stłuczony, drzwi spadły, podrapane błony,
Z ścian lepienie upadło, zimno z każdej strony. [Delicyje szkolne, A 170]

W Brzostku sytuacja wyglądała chyba nieco lepiej. Z zapisów wizytacji Radziwiłłowskiej wiadomo, że w 1595 roku dom rektora szkoły był w „średnio dobrym
stanie” 27. Stał przy cmentarzu przykościelnym od strony południowej (dane z 1608
roku). Po stronie północnej natomiast znajdowały się dwa domy kościelne – jeden
stary, drugi nowy z sadem ciągnącym się na wschód. Pierwszy z nich zajmował
z pewnością wikariusz (jasno stwierdzono to w zapisie z 1595 roku), w drugim –
wznoszonym już w 1595 roku – określonym jako „dość okazały”, miał zamieszkać
proboszcz z dala od swojej rodziny, która powinna pozostać na plebanii położonej
w większej odległości od kościoła. Jednak pleban (ksiądz Wiktoryn Nieśmierski)
wyraźnie nie śpieszył się z przeprowadzką. W 1610 roku wizytator napominał go
ponownie, by zamieszkał przy kościele „po wybudowaniu sobie domu, który
obecnie jest w ruinie” 28. Gdzie wobec tego mieszkał organista?
W tym czasie właściwie nie wznoszono osobnych budynków dla kantorów-organistów. Zazwyczaj wywodzili się oni spośród ludności miejscowej, więc
mieli domy prywatne. Jedynie w najznaczniejszych parafiach i szkołach mogli
egzystować kantorzy jako osobni pracownicy kościelni, którzy rezydowali w budynku szkolnym 29. Brzostek do takich parafii należał. Jak czytamy w protokole
wizytacji z 1608 roku, organista mieszkał w oddzielnym domu zakupionym z pieniędzy zapisanych na kościół przez Jana Niwińskiego. Nie wiadomo jednak, gdzie
dokładnie ów budynek był położony 30.
Możemy się domyślać, że z czasem 31 w Brzostku niepokorny Sowizdrzał
znalazł żonę (podobnie jak inny nauczyciel-poeta – Jan Januszewicz w Bieczu) 32,
a ta wniosła mu w posagu ziemię, którą nazwano Zwonowską lub Dzwonowską.
Niewykluczone, iż to na swoją wybrankę skarżył się w wierszu Organistowie ze
zbioru Nowy Sowiźrzał:
26
Zob. B. S t a n a s z e k, Ludność i zabudowa Brzostku w świetle inwentarzy z przełomu XVII
i XVIII w. W zb.: Z dziejów Brzostku, t. 2, s. 67, 80.
27
Parafia Brzostek w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej, s. 224.
28
Wizytacja kościołów w Brzostku i Kleciach z 1610 roku, s. 244. Zob. też: Parafia Brzostek
w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej, s. 224. – Wizytacja parafii Brzostek z 1608 r., s. 112.
29
Zob. H. E. W y c z a w s k i, Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce
na schyłku XVI wieku. „Prawo Kanoniczne” 1964, nr 3/4, s. 42.
30
Zob. Wizytacja parafii Brzostek z 1608 r., s. 112–113. Za 130 florenów zakupiono pole i dom.
Jednak ziemię oddano w dzierżawę mieszczanom, którzy płacili proboszczowi za jej użytkowanie
czynsz (5 florenów).
31
Badania S. L i t a k a (Parafie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Struktura, funkcje
społeczno-religijne i edukacyjne. Lublin 2004, s. 306) wskazują, że w XVIII w. organiści prowadzili ustabilizowane życie, pracując w jednej parafii nawet po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
32
Zob. C y n a r s k i, Ś l a w s k i, op. cit., s. 444–446.
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Żacy a organistowie, balwierze, malarze,
Ci wszyscy złe żony mają, kogo Bóg chce, skarze.
U nich zawsze, jak w browarze, kłopot, przeklinanie,
Co diabeł przez płot przerzuci, to sie im dostanie. [A 134]

Z całą pewnością obserwacje poczynione w niewielkim podgórskim miasteczku (liczyć ono mogło wówczas wraz z przedmieściem około 1000 mieszkańców 33)
wpłynęły na tematykę fraszek Jana z Kijan, a niechęć do rzemieślników, których
przedstawiał on z uwypukleniem cech negatywnych 34, tu mogła mieć swoje źródło.
W Brzostku żyło bowiem blisko pół setki mistrzów różnych rzemiosł, wśród nich
zaś najwięcej było szewców. Dobrze rozwijały się rzemiosła tekstylne – sukiennicy i tkacze sprowadzali wełnę nawet z Krakowa, a spilśniali ją w foluszach należących do wójta. Korzystając z ich produktów własny cech utworzyli krawcy.
Sporo było jatek piekarskich, rzeźniczych, działały dwa młyny, w tym jeden
o kilku kołach. Rozkwitały garncarstwo, kuśnierstwo, kowalstwo, ślusarstwo.
Swoje produkty – dla rozweselenia współobywateli i gości – oferowali gorzelnicy
oraz słodownicy. Przed przyjezdnymi podwoje otwierały karczmy. Nieliczni mieszkańcy parali się wyłącznie handlem, a duża grupa zajmowała się również rolnictwem. W mieście istniała też łaźnia 35.
Brzosteckie korzenie mogą mieć tematy fraszek: Prawo a trudne 36 (zawiera
negatywną ocenę władz miejskich), O odpustach (A 172–173; zapewne dotyczy
kościółka pw. św. Leonarda w Kleciach, którego patrocinium autor nie zdradził,
by nie zostać zidentyfikowanym); [Jeden magister] (A 199), Msza za półgrosza
(A 214; być może przedstawia opis humorystycznego zdarzenia z brzosteckiego
kościoła). Nawet z pozoru odległa opowieść o zegarze bobowskim 37 kieruje naszą
uwagę ku brzosteckiemu plebanowi, księdzu Wiktorynowi Nieśmierskiemu, który
kumulował w swych rękach również prepozyturę w Bobowej, choć z własnego
wyboru rezydował w Brzostku. W 1608 roku wikariuszem w Brzostku był ksiądz
Stanisław ze Strzyżowa, wcześniej pracujący w dekanacie bobowskim 38. Niewykluczone, że od nich brzostecki organista usłyszał o zegarach w Bobowej i Ciężkowicach, z których każdy, „jak pocznie bić, to końca nie masz, ani miary”.
Warto wreszcie podkreślić, że właściwie wszystkie utwory przypisywane Janowi Dzwonowskiemu (także Janowi z Kijan, Januariusowi Sovizraliusowi) powstały przed 1622 rokiem. Chronologia ich wydań – według Grzeszczuka – jest
Zob. S t a n a s z e k, Ludność i zabudowa Brzostku w świetle inwentarzy z przełomu XVII
i XVIII w., s. 63.
34
Zob. ze zbioru Nowy Sowiźrzał fraszki: Rzemieślnicy łgarze, Kowale, Kuśnierze, Rzeźnicy,
Piekarze, Cieśle, Powroźnicy, Krawcy, Pasamonicy, Młynarze (w: A 132–134); Nauki potrzebne do
rzemiosła, List wolny od rzemiosła, Bramy niekuśnierskie (w: A 153–156); Psalm szewcom ku czci,
ku chwale, bo łgarze (w: A 178–180); ze zbioru Fraszki nowe Sowiźrzałowe utwory: Mieszczanom,
Rzemieślnikom (w: A 223–224); ze zbioru Sowizrzał nowy, abo raczej Nowyźrzał teksty: Tkacze,
Garncarze, Bednarze, Stawarze, Tokarze, Omnis homo mendax (w zb.: Polska fraszka mieszczańska,
s. 110).
35
Zob. F. K i r y k, op. cit., s. 22. – B. S t a n a s z e k, Cechy rzemieślnicze w XVI-wiecznym
Brzostku. W zb.: Z dziejów Brzostku, t. 2, s. 31–57.
36
J a n z K i j a n, Prawo a trudne. W zb.: Polska fraszka mieszczańska, s. 150.
37
J a n z K i j a n, Zegar bobowski. W zb.: jw., s. 178.
38
Zob. K i r y k, op. cit., s. 27–28. – Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AVCap
27, s. 24.
33
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następująca: Nowy Sowiźrzał (1596 lub 1614) 39, Synod klechów podgórskich (1607),
Sejmu domowego artykułów sześć (1608), Statut (1611), Peregrynacja dziadowska
(1612), Peregrynacja Maćkowa (drukowana wspólnie z poprzednią), Sowiźrzał
nowy (1614), Fraszki Sowirzała nowego (1614), Sejm piekielny (przed 1622) 40.
Oczywiście, wznawiano je kilkakrotnie, a niektóre edycje były niedatowane. Znamienna wydaje się jednak cezura roku 1622 jako końcowa data pierwodruków
utworów Dzwonowskiego (wydanie Sejmu, albo Konstytucji domowych z 1625
roku jest zmodyfikowanym wznowieniem wydania z lat poprzednich).
Czyżby więc po 1622 roku Jan Dzwonowski zaprzestał pisania i publikowania
nowych wierszy? Czy oznaczało to jego „ustatkowanie się” i odrzucenie roli wesołka? Zapowiedź taką znajdujemy we fraszce Przywilej dzieciom ze zbioru Nowy
Sowiźrzał (A 156): „Nie wstydajcie sie, dziatki, na starość za ojca, / Bom niedawno Sowiźrzałem, nie będę do końca”. A może przyczyna była inna? W latach
1622–1623 na Podkarpaciu grasowała zaraza – powiatowym Bieczu, w położonym
nieopodal Brzostku, opustoszało z tego powodu 38 domów 41. Nie wiemy, ile ofiar
dżuma pochłonęła w Brzostku, jednak w dokumencie z 1630 roku czytamy o spustoszeniu „co dzień to więtszym miasteczka” 42. Może więc zaraza, z której Jan
z Kijan sowizdrzalskim sposobem dworował we fraszce Psalm od morowego powietrza (A 226–227), odcisnęła na jego czole morderczy pocałunek? Brak źródeł
zmusza do pozostawienia tych spekulacji bez jednoznacznego rozstrzygnięcia.
Pewne tezy zawarte w niniejszym artykule mogą się wydawać dyskusyjne,
zwłaszcza że jest on kolejnym głosem w toczonej od dawna debacie nad autorstwem
poezji sowizdrzalskiej. Wydaje się jednak, że wymienione argumenty nie mogą
być zlekceważone i wzmacniają tezę o tożsamości Jana Dzwonowskiego z autorami ukrytymi pod pseudonimami: Janem z Kijan oraz Januariusem Sovizraliusem.
Może należałoby zmodyfikować w tym zakresie podręczniki historii literatury
polskiej?
Kończąc wędrówkę tropami Jana z Kijan, warto przywołać jeden z jego wierszy ze zbioru Nowy Sowiźrzał:
Jeśliże też chcesz wiedzieć, gdzie mieszkanie moje:
Pod samymi Bieszczady mam grzeczne pokoje,
Nie w paryjach, nie w skałach, równo jak po jaju,
Nie wiem, by miał co nad mię stary ociec w raju.
Mam jabłka, gruszki, wino, tarnki, grzyby, rydze,
Nigdy głodu nie zemrę, choć mięsa nie widzę.
Z wilki przymierze trzymam, służą mi niedźwiedzie,
Żołnierz mi nie zaszkodzi, choć tamtędy jedzie.
Nigdy mi nic nie spasie, nie zatopi woda,
Rzadko mnie w czym uszkodzi gwałtowna przygoda.
Sąsiad mi nic nie spasie, nie skarży też na mię,
39
Data wydania przyjęta przez wspomnianego badacza (1596) budzi jednak wątpliwości – inni
opowiadają się za 1614 rokiem. Zob. G r z e s z c z u k, Błazeńskie zwierciadło, s. 45–53.
40
Zob. ibidem, s. 58–59. Ten ostatni utwór cieszył się niebywałą popularnością – w bibliografii
dramatu staropolskiego odnotowano 13 wydań, wznawiano go kilkakrotnie również w XVIII wieku.
41
Zob. T. Ś l a w s k i, Produkcja i wymiana towarowa Biecza w XVI i XVII wieku. Rzeszów
1968, s. 48.
42
Tyniec, 23 listopada 1630, Marian Mokrzycki zezwala Andrzejowi Jodłowskiemu na kupno
dwóch chałup w Brzostku. Edycja B. S t a n a s z e k. W zb.: Z dziejów Brzostku, t. 2, s. 245–246.

216

bogdan stanaszek

Do gromady nie stanę, choćże idzie znamię.
Pijany, z karczmy idąc, nie czyni mi złości,
Żaden sie nie śmie targnąć na moje wolności. [Zamknienie, A 186]
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JAN OF KIJANY, JANUARIUS SOVIZRALIUS, JAN DZWONOWSKI
– TWO PSEUDONYMS, ONE NAME? ON THE IDENTITY OF PLEBEIAN POET
Almost from the moment of scientific “discovery” of 17th century Polish plebeian poetry scholars debated on the problem of its authorship. Doubts arose from the fact that the texts were published
pseudonymously. Literary historians inclined to various conceptions, claiming authorship to be the
most difficult to settle. The present article introduces new arguments for identifying Jan Dzwonowski with Jan of Kijany and Januarius Sovizralius. It is claimed that the author in question originated
from the village of Dzwonowa and was an organist in a parish church in the town of Brzostek (now
Dębica poviat, Subcarpatian Voivodeship).
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ANONIMOWE DZIEŁO EMBLEMATYCZNE
NA KANWIE CYKLU RYCIN „COR IESU AMANTI SACRUM”
ANTONA WIERIXA Z DRUGIEJ POŁOWY XVII STULECIA
Zasoby dawnych polskich druków emblematycznych są stosunkowo dobrze znane
dzięki bibliografii Pauliny Buchwald-Pelcowej 1. Tekstom, które przetrwały wyłącznie
w obiegu rękopiśmiennym, poświęcono tam jednak niewiele miejsca i w tym zakresie
konieczność dopowiedzeń jest zdecydowanie największa 2. Zwłaszcza w przypadku emblematyki religijnej, zachowanej w słabo zbadanych i często trudno dostępnych zbiorach
bibliotek klasztornych, należy liczyć na ciekawe znaleziska, mogące nie tylko dopełnić
zarysowany już obraz barokowej emblematyki, ale również wprowadzić doń pewne nowe
wątki.
Wymowne pod tym względem są dzieje rodzimej recepcji cyklu miedziorytów działającego w Antwerpii i w Brukseli Antona II Wierixa (ok. 1555–1604). Około 1600 r. na
zlecenie jezuitów przygotował on zbiór 18 niewielkich rycin zatytułowany Cor Iesu amanti sacrum 3. Ich centralnym motywem jest serce wiernego, stanowiące tło scen z małym
Synem Bożym w roli głównej. Rozpisanie intymnego doświadczenia religijnego na kilkanaście miedziorytów opatrzonych łacińskimi inskrypcjami podporządkowane zostało
ignacjańskiemu modelowi medytacji, który przyczynił się do ich niebywałej popularności
w całej Europie, a nawet w prawosławnej Rusi czy na jezuickich misjach w Ameryce
Łacińskiej i w Chinach (gdzie 23 III 1631 do katechizacji użył ich litewski jezuita Andrzej
Rudomina). Cykl ów – czego do niedawna poloniści nawet nie podejrzewali – był również
P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI–XVIII
wieku. Bibliografia. Wrocław 1981.
2
Z ostatnich prac zob. np.: M. N a w r o c k a - B e r g, Osiemnastowieczny „Żywot serafickiej
panny Teresy świętej” ze zbiorów sióstr karmelitanek bosych. „Barok” 2005, nr 2 (pominięta w edycji karta tytułowa przekazu z wklejoną ryciną została zreprodukowana w: M. B o r k o w s k a OSB,
Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002, il. III 4). – R. G r z e ś k o w i a k, Emblematyczna „pompa nuptialis”. Zbiory „symboli weselnych” z XVII wieku na tle emblematyki religijnej
i erudycyjnych argumentów oratorskich. „Terminus” 2012, nr 1. – R. G r z e ś k o w i a k, J. N i e d źw i e d ź, Nieznane polskie subskrypcje do emblematów religijnych Ottona van Veen i Hermana
Hugona. Przyczynek do funkcjonowania zachodniej grafiki religijnej w kulturze staropolskiej. Jw.
3
Zob. M. M a u q u o y - H e n d r i c k x, Les Estampes des Wierix. Conservées au Cabinet des
estampes de la Bibliothèque royale Albert Ier. Catalogue raisonné enrichi de notes prises dans diverses
autres collections. T. 1: Ancien Testament, Nouveau Testament, Dieu le Père, le Christ, le Saint-Esprit, les Anges et la Vierge. Bruxelles 1978, s. 68–79. – The Wierix Family. Comp. Z. v a n
R u y v e n - Z e m a n, M. L e e s b e r g. Ed. J. v a n d e r S t o c k, M. L e e s b e r g. Cz. 3. Rotterdam 2003, s. 44–54. Hollstein’s Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450–1700.
T. 61.
1
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doskonale znany w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Ryciny Cor Iesu amanti sacrum nie
tylko stanowiły wzornik dla rzemieślników dekorujących polskie kościoły, ale też około
połowy XVII w. przedrukowane zostały w Krakowie, a także zainspirowały kilka utworów
literackich (zachowanych jedynie w rękopisach, z reguły pochodzących z zamkniętego,
klasztornego obiegu literackiego). Obok Pia desideria Hermana Hugona z 1624 r. cykl
Wierixa i budowane na nim teksty należały w dawnej Polsce do najpopularniejszych zbiorów emblematyki religijnej XVII i XVIII stulecia.
Do tej pory wydano dwa takie dzieła. W niewielkim kodeksie spisanym w drugiej
połowie w. XVII, a przechowywanym w bibliotece klasztoru Norbertanek w Imbramowicach, znalazł się cykl 17 poetyckich subskrypcji do poszczególnych rycin Wierixa (kopie
trzech z nich wklejono do kodeksu jako ilustracje). Z wersji tej korzystał jezuita Mikołaj
Mieleszko (1607–1667), nadworny kaznodzieja i spowiednik Katarzyny z Sobieskich
Radziwiłłowej, który przygotowawszy w połowie XVII stulecia cykl 20 emblematów literackich, tak zalecał go swojej chlebodawczyni i protektorce:
w sercach ludázñkich dziwnie rad Pan Jezus przemieszkiwa, w sercach ludzkich milej daleko
niżeli w niebiesiech tron swój i majestat osadza. O czym dobrze Wasza Książęca Mość wiedząc,
żadnej nie opuszczasz okazyjej, za którą byś Chrystusa do serca swego, jako do miłego Jemu
pokoju, zwabić i Onego nie tylko miłym na czas Gościem do dusze swej wprowadzić, ale też
Mieszkańcem i Domownikiem dożywotnim, a za tym i wiecznym uczynić mogła. Więc o co
się, Wasza Książęca Mość, rada pilno starasz, to ja, na obrazy ku wyrażeniu tego starania sposobne napadszy i wierszem polskim opisawszy, Waszej Książęcej Mości ofiarować umyśliłem 4.

Do obu tych literackich opracowań cyklu graficznego Cor Iesu amanti sacrum, które
niedawno po raz pierwszy ogłoszono drukiem 5, dodać należy jeszcze trzecie. Anonimowe
i niezatytułowane w końcu dzieło znane jest obecnie z dwóch przekazów, reprezentujących
dwie redakcje autorskie. Oba manuskrypty spisano tą samą ręką i wszystko świadczy o tym,
iż są autografami. Powstały w drugiej połowie XVII stulecia polski utwór stanowi rękopiśmienną książkę medytacyjną adresowaną do zakonnic. Podmiot autorski przemawia do
czytelniczek w rodzaju żeńskim. Czy owo erudycyjne dzieło zostało stworzone faktycznie
przez mniszkę, nie wiadomo, pod koniec rozdziału XIV mamy bowiem do czynienia z charakterystyczną pomyłką. W pierwotnym zapisie: „Dopuściłeś wszechmogące boskie Twoje
wiązać ręce, abyś mię był związanego rozwiązał”, ta sama ręka czym prędzej poprawiła
niekonsekwencję na: „abyś mię był związaną”. Oba kodeksy są starannymi czystopisami
i autopoprawki zdarzają się w nich rzadko, stąd waga tej korekty. Zjawisko zmiany podmiotu z męskiego na żeński przez zakonnice kopiujące poezje religijne było powszechne 6,
poprawka ta nakazuje więc ostrożność w determinowaniu płci zakonnego autora.
Na każdy z 16 rozdziałów składa się tytuł, wklejona rycina (w obu kodeksach wykorzystane zostały kopie cyklu Wierixa sztychowane przez Michaela Snijdersa 7), spolszczenie znajdującej się na niej łacińskiej inskrypcji, przewodni cytat biblijny oraz dłuższa
poetycka subskrypcja, w drugiej redakcji nosząca tytuł: Opisanie obrazka (rozdziały III,
VII, X–XVI), Opisanie położonego obrazka (II) czy, bardziej adekwatnie, Opisanie i wykład
obrazka (IX) lub Wykład i opisanie obrazka (V–VI); w trzech rozdziałach tytuł pominięto.
Dalej następuje medytacja prozą na temat przedstawiony na rycinie, która to medytacja
w drugiej redakcji potrafi się rozrosnąć do obszernego traktatu, często wchłaniającego inne
M. M i e l e s z k o, [Serce poświęcone kochającemu Jezusowi]. W: Emblematy. Wyd., oprac.
R. G r z e ś k o w i a k, J. N i e d ź w i e d ź. Warszawa 2010, s. 170.
5
Zob. ibidem. Zob. też w tej edycji Aneks. Pierwotna wersja cyklu „Serce poświęcone kochającemu Jezusowi”.
6
Mamy z nim do czynienia choćby w przypadku przekazu pierwszego z wymienionych polskich
cykli pisanych do rycin Wierixa (zob. Aneks, s. 334).
7
Zob. The Wierix Family, s. 46, il. 445–462h.
4
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formy literackie (np. do rozdziału IX: Do serca Chrystus Jezus, Bóg prawdziwy, z samym
sobą wszytkę swoję mękę wnosi, weszły obszerne pozdrowienia członków Jezusowych).
W owych rozbudowanych komentarzach zdarzają się także wtręty poetyckie, również
o konstrukcji emblematycznej. W efekcie na kanwie rycin powstała rękopiśmienna książka analogiczna do Étienne’a Luzvica Le Cœur devout throsne royal de Iesus pacifique
Salomon, wydanego po raz pierwszy w r. 1627, i do prac jego licznych naśladowców 8.
Pierwotna redakcja polskiego dzieła zachowała się w niewielkim (15,5 × 9,5 cm)
zniszczonym rękopisie klasztoru Klarysek w Starym Sączu (sygn. 18), zawierającym
w obecnej postaci 67 kart (nie licząc kart ochronnych) 9. Oprawa kodeksu pochodzi
z XVIII w. i jest wtórna (podobnie jak część notatek proweniencyjnych z tego okresu,
sporządzonych przez zakonnice na wykleinie oraz na pierwszych kartach manuskryptu).
Introligator interweniował, gdy pierwotny rękopis był już mocno zniszczony intensywną
lekturą, karty kodeksu zostały bowiem przy oprawie haniebnie wymieszane. Dopiero
znajomość drugiej redakcji pozwala precyzyjnie odtworzyć ich pierwotną kolejność: s. 5–12,
95–100, 17–24, 31–35, 29–30, 36–40, 125–128, 71–76, 59–66, 115–116, 109–114, 77–86,
55–58, 69–70, 67–68, 49–54, 25–28, 101–104, 117–120, 13–16, 121–124, 47–48, 41–46,
129–130, 87–94, 133–134, 131–132, 105–108. Przy ponownej oprawie musiano również
przyciąć marginesy, bo na nich zapisano numery i tytuły rozdziałów w kodeksie z drugą
redakcją traktatu, w manuskrypcie starosądeckim brak zaś tych delimitacyjnych znaków
orientujących w tekście 10. Publikowane tu fragmenty znajdują się w kodeksie ze Starego
Sącza na stronicach: 5–6 (Przedmowa), 31–35 (Rozdział IV), 29–30, 36–40 (Rozdział V).
W aparacie krytycznym przekaz ów oznaczono jako A.
Spisana tą samą ręką druga redakcja zachowała się w bibliotece klasztoru Norbertanek
w Imbramowicach. W tym rękopisie, zawierającym 148 nieliczbowanych kart, tylko jedna
dwukartkowa składka z początkiem ostatniego rozdziału została przez pomyłkę oprawiona
w środku tego rozdziału (tj. k. [141]–[142]v znajdowały się pierwotnie po k. [131]–[131]v),
błąd pozwalają wszakże skorygować kustosze. Nieznaczne przycięcie kilku marginaliów
(tytułów rozdziałów i nielicznych odsyłaczy biblijnych) sugeruje, iż również ten kodeks
mógł być oprawiany dwukrotnie 11. Jest to bardzo starannie opracowana książka rękopiśmienna, która w odróżnieniu od przekazu starosądeckiego zachowała się w doskonałym
stanie. Podobnie jak poprzednią redakcję, także tę, spisaną w nieco większym kodeksie,
ozdobiono nie tylko wklejonymi rycinami Cor Iesu amanti sacrum, ale również własnoręcznymi ilustracjami i rozbudowanymi ozdobnikami florystycznymi, wyrastającymi na
stronicy, gdy tylko pod koniec rozdziału lub jego cząstki pozostało więcej wolnego miejsca
(horror vacui!). Publikowane tu fragmenty znajdują się na k. [4]–[5] (Przedmowa), [16]v–
[20] (Rozdział IV) i [20]v–[24] (Rozdział V). Przekaz ten, oznaczony jako B, jest podstawą
niniejszej edycji.
8
Unikat druku, w którego istnienie autorzy francuscy jeszcze niedawno wątpili (zob.
A. A d a m s, S. R a w l e s, A. S a u n d e r s, A Bibliography of French Emblem Books of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. T. 2: L–Z. Geneva 2000, s. 92–93), znajduje się w zbiorach Bibl.
Uniwersytetu Warszawskiego (sygn. 15.9.6.6782/1). Zob. R. G r z e ś k o w i a k, J. N i e d źw i e d ź,
wstęp w: M i e l e s z k o, Emblematy, s. 18–21.
9
Przekaz odnalazł ks. J a n u s z K r ó l i k o w s k i, którego uprzejmości zawdzięczam również
fotokopię tego przekazu.
10
Tekst kodeksu ukazał się ostatnio drukiem pt. Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym
Sączu – 2 (Wyd., oprac. J. K r ó l i k o w s k i. Tarnów 2012). Na podstawie kustoszy i elementów
treści jedynie częściowo udało się wydawcy odtworzyć właściwą kolejność kart. Przykładowo,
pierwotna redakcja publikowanych tu rozdziałów IV i V została w edycji skontaminowana w jeden,
ósmy rozdział (ibidem, s. 53–61).
11
Odnalezienie przekazu zawdzięczamy J a k u b o w i N i e d ź w i e d z i o w i, który wiadomość o nim podał w: G r z e ś k o w i a k, N i e d ź w i e d ź, wstęp, s. 21.
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Druga redakcja zasadniczo powtarza tekst redakcji wcześniejszej (nie licząc zmian
szyku czy drobnych odmian stylistycznych), ale jest od niej obszerniejsza – do kilku rozdziałów dopisano nowe ustępy. W obu przekazach brak tytułu utworu; w kodeksie imbramowickim wyrysowano udającą frontyspis ozdobną ramkę, wykorzystującą motyw gorejącego serca, miejsce na tytuł pozostało jednak wolne 12.
Szczegółowe porównanie obu redakcji i omówienie złożonej tematyki historycznoliterackiej związanej z tym dziełem odkładam do wstępu przygotowywanej edycji krytycznej. Na prawach wyjaśnienia do komentarza rzeczowego dopowiem jedynie, iż partie
z pisanymi prozą rozważaniami na ogół utkane są ze sformułowań i fraz o proweniencji
biblijnej. Przykładowo, w ustępie rozdziału IV:
Ukaż mi dráoñgę i żywot, prawdę i próżność, doczesność i wieczność, a nie odwracaj
nigdy ode mnie najaśniejszej, Boże mój, twarzy Twojej, aby się kiedy w ciemnościach nie
potknęła noga moja, abym zawsze w Twojej chodząc światłości, z cieniu żywota śmiertelnego
na dzień nigdy nie gasnącej żywota nieśmiertelnego szczęśliwie wyniść mogła jasności.

– rozpoznać można sformułowania znane m.in. z wersetów: „Jam jest droga i prawda, i żywot” (J 14, 6a) 13; „Panie Boże, nie odwracaj oblicza pomazańca Twego” (2 Krn 6, 42a);
„Umocni kroki moje na ścieżkach Twoich, aby się nie chwiały stopy moje” (Ps 16, 5); „Lecz
jeśli w światłości chodzimy, jako i On jest w światłości, towarzystwo mamy miedzy sobą,
a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyścia nas od wszelkiego grzechu” (1 J 1, 7). Z tego
względu w komentarzu rzeczowym ograniczam wskazywanie filiacji biblijnych jedynie do
bezpośrednich cytatów.

[SERCE MIŁOŚCI JEZUSOWEJ POŚWIĘCONE]

Przedmowa
Niemasz 1 między wszytkim stworzenim Bogu nic tak miłego, jako jest miłe
samo jedyne serce ludzkie. Samego serca nawięcej się Bóg u człowieka napiera 2,
gdy mówi: „Synu, oddaj mi serce twoje” 3. On się sam Bogiem serca 4 nazywa 5,
1
12
„Niemasz”
nie ma, kodeksu
nie istnieje.
W
obecnej –oprawie
z Imbramowic pierwszą kartę dzieła poprzedza późniejsza
2
„się [...]
u człowieka
– domaga
od człowieka.
dwukartkowa
składka,
gdzie napiera”
XVIII-wieczna
rękasiędopisała
własny tytuł, błędnie uznając utwór za
3
WScintilla
B marginalium:
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roz[dziale]
23”. Por.:były
„Dajszczególnie
mi, synu mój,
serce
przekład
cordis jezuity
N. Elffena, któregowćwiczenia
duchowne
populartwoje”
(Prz 23, XVIII
26 a). Cytat
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twoje13niechaj
strzegącytaty
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wego
4
„Bogiem
Kraków
1599. serca” – B; „Bogiem serca i Panem” – A.
5
W B marginalium: „W psal[mie] 72”. Aluzja do inwokacji: „Boże serca mego i części moja,
1
– nie
Boże, 2naNiemasz
wieki” (Ps
72,ma,
26 nie
b). istnieje.
się [...] u człowieka napiera – domaga się od człowieka.
3
W B marginalium: W Przypow[ieściach], w roz[dziale] 23. Por.: „Daj mi, synu mój, serce
twoje” (Prz 23, 26a). Cytat ów, w wersji łacińskiej i polskiej („Oddaj mi, synu, serce twoje, a oczy
twoje niechaj strzegą dróg moich”), w redakcji B stanowi inskrypcję wstępnego wiersza, streszczającego cykl.
4
Bogiem serca – B; Bogiem serca i Panem – A.
5
W B marginalium: W psal[mie] 72. Aluzja do inwokacji: „Boże serca mego i części moja,
Boże, na wieki” (Ps 72, 26b).
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serce tedy 6 ludzkie sobie i jedynej miłości swojej cale chce mieć poświęcone i oddane. A dlatego wszytkim taki mandat 7 i prawo swoje stanowi ludziom 8, którym
to im przykazuje, aby Jego samego nade wszytko z całego miłowali serca 9.
Sprzeciwia się jednak temu często człowiek i wielką w tym krzywdę wszechmogącemu Twórcy, Bogu swojemu, czyni, kiedy komu inszemu swoje oddawa
serce, kiedy do tego pokoju miłości Boga swojego leda jaką, w której się więc rad
kocha, prowadzi marność, kiedy ten w sobie 10 kościół i świątynią Pańską gwałci
i sprosnymi 11 grzechów swoich maże obrzydliwościami, a w sercu 12 swoim, na
tym chwały Boga swojego majestacie, na tym ołtarzu, który sobie boską krwią
swoją sam nawyższy kapłan Chrystus poświęcił, samego 13 przez grzech sadza
szatana. Cierpieć 14 tedy tego Bóg nie może i nie chce, a dlatego spokojnym być
ludzkiemu nigdziej i nigdy nie dopuszcza sercu 15, dokąd do Niego samego cale
obrócone, w Nim samym jedynego sobie a prawdziwego 16 nie ulubi 17 pokoju.
Według tego, co mówi Augustyn święty: „Stworzyłeś nas, Panie, do Ciebie
samego, a dlatego 18 niespokojne jest serce nasze, dokąd nie odpocznie w Tobie” 19.
A przeto kołace Bóg często do serca ludzkiego 20; grzech z niego jako piekielną
gadzinę, żądze i kochania ziemskie jako nikczemne wymiata śmieci 21; serce niebieską oświeca światłością 22; krwią je swoją 23 obmywa i poświąca 24; w sercu mieszka
i króluje 25; radością je i niebieskim napełnia weselim 26; a po rozmaitym wypróboserce tedy – B; serce – A.
mandat – wyrok, polecenie.
8
wszytkim taki [...] swoje stanowi ludziom – B; taki ludziom [...] stanowi – A.
9
to im przykazuje [...] Jego samego nade wszytko z całego miłowali serca – B; przykazuje [...]
Go ze wszytkiego serca miłowali – A. Por. starotestamentowy nakaz: „Będziesz miłował Pana Boga
twego ze wszytkiego serca twego i ze wszytkiej dusze twojej, i ze wszytkiej siły twojej” (Pwt 6, 5),
który Jezus ustanowił najważniejszym przykazaniem (Mt 22, 37; Mk 12, 30).
10
ten w sobie – B; ten – A.
11
sprośnymi – obrzydliwymi, plugawymi.
12
a w sercu – B; i w sercu – A.
13
na tym ołtarzu, który sobie boską krwią swoją sam nawyższy kapłan Chrystus poświęcił,
samego – B; samego – A.
14
Cierpieć – ścierpieć.
15
ludzkiemu [...] nie dopuszcza sercu – B; sercu ludzkiemu [...] nie dopuszcza – A.
16
jedynego sobie a prawdziwego – B; miłego sobie – A.
17
nie ulubi – nie upodoba sobie.
18
a dlatego – B; dlatego – A.
19
nie odpocznie w Tobie – B; w Tobie nie odpocznie – A. Cytat ze wstępu do Wyznań św. Augustyna (Confessiones I 1).
20
Twórca dzieła przedstawia jego konspekt, przywołując ryciny stanowiące punkt wyjścia
poszczególnych rozdziałów. Tu mowa o rozdziale III: Serce Bogu zamknione, napisanym do ryciny
przedstawiającej Jezuska pukającego do drzwi serca.
21
Aluzja do rozdziału V: Z serca Bóg z grzechem szataństwo wyrzuca.
22
Aluzja do rozdziału IV: Serce od Boga oświecone.
23
je swoją – B; swoją – A.
24
Aluzja do rozdziału VI: Serce grzechem splugawione Bóg obmywa, napisanego do ryciny
przedstawiającej Jezuska, w którego krwi, tryskającej z ran jak z fontanny, aniołowie umywają
grzeszne dusze.
25
Aluzja do rozdziału X: W sercu Bóg króluje, napisanego do ryciny przedstawiającej małego
Jezusa tronującego w sercu.
26
Aluzja do rozdziałów XI: Jezus w sercu gra, i XII: Jezus śpiewa z aniołami w sercu.
6
7
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waniu i doświ[a]dczeniu 27 serce koroną chwały i zwycięskimi tryumfów w niebie
nieśmiertelnych koronuje i nadawa palmami 28. To wszytko w krótkim odmalowaniu
i prostym opisaniu tu się przekłada 29, aby człowiek, serce swoje od wszytkiego
świata i miłości rzeczy stworzonych wyłączywszy, cale je samemu zawsze oddawał 30
Bogu, aby też wzajemnie samego Boga tu na ziemi cząstką i wydziałem 31 naszczęśliwszym, a w niebie sercu swojemu wieczną otrzymać zasłużył koroną.
Rozdział IV
Serce od Boga oświecone

Jezu, gdy z Twoją jasnością
W serce zaglądasz 32 z pilnością
Obsypane grzechami,
Jakie tam dziwy znajdujesz!
Jeżeli go nie ratujesz,
Zginie swymi złościami 33.

„Będą oświecone serca wasze” (u Ezaj[asza], w roz[dziale] 58).
„Wznidzie w ciemnościach światło twoje, a ciemności twoje będą jako południe” (w Proroctwie Ezajasz[owym], w ro[zdziale] 58).
27
28

nuje.

Poprawka wydawcy; doświdczeniu – A, B.
Aluzja do końcowego rozdziału XVI: Po wypróbowaniu i doświadczeniu serce Bóg koro-

przekłada – przedstawia.
je samemu [...] oddawał – B; samemu [...] oddawał je – A.
31
wydziałem – kawałkiem, częścią.
32
W serce zaglądasz – B; áZaglądaszñ w serce – A. Uzupełnienia w nawiasach kątowych dotyczą ustępów nie zachowanych ze względu na uszkodzenia przekazu.
33
W oryginale łacińskim inskrypcja na rycinie brzmi: „Dum scrutaris in lucernis / Et vestigas
cum laternis / Cor peccatis obsitum, / O, quot monstra deprehendis, / Iesu, scopas ni prehendis, /
Manet culpis perditum”.
29
30
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„Boże mój, oświeć ciemności moje” (w psalmie 17) 34.
[OPISANIE I WYKŁAD OBRAZKA] 35
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Ślepe-ś jest, serce moje, bo gdybyś widziało,
Nigdy byś tej gadziny w sobie nie cierpiało.
Ślepe-ś jest, a co większa, samo twych ciemności
Znać do siebie 36 nie umiesz bez boskiej światłości.
Cóż grzech? Tylko cień śmierci. Co grzechowa wina?
Tylko ona jest straszna piekielna gadzina,
Którą grzech w sercu rodzi. Ona jadowitym
Zębem swym serce rani, jadem w ranę skrytym
Z lekka duszę zabija. Tam w sercu jak w grobie
Rozgniła dusza leży, a piekielna sobie
Gadzina, smaczny bankiet czyniąc, tryumfuje.
To dziwna, grzeszna dusza że tego nie czuje.
Cóż było serce moje? Tylko grób smrodliwy.
Trupem dusza leżała, a tam jakie dziwy!
Jako sprosna gadzina piekielna mieszkała,
A jam, mizerna, tego do siebie nie znała.
Dokąd-eś nie oświecił, Jezu, dusze mojej,
Sama znać nie umiała własnej nędze swojej;
Widzę teraz, co za noc na duszy mej była,
Która się w sercu moim za grzechem zjawiła.
Noc była, bom w pośrodku południa jasnego
Nieszczęśliwa nie znała wtenczas grzechu mego.
Noc była, bom ni nieba, ni piekła widziała,
Gdym niebo tracąc, grzechem piekło 37 zarabiała.
Noc była, bom w rozpuście światła przytomnego 38,
Grzesznica, znać nie chciała, Ciebie, Boga mego.
Ach, ciężko na cię wspomnieć, nocy nieszczęśliwa!
O piekielne ciemności, o nocy straszliwa,
Bodaj żeś 39 mi się była na wieki nie śniła
Abo ja bodaj bym się była nie rodziła! 40
Bodaj bym była pierwej wiecznie skamieniała,
Niżelim grzechu cieniem okrytą 41 być miała.
Cóż mi już po tych oczu, przez które do mego
Czarna noc z grzechem weszła serca mizernego?
Ślepi więc mniej boleją, gdy oczu nie mają,
Niż ci, co oczy mając, niemi nie patrzają.

Tak te cztery cytaty w B; áPożerañć ich robactwo będzie (u Ezajasza, w rozádzialeñ 51).
áRobñak niezbożnych grzeszników nie umrze (u Marka ś[więtego] w roz[dziale] 9 i u Eza[jasza]
w roz[dziale] 66) – A. W redakcji B kolejno cytaty z Syr 2, 10b („będą oświecone serca wasze”),
Iz 58, 10b („wznidzie w ciemności światłość Twoja, a ciemności Twoje będą jako południe”), Ps 17,
29b („Boże mój, oświeć ciemności moje”). W redakcji A: Iz 51, 8a („jako szatę tak je robak pożrze”),
Mk 9, 47a („robak ich nie umiera”) i Iz 66, 24 („robak ich nie zdechnie”).
35
Uzupełnienie na podstawie analogicznych tytułów pozostałych subskrypcji poetyckich
(w B brak); Opisanie obrazka – A.
36
znać do siebie – rozpoznać.
37
grzechem piekło – B; piekło grzechem – A.
38
przytomnego – obecnego.
39
Bodaj żeś – B; Bodaj byś – A.
40
w. 29–30 – nawiązanie do Trenów K o c h a n o w s k i e g o : „Moja wdzięczna Orszulo,
bodaj ty mnie była / Albo nie umierała lub sie nie rodziła” (Tren XIII, w. 1–2).
41
grzechu cieniem okrytą – B; cieniem grzechu okryta – A.
34

224

RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK

		
		
		

40

		
		
		
		

45

		
		
		

Bym była 42, Jezu, oczy abo sama siebie
Straciła, ma Światłości 43, pierwej niżli Ciebie!
O, kiedyż mi się wrócisz? Między zarannymi
Któż mi Cię da oglądać zorzami złotymi?
Rychłoż, o złote Słońce, niebieska twarz Twoja
Rozjaśnieje nade mną? Długoż dusza moja
Wśród nocy mieszkać będzie? Ach, długoż w tym cieniu
Umierać, nędzna, będę, w tak ciężkim 44 więzieniu?
Wznidź mi, wznidź, Słońce moje, a z serca te cienie
Niech z tą straszną gadziną Twa światłość 45 wyżenie 46.
O Boże, nie daj duszy mieszkać w takim cieniu,
W mym do Ciebie, Światło me, niech umrę pragnieniu!

O Światłości niestworzona, która każdego na ten świat przychodzącego oświecasz człowieka 47, Jezu Chryste, prawdziwy Boże i Odkupicielu mój, uwielbiam
nieskończoną dobroć, wysławiam wielkie miłosierdzie Twoje, a pokornym sercem
upadając przed boskim 48 majestatem Twoim, dziękuję za wszytkie łaski, którymiś
oświcać raczył ciemności dusze mojej! Świeć-że mi dalej, o Słońce jasności wiecznej, aby nigdy ciemności grzechu na oczy dusze mojej nie zapadły! 49 Daj mi poznać
samego Ciebie, Boże mój. Ukaż mi nikczemność moję i kłamliwe wszytkiego
stworzenia marności, ukaż fałsze i wszytkie świata obłudy. Daj mi poznać zdrady
i chytrości szatańskie, objaw i odkryj mi sidła, ukaż samołówki, które stawiają na
mię nieprzyjaciele moi, aby w ciemnościach usidleli nędzną duszę moję. Obróć,
Boże mój 50, oczy i serce moje do Ciebie samego, aby zawsze chodząc pod światłością łaskawej nade mną boskiej twarzy Twojej, żadnej w rzeczach stworzonych nie
dała serca meg[o] 51 zwodzić próżności. Ukaż mi dr[o]gę 52 i żywot, prawdę i próżność, doczesność i wieczność, a nie 53 odwracaj nigdy ode mnie najaśniejszej 54, Boże
mój, twarzy Twojej, aby się kiedy w ciemnościach nie potknęła noga moja, abym
zawsze w Twojej chodząc światłości 55, z cieniu żywota śmiertelnego na dzień nigdy
nie gasnącej żywota nieśmiertelnego szczęśliwie wyniść mogła jasności 56.
bym była – tu: obym.
ma Światłości – B; o Światłości – A.
44
w tak ciężkim – B; właśnie jak w – A.
45
Twa światłość – B; światłość Twa – A.
46
wyżenie – wypędzi.
47
każdego na ten świat przychodzącego oświecasz człowieka – B; oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego – A.
48
boskim – B; świętym – A.
49
ciemności grzechu na oczy dusze mojej nie zapadły! – B; żaden mrok i noc śmierci nie padła
na oczy dusze mojej! – A.
50
szatańskie, objaw i odkryj mi sidła, ukaż samołówki, które stawiają na mię nieprzyjaciele
moi, aby w ciemnościach usidleli nędzną duszę moję. Obróć, Boże mój – B; nieprzyjaciół moich.
Obróć – A.
51
Poprawka wydawcy; Ciebie samego, aby zawsze chodząc pod światłością łaskawej nade mną
boskiej twarzy Twojej, żadnej w rzeczach stworzonych nie dała serca meg[!] zwodzić próżności – B;
samego Ciebie, abym nigdy w żadnym stworzeniu nie szukała, nie pragnęła, nie miłowała niczego
inszego prócz samego Ciebie, Boga mego. Spraw serca wszytkich, którzy dobrze życzą, aby tego nie
czynili tylko dla samego Ciebie – A.
52
dr[o]gę – poprawka za A; drgę – B.
53
a nie – B; nie – A.
54
Transkrypcja za A; najaśniejszy – B.
55
w Twojej chodząc światłości – B; pod światłem łaski Twojej chodząc – A.
56
nieśmiertelnego szczęśliwie wyniść mogła jasności – B; wiecznego wyniść mogła – A.
42
43
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Nieszczęśliwe ciemności, które kiedykolwiek zaćmiły oczy dusze mojej, żem
na Ciebie, Boże mój, wszędy i zawsze obecnego, nie patrzyła, żem Cię nie widziała naonczas, kiedyś Ty na wszytkie sprawy moje, na wszytkie serca mojego patrzył
skrytości i widziałeś wszytkie myśli i pełne próżności serca mojego żądze, a jam
ich w ciemnościach moich widzieć i poznawać 57 nie umiała. Pozwólże, Boże mój,
nad głupstwem swoim nędznemu narzekać sercu. Daj 58 mówić przed sobą ziemi
i błotu. Naucz mię, Panie mój, co i jako mam do Twego mówić miłosierdzia 59.
Oddal ode mnie ciemności moje, a wróć mi jasność i wesele zbawienia mego 60.
Ach 61, opłakane mizernej dusze 62 mojej ciemności, biada mnie z wami! Czemuż
ja sama 63 siebie w samej sobie nie znam? Czemu 64 sama siebie w Bogu moim nie
widzę? Daj mi poznać, Światłości moja, Boże mój, mnie samę. Ukaż mi nędze
moje, niech widzę, com jest i co być mogę bez Ciebie, któryś wszytko jest, a bez
którego wszystko niczym jest.
Daj mi poznać Ciebie samego, Boże mój. Powiedz, namiłosierniejszy, nałaskawszy, nadobrotliwszy, powiedz, jedyna dobroci moja, Boże mój, coś Ty jest
nędznemu stworzeniu Twojemu, powiedz, coś mnie jest, naniegodniejszej służebnicy Twojej. Rzecz jedno słowo, powiedz przez wszytkie wnętrzności miłosierdzia
Twojego, rzecz do dusze mojej: „Jam jest Bóg twój, jam jest zbawienie twoje” 65.
O Jasności niestworzona, Światło z światła wiecznego, Słońce nigdy nie
gasnące, Jezu Chryste, Synu Boży, oto porzucone przed Tobą w przepaści ciemności swoich wzdycha do Ciebie nędzne serce moje! Owo w ciemnej serca mego
przepaści 66 leży mizerna dusza moja, czekając, rychło-li jej wznidzie ożywiające
światło boskiej łaski i miłosierdzia Twojego. Wznidź-że mi, wznidź, o Światło
moje. Niech zajaśnieje 67 jako straszna łyskawica nad przepaścią ciemności moich 68
jasność boskiej 69 twarzy Twojej. Niech 70 uciekają wszytkie mocy piekielnych
ciemności 71. Niechaj się nie cieszą 72, którzy w ciemnościach grzechu na wieki
chcieli zgubić duszę moję.
Panie mój nadobrotliwszy, Ojcze nałaskawszy, Boże mój, miłosierdzie moje,
nadziejo moja, światłości moja, żywocie, którym wszytko żyje, a bez którego
wszytko obumierać musi! Boże mój, nie zostawujże mię w pośrodku cieniów
57
pełne próżności serca mojego żądze, a jam ich w ciemnościach moich widzieć i poznawać
– B; żądze moje i lepiej-eś je poznawał aniżeli ja, któram ich bez Ciebie, o światłości prawdziwa,
znać – A.
58
Pozwólże, Boże mój, nad głupstwem swoim nędznemu narzekać sercu. Daj – B; Pozwól narzekać sercu memu nad głupstwem swoim. Daj, Boże mój – A.
59
do Twego mówić miłosierdzia – B; mówić do miłosierdzia Twego – A.
60
moje, a wróć mi jasność i wesele zbawienia mego – B; moje – A.
61
Ach – B; Ach mnie – A.
62
mizernej dusze – B; dusze – A.
63
ja sama – B; sama – A.
64
Czemu – B; Czemuż – A.
65
jam jest zbawienie twoje – B; zbawienie twoje na wieki – A. Por. wstęp do Dekalogu: „Jam
jest Pan, Bóg twój” (Wj 20, 2a).
66
w ciemnej serca mego przepaści – B; na głębinie serca mojego – A.
67
zajaśnieje – B; rozjaśnieje – A.
68
przepaścią ciemności moich – B; ciemną serca mego przepaścią – A.
69
boskiej – B; świętej – A.
70
Niech – B; Niechaj – A.
71
piekielnych ciemności – B; ciemności piekielnych – A.
72
się nie cieszą – B; zawstydzeni zostaną – A.
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śmierci, aby się nie rozrodziły 73 niewiadomości moje i grzechy moje nie obfitowały 74. Panie, Ojcze i Boże mój, Boże żywota mego, nie opuszczaj mię w myślach
złośliwych, oddal ode mnie wszytkie złe pożądliwości, myślom gniewliwym
i mściwym nie dopuszczaj się szerzyć w sercu moim. Świeć zawsze duszy mojej,
Jasności moja, abym nie błądziła w niewiadomościach moich, aby snadź 75 kiedy
nie zginęła między ciemnościami śmierci wiecznej 76.
Rozdział V
Z serca Bóg z grzechem szataństwo wyrzuca

Szczęśliwy pokój serdeczny,
Gdzie mieszka Jezus, Bóg wieczny,
Zdobiąc swymi rękami.
Wymieć, Jezu, z serca mężnie
To robactwo, strasz potężnie
Twarzą, podepcz nogami 77.
nie rozrodziły – B; nie rozrosły – A.
W B marginalium: U Ekle[zjastyka], w roz[dziale] 23. Por.: „Panie, Ojcze i panujący żywotowi memu, nie opuszczaj mię w radzie ich [...]. Któż włoży na myśli moje karanie [...], aby się nie
rozrosły niewiadomości moje i nie rozmnożyły się występki moje, a grzechy moje nie obfitowały
[...]? Panie, Ojcze i Boże żywota mego, nie opuszczaj mię w myśli ich. [...] Oddal ode mnie pożądliwość brzucha i pożądliwości nierządu niech mię nie ogarną” (Syr 23, 1–6a).
75
snadź – przypadkiem, czasem.
76
między ciemnościami śmierci wiecznej – B; w ciemnościach śmierci wiecznej. Nie gaśnijże
nade mną, Światłości wieczna, której żadne nigdy ciemności, żadna ćmić nie może ślepota. Otocz
mię dokoła, abym wszędy i zawsze na Ciebie z każdej strony przytomnego patrzyła Boga. Proszę Cię
przez Ciebie samego, Boże mój, światło moje prawdziwe, nie opuszczajże mię. Tyś mię stworzył, gdym
nie była, odkupiłeś mię, gdym była zginęła. Byłam umarła, a Tyś mię śmiercią Twoją ożywił. Nie
porzucajże mię między ciemności, abym w nich nie zginęła na wieki – A.
77
Przekład łacińskiej inskrypcji z ryciny: „O beatam cordis aedem! / Te, cui caelum dedit sedem,
/ Purgat suis manibus. / Animose, Puer, verre, / Monstra tuo vultu terre, / Tere tuis pedibus”.
73

74
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„Był Jezus wyrzucający 78 szataństwo” (u Łukasza ś[więtego], w roz[dziale]
11, 14) 79.
WYKŁAD I OPISANIE OBRAZKA80
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O, cóż to wżdy za straszna z serca mego leci
Gadzina? Ach, cudowne co to są za śmieci,
Dobrotliwa spośrodka 81 serca łaskawego
Które wymiata ręka Jezusa mojego?
Skądże się to robactwo w sercu mym zrodziło 82,
Skąd się tych żab, skąd wężów tak wiele zjawiło 83
W tym nocnym śmierci cieniu, który grzech sprawował,
Dokąd na duszy mojej mizernej panował?
I nieraz więc serce me mizerne 84 stękało,
A przyczyny boleści swej znać nie umiało;
Częstom więc krwawe w duszy mej czuła zranienie,
Stękać nieraz musiało zranione 85 sumnienie.
Szerzył się ból, wesoła myśl zawsze ginęła,
A gorzkim tylko smutkiem dusza ma płynęła.
Ustawicznie mię żarła zębem jadowitym
Ta gadzina (grzech – mówię) jadem w ranę skrytym;
Śmierć mi ciężką 86 zadawał, troski ustawiczne,
Bojaźni i tesknice cierpiałam rozliczne.
Zgołam prawie 87 w duszy mej ciężkie piekło miała,
Tylko żem go, mizerna, poznawać nie chciała.
Nie wiedziałam 88, jak sprosne duszę mą toczyło
To piekielne robactwo, jako się karmiło
Mizernym sercem moim, w jakim śmierci cieniu,
Jak w szatańskim dusza ma mieszkała więzieniu.
Tego-m nic nie widziała, ażeś w serce moje
Wniósł, o Jezu mój drogi, boskie 89 światło Twoje.
Widzę teraz (strach patrzać!) ciemności lękliwe,
Śmierci cienie wśród serca 90 sprosne: obrzydliwe
Padalce, żaby, żmije, węże, jaszczurowie,
Jadowite smoczęta 91 – piekielne pamrowie.
Teraz widzę, co czynisz, Żywocie mój drogi,
Jak to sprosne robactwo wymiatasz za progi
Serca mego, teraz mi świeci jasność Twoja.
Sama nad sobą dusza zdumiewa się moja,
Widząc, jakie w mym sercu 92 mieszkały sprosności,

wyrzucający – B; wymiatający – A.
Zob. Łk 11, 14a: „I wyrzucał czarta”.
Tak w B; Szersze obrazka opisanie – A.
spośrodka – B; spośrodku – A.
zrodziło – B; zjawiło – A.
zjawiło – B; zrodziło – A.
serce me mizerne – B; nieszczęsne serce me – A.
Stękać nieraz musiało zranione – B; Zranione nieraz stękać musiało – A.
Śmierć mi ciężką – B; Ciężką mi śmierć – A.
prawie – prawdziwie.
Nie wiedziałam – B; Nie widziałam – A.
mój drogi, boskie – B; łaskawy, wdzięczne – A.
Śmierci cienie wśród serca – B; Wśród serca śmierci cienie – A.
Jadowite smoczęta – B; Smoczęta jadowite – A.
w mym sercu – B; w sercu mym – A.
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Jak omierzłe w mej duszy 93 kreły się brzydkości.
O, wyrzuć, strasz i podepcz, ażeby nie żyła,
Tę gadzinę, mój Jezu, by się nie wróciła
W serce moje! Już Ty sam mieszkaj wpośród niego,
Ty sam stróżem, obrońcą racz być serca mego 94,
Aby Tobie oddane wiecznie zostawało,
A do siebie, prócz Ciebie, nic nie przypuszczało.

Uwielbiaj, duszo moja, Pana. Chwalcie i wysławiajcie ze mną wszytkie razem
stworzenia nieskończone nade mną Boga mojego miłosierdzie 95, który poddźwignął
z upadku grzeszną duszę moję i wyrwał ją z okrutnych ręku nieprzyjaciół możnych.
O, jako szczęśliwie stanęły w sercu moim, Jezu Chryste, Odkupicielu mój drogi,
naświętsze nogi Twoje! Tyś podeptał i wyrzucił ze mnie 96 grzech i onę straszną 97
piekielną gadzinę, która na śmierć zabi[j]ała 98 grzeszną duszę moję. O wszechmogąca siło moja, Jezu mój, Zbawicielu mój, podepczże 99 we mnie do końca wszytkie
złe żądze 100, podepcz wszytkie nie według woli Twojej afekty i nie podobające się
Tobie serca mego skłonności 101, podepcz miłość własną, pychę, gniew etc., etc. 102,
a ja zwycięskich naświętszych trzymając się zawsze nóg Twoich i pokornie je 103
całując, wysławiać dobroć i chwalić nieskończone miłosierdzie Twoje będę na
wieki!
Ach, grzeszne serce moje, tyś jest nieszczęśliwą wszelakiej nędze przepaścią,
tyś jest bojaźni i smutku pełnym cieniów śmierci mieszkanim! 104 O serce moje,
jaskinio i straszne piekielnej gadziny łożysko 105, miejsce obrzydliwych i Bogu 106,
omierzłych wszytkiemu światu sprosności, tyś jest grobem zgniłości i smrodliwego trupa pełnym! 107 Takie, ach mnie, ach, takie w grzechu było bez Ciebie, o Boże
mój, żywocie dusze mojej, miz[e]rne 108 serce moje! Straciłam Cię, grzesząc, ożywiająca światłości moja 109, straciłam Cię, żywocie mój drogi, Boże mój, i ogarnęły mię zaraz piekielne śmierci wiecznej ciemności 110.
Ginęłam, a samam swojej własnej nie widziała i znać nie umiała zguby 111.
w mej duszy – B; w duszy mej – A.
racz być serca mego – B; bądź serca mojego – A.
95
nieskończone nade mną Boga mojego miłosierdzie – B; nieskończoną Boga mojego dobroć
93
94

– A.

ze mnie – B; z niego – A.
onę straszną – B; onę – A.
98
Poprawka wydawcy za A; zabiała – B.
99
Jezu mój, Zbawicielu mój, podepczże – B; podepcz – A.
100
do końca wszytkie złe żądze – B; wszytkie żądze złe – A.
101
nie podobające się Tobie serca mego skłonności – B; skłonności serca mego – A.
102
etc., etc. – B; etc. i to wszytko, cokolwiek się boskim oczom Twoim podobać nie może – A.
103
je – B; je zawsze – A.
104
nieszczęśliwą [...] przepaścią, tyś jest bojaźni i smutku pełnym cieniów śmierci mieszkanim!
– B; nieszczęśliwa [...] przepaści, straszne i okropne cieniów śmierci mieszkanie! – A.
105
łożysko – legowisko.
106
i Bogu – B; Bogu – A.
107
tyś jest grobem [...] pełnym! – B; grobie [...] pełny! – A.
108
Poprawka za A; Boże mój, żywocie dusze mojej, mizorne [!] – B.
109
ożywiająca światłości moja – B; o światłości moja ożywiająca – A.
110
piekielne śmierci wiecznej ciemności – B; ciemności śmierci – A.
111
i znać nie umiała zguby – B; zguby – A.
96
97
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Umarłym w sercu moim mizerna dusza 112 leżała trupem, a jam tego nie znała.
I toczyło 113, żarło piekielne robactwo grzeszne 114 serce moje, pogniły i popsowały
się śmierdzące sumnienia i dusze mojej rany 115, a jam tego nie czuła. Straszne
i okrutne szataństwo pod cieniem śmierci w grzesznej mojej mieszkało duszy 116,
a jam się tego bać nie umiała. Zmiłujże się nade mną, o Boże 117 mój. Oto otwieram
przed Tobą serce moje, nie taję nieprawości moich, odkrywam przed Tobą i okazuję nędzę moję 118. Oświeć, ożyw, oczyść z plugastwa grzechów 119 serce moje.
Boże mój, stwórz we mnie serce nowe 120.
Boże mój 121, miłosierdzie moje, owo w cieniu śmierci stęka do Ciebie 122 serce
moje. Niegodnam, abyś słuchał wzdychania mojego 123, bom i ja tak wiele razy nie
chciała słuchać Ciebie. Aleć większe jest nieskończone miłosierdzie Twoje niżeli
złości i ciężkie grzechy moje. Choć-em ja łaskę Twoję i sama straciła siebie, Tyś
utracić nie mógł, skąd mię zbawić możesz. Boże, zmiłuj się a nie porzucaj mię
z ręku dobroci Twojej na wieki 124.
Wyniosły się nad głowę moję nieprawości moje a jako nieznośny ciążar ucisnęły nędzne serce moje. Panie, przed Tobą jest zawsze wzdychanie moje. Ratuj mię,
owo ku Tobie wyciągam ręce moje. Wejrzyj a zmiłuj się nade mną 125. Podnieś mię
z upadku mojego. Wyprowadź z cieniu śmierci. Wróć mi światło oczu moich. Uzdrów
choroby moje. Zlecz zranienia serca mego, abowiem Tyś jest nadzieja moja.
Czemuż, ach, czemuż mię tak długo zapominasz, Panie? Czemuż odwracasz
łaskawą twarz Twoję ode mnie? Dokądże będę w sercu moim stanowiła rady o zbawieniu grzesznej dusze 126 mojej? Długoż mię trapić będzie boleść moja? I dokądże
wynosić się nade mną będą 127 nieprzyjaciele moi? Chciej się zmiłować nade mną,
o 128 namiłosierniejszy Boże. Wyrzuć wszytkie obrzydliwości z serca mego 129. Omierź
mi to wszytko, w czymkolwiek się nie według Twojej źle kochała woli 130. Ty sam,
Boże mój, racz być wszytkim serca mego 131 kochanim na wieki.
mizerna dusza – B; dusza mizerna – A.
I toczyło – B; Toczyło i – A.
114
piekielne robactwo grzeszne – B; robactwo piekielne – A.
115
sumnienia i dusze mojej rany – B; rany sumnienia i dusze mojej – A.
116
w grzesznej mojej mieszkało duszy – B; mieszkało w grzesznej duszy mojej – A.
117
Zmiłujże [...] o Boże – B; Zmiłuj [...] Boże – A.
118
przed Tobą i okazuję nędzę moję – B; i ukazuję nędzę moję. Zmiłuj się, Boże mój – A.
119
grzechów – B; grzechów moich – A.
120
nowe – B; nowe, aby się Tobie podobać mogło dożywotnie i na wieki – A.
121
Boże mój – B; Ach mnie, Boże mój, Boże mój – A.
122
owo w cieniu śmierci stęka do Ciebie – B; nadziejo moja, ach, czemuż zemdlone w cieniu
śmierci stęka – A.
123
mojego – B; mojego, Boże mój – A.
124
nie chciała słuchać Ciebie. Aleć większe jest nieskończone miłosierdzie Twoje niżeli złości
i ciężkie grzechy moje. Choć-em ja łaskę Twoję i sama straciła siebie, Tyś utracić nie mógł, skąd mię
zbawić możesz. Boże, zmiłuj się a nie porzucaj mię z ręku dobroci Twojej na wieki – B; nie słuchała
Ciebie. Boże mój, zmiłuj się nad nędzą moją – A.
125
moje. Wejrzyj a zmiłuj się nade mną – B; moje – A.
126
grzesznej dusze – B; dusze – A.
127
nade mną będą – B; będą nade mną – A.
128
nade mną, o – B; nad nędzą moją – A.
129
mego – B; mojego – A.
130
Twojej źle kochała woli – B; wolej Twojej kochała – A.
131
wszytkim [...] mego – B; Bogiem i Panem wszytkim [...] mojego – A.
112
113
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Czekając, czekałam Pana i pośpieszył się na ratunek mój. Wysłuchał wołanie
moje i wyprowadził mię z głębokości nędze mojej, i wyniósł mię z błota 132 grzechów moich. Postawił na opoce nogi moje. Naprostował ścieżki moje. Wyrwał mię
z okrutnych ręku nieprzyjaciół moich. Przeto, Boże 133 mój, błogosławić i wielbić
imię Twoje, wysławiać będę nieskończone miłosierdzie Twoje na wieki.
Błogosław, duszo moja, Pana, i wszytko, co we mnie jest, niechaj chwałę daje
świętemu imieniowi Jego 134. Błogosław, duszo moja, Pana, a nigdy 135 nie zapominaj wszytkich dobroczynności Jego, który miłościwie odpuszcza wszytkie nieprawości twoje, który leczy i uzdrawia wszytkie niemocy twoje, który okupił od
wiecznej żywot twój zguby 136 i utwierdził nad tobą miłosierdzie swoje. Błogosławcie ze mną wszytkie stworzenia nieskończoną Boga mojego dobroć 137, chwalcie
i wywyższajcie miłosierdzie Jego, abowiem On z piekła wyrwał i wybawił z ręku
śmierci grzeszną duszę 138 moję. Niechaj od wszytkiego na niebie i na ziemi stworzenia 139 będzie błogosławione wielkie wszechmogącego Boga mojego imię na
wieki. Amen 140.
Abstract
RADOSŁAW GRZEŚKOWIAK
(University of Gdańsk)

AN ANONYMOUS EMBLEMATIC WORK
BASED ON ANTON WIERIX’S “COR IESU AMANTI SACRUM” CYCLE OF PRINTS
FROM THE SECOND HALF OF 17TH CENTURY
Anton Wierix’s cycle of 18 copperplates entitled Cor Iesu amanti sacrum, up to recently unknown
to literary historians, has inspired two lately issued poetic cycles from 17th century (see M. Mieleszko, Emblematy [Emblems], ed. by R. Grześkowiak, J. Niedźwiedź. Warszawa 2010). The article
delivers pieces of information on a third such piece preserved in two editions written by the same
hand and embellished with the same set of prints (copies of which are by Michael Snijders). The first
edition is known from the manuscript of the Order of Saint Clare in Stary Sącz, while the second one
from the Norbertines monastery of Imbramowice. The anonymous work devoid of its title is a meditative book for nuns. Each of its 16 chapters consists of a title, a print, a translation of its Latin inscription, a biblical quote, a longer poetic text placed below, and a meditation in prose. Apart from
basic pieces of information about handwritten sources, the article offers a critical edition of foreword
and two chapters (4 and 5) as a comparative analysis of the two editions.
wyniósł mię z błota – B; z błota wywiódł – A.
Przeto, Boże – B; Boże – A.
134
niechaj chwałę daje świętemu imieniowi Jego – B; imieniowi Jego świętemu – A.
135
Pana, a nigdy – B; Panu, a – A.
136
żywot twój zguby – B; zguby żywot twój – A.
137
Boga mojego dobroć – B; dobroć Boga mojego – A.
138
grzeszną duszę – B; duszę – A.
139
Niechaj od wszytkiego na niebie i na ziemi stworzenia – B; Niechaj – A.
140
wszechmogącego Boga mojego imię na wieki. Amen – B; imię Jego na wieki – A.
132
133
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Z KRONIKI DO SYLWY
WOKÓŁ PROBLEMÓW RĘKOPISU I DRUKU W POCZĄTKACH XVII WIEKU
CZĘŚĆ 2:
WIERSZ MACIEJA STRYJKOWSKIEGO W LWOWSKIM RĘKOPISIE OSSOLINEUM*

Do bibliografii dzieł Stryjkowskiego: przekazy drukowane, rękopisy
i świadectwa
Gdy w 1627 r. Szymon Starowolski ogłaszał drugie wydanie Setnika pisarzów
polskich, wyliczył 10 dzieł Macieja Stryjkowskiego, wyróżniając wśród nich pisane prozą i wierszowane 1. XIX-wieczny wydawca Kroniki polskiej, litewskiej,
żmudzkiej i wszystkiej Rusi przyznał jej autorowi 19 utworów, te podzielił na drukowane i rękopiśmienne, a na końcu wykazu dołożył jeszcze 4 „wątpliwe” 2.
W opublikowanym przed drugą wojną światową tomie Bibliografii polskiej naliczyć
można 18 tytułów 3, współczesna zaś bibliografia literacka podaje aż 23 prace autora Gońca Cnoty 4. Rozbieżność jest widoczna i zmusza do przemyśleń, tym
bardziej że podstawowym źródłem wiedzy jest w tym przypadku sam twórca,
a ściślej: informacje, z których jedne podał on w wierszach do czytelnika i w dedykacjach do swoich kolejnych dzieł, a inne rozrzucił w tkance tekstów 5. (Na
* Pierwsza część szkicu Z kroniki do sylwy ukazała się w z. 4/2011 „Pamiętnika Literackiego”.
1
Sz. S t a r o w o l s k i, Scriptorum Polonicorum hekatontas seu centum illustrium Poloniae
scriptorum elogia et vitae. Venetiis 1627, s. 87–88.
2
M. M a l i n o w s k i, Wiadomość o życiu i pismach Macieja Stryjkowskiego. W: M. S t r y jk o w s k i, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi. T. 1. Warszawa 1846, s. 19–30.
3
S. E s t r e i c h e r, Bibliografia polska. T. 29. Kraków 1933, s. 350–357.
4
Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. R. Loth. Red. działu T. Witczak. T. 4. Warszawa 2003, s. 166–167.
Bibliograficzne zestawienie pism Stryjkowskiego przypomina „dzieło otwarte” – wciąż uzupełniane,
rewidowane i dalekie od stabilności. O najnowszych strycovianach zob. Z. W o j t k o w i a k, Odnaleziony tekst Macieja Stryjkowskiego o bitwie z Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach
rosyjskich i nie tylko. Poznań 2010.
5
Zob. Z. W o j t k o w i a k, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Kalendarium życia i działalności. Poznań 1990, s. 175–176. Podobne do przedstawionego tu zestawienie autor kończy konstatacją, że różnice liczbowe wynikają z zawodności źródeł i niedoskonałości procedur badawczych. Tym tłumaczy przyrost liczby dzieł przypisywanych Stryjkowskiemu
i niezrozumiałe pominięcia. Rekonstruując zaś sposoby postępowania, trafnie zauważa (s. 176):

232

aleksandra oszczęda

marginesie odnotujmy wyjątkową na tle epoki skrzętność Stryjkowskiego w dokumentowaniu własnych dokonań.)
W badaniach zapiski tego rodzaju traktowano najczęściej jak źródła historyczne, podlegające kategoriom prawdy i fałszu oraz prawom ludzkiej pamięci, nie zaś
przekazy o znamionach literackości, więc zależne od reguł i konwencji obowiązujących w piśmiennictwie doby renesansu, a także w drukarstwie początków ery
książki tłoczonej. Spróbujmy w ten właśnie sposób odczytać wypowiedzi Stryjkowskiego.
Apollo zaś w opiekę wziąwszy młodość moję,
Omył mię w Helikonie i dał lutnią swoję.
Kaliopea mię też za sługę przyznała,
A mózgorodna dar swój Minerwa przydała
I do kastylijskich źrzódł drzwi mi otworzyła,
Których napojem dochcip mój hojnie zostrzyła,
Żem, Parnaze dwuwierzchny, doszedł ciebie potym,
Gdziem sie przypatrzył nauk świętych darom złotym 6.

Tak oto, sięgając do antycznych toposów poetyckich, zaczyna swoją bibliograficzną spowiedź Maciej Stryjkowski. Liczący 9 pozycji wykaz nie przybrał
postaci listy tytułów, trzeba go wydobyć z autobiograficznej relacji o podróżach
i przygodach życia autora, którą umieszczono między dedykacjami do wydanej
w 1582 r. Kroniki polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiej Rusi [...] 7. Nie jest to
jedyny sporządzony przez Stryjkowskiego katalog własnych utworów. Inny, skła„Wymienione we wcześniejszych opracowaniach tylko jako hipotetyczne, później [...] niektóre
»prace« uznawano za niewątpliwe, choć »zaginione« dzieła Stryjkowskiego. Z drugiej strony, utwory przez niego sygnowane, a nie uwzględniane wcześniej, przemilczano w nowszej literaturze”.
Z. W o j t k o w i a k podniósł także sprawę wiarygodności autobiografii Stryjkowskiego – zob.
Humanista na wojennych rubieżach. Oprawa erudycyjna „Gońca Cnoty” Macieja Stryjkowskiego.
W zb.: „Młodsza Europa” od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane Profesor Marii
Barbarze Piechowiak-Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. nauk. J. Jurkiewicz,
R. M. Józefiak, W. Strzyżewski. Zielona Góra 2008, s. 130.
6
M. S t r y j k o w s k i, Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi [...]. Królewiec
1582, k. [7]v (dalej odsyłam wyłącznie do tej edycji). W opracowaniach i bibliografiach zwykle
używa się tytułu: Która przedtem nigdy światła nie widziała, Kronika polska, litewska, żmudzka
i wszystkiej Rusi – tak m.in. w Nowym Korbucie (t. 3. Warszawa 1965, s. 297), w Polskim słowniku
biograficznym (t. 44. Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 539) czy w wydanym przed dekadą, wspomnianym już, słowniku biobibliograficznym Dawni pisarze polscy (t. 4, s. 167). Krótszy wariant
nazwy stosuje się rzadziej (np. Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku. T. 4: Pomorze. Oprac.
A. K a w e c k a - G r y c z o w a, K. K o r o t a j o w a. Wrocław 1962, s. 304. – P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Pogłosy średniowiecza w książce polskiej XVII wieku. W: Historia literatury i historia
książki. Studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVII. Kraków 2005, s. 248. –
J. O k o ń, Dwie renesansowe wizje Grunwaldu. Jan Kochanowski a Maciej Stryjkowski. „Senoji
lietuvos literatūra” t. 31 á2011ñ, s. 93), choć jest bardziej zasadny. W kompozycji karty tytułowej
tytuł główny wyodrębniono kolorem, dużą nagłówkową frakturą, a w wyrazie „kronika” ozdobnym
inicjalnym „K”, natomiast cząstka „Która przedtym nigdy światła nie widziała” złożona została
mniejszą czcionką frakturową. Dodatek ten – jak się wydaje – stanowi odpowiednik znanych z literatury użytkowej, występujących choćby w staropolskich pieśniach nowiniarskich, formuł służących
demonstrowaniu nowości druku w sytuacji, gdy zużyta matryca tytułu nie umożliwia identyfikacji
tekstu. Kompozycja karty tytułowej dzieła Stryjkowskiego przekonywała więc odbiorcę, że ma do
czynienia z zupełnie nową kroniką, różną od, krążących w odpisach i ponawianych w postaci druków,
dzieł Miechowity, Kromera czy Bielskiego.
7
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. [8v]–[12].
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dający się z ledwie trzech dzieł, wpisany został do przechowywanego w Bibliotece Narodowej kodeksu nieświeskiego, który zawiera przyznaną poecie „kronikę
litewską” 8. Tam właśnie, w końcowej partii rękopisu, na kartach od 398 verso do
401 recto, znalazł się fragment zatytułowany: Maciej Strykowski do łaskawego
czytelnika, z kilkoma wzmiankami o pierwszych drukach tego twórcy 9. Manuskryptowy przekaz znacznie różni się od spisu z 1582 r. i nie liczba ujawnionych
przez autora dzieł jest tu decydująca, ale ich uporządkowanie. Już na wstępie
Stryjkowski stawia bowiem cezurę między literacką teraźniejszością a utworami
reprezentującymi dawny etap jego pisarstwa. Lojalnie uprzedza czytelnika i koryguje jego oczekiwania, nakreślając nowy horyzont własnej twórczości, w której
wiersze ustąpią miejsca „prostej rzeczy” 10. Krótki spis należących już do przeszłości dzieł poetyckich obejmuje jedynie utwory z lat 1574–1575. Po Gońcu Cnoty
i „wierszu na wjazd Henryka” Stryjkowski wymienia jeszcze i omawia dziełko
O wolności, oświadczając z dumą: „I wydałem na światło traktat” 11. Zestawienie
uzupełnia wiadomość o zarzuconym pomyśle drukowania „polskiego Kromera” 12.
Toczące się powoli, obciążone erudycyjno-mitologicznymi wstawkami chronologiczne sprawozdanie z dokonań życia przerywa nagle emocjonalna polemika ze
„sprosnym Zoilem” 13. Trudno orzec, czy krytyka dotyczyła którejś z wcześniejszych
publikacji czy nowej pracy, którą Stryjkowski właśnie kończył („gdym prawie do
kresu z radością przychodził [...]” 14). W tym drugim przypadku za tytuł wystarczyć
musi wywiedziona z wiersza charakterystyka – zaniedbana przez dziejopisów historia przodków, dzieło poważne, przekraczające siły pisarza, może rodzaj kroniki 15. Nie wiemy, co to za dzieło, nie znamy także zarzutów krytyka (krytyków?),
ale z żarliwej apologii Wergiliusza i Homera, „świętych poetów” wydobywających
z zapomnienia czyny dawnych herosów, wnosić można, że dotyczyły one również
epickiego stylu i wierszowej organizacji tekstu 16.
Obowiązujący u schyłku XVI w. model narracji dziejopisarskiej wyznaczają
dominujące w ówczesnej historiografii formy prozatorskie oraz sięgające Arystotelesa rozgraniczenie poezji i historii 17. W tej sytuacji rymowana kronika byłaby
Bibl. Narodowa, rkps III 6809.
Całość rękopisu kodeksu opublikowała J. R a d z i s z e w s k a – zob. M. S t r y j k o w s k i,
O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego [...]. Warszawa 1978.
10
M. S t r y j k o w s k i, Maciej Strykowski do łaskawego czytelnika. W: jw., s. 588.
11
Ibidem, s. 589.
12
Ibidem.
13
Ibidem, s. 590. Według T. M i k u l s k i e g o (Ród zoilów. Rzecz z dziejów staropolskiej
krytyki literackiej. W: Rzeczy staropolskie. Wstęp W. W e i n t r a u b. Wrocław 1964, s. 32, 42, 58)
Stryjkowski otwiera w Polsce historię motywu zoila, a jego wystąpienia przeciw „negom” wyróżnia
szczególna pasja. Autentyczne ataki szlacheckich zoilów „szczypiących” autora Kroniki polskiej,
litewskiej, żmudzkiej [...] odnotowuje natomiast A. S a j k o w s k i w szkicu Czytając Stryjkowskiego („Pamiętnik Literacki” 1969, z. 4, s. 249–251).
14
S t r y j k o w s k i, O początkach [...], s. 590.
15
Ibidem.
16
S t a r o w o l s k i (op. cit., s. 88) w notce o Stryjkowskim określił styl Kroniki [...] jako
„wytworny” („stilo eleganti”), dodając, że pisarz osobliwie nad nim pracował („preacipue laboravit”).
17
W okresie rzymskim ścisłe więzy łączyły historiografię z oratorstwem. Jeśli początkowo
w dziełach historycznych ceniono umiar w posługiwaniu się ozdobami retorycznymi i potoczysty
styl narracji, to w późnym antyku liczba figur wzrasta, stosuje się również rytmizację oraz rymy
8
9
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ryzykownym eksperymentem, niezgodnym z uzusem i nieuchronnie skazanym na
banicję do królestwa fikcji. O tym, że Stryjkowski zdawał sobie sprawę z niskiej
wiarygodności wierszowanych res gestae, świadczą powtarzające się w exordium
do Kroniki [...] usprawiedliwienia poetyckich ingerencji w materię dzieła. W zbiorowej dedykacji dla panów, senatorów i rycerstwa, poprzedzającej „pierwsze
księgi” dzieła, autor tłumaczy:
A iżem też kilko bitew znaczniejszych [...] w tej historyjej wierszem napisał, tedym to
uczynił nie inszym umysłem, jedno dla skuteczniejszego wyrażenia bitwy i prawdziwej, jako
sie toczyła rzeczy [...], czegom kładł świadectwa jawne na margines z łacińskich kronikarzów.
[...] Tymże sposobem i wiersze nasze, któreśmy tu o niektórych bitwach znacznych w tej historyjej położyli, nic inszego, jedno godnych mężów i książąt godne pamięci wiecznej dzielności prawdziwie i szczerze, nic nikomu nie przydając ani uwłocząc wysławiają i nie najdzie
tam żadnej namniejszej rzeczy, która by, według własności historyjej, pewnymi a istotnymi
dowodami ugruntowana i podparta nie była 18.

A przecież wcześniej rymował nie tylko fragmenty batalistyczne, wierszem
składał również, ujęte w 4-wersowe strofy, żywoty polskich władców. W dawnym
piśmiennictwie te tzw. katalogi królów stanowią formę odrębną, stojącą na pograniczu poezji i historii. W literaturze XVI i XVII w. cieszyły się dużą popularnością,
co potwierdzają liczne reedycje cyklu Janicjusza (8 wydań w ciągu 12 lat i kolejne
w XVII stuleciu) oraz równie liczne przekłady i przeróbki jego zbioru, a także mniej
lub bardziej samodzielne barokowe icones 19. W swoim dorobku Stryjkowski ma co
najmniej dwa takie zestawy, oba włączone do wydanego w Krakowie w r. 1574
i ozdobionego portretowymi drzeworytami Gońca Cnoty 20. Uznawał je za skrót
„wielkiej historii”, godny zaufania, łatwo dostępny i atrakcyjny dla czytelnika, a przy
tym bliski praktyce rzymskich historyków:
Z Trogusa spisał Justinus wielkiego
Małe książeczki, Florus krócej tego
Livijusowi dzieje wielkie zebrał,
Króciuchno wydał.
zdaniowe. Średniowieczne dziejopisarstwo pozostaje pod wpływem retoryki, ale jego styl kształtują
wzorce epickie. Partie wierszowane uzupełniają dukt narracji także w polskich kronikach Galla
i Kadłubka. Model ten odrzucił dopiero Długosz, a renesansowa historiografia powraca do prozy
i zasad wyłożonych przez Cycerona oraz Kwintyliana. Zob. L. S z c z e r b i c k a - Ś l ę k, W kręgu
Klio i Kaliope. Staropolska epika historyczna. Wrocław 1973, s. 8–20. – A. D z i u b a, Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. Lublin 2000, s. 147–155. O retorycznym charakterze
dziejopisarstwa rzymskiego i imitacji tego wzoru w historiografii humanistycznej zob. też K. P om i a n, Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Warszawa 1992, s. 36–73.
18
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. B. Już w debiutanckiej deskrypcji polskiego poselstwa do Francji oraz wjazdu i koronacji Walezego (Przesławnego wjazdu do Krakowa [...] Henryka
Walezjusa, książęcia z Andegawy [...], skuteczne wirszem opisanie. Kraków 1574) M. S t r y j k o ws k i pisanie prawdy przeciwstawia ozdobnej dykcji poetyckiej. Ozdobność jest dla niego równoważna z używaniem fabuł i ornamentów mitologicznych, dlatego stara się ich unikać, posługuje się
jednak formą wierszową, jako atrakcyjną dla odbiorcy i przyjętą w wielu odmianach piśmiennictwa
renesansowego.
19
Zob. J. M a l i c k i, Przemiany gatunkowe renesansowych icones. W: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie. Wrocław 1989. – O k o ń, op. cit., s. 103–107.
20
M. S t r y j k o w s k i: Matysa Strykowiusa o królach polskich i wywodzie sławnego narodu
sarmackiego. W: Goniec Cnoty do prawych szlachciców [...]. Kraków 1574, k. J[4] –M[2]v; Potomstwo
książąt litewskich i żmudzkich z narodu Palemona, patriciusa i książęcia rzymskiego, idące. W: jw.,
k. N4–S[2]. Korzystamy tu z egzemplarza Bibl. Kórnickiej (sygn. Cim. Qu. 2171).
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I k czemuż długa zabawa słów służy,
Czas próżno tracić, aż sie czciciel wstuży.
Ten sto kart spisze, a drugi na karcie,
Sens da zawarcie.
[ . . . . . . . . .]
Tem sie tu rzeczom w króciuchnych wierszykach
Przypatrzy i dowie sie o ich szykach,
Jak z wielkich kronik, których też nie każdy
Może mieć zawżdy 21.

Wydany w oficynie Wirzbięty druczek przypomina wielki magazyn, w który
Stryjkowski włożył pisarskie rozmaitości, jakie nie doczekały się osobnej edycji.
Addytywna kompozycja Gońca Cnoty pozwoliła w alegorycznej ramie nauk głoszonych przez Cnotę i Prawdę umieścić krytykę fałszywego szlachectwa i pochwałę wiedzy, ale też epitafium dla zmarłego w 1572 r. hetmana Grzegorza Chodkiewicza, filozoficzną skargę na przemiany losu (Narzekanie na nieustawiczność
wszelkich spraw i przeciwności przedsięwzięcia ludzkiego) 22, a także dwa „wywody” – królów polskich i narodu sarmackiego oraz narodu litewskiego i jego książąt,
wodzów i bohaterów. Pierwszy z nich opracował Stryjkowski jako ciąg epigramatów sięgający legendarnego Gomera i doprowadzony do śmierci Zygmunta Augusta („Zmarł [...], siedm łokiet płótna wziąłszy z sobą tylko”) 23, litewski rozpoczął
od wędrówek Cymbrów, a zakończył pochwałami Henryka Walezego. Oba ułożył
strofą saficką, więc podobnie jak Kochanowski w nawiązującej do katalogów
władców pieśni I 10, i zaopatrzył w marginalia ułatwiające orientację w tekście
oraz odsyłające czytelnika do autorów antycznych i późniejszych kronik, jak też
uściślających bieg narracji dat, miejsc i wydarzeń.
To dobre miejsce, by wskazać jedną z istotnych cech warsztatu pisarza – skłonność do autocytowania. Udana fraza, kilkuwersowy fragment, a nawet większa całostka tekstu zostają w literackim „recyklingu” wkomponowane w kolejny utwór,
trochę na prawach epickiej formuły, którą Stryjkowski powtarza do zupełnego zużycia. Tak więc ustęp z Gońca Cnoty należący do sekwencji litewskich icones przewędrował do dzieła O początkach, wywodach, dzielnościach [...], by ostatecznie
trafić do Kroniki polskiej [...]. Zestawmy warianty tekstu w jego kolejnych odsłonach:
GONIEC CNOTY (1574)

Była też to kaźń w Rzymie, wywołanie,
Do krain cudzych za grzech odsyłanie,
Gdzie według winy tak długo mieszkali,
Aż przejednali 24.
O POCZĄTKACH [...] (przed 1579)

Była też to jawna kaźń w Rzymie, wywołanie,
Za występki do cudzych krain odsyłanie,
Gdzie według w i n y z p r a w a tak długo mieszkali,
Aż pokutę spełnili albo przejednali 25.
Ibidem, k. M[3]v–N.
Ibidem, k. Y–Y[2].
23
Ibidem, k. L[4]v.
24
Ibidem, k. Ov.
25
S t r y j k o w s k i, O początkach [...], s. 87. Podkreśleniem – tu i w następnym cytacie – sygnalizujemy różnicę w transkrypcji.
21
22
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KRONIKA POLSKA [...] (1582)

Była też to jawna kaźń w Rzymie, wywołanie,
Za występki do cudzych krain odsyłanie,
Gdzie według w i n y s p r a w a: tak długo mieszkali,
Aż pokutę spełnili albo przejednali 26.

Modyfikacje kopiowanego fragmentu są nieznaczne i polegają na uzupełnieniach wynikających z konieczności dostosowania prototekstu do odmiennej miary
wierszowej. W momencie gdy pierwotny schemat strofy safickiej zastąpiony został
wiązanym w czterowersowe zwrotki 13-zgłoskowcem, ustęp – już bez kolejnych
zmian – zasilił opus vitae poety ze Strykowa.
Relacje między wariantowymi użyciami modułów mogą być bardziej złożone
niż w podanym przykładzie, ale kluczowe jest rozpoznanie zjawiska łańcucha
autocytowań jako stabilnej właściwości pisarstwa Stryjkowskiego. Tę samą metodę obserwujemy bowiem w omawianym wcześniej wierszu do czytelnika, wierszu,
którego obszerny segment (22 linijki) pochodzi z dziełka O wolności Korony
Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego 27 i niemal w całości, choć w nieco innym
porządku, wszedł do wierszowanej autobiografii zamieszczonej w wydanej kilka
lat później Kronice polskiej [...] 28.
Jak pamiętamy, w skierowanym do „łaskawego czytelnika” ustępie z kodeksu nieświeskiego Stryjkowski mówi o trzech swoich pismach, drukowanych
w dwuleciu 1574–1575, jednak tylko w przypadku Gońca Cnoty podaje nie budzący wątpliwości tytuł utworu. Drugie z dzieł, choć nie opatrzone formułą tytułową, możemy bez trudu zidentyfikować dzięki wskazówkom określającym treść
i formę druczku 29. Gorzej z trzecim tekstem, wokół którego narosło sporo nieporozumień 30. Spróbujmy je wyjaśnić. Według świadectwa autora „traktat O wolności” jest wierszowanym sprawozdaniem z podróży przez Wołoszczyznę i Bałkany
aż do Konstantynopola i dalej – do Grecji, Bułgarii i Serbii. Obszar ten został
opisany za pomocą anaforycznie ułożonych eruditiones, dokumentujących związek
tych ziem z kulturą Europy, a seria mitologicznych nazw kończy się przypomnieniem mitu trojańskiego i refleksją o niewoli, w jaką popadli Grecy i Macedończycy. Zamiast formalnego tytułu Stryjkowski dał skrócony i zwięźle scharakteryzował zawartość utworu, składającego się z dwóch wyodrębnionych rozdziałów:
I wydałem na światło traktat: O wolności,
Jak jej strzec, jak jej bronić z uprzejmej pilności.
Wydałem też przestrogę, o czym Turcy radzą,
A jak się z Amuratem pożreć Polskę sadzą,
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], s. 55. Lekcja „winy sprawa”, jaką tu proponujemy,
ma oparcie w pierwodruku i pozwala odzyskać pełny sens zdania, zniekształcony we współczesnym
wydaniu dzieła O początkach [...].
27
M. S t r y j k o w s k i, O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego a o srogim zniewoleniu inszych królestw pod tyrańskim jarzmem tureckim [...]. Kraków 1575, k. C[2]v.
28
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. [8]v–[9]v.
29
Jest to, przywołane już wcześniej, Przesławnego wjazdu do Krakowa [...] Henryka Walezjusa, książęcia z Andegawy [...], skuteczne wirszem opisanie.
30
Zob. J. R a d z i s z e w s k a, Maciej Stryjkowski. Historyk-poeta z epoki odrodzenia. Katowice 1978, s. 44–45, 75–76. – W o j t k o w i a k, Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa
Litewskiego. – I. T e r e s i ń s k a, Stryjkowski Maciej. Hasło w: Dawni pisarze polscy, t. 4.
26

Z KRONIKI DO SYLWY

237

Wydałem ich postępki wojenne, domowe,
I w rokoszu z carzem swym jak mieli rozmowę 31.

W deskrypcji rozpoznajemy składniki z karty tytułowej druku wytłoczonego
w r. 1575 w Krakowie w oficynie Mikołaja Szarffenbergera i opatrzonego rozbudowanym tytułem: O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego
a o srogim zniewoleniu inszych królestw pod tyrańskim jarzmem tureckim i o rokoszu tyrana tureckiego Amurata i wszystkich królów domu ottomańskiego krótki
a skuteczny wywód tudzież którym by sposobem ta zła moc pogańska ukrócona być
mogła 32. Dodajmy jeszcze, że w wierszu do czytelnika prezentacji treści utworu
towarzyszy wzięty z niego cytat, ponad 20 bowiem wersów „przemowy” pochodzi
z edycji Szarffenbergera 33.
Kodeks nieświeski przynosi jednak także inne warianty tytułu „traktatu” antytureckiego. Oba pochodzą z dedykacji dla Jerzego Olelkowicza, gdzie Stryjkowski wymienia dzieło O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
a w równoległej glosie marginalnej objaśnia: Książki o wolności sarmackiej 34.
Drugi z tytułów uformowany został z incipitu O wolności Korony Polskiej [...]
(„S a r m a c k ą w o l n o ś ć sławić myśli pióro moje”), nawiązuje też do nazwy
wstępnego rozdziału utworu (O w o l n o ś c i, nadroższym klejnocie s a r m a ck i m) 35. Nie mamy więc wątpliwości – mimo różnic w tytulaturze – że zapis marginalny odnosi się do publicystycznego druczku-pobudki kontrastującego polską
wolność i turecką niewolę. Orzeczenie takie jest konieczne dla uporządkowania
bibliografii Stryjkowskiego, coraz bardziej przypominającej katalog widmowej
biblioteki złożony z książek, których nigdy nie było 36.
W przypadku utworu Stryjkowskiego mamy do czynienia z charakterystycznym
dla tamtego czasu zjawiskiem funkcjonowania tytułów obocznych, nadawanych
dziełom przez autora lub kolejnych użytkowników tekstu 37. Najczęściej są to tytuły skrócone.
Praktyka skracania tytułów wywodzi się z tradycji antycznej, kiedy to do
zwojów doklejano pasek (określany właśnie jako titulus) z krótką, najczęściej
jednowyrazową, nazwą dzieła. Sposób przejęły średniowieczne kodeksy, które
zrazu przechowywano ustawione grzbietem do ściany, a odnalezienie właściwej
S t r y j k o w s k i, Maciej Strykowski do łaskawego czytelnika, s. 589–590.
Zob. E s t r e i c h e r, op. cit., t. 29, s. 355–356.
33
S t r y j k o w s k i, O wolności Korony Polskiej [...]. Kraków 1575, k. C[2]v.
34
M. S t r y j k o w s k i, Jaśnie oświeconemu i wielmożnemu panu, panu Jurijemu Olelkowiczu
[...]. W: O początkach [...], s. 35. Dla Stryjkowskiego pojęcia Sarmacji i Polski są tożsame, toteż
w tytułach używa ich wymiennie – zob. Przesławnego wjazdu do Krakowa [...] Henryka Walezjusa,
książęcia z Andegawy [...], skuteczne wirszem opisanie, k. A4v.
35
S t r y j k o w s k i, O wolności Korony Polskiej [...], k. B. Podkreśl A. O.
36
Przenoszenie współczesnych norm postępowania w rzeczywistość XVI w. doprowadziło do
„rozmnożenia się” dzieł Stryjkowskiego. Zapewne dlatego R a d z i s z e w s k a (op. cit., s. 75–76,
145) uważa O wolności sarmackiej [...] i O wolności Korony Polskiej [...] za osobne utwory. Ustalenia te sprostował już W o j t k o w i a k (Maciej Stryjkowski – dziejopis Wielkiego Księstwa Litewskiego, s. 182–183), ale – nie wiedzieć czemu – pokutują one w najnowszej bibliografii literatury
polskiej (zob. T e r e s i ń s k a, op. cit.).
37
Np. w spolszczonej przez M. P a s z k o w s k i e g o Kronice Sarmacjej europskiej [...]
A. G w a g n i n a (Kraków 1611) użyty został tytuł: O wolności sarmackiej.
31
32
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księgi ułatwiał kawałek pergaminu z fingowanym tytułem 38. Do stabilizacji tytułu
i pojmowania go jako składnika dzieła przypisanego jednemu tylko utworowi
przyczynił się wynalazek druku, ale w drugiej połowie XVI w. bibliograficzna
precyzja nie jest ani obowiązkiem, ani obyczajem. Licznych przykładów w tym
względzie dostarcza Setnik pisarzów polskich Starowolskiego, który przywoływany tu wielokrotnie traktat Stryjkowskiego opatrzył określeniem „de libertate Polonorum” 39.
Do sprawy tej wrócimy w dalszej części szkicu, teraz spróbujemy wskazać
przyczyny decydujące o liczbie i charakterze świadectw bibliograficznych występujących w kodeksie nieświeskim. Wiemy już, że zestaw dzieł jest krótki, dodajmy
też, że nie zawiera on żadnej wzmianki o rękopisach, utworach zaginionych ani
o kradzieży księgi De Sarmatia Europaea, co w późniejszych wypowiedziach
odautorskich Stryjkowskiego stanowi obowiązkowy refren 40. Dane są cząstkowe,
ponieważ zestawienie służyło doraźnym celom 41, będąc przede wszystkim dowodem kompetencji autora jako historyka i poety. Nie możemy więc liczyć na pełne
sprawozdanie, sumujące koleje losu i dokumentujące dorobek. W kodeksie nieświeskim wypowiada się pisarz dumny z osiągnięć, przeświadczony o wartości
swoich prac poetyckich, ktoś, kto potrafi odeprzeć cios zoila i przypomnieć, sięgając po starożytne antecedencje, obowiązki mecenasów. Słowem: czynny poeta,
który „metę” działalności pisarskiej ma daleko przed sobą.
Po raz drugi Stryjkowski zinwentaryzował własną twórczość w ogłoszonej
w 1582 r. kronice, a wykorzystał w tym celu elementy ramy wydawniczej zwyczajowo przeznaczone na wypowiedzi odautorskie. Podobnie jak w rękopisie – informacje o charakterze bibliograficznym podał w dedykacji i w autobiograficznej
relacji, tym razem jednak dedykacyjne exordium skierował do zbiorowego adresata, a partię życiorysową ukształtował wedle literackiego wzoru de se ipso ad
posteritatem. Więcej – imitował w niej Elegię VII ze zbioru Tristiów Janicjusza.
Zamiar naśladowania sygnalizuje już początek wiersza Stryjkowskiego, parafrazujący inicjalne wersy pierwowzoru:
38
Zob. S. D a h l, Dzieje książki. Red. B. Kocowski. Przeł. E. G a r b a c i k, T. Z a p i ó r,
H. D e v e c h y. Wrocław 1965, s. 24, 85–87. – Encyklopedia wiedzy o książce. Red. A. Birkenmajer,
B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocław 1971, szp. 2393–2394. – A. R o t h e, Der literarische
Titel. Funktione, Formen, Geschichte. Frankfurt am Main 1986.
39
S t a r o w o l s k i, op. cit., s. 52. Także Stryjkowski, choć sumiennie odnotowuje swoje źródła,
czyni to z różną precyzją. Utrwalone formuły tytułowe dzieł pisarzy antycznych zazwyczaj podaje
w sposób zgodny z obowiązującą tytulaturą, ale wobec autorów nowożytnych postępuje inaczej. Np.
książkę P. G i o v i a (Joviusa) Libellus de legatione Basilii, magni principis Moschoviae, ad Clementem VII (Romae 1525) opisuje jako Libro de legatione Moschovitarum, a w nocie marginalnej
jeszcze zwięźlej: „Paul. Jovius in Mosch.” – zob. S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], s. 33.
40
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. [8]; A4v. I dedykacja dla Jerzego Olelkowicza,
i wiersz Do łaskawego czytelnika powstały przed r. 1579, przy czym terminus ad quem stanowi
w pierwszym przypadku śmierć adresata, czyli listopad 1578, w drugim wydanie Sarmatiae Europeae descriptio Gwagnina, co nastąpiło po 20 VI 1578. Zob. W. B u d k a, Gwagnin Aleksander.
Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 9 (1960–1961), s. 203.
41
W dedykacji Olelkowiczowi zabrakło wzmianki o wierszu na wjazd Walezego. Pominięcie
wydaje się celowe, książę słucki bowiem przeciwstawiał się kandydaturze Andegawena, a po jego
obiorze razem z kanclerzem koronnym Janem Firlejem i jego stronnictwem wycofał się z pola elekcyjnego pod Grochów. Zob. H. K o w a l s k a, J. W i ś n i e w s k i, Olelkowicz Jerzy. Hasło w:
Polski słownik biograficzny, t. 23 (1978), s. 744.
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Jeśli kto potym cieniom naszym łaskaw będzie,
Gdy sroga Kloto nici lat moich doprzędzie,
A chcesz wiedzieć bieg mały naszego żywota 42,

Sporządzona z buchalteryjną sumiennością – jak ocenia Roman Krzywy 43 –
biografia ukazuje koleje losu autora i wylicza jego dzieła, drukowane oraz „pisane”,
czyli pozostałe w manuskryptach. Zabiegi imitacyjne ujawniają się w wierszu
Stryjkowskiego z różną mocą, najsilniej występują w miejscach „granicznych”,
decydujących o rozpoznaniu naśladownictwa przez odbiorcę, słabiej wewnątrz
tekstu, gdy poeta relacjonuje epizody podróży, niebezpieczeństwa i naznaczone
cudownością interwencje Bożej Opatrzności. Zależność od łacińskiego tekstu
widać zwłaszcza w peryfrazach naśladujących styl elegijnego dystychu (np. w. 7–8),
w podjęciu wątku educatio oraz w skopiowanym z poematu Janicjusza motywie
obdarowania lutnią przez Apollina. Także wzmianka o decyzji ojca, który posłał
Macieja do szkół, by ten nie orał roli „z gbury” (w. 30–31), stanowi „pożyczkę”
biograficzną z utworu Janicjusza 44. Poetyckie „żegnanie ze światem” Stryjkowskiego kończy epitafium wyrażające radość ze spełnienia wyznaczonego sobie
zadania upamiętnienia przodków. Nie brzmi ono tonami elegii Janicjusza, bliższe
jest Owidiuszowi, z którego cytat autor Kroniki polskiej [...] umieszcza zresztą na
marginesie pisanego sobie nagrobka 45. Ułożony przez XVI-wiecznego poetę autopanegiryk, zatytułowany Sam o sobie i przygodach swoich [...], wygląda niemal
jak znany drzeworyt z portretem Stryjkowskiego – elegancko ubranego mężczyzny,
który jedną rękę opiera na trzonie szabli, a drugą na księdze 46. Tym symbolom
odpowiadają wydarzenia świadczące o obywatelskiej aktywności żołnierza w Witebsku i podróżnika w Turcji oraz zestaw dzieł, których pisanie twórca ten traktował jako rodzaj służby ojczyźnie. Istotny składnik pochwały stanowi działalność
literacka, najlepiej jeśli udokumentowana licznymi i cenionymi dziełami, dlatego
Stryjkowski sumiennie rejestruje swój dorobek, podając daty druku i zgłaszając
autorstwo manuskryptów. Jak widać, charakter i funkcja tekstu znów zadecydowały o kompletności spisu, znacznie poszerzonego względem kodeksu z Nieświeża.
Pozostawiając na uboczu wpływ konwencji literackiej i renesansowej zasady
imitatio auctoris na życiorysową kreację Stryjkowskiego, uzupełnijmy dane bibliograficzne. Katalog dzieł znany z rękopisu został w ogłoszonej drukiem kronice poszerzony i wydaje się uporządkowany: najpierw pojawiają się ogólnikowo
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. [8]. U K. J a n i c k i e g o (Carmina. Dzieła
wszystkie. Wyd., wstęp J. K r ó k o w s k i. Przeł. E. J ę d r k i e w i c z. Oprac. J. M o s d o r f. Wrocław
1966, s. 48): „Si quis eris olim nostri studiosus, ob idque / Nosse voles vitae fata peracta meae, /
Perlege [...]”.
43
R. K r z y w y, Renesansowe poematy autobiograficzne Klemensa Janicjusza i Macieja
Stryjkowskiego wobec wzorca owidiańskiego („Tristia” IV 10). W zb.: Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda. Red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, przy współudz. J. Domańskiego. Warszawa 2006,
s. 229–239.
44
Zob. ibidem, s. 230–232. U J a n i c k i e g o (op. cit., s. 51): „Ojciec bowiem, który niezmiernie mnie miłował, nie chciał, abym żył ciężko pracując / i aby gruby pług ocierał mi wątłe dłonie
[...]”, co powtórzył S t r y j k o w s k i (Kronika polska [...], k. [8]v): „Nie chciał ociec, by członki
subtylne z natury, / Pługiem sie mordowały porząc rolą z gbury”.
45
Fragment „Pascitur in vivis livor, post fata quiescit” pochodzi z elegii I 15 zbioru Amores
Owidiusza.
46
Drzeworyt ten znajduje się przed rymowanym życiorysem.
42
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potraktowane juwenilia („różne o rozmaitych rzeczach wiersze i pieśni”) 47, potem
pierwsze dziełka historyczno-okolicznościowe – o śmierci Zygmunta Augusta,
o polskich interregnach i królach oraz o włoskich początkach Litwy i jej książętach 48. Po nich następują uwagi dotyczące trudności podjętej pracy i jej celów,
bezstronności autora oraz sławy osiąganej przez poetów i „świętych historyków”.
Fraza ta przypomina urywek zdania z wiersza do czytelnika z kodeksu nieświeskiego. I nie bez przyczyny, bo w rymowanej autobiografii Stryjkowski wykorzystał elementy znane z wcześniejszego przekazu. Jego cząstki wkomponowane
zostały w kalendarium twórczości, ułożone wedle kolejności prac pisarskich
i przedzielone cezurą podróży do Turcji. Dlatego po autocytacie zawierającym
wzmiankę o dwóch dziełkach wydrukowanych przed wyprawą 49 autor wstawia
informację o utworach pisanych w pierwszym etapie życia, ale nie ogłoszonych
drukiem. Są to zarówno wiersze wtórnie włączone do wczesnych edycji, takie jak
katalog polskich władców opublikowany przy Gońcu Cnoty, jak też utwory zatracone (wiersz o „nowochrzczeńskich bluźnierstwach”) czy przez kogoś przywłaszczone (Sarmatiae Europeae descriptio Gwagnina). Dodatkowo, dzięki notom
marginalnym podającym rok i miejsce druku lub formułę „pisane” w przypadku
manuskryptów, sporządzony przez Stryjkowskiego wykaz dość precyzyjnie rozróżnia druki i inedita.
Ostatnim wymienionym w autobiografii dziełkiem jest opublikowana po powrocie Stryjkowskiego z Konstantynopola pobudka O wolności Korony Polskiej
[...], którą autor raz nazywa „wierszami o Wolności sarmatskiej i rokoszu tureckim”
(k. [10]), raz „wierszami o Wolności polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego
i o rokoszu dzisiejszego tureckiego cesarza” (k. [11]v). Gdyby te adnotacje z marginesów kart rozpatrywać samodzielnie, w oderwaniu od tekstu głównego, to
można by uznać, że odnoszą się do różnych utworów Stryjkowskiego. Nie jest tak
wszakże, mowa bowiem o jednym, gloryfikującym wolność dziełku, o czym dowodnie przekonuje treść poetyckiego biogramu. Zatrzymajmy się na chwilę przy
tym utworze i licznych wariantach jego tytułu.
Do tej pory odnotowaliśmy trzy: O wolności, O wolności Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz O wolności sarmackiej, do których dodajemy kolejne dwa wzięte z autobiografii: O wolności sarmackiej i rokoszu tureckim
i O wolności polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a na końcu – nie dostrzeżoną dotąd przez badaczy notę marginalną podobnego rodzaju: „wiersze o Turcech” 50. Serię zamyka przekazana w dedykacji do Kroniki polskiej [...] pełna i doS t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. [8]v, nota marginalna.
Utworu poświęconego śmierci ostatniego z Jagiellonów nie znamy, natomiast pozostałe
charakterystyki odpowiadają kolejnym rozdziałom Gońca Cnoty (VII i VIII), zaopatrzonym w odrębne tytuły i oznaczonym własną żywą paginą.
49
Mowa o Gońcu Cnoty i o Przesławnego wjazdu [...] Henryka Walezjusa, książęcia z Andegawy [...], skutecznym wirszem opisaniu. To ostatnie dziełko autor określił jako „Henryków wjazd”.
W pierwodruku tytuły utworów Stryjkowskiego wyróżnione zostały odmiennym krojem czcionki
i majuskułą. Analiza autocytatu wskazuje, że Stryjkowski dostosował tekst do nowej sytuacji – przede
wszystkim złagodził atak na Walezego, neutralizując czasowniki (np. „zjachał” zamiast „uciekł”)
i ocenę Francuza.
50
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], s. 777. W tekście ów „paratytuł” objaśniony został
w sposób szczegółowy: „Tom wszystko porządnie wierszami polskimi opisał, którym jest tytuł
O wolności polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego etc.” (ibidem).
47
48
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kładna formuła tytułowa: „Tamżem też, com sam widział i com słyszał, i com mógł
wyrozumieć, porządniem w komentarz niemały wierszem spisał, któremum dał
tytuł: O wolności polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego a o srogim zniewoleniu
wiernych pod jarzmem tureckim i o rokoszu dzisiejszego cesarza Amurata” 51.
Rozważamy kwestię tak szczegółowo, by pokazać stworzoną przez autora bogatą
tradycję tytułu, będącą jednocześnie zestawem możliwości dla późniejszego użytkownika antytureckiego poematu.
O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata –
pieśń Stryjkowskiego czy centon Paszkowskiego?
W roku 1978 Julia Radziszewska poinformowała o odnalezieniu w zbiorach
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie nieznanego utworu Macieja Stryjkowskiego – pieśni O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem
świata. Znalezisko opublikowała w aneksie do swojej monografii pisarza 52 i ponownie przy edycji „rapsodu” O początkach [...] sławnego narodu litewskiego 53.
Włączony do biograficznej legendy utwór stał się przykładem gatunku pieśni
żołnierskich, jakie przyszły historyk Litwy miał ułożyć w latach wojaczki na moskiewskich rubieżach 54. Monografistka Stryjkowskiego pisze jednak również, że
zachowany w rękopisie 2737 Biblioteki PAN wiersz jest szczątkiem większej całości, z której pozostały tylko: tytuł (O wolności sarmackiej), fragment przedrukowany w kronice Gwagnina i ów ocalony odpis 55. Sprawdźmy te hipotezy.
Według Katalogu rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 56
manuskrypt, na który powołuje się Radziszewska, pochodzi z XX w. i zawiera
odpisy drobnych utworów z papierów po Janie Czubku. Byłby to więc późny
i osamotniony świadek przekazu – sekundarny wobec jakiejś podstawy i nie wiadomo czy całkiem wierny, odpis mógł bowiem stanowić skrót poprzednika albo
wręcz zbiór fragmentów różnego pochodzenia. Ślad nie urywa się jednak na kopii
sporządzonej przez Czubka. Badacz staropolskich księgozbiorów i edytor Pamiętników Paska wskazał jako źródło kopii rękopis nr 168 z Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Tam właśnie, na kartach 371–372, miał się
znajdować wiersz Stryjkowskiego.
S t r y j k o w s k i, Kronika polska [...], k. A[3]v.
R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 146.
53
S t r y j k o w s k i, O początkach [...], s. 605–606. „Rapsodem” nazwał utwór z rękopisu
nieświeskiego S. P t a s z y c k i w drukowanym na łamach „Pamiętnika Literackiego” (1903) artykule Wiadomość bibliograficzna o rękopisie nieświeskim „Kroniki” M. Stryjkowskiego. Zob. też
R a d z is z e w s k a, op. cit., s. 64 i passim.
54
R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 20. Legenda nabiera intensywniejszych barw we wstępie do
edycji O początkach [...] (s. 6), gdzie czytamy: „Wówczas też zapewne powstawały jego pieśni,
śpiewane przez współtowarzyszy broni przy ogniskach żołnierskich. Jedna z nich (zachowana),
O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata, do dziś nie była znana”. Genologicznego przyporządkowania tekstu jako utworu pieśniowego przeznaczonego do śpiewu nie da się
utrzymać w konfrontacji z wyznacznikami gatunku.
55
R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 76.
56
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 41:] Sygnatury
2631–2906. Oprac. Z. J ab ł o ń s k i, A. P r e i s s n e r, B. S c h n a y d r o w a. Wrocław 1969, s. 61.
Za informacje o podstawie odpisu dziękuję Pani J o a n n i e M. D z i e w u l s k i e j z Biblioteki
PAU i PAN w Krakowie.
51
52
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Tym razem świadek utworu budzi większe zaufanie, choćby ze względu na
wiek, jak bowiem informuje metryczka z inwentarza Ossolineum, rękopiśmienna
księga powstawała w drugiej połowie XVI i w początkach XVII stulecia 57. Jako
właściciel zbioru figuruje kanonik wiślicki i pleban dobrowodzki Wojciech Chotelski (zm. 1616). Pisany wieloma rękami polsko-łaciński kodeks in folio ma
charakter sylwy zawierającej zróżnicowane materiały historyczne i literackie. Ten
obszerny, liczący 569 kart 58, kopiariusz obejmuje m.in. część tomicianów, oryginały listów Marcina Kromera, kopie przywilejów, noty rocznikarskie 59, gazety
pisane, wykazy książek, mowy oraz wiersze polityczne i okolicznościowe z czasów
ostatnich Jagiellonów, Henryka Walezego, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy.
Szczegółowy spis treści kodeksu ciągnie się przez 20 stronic, a z jego lektury
wynika, że trudno mówić o jakimś przejrzystym układzie całości. Wyraźnie wyodrębnia się jedynie ostatni blok tekstów, dotyczący wydarzeń z lat 1605–1611 –
przede wszystkim rokoszu Zebrzydowskiego i polskiej interwencji w Moskwie.
Po drugiej wojnie światowej foliał pozostał we Lwowie i wszedł do zbiorów
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka 60.
Z tego zapewne powodu Radziszewska nie dotarła do rękopisu, z którego korzystał
Czubek, choć wiedziała o jego istnieniu 61. Dziś, dzięki digitalizacji części dawnego zasobu rękopisów, manuskrypt dostępny jest w postaci cyfrowej w Bibliotece
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.
Historia rękopisu w interesującym nas okresie da się sprowadzić do nazwisk
trzech kolejnych posiadaczy. Pierwszym był prawdopodobnie Stanisław Górski,
kanonik krakowski, twórca Acta Tomiciana, następnym Tomasz Płaza, kanonik
wiślicki, sekretarz i współpracownik Marcina Kromera oraz wydawca jego dzieł 62,
trzecim pleban Wojciech Chotelski. Zapewne jeszcze za życia Płazy (zm. 1593)
formująca się stopniowo kolekcja przeszła w ręce jego dawnego sługi i krajana,
który w nocie własnościowej wpisał się jako: „Albertus de Chotel Canonicus Vislicensis, Plebanus Dobrowodensis, possessor” 63. Z Płazą łączyła więc Chotelskiego także godność kanonika wiślickiego oraz – dodajmy na marginesie – chłopskie
pochodzenie. O ostatnim znanym właścicielu księgi wiadomo też, że był autorem
dwóch kopiariuszy o charakterze historycznym. W końcu XVI w. zgromadził on
i opracował dokumenty kolegiaty wiślickiej, a od 1602 r. zbierał materiały dotyczące parafii Dobrowoda, gdzie był plebanem 64. Jest wreszcie dobrowodzki pleban
Katalog rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wyd. W. K ę t r z y ńs k i. T. 1. Lwów 1881, s. 303.
58
Kodeks jest niekompletny, o czym świadczy pierwotna foliacja, kończąca się na karcie 702.
59
W tym tzw. Rocznik Chotelskiego.
60
Oddział Rękopisów. Zespół 5.
61
Świadczy o tym podana przez R a d z i s z e w s k ą (op. cit., s. 76, przypis 22) błędna lokalizacja utworu Stryjkowskiego, sygnatura wskazuje bowiem na rękopis Bibl. PAN w Krakowie, ale
foliacja odnosi się do kodeksu ze zbiorów Bibl. Ossolineum.
62
Zob. W. U r b a n, Płaza Tomasz. Hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 26 (1981). Śladem
obecności Płazy w rękopisie Ossolineum są listy do i od niego oraz włączone do kodeksu cromeriana.
63
Bibl. Ossolineum, rkps nr 168, k. 2 (według pierwotnego liczbowania: 6).
64
Zob. W. K o w a l s k i, „Ad perpetuam rei memoriam...” Kopiariusz parafii Dobrowoda
i jego autor Wojciech Chotelski. W zb.: „Mundus hominis” – cywilizacja, kultura, natura. Wokół
interdyscyplinarności badań historycznych. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2006, s. 342–344.
57
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autorem tzw. Rocznika Chotelskiego, włączonego do ossolińskiego kodeksu,
w XIX w. zaś przedrukowanego w trzecim tomie Monumenta Poloniae historica 65,
a o jego ambicjach literackich świadczą rymowane fragmenty inwentarzy, przemowy do następców na plebanii i skargi pisane po „rokosie nieszczęśliwym” 66.
Mógł zatem Chotelski, zbieracz, memuarysta i spadkobierca papierów Górskiego
i Płazy, dysponować – zaginionym później – wierszem Stryjkowskiego.
Wskazówka Czubka była precyzyjna – istotnie na kartach 371 verso i 372
recto 67 wpisano utwór O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem
świata. W przestrzeni nagłówka kopista umieścił także nazwisko Macieja Stryjkowskiego i datę: 1572. Oto oparta na sylwie Chotelskiego transkrypcja utworu:
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Nie słychać tu: „sic volo” ani „sic iubeo”,
Nie słychać: „cuncta subsunt iudicio meo”,
„Voluntati ratio niechaj ustępuje”,
„To ratio, to prawo, co król rozkazuje”.
Ten ci był głos Neronów i inszych tyranów,
Którzy groźno łamali wolność wszytkich stanów,
Czego 68 tu w Polscze nie masz, bujamy w wolności,
Przestrzegając praw swoich i swobód w całości.
Tu żaden szlachcicowi król nie łamie prawa,
Jedno, co uchwalona wynosi ustawa,
Każdy ma swój grunt wolny, tak wielki, jak mały,
Wolny każdemu statut i skutek praw cały.
Pan wielki wolno trzyma swoje państwa każdy,
Nie dawając trybutu, liber baro zawżdy.
Wolne beneficyja wszytkim infułatom,
Probosczom, kanonikom, biskupom, opatom,
A w inszych państwach miarką wszytkim udzielają,
Według 69 zasług każdego dar pod wagą dają,
Mała rozkosz szlachcica od chłopa prostego,
Lepszy ten, który skutku dokaże jakiego.
áWñ 70 Turcech zaś nawiętszy Pan nie ma miast ni grodów,
Każdy żyje z udzielnych, cesarskich dochodów,
áWñedług wolej cesarskiej wszyscy postępują,
Każe zabić, zabiją, zetną, spalą, strują.
áIñ ciągnąć, co nadalej musi zaraz słuchać,
W nocy, we dnie, zabaczy tam wąsami dmuchać.
áCñhoćby przeciw strzały szły, idź, nawiętszy panie,
Pieszo, jezdno, cesarska wola niech sie zstanie,
Co sie i w inszych państwach koronnych najduje,
Iż jednego tyraństwu wszystko usługuje,
Ale Polska, matka cnych rycerzów szczęśliwa,
Która w wolności świętej z przodku dotąd pływa,

Monumenta Poloniae historica. Wyd. A. B i e l o w s k i. T. 3. Lwów 1878, s. 212–217.
Zob. K o w a l s k i, op. cit., s. 354–356. Późnorenesansowe epitafium Chotelskiego znajduje się w wiślickiej kolegiacie NMP – zob. Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, z. 3. Wyd., wstęp,
komentarz U. Z g o r z e l s k a. Kielce 1980, nr 211.
67
Numery kart podane według nowego liczbowania; wcześniej były to karty 481 i 482.
68
W rękopisie 168 Bibl. Ossolineum zapis: „cego”.
69
W rękopisie ślad przeróbki: pierwotne „wedłuk” poprawiono na „według”. Taka sama korekta w w. 23.
70
Nawiasem kątowym oznaczamy uzupełnienie nieczytelnych fragmentów, dokonane na podstawie przekazu z Kroniki Sarmacjej europskiej [...] G w a g n i n a (ks. VII, s. 266–267).
65
66
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		 Wszystkie państwa przechodzi, które świat szeroki
		 Ma i które otoczył ocean głęboki,
35
Nie da przodku cesarstwom w swej wolności hojnej 71
		 Ani żadnym królestwom w dzielności przystojnej. rc. 72

Obserwacja zmieniających się charakterów pisma, tekstów i ich rozmieszczenia w korpusie kodeksu dowodzi, że zaczynający się od słów „Nie słychać tu »sic
volo«” i kończący się abrewiacją „rc.” urywek wstawiono w tzw. okienku karty,
a więc na jej pierwotnie nie zapisanej części. Kopista szczelnie wypełnił wolne
miejsce, dodając po 36 linijkach wiersza anegdotę o królu Sezostrisie, zacytowaną
za Walentym Kuczborskim 73. W ten sam sposób zagospodarowano inne karty
kodeksu. Układ sylwy nie będzie zatem znaczący dla kwalifikacji przekazu jako
świadka tekstu, nie oddaje bowiem chronologii wpisów. Bardziej pomocne okażą
się dwa fragmenty powtórzone za źródłem, czyli... spolszczoną przez Marcina
Paszkowskiego i wydaną w 1611 r. Kroniką Sarmacjej europskiej Aleksandra
Gwagnina, bo taki jest kierunek przepływu tekstu – z kroniki do sylwy, nie odwrotnie. W XVII-wiecznej Polsce kierunek to zresztą typowy, do tego stopnia, że
uznano go za charakterystyczny dla naszej kultury czytelniczej 74.
Przekazy są identyczne, nieliczne odstępstwa ograniczają się do zapisu nosówek
i interpunkcji, a to zbyt mało, by ustalić kolejność kopii. W tej sytuacji decydujące
znaczenie mają argumenty czerpane z analizy kodeksu. Najpierw odnotujmy występujące w obu przekazach datowanie utworu Stryjkowskiego (1572) i graficzny
znak odcięcia dalszej części tekstu, zamykający fragment tak w druku, jak w rękopisie. Te podobieństwa nie muszą wszakże wynikać z wzajemnej zależności, mogą
tylko wskazywać na istnienie wspólnego przodka wariantów. Sprawę rozstrzyga
w sposób pewny odnalezienie w rękopisie Chotelskiego innych cytatów z dzieła
Gwagnina 75. Wpisy mieszczą się w ograniczonej przestrzeni kodeksu (od k. 364 do
k. 378), a dokonała ich jedna ręka, ta sama, która przepisała wiersz Stryjkowskiego.
Kilka spośród importowanych w obręb sylwy mikrotekstów zostało opatrzonych
tytułami, które nieznany kopista albo układał samodzielnie, albo brał z glos margi71
Zakończenia wyrazów pary rymowej z w. 35–36 przekształcono. W w. 35 „hoyniy” poprawiono na: „hoyney”, a u góry nadpisano trzeci wariant: „hoiniej”, a w w. 36 „przystoyny” zmieniono na „przystoyney”.
72
Umieszczenie na końcu wiersza skrótu „rc.” (równoważnego z „etc.”), występującego w wielu ówczesnych drukach, dodatkowo potwierdza tezę, że źródłem zapisu był tekst drukowany.
73
Dzieło opublikowano dopiero w XIX stuleciu: W. K u c z b o r s k i, Na lament Jeremiasza
proroka. Wyd. J. K. Ż u p a ń s k i. Poznań 1843 (anegdota o królu Sezostrisie na s. 131).
74
Zjawisko przepisywania zawartości książek drukowanych występowało w kulturze Europy
w w. XVI, w Polsce zaś charakteryzuje rękopiśmienność XVII stulecia. Zob. J. T a z b i r, Książka
rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI – XVII wiek). „Przegląd Historyczny” 1986, z. 4. – J. P a r t yk a, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995, s. 8, 25–26. – L. Ś l ę k o w a,
Formy przekazu a formy odbioru poezji w czasach renesansu i baroku. W zb.: Wiedza o literaturze
i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński,
Z. Jarosiński. Warszawa 1996.
75
Pierwszy taki wpis spotykamy na k. 364 v, gdzie skopiowano informacje o legendarnym
feniksie. W pracy Gwagnina passus mieści się na s. 67 księgi X. Następnie na k. 374 kodeksu mamy
„przypowieść” o ruskiej kolasie z V księgi Kroniki Gwagnina (s. 29), a na stronie verso tejże ekscerpt
z księgi VII (s. 36). Kartę 377 zajmuje duży wyimek z księgi VIII (s. 8−9), a kolejny ślad lektury
kroniki znajdujemy kartę dalej. Tym razem przepisany został wyjątek z księgi V (s. 28−31).
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nalnych do Kroniki Sarmacjej europskiej. Notę z marginesu spożytkował choćby
tytułując urywek z Owidiusza jako: Broń tatarska na wojnie (k. 377). Częściej
jednak nadawał wypisom własne nazwy, określając sens, zawartość lub atrybucję
fragmentu: W Moskwi niewola na szlachtę, O feniksie ptaku, Vergili. Do tej grupy
należy także tytuł, jakim w kodeksie opatrzono wiersz Stryjkowskiego.
Taka jest więc najprawdopodobniej geneza tytułu dopisanego przez Radziszewską do bibliografii dzieł Macieja Stryjkowskiego, sam zaś tekst O wolności
szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata przeniesiony został z XVII-wiecznego druku, co dyskredytuje go jako ważnego świadka przekazu. Do rozwiązania pozostaje jeszcze kwestia miejsca przedruku w łańcuchu przekazów oraz
problem atrybucji utworu.
Zbieżność odpisu Czubka z fragmentem Kroniki Sarmacjej europskiej Gwagnina przełożonej przez Marcina Paszkowskiego i wydanej w Krakowie w r. 1611
zauważyła już autorka monografii o Stryjkowskim, zaproponowała też wyjaśnienie
sprawy:
Powołując się na Stryjkowskiego [...] przytacza Gwagnin nieznany wiersz Stryjkowskiego z informacją: „O czym szerzej przerzeczony Maciej Stryjkowski w książce swej, którą
wierszem polskim O wolności sarmackiej bardzo grzecznie wydał áwñ 1572 roku”. O dziełku
z tego roku i o tej tematyce nic Stryjkowski w swojej autobiografii nie wspomina, nie należy
go bowiem identyfikować z wydanym w 1575 roku O wolności Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego..., gdzie tego wiersza nie ma 76.

O ile można przyjąć hipotezę o wykorzystaniu przez Gwagnina szczątku
z dzieła Stryjkowskiego, o tyle z kategoryczną pointą Radziszewskiej zgodzić się
nie sposób. Na kartach publicystycznego druczku O wolności Korony Polskiej [...],
wydanego w r. 1575 i ponownie w r. 1587, odnajdujemy bowiem niemal wszystkie
z wersów przedrukowanych w Kronice Sarmacjej europskiej. Pochodzą one z jednej składki (C) utworu Stryjkowskiego i obejmują całostki liczące od dwóch do
czterech wersów. Porządek fragmentu z pierwszej księgi dzieła Gwagnina nie
odzwierciedla przebiegu tekstu w antytureckim traktacie Stryjkowskiego. Wersy
zostały przemieszczone, a treść skondensowana przez usunięcie wykładu o początkach polskiej wolności i obszernego wyliczenia zalet innych krain. Jeśli natomiast
porównamy poszczególne wersy obu przekazów, okazuje się, że poważniejszej
transformacji uległo tylko sześć z nich. Bez żadnych zmian pozostawiono 17 linijek, w kolejnych pięciu modyfikacja polega wyłącznie na zmianie szyku zdania,
w pozostałych zaś wymieniono po jednym wyrazie. Zachowano także brzmienie
par rymowych i metrum pierwowzoru.
Aby dać pojęcie o istotniejszych odmianach tekstu, przytoczymy wersy z k. C
utworu Stryjkowskiego i odpowiadający im początek wiersza z kroniki Gwagnina:
[O WOLNOŚCI KORONY POLSKIEJ]

Gdzie „sic volo” nie słychać ani „sic iubeo”,
Wszystki prawa podległy „iudicio meo”.
„Voluntati ratio” niechaj ustępuje,
„To rząd, to wyrok dobry, co król rozkazuje”.

76

R a d z i s z e w s k a, op. cit., s. 75–76.
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[KRONIKA SARMACJej EUROPSKIEJ]

Nie słychać tu: „sic volo” ani „sic iubeo”,
Nie słychać: „cuncta subsunt iudicio meo”,
„Voluntati ratio niechaj ustępuje”,
„To ratio, to prawo, co król rozkazuje” 77.

Jak widać, tekst „zszyto” z materiału antytureckiej broszury Stryjkowskiego,
poprawiając niedostatki stylistyczne „starego poety” i wydobywając sens dzięki
trafnie użytym repetycjom. Odnotujmy także, ważne w kontekście pytań o autorstwo
wiersza, przekształcenia treści, wynikające z roli fragmentu w kronikarskiej narracji. W zapowiedzi poprzedzającej cytat czytamy:
zaczym też tu wolności szlacheckie i prawa, namniej nienaruszone, zawsze się z pełna zachowują, o których jeden stary poeta polski, Maciej Stryjkowski w książce swej (której dał tytuł:
Wolność sarmatcka) tymi słowy napisał [...] 78.

Urywek zamyka podobna nota z pełniejszą informacją o źródle wiersza, akcentująca fragmentaryczność przekazu. W pierwszej księdze kroniki Gwagnina,
traktującej o Koronie Polskiej, tekst Stryjkowskiego służy jako przykład swobód
szlacheckich i praw senatorów koronnych. Relacja między wywodem o instytucjach
państwa a wyciągiem z utworu O wolności Korony Polskiej ma swoje znaczenie
w niejasnej sytuacji praw własności do wydanej pod nazwiskiem Gwagnina łacińskiej De Sarmatiae Europeae descriptio, do którego to dzieła Stryjkowski stale
zgłaszał pretensje. Czyżby edycja z r. 1611, spolszczona i znacznie przerobiona,
ujawniała w tym miejscu pierwotny układ przywłaszczonej pracy Stryjkowskiego?
Nie jest to niemożliwe, jeśli weźmiemy pod uwagę opisaną wcześniej praktykę
autocytowania i powoływania się na własne dzieła, charakterystyczną dla warsztatu autora Gońca Cnoty. Hipoteza wydaje się jednak tak karkołomna, że uznamy
ją raczej za teoretyczną niż za prawdopodobną. Tym bardziej że wiele argumentów
przemawia za odmiennym rozwiązaniem.
Dostrzeżone w cytacie ze Stryjkowskiego typy przekształceń wzorca odpowiadają bowiem charakterowi procedur stosowanych zwykle przez Paszkowskiego – wierszopisa z początków XVII w. i tłumacza Kroniki Gwagnina. Pełny rejestr
tych zabiegów dał Michał Kuran w swojej monografii poety 79. Obszerny wykaz
obejmuje środki użyte wobec tekstu Stryjkowskiego, od przemieszczenia i kondensacji zaczynając, a na powtarzaniu gotowych par rymowych kończąc. Za tym,
że autorem centonu mógł być Paszkowski, przemawia zresztą seria faktów, tworząca spójny zestaw dowodów. W dalszych księgach Kroniki Sarmacjej europskiej
mamy przeróbki kolejnych partii dzieła Stryjkowskiego oraz sporządzone według
tej samej recepty wypisy z Satyra Kochanowskiego, z wierszy Sebastiana Lifftela
czy z Wenecji Krzysztofa Warszewickiego. Dodajmy, że Paszkowski już wcześniej
kopiował Stryjkowskiego, sięgając najpierw do Gońca Cnoty, a w Minerwie [...]
z ligi chrześcijańskiej (1609) do utworu O wolności Korony Polskiej 80.
77
G w a g n i n, op. cit., ks. I, cz. 3, s. 266. Pogrubioną czcionką zaznaczamy miejsca, w których
Gwagnin poprawiał tekst przejęty od Stryjkowskiego.
78
Ibidem. O wariantach tytułu utworu Stryjkowskiego pisaliśmy wcześniej.
79
M. K u r a n, Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy
XVII wieku. Łódź 2012, s. 539–610.
80
Zob. ibidem, s. 565–569.
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Na tle innych zachowań imitacyjnych Paszkowskiego, zwłaszcza częstego
stosowania niejawnych cytatów, np. w Minerwie czy w Posiłku Bellony słowieńskiej
(1608), warte wydobycia wydaje się sumienne odnotowywanie źródeł cytatów
wprowadzanych do dzieła Gwagnina. U podstaw tej różnicy stać może gatunkowa
odrębność kroniki oraz alegacyjna funkcja przytoczeń, użyczających swojego
autorytetu poczynaniom kronikarza.
Co z tych obserwacji, badań i analiz wynika dla stanu wiedzy o kanonie pism
Stryjkowskiego? Po pierwsze: potraktowany jako pieśń i przypisany Stryjkowskiemu utwór O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz pod słońcem świata uznać
trzeba za produkt literackiej imitacji dokonanej najpewniej przez Paszkowskiego
w toku prac nad polskim wariantem relacji Gwagnina. Po drugie zaś – nic nie
wskazuje, by w bibliografii twórczości Stryjkowskiego należało wyodrębniać wiersz
O wolności sarmackiej. Użyty w Kronice Sarmacjej europskiej dla nazwania amalgamatu z wersów O wolności Korony Polskiej tytuł jest bowiem jedynie obocznym
wariantem właściwej nazwy utworu.
Gdy w latach sześćdziesiątych XVI w. Mikołaj Rej anonimowo wydawał
Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, poprzedził go deklaracją w jakiś
sposób komentującą sytuację na ówczesnym polskim Parnasie:
Ten Polak, co to pisał, nie chciał sie miánowáć,
Ále jednák z przypadkow bárzo snádnie poznać.
Bowiem káżdy rzemieśnik jednym kstałtem kuje:
Kowal młotki kołáce, á ślosarz piłuje.
Tákże w tym śláchetnym rzemieśle pisánia
Nie trzebá długiej pracej w tym do rozeznánia,
Czyjá kuźnia. Weźrzawszy pirwej w ine sztuki,
Obaczy káżdy snádnie bez trudnej náuki,
Ktore kusy tym kstałtem w jednej formie lano,
Co je świátu po ten czás ná jáśnią wydano 81.

Rej ufał, że autorska sygnatura mocno odciska się na literackim „wyrobie”
i wśród niewielu piszących łatwo rozpoznać, co czyje. W 20 lat później, być może
w wyniku osobistych doświadczeń, Stryjkowski sporządził staranny spis własnych
utworów, wierząc, że dzięki temu będą one autorsko identyfikowane, nawet w wypadku zaginięcia czy rozproszenia. Następne pokolenie twórców, zwłaszcza tych,
których określamy „rzemieślnikami pióra”, przyniosło nowy obyczaj. Prace poprzedników traktowało jak dzieła klasyków, czyli dobro wspólne, i korzystało
z nich, przerabiając i adaptując do aktualnej sytuacji, do potrzeb mecenasów
i czytelników. Także traktat O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego w XVII w. stał się, ze względu na antyturecki charakter, utworem
popularnym wśród drugorzędnych literatów komponujących swoje broszury z cudzych fragmentów. Pierwszym świadectwem tej popularności było wznowienie
dziełka w r. 1587, po 12 latach od pierwodruku, kolejnym – pokaźna lista autorów
korzystających z fraz i pomysłów zawartych w tym utworze. Nieostatnie miejsce
zajmuje na niej Marcin Paszkowski, wierny admirator Muzy Stryjkowskiego.

81
M. R e j, Dzieła wszystkie. T. 7: Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego. Cz. 1: Fototypia i transkrypcja tekstu. Oprac. W. K u r a s z k i e w i c z. Wrocław 1971, s. 37. BPP, B 19.
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FROM a CHRONICLE TO a SILVA.
ON THE PROBLEMS OF MANUSCRIPT AND PRINT AT THE BEGINNING OF 17C.
PART 2:
MACIEJ STRYJKOWSKI’S POEM IN LVOV MANUSCRIPT
FROM THE OSSOLINEUM LIBRARY COLLECTION
The article attempts to collate bibliography of the works by Maciej Stryjkowski, a Renaissance
poet and historian, author of Chronicle of Poland, Lithuania, Samogitia and of all Ruthenia (Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi) published in Königsberg in 1582. Stryjkowski’s autobiographical statements made at various stages of his productivity containing the first notes about
the texts and brief characteristics of his own pieces form a starting point for the present paper. The
author treats the statements as the epoch’s literary texts which thus are subject to imitation, depend
on conventions and make use of the repertoire of traditional topoi. The analyses and comparative
studies conclude with a postulate of deleting the poem O wolności szlachty polskiej, jakiej nie masz
pod słońcem świata (On the freedom of Polish nobility [...]) from the list of Stryjkowski’s pieces as
the centon was composed at the beginning of 17th century by a poem writer Marcin Paszkowski from
fragments of Stryjkowski’s anti-Turkish poem O wolności Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa
Litewskiego (On the Freedom of the Polish Crown and the Grand Duchy of Lithuania) (1575).
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WĘDRÓWKA PO STAROPOLSKICH GATUNKACH I TEMATACH
(NA MARGINESIE TRAGIZMU I GROTESKI)
T e r e s a B a n a ś, POMIĘDZY TRAGICZNOŚCIĄ A GROTESKĄ. STUDIUM
Z LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ SCHYŁKU RENESANSU I WSTĘPNEJ FAZY BAROKU. (Recenzenci: Hanna Dziechcińska i Jacek Sokolski). Katowice 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 240 + errata na wklejonej kartce. „Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2543. (Redaktor serii „Historia Literatury
Polskiej”: Marek Piechota).
Z niektórymi książkami bywa tak, że minąć musi sporo czasu, aby przemówiły do nas
pełnym głosem. Ta uwaga dotyczy również dzieł naukowych i doskonale wpisuje się
w sytuację, w jakiej znalazła się praca Teresy Banaś Pomiędzy tragicznością a groteską.
Studium z literatury i kultury polskiej schyłku renesansu i wstępnej fazy baroku (Katowice
2007). Minęło bowiem już ponad pięć lat od chwili ogłoszenia rozprawy drukiem i prawie
cztery lata od omówienia książki przez Ireneusza Szczukowskiego w „Baroku” (2009,
nr 2).
Autorka potraktowała opracowanie jako rekonesans w zakresie pojęć dobrze zadomowionych w badaniach nad literaturą dawnych epok, ale ostatnio mocno zaniedbywanych.
„Tragizm” i „groteska” nie miały szczęścia: im bardziej słodkie owoce zbierali uczeni ze
staropolskiego drzewa, im więcej rozpoznawali istotnych problemów, tym mniej wiedzieliśmy o wymienionych kategoriach. Były one pomijane bądź traktowane marginesowo.
I nie zmienia tego faktu wyczerpujące omówienie tragizmu przez Janinę Abramowską 1,
której ustalenia Banaś często przywołuje. Cały niemal rozdział I: Kategorie tragiczności
i groteski a prądy estetyczne schyłku renesansu i początków polskiego baroku, zawiera, co
prawda, interesujący stan badań, rekapitulujący dotychczasową wiedzę na temat tragizmu,
ale zabrakło w nim jasnego wykładu, czym dla autorki jest tragizm i czym groteska, w jakim kierunku analitycznie zmierza i jakie proponuje n o w e rozwiązania. Nie wystarczy
sięgać po autorytety i zgadzać się z nimi (M. Bachtin, J. Sokołowska, S. Grzeszczuk) 2,
trzeba przede wszystkim przedstawić myśl własną, respektując ustalenia poprzedników.
	J. A b r a m o w s k a: O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu. W zb.: Estetyka – poetyka – literatura. Materiały z konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom literatury staropolskiej,
3–4 maja 1972. Red. T. Michałowska. Wrocław 1973; Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej
w Polsce. Wrocław 1974.
2
	Zob. M. B a c h t i n, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza
i renesansu. Przeł. A. i A. G o r e n i o w i e. Oprac., wstęp, weryfikacja przekładu S. B a l b u s.
Kraków 1975. – J. S o k o ł o w s k a, Tragedia i tragizm. W: Dwie nieskończoności. Szkice o literaturze barokowej Europy. Warszawa 1978. – S. G r z e s z c z u k, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz
o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Wyd. 2, zmien. i poszerz. Kraków 1994 (przywo1
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Badaczka w przypisie 5 wstępu (s. 8) przywołuje fundamentalną dla współczesnej humanistyki pracę Michaiła Bachtina, aby w tekście głównym wyjaśnić, iż w rozprawie pojawi
się pojęcie realizmu groteskowego, ale w tym samym przypisie od razu sugeruje, że należy również sięgnąć po zamieszczoną w książce Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu rozprawę Stanisława Balbusa Propozycje metodologiczne M. Bachtina i ich teoretyczne konteksty. Banaś przedstawia bowiem poglądy rosyjskiego uczonego omówione przez polskiego badacza, ważne i inspirujące dla współczesnej nauki o literaturze. Przy okazji czytelnik otrzymuje sporą dawkę istotnych dla
niego informacji bibliograficznych.
Nie jest oczywiście błędem zmierzanie śladami poprzedników, ale w pracy, której
ambicje wykraczają daleko poza tradycyjne traktowanie tragizmu (immanentnie przypisanego tragedii) czy groteski (zwykle będącej osnową powieści, heroikomiki bądź komedii),
takie uchylanie się od określenia własnego stanowiska zwyczajnie zaskakuje.
Trud podjęty przez Teresę Banaś był benedyktyński, a jego efekty są godne podziwu.
Tragizm rozpatruje badaczka na wielu poziomach przekazu artystycznego, wprowadzając
w sferę zainteresowań nie tylko dzieła literackie, ale także i rozprawy, jak Poetyka Arystotelesa czy Macieja Kazimierza Sarbiewskiego O tragedii i komedii w konfrontacji z anonimową Poetyką praktyczną z 1648 roku (s. 39–52). Podążając torem rozważań Abramowskiej, autorka recenzowanej książki zdołała na tyle rozszerzyć samo rozumienie zdarzenia
tragicznego, że w perspektywie badawczej uwzględniła dzieła, dla których estetyka tragizmu
stała się źródłem „nierozwiązywalnego konfliktu” (s. 9), prowadzącego do jednostkowego
nieszczęścia. Nie dziwi więc uwzględnienie w rozprawie dzieł z XVI i z XVII wieku, w których istnienie „tragiczności” jest bezdyskusyjne, jak chociażby w Trenach Jana Kochanowskiego. Metoda polegająca na poddaniu analizie tragizmu w utworach nie będących dramatami okazała się najzupełniej słuszna. Dzięki takiemu spojrzeniu na dzieło literackie,
a także na teorię dramaturgiczną z XVII wieku badacz literatury staropolskiej otrzymuje
narzędzia ułatwiające dotarcie do wielu tekstów. To zadanie umożliwia także staropolska
„graniczność”: w jednym utworze widać koegzystencję komizmu, tragizmu i groteski,
a czasem – jak czytamy w pracy – zaobserwować można „przechodzenie w sposób płynny
jednej kategorii w drugą” (s. 11). Płynność tę, charakterystyczną zresztą dla całej rozprawy,
Banaś trafnie nazywa, za Abramowską, „przejściem od szczęścia w nieszczęście” (s. 11,
223), co – jak wiadomo – jest obiegowym określeniem tragizmu, od Arystotelesa poczynając. We wnioskach końcowych rozdziału I, odnoszących się do kategorii tragizmu, autorka omawianej rozprawy pisze: „Celem moim było ukazanie dwu różnych koncepcji
tragedii, a tym samym odmiennych typów »tragiczności« [...]” (s. 51). To zamierzenie
badawcze w zupełności się powiodło. I nie przeszkadzało w lekturze nagromadzenie (znowu) przeróżnych stanowisk: od Scaligera do Masena, które splotły się z zasadniczymi
rozważaniami na temat tragizmu w ujęciu Sarbiewskiego i anonimowego jezuity. Przyznaję – taka koncepcja rozdziału (i całej książki) utrudnia nieco odbiór.
Banaś słusznie przyjęła, najprawdopodobniej za Abramowską 3, tematologiczną koncepcję pracy. W ostatnim czasie metoda badania wspólnych wątków i motywów, istniejących w dziełach o różnorodnej proweniencji, zdobywa coraz większą popularność, również
w refleksji nad literaturą staropolską. Dzięki tak zaprojektowanej całości autorce udało się
dokonać reinterpretacji pojęć tragizmu i groteski, zakorzenionych w literaturze polskiej
już przynajmniej od XV wieku (groteska i różne odmiany tragizmu). Nie oznacza to wszakże rezygnacji z ustaleń poprzedników. Badaczka przekonująco pokazuje funkcjonowanie
łane zostały również inne książki tego autora: Nobilitacja Albertusa. Z pogranicza historii i folkloru
oraz Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki).
3
	J. A b r a m o w s k a, Serie tematyczne. W: Powtórzenia i wybory. Studia z tematologii poetyki historycznej. Poznań 1995.
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tzw. wędrownych motywów – tragizmu i groteski właśnie – w utworach o najrozmaitszym
pochodzeniu i odmiennych poetykach. Oba terminy ujmuje z dwojakiej perspektywy:
światopoglądowej i estetycznej (s. 15). Słusznie więc zauważa: „pole semantyczne słowa
»groteskowy« w pewnym stopniu pokrywa się z polem znaczeniowym innych wyrazów,
funkcjonujących w staropolskich poetykach [...]” (s. 15). Powiedzieć można nawet więcej,
rozszerzając interpretację Banaś i idąc jej śladem: jest przecież groteska „straszna”, z dominującą rolą czynnika „tragiczności”, jest i „radosna”, nacechowana głównie pierwiastkiem
„komiczności”.
Staropolskie rozumienie obu omawianych kategorii nie ograniczało się na szczęście
tylko do dramatu (w przypadku tragizmu) czy do twórczości szlacheckich żartownisiów
skupionych wokół Rzeczypospolitej Babińskiej oraz polskich sowizdrzałów (gdy mowa
o grotesce). Zarówno tragizm, jak i groteska pojawiły się w dziełach przeróżnej proweniencji, a ich występowanie miało charakter pozagenologiczny. Oprócz gatunków, w których funkcjonowały niejako immanentnie jako ich cecha (tragikomedia, komikotragedia),
były również tam, gdzie zdarzały się „błędy czy braki w porządku świata” 4. Obok Trenów
Teresa Banaś wprowadza inne teksty. Np. dla zobrazowania rozdwojenia natury ludzkiej
i tragicznej niedoskonałości człowieka cytuje dzieła najlepiej przedstawiające nastroje lęku
i katastrofy (anonimowe Pieśni nabożne o piekle, barokową homiletykę, starotestamentowe proroctwa czy Hiacynta Przetockiego Pieśń i modlitwę do Mikołaja świętego [...]
ás. 84–99ñ). Demonologia jest dziedziną wiedzy dopiero od niedawna uprawianą, można
więc zaryzykować twierdzenie, że na gruncie badań nad literaturą staropolską – stosunkowo młodą 5.
W rozdziale III (Piekło żywych czy piekło umarłych? Pisma o gniewie Bożym i ludzkiej
nieprawości) autorka poszła właśnie tym torem, nowym i nienowym zarazem. „Gniew
Boży” był zwiastowany „plagami ziemskimi”, zsyłanymi „grzesznej ludzkości”. Takie
przesłania widniały na początku dedykacji lub przedmów do dzieł pisanych przez późnorenesansowych i barokowych moralistów z kręgu duchowieństwa. Człowiek, wbrew
ewangelicznym intencjom, miał lękać się sprawiedliwości Pańskiej. Banaś trafnie uchwyciła specyfikę okresu posoborowego oraz ducha czasów, który zadecydował o kulturowym
przełomie między XVI a XVII wiekiem.
Niewątpliwie rozdział ten jest erudycyjnym popisem autorki, która posłużyła się zaskakującym doborem tekstów, stanowiących egzemplifikację jej naukowej dykcji. Rzuciła
snop światła na utwory staropolskie, które z rzadka gościły na warsztacie historyka literatury, dając tym samym dowód imponującej wiedzy, z różnych zresztą dziedzin. Trudno
jednak oprzeć się poczuciu pewnego niedostatku. Gdy po raz kolejny przechodzimy od
teorii do teorii, gdy ponownie śledzimy rozwój literatury przedmiotu i skrupulatne referowanie głównych założeń rozdziału, wówczas powstaje mimowolne wrażenie lekceważenia
tekstu literackiego. A przecież tak nie jest – to dzieło literackie zapewnia ciągłość naszego
analitycznego myślenia i naukowego postępowania. To ono wyznacza granice. Dla badacza
literatury tekst stanowi podstawowe narzędzie (acz nie jedyne). Nie można autorce rozprawy zarzucić, że zaniedbała refleksję nad tekstami literackimi – wręcz przeciwnie. Liczba
utworów wykorzystanych w pracy przyprawić może o zawrót głowy, taka ich mnogość
i różnorodność. Skąd wobec tego wrażenie niedoceniania dzieła artystycznego? Znów
odwołać się trzeba do rozdziału III książki: w części drugiej autorka przywołuje „teksty
dydaktyczne, które katalog »grzechów polskich« znacznie rozszerzają, w związku z czym
wizja Bożej kary nad narodem zarysowuje się wyraziściej” (s. 92). Tyle tylko, że o samych
A b r a m o w s k a, O szesnastowiecznych koncepcjach tragizmu, s. 55–57.
	Zob. J. D e l u m e a u, Strach w kulturze Zachodu: XIV–XVIII w. Przeł. A. S z y m a n o ws k i. Warszawa 1986. Zob. też na gruncie rodzimym: J. K. G o l i ń s k i, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
4
5
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utworach jest tu mało. Nie wystarczy bowiem wspomnieć pisarzy i przywołać ich autorytet (Hiacynt Przetocki, Mateusz Bembus, Fryderyk Szembek) bez g ł ę b s z e g o potwierdzenia cytatem. Nie oznacza to, że cytatów brak – są, ale rozproszone i wybiórcze, poszatkowane i niepełne i tak naprawdę niewiele mówią o danym problemie, gdyż pokazane
zostały w kalejdoskopowym skrócie. Przez taki właśnie sposób egzemplifikowania interesujące uwagi autorskie, które wprowadzają czytelnika w skomplikowany świat staropolskiego tragizmu i groteski, wiele tracą na wartości. Piotr Skarga koncepcję „kilkunastu
grzechów głównych” trapiących ówczesną szlachtę i Rzeczpospolitą przedstawił w czterech
różnych dziełach, zacytowany zaś (i to wybiórczo) został tylko raz, na s. 98. A warto byłoby dokonać konfrontacji: czy krytyczne sądy Skargi o polskiej szlachcie i polskim życiu
społecznym od czasów słynnych Kazań sejmowych uległy jakiemuś przewartościowaniu
i ewolucji, czy też pomimo upływu lat pozostały takie same? Byłoby to ciekawe dopełnienie i tak przecież interesujących rozważań. Podobnie zresztą jak w przypadku Fabiana
Birkowskiego, którego twórczość, choć w niepełnym wymiarze, słusznie zagościła na
kartach książki.
Metoda cytowania utworów również zaskakuje. Powstało bowiem wrażenie obcowania wyłącznie z fragmentami dzieł, podawanymi z szybkością zmian obrazu w fotoplastykonie. Nim w świadomości czytelnika zagości głębsza refleksja, już pojawia się następny
utwór, często odmienny w charakterze od poprzedniego. Trudno więc skupić się na samym
dziele, gdy prezentowane jest ono w kilku co najwyżej zdaniach, a niekiedy w jednym bądź
dwóch lub trzech słowach. Nie ulega też wątpliwości, że egzemplifikacji utworów staropolskich, owszem, efektownej, brakowało myślowej ramy czy też idei spajającej poszczególne teksty, pochodzące przecież z odległych dziedzin i poetyk (obok sowizdrzalskiego
Sejmu piekielnego czy broszurek nowiniarskich pojawił się fragment Gofreda Tassa–Kochanowskiego). Taka wędrówka nie umniejsza, oczywiście, wartości rozprawy i jest
atrakcyjna czytelniczo – tylko czy przynosi wiele korzyści? Z jednej strony zapewne tak:
Teresie Banaś udało się pokazać szeroką panoramę dzieł ujmujących sferę grzechu, piekła,
nieczystości i Sądu Ostatecznego. Z drugiej jednak strony powstało wrażenie – o czym
wspomniano tu już wcześniej – pewnego chaosu, zmuszającego do śledzenia ważnych
tekstów nazbyt wybiórczo. A chciałoby się o nich wiedzieć więcej.
Poczucie niedostatku ustępuje, gdy autorka recenzowanej książki kompetentnie omawia groteskę i różne jej warianty. Trafnie zresztą dobiera narzędzia interpretacyjne, mające ułatwić rzetelną analizę problemu. Sięga więc do tradycji babińskiej (rozdział IV:
Groteskowe ujęcia świata w zapiskach i wierszach twórców Rzeczypospolitej Babińskiej)
oraz do twórczości anonimowych sowizdrzałów (rozdział V: Groteska „radosna” i „straszna”. W kręgu sowizdrzalskich „fraszek”, „nowin”, „minucji”, „statutów” i opowieści
peregrynacyjnych). Choć groteska znana była w literaturze polskiej już od średniowiecza
(np. słynna Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią), to jednak dopiero pisarze szlacheccy skupieni w wesołym towarzystwie założonym przez Stanisława Pszonkę i Piotra Kaszowskiego, jak też ludowi sowizdrzałowie nadali grotesce rangę strategii artystycznej.
Groteska ułatwiała eksplozję „radosnego” śmiechu, ale także – pełna „strasznego”, posępnego smutku – zaskakiwała abstrakcją skojarzeń i realizmem konfabulacji. Nie dziwi więc,
a nawet wydaje się całkowicie uzasadnione i logiczne, że Banaś dwa ostatnie rozdziały
poświęciła tak charakterystycznym dla polskiej kultury środowiskom, przede wszystkim
zaś zastosowanej przez nie strategii artystycznej. Najwyraźniej dostrzec tu można właśnie
różne rodzaje groteski – od żywej, pełnej rozmaitych ingrediencji w „czarnym humorze”
babińczyków, aż po „radosną” i „straszną” zarazem w twórczości sowizdrzałów. Pomysł,
aby te właśnie środowiska poddać uczonemu „szkiełku i oku”, okazał się nadzwyczaj
trafny.
Opowieści babińskie nie były tylko owocem fantazji autorów. Badaczka podziela
opinię krytyków, że Rzeczpospolita Babińska nie miałaby tyle literackiego powabu i au-
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toironii, gdyby nie ówczesna znajomość Brandta, Rabelais’go oraz Boccaccia. Zastanawia
tylko, czy dobrym pomysłem było szczegółowe przedstawienie literatury odnoszącej się
do Babina (identyczna uwaga dotyczy sowizdrzałów). Wystarczyłoby przecież zgromadzone wiadomości przenieść do przypisu, a więcej miejsca poświęcić samym utworom.
W przypadku Rzeczypospolitej Babińskiej prac istotnie ważnych było zaledwie kilka 6.
Gdyby jeszcze pojawiły się jakieś nie odkryte dotąd dokumenty rzucające nowe światło
na współczesną refleksję o owej grupie towarzysko-literackiej, to takie postępowanie byłoby zrozumiałe. Ale w sytuacji, gdy prace te są dobrze znane, tego typu zabieg wydaje się
bezcelowy. Największą zaletą rozdziału IV jest natomiast wychwycenie głównych aspektów „czarnego humoru” babińczyków, obracającego w perzynę wszelkie szlacheckie dostojeństwa i urzędy. Ten rodzaj humoru żywi się absurdem, karykaturą i parodią, niweczy
zastany porządek świata. Podobnie zresztą czynią sowizdrzałowie, a analogie pomiędzy
metodami pisarskimi obu środowisk nie budzą żadnych wątpliwości. Ten sam rodzaj przewrotnego humoru, ta sama chęć epatowania czytelnika grozą i śmiechem jednocześnie,
przy zachowaniu koniecznego dystansu do świata. Tym razem autorka swoją tezę dokumentuje argumentami wprost z literatury. Chciałoby się powiedzieć: dlaczego dopiero teraz?
Czyżby przemówiła sympatia wyraźnie okazywana babińskim i sowizdrzalskim pisarzom?
Właściwie pierwszy krok do zrozumienia istoty „czarnego humoru” został uczyniony.
Jako czytelnicy jesteśmy przez autorkę prowadzeni w różne rejony dowcipu, od spraw
obyczajowych i politycznych poczynając, na zdeformowanych zaś wizerunkach zwierząt
kończąc. A jeszcze poruszane są kwestie skatologiczne (one zawsze wywoływały radość
gawiedzi), turpistyczne (motyw fruwającej ludzkiej ręki karzącej kłamców, s. 146) oraz
funeralne. Bez wahania można stwierdzić, że fragmenty rozprawy odnoszące się do obrazów „czarnego humoru” w twórczości babińczyków to udane części wykładu.
Gdy jednak autorka przechodzi do omawiania sowizdrzalskich „fraszek”, „nowin”
oraz innych tekstów, znów daje o sobie znać przyjęta metoda kompozycji pracy – przedstawianie literatury przedmiotu na wstępie każdego rozdziału. Taki zabieg wypada uznać
za bezcelowy, skoro np. poglądy Bachtina są badaczom dobrze znane. Wystarczyłoby
w tekście głównym przywołać tylko podejście Bachtinowskie, bez kolejnego referowania
podstawowych założeń „realizmu groteskowego”. Co prawda, autorka podejmuje polemikę ze stanowiskiem Bachtina, ale jakoś niepewnie, bez poczucia wiary w sens formułowania nowych propozycji badawczych. A szkoda, gdyż literatura sowizdrzalska właśnie do
tego rodzaju metodologicznych eksperymentów najlepiej się nadaje ze względu na synkretyzm gatunkowy. W trakcie lektury książki powstaje nieodparte wrażenie, że uczona bała
się postąpić krok do przodu, jakby sama sobie nałożyła krępujący sztywny gorset, który
wyraźnie ograniczał inwencję naukową. Na szczęście bojaźliwość interpretacyjna znika,
gdy mowa jest o kategorii śmiechu, zasadniczym elemencie groteski: „śmiech [...] ma
charakter ambiwalentny: w y s z y d z a i n e g u j e, ale i r a d o ś n i e a k c e p t u j e,
o s w a j a ś w i a t [...]” (s. 174). To bardzo ważne i mądre stwierdzenie, dookreśla ono
bowiem kierunek postępowania badawczego. Szczególnie zwracam uwagę na właściwość
zastosowania terminu „a m b i w a l e n c j a”. Należyte zrozumienie tego pojęcia w kontekście działalności literackiej sowizdrzałów pozwala na odpowiednie odczytanie niełatwych
przecież tekstów. A jest ich niemało: zaproponowany wybór okazuje się bogaty i reprezentatywny dla twórczości rybałtów. Banaś doskonale wiedziała, że „ambiwalencja śmiechu”
stanowi klucz do zrozumienia groteski „radosnej” i „posępnej”. Dlatego dalsze partie
6
S. W i n d a k i e w i c z, O Rzeczypospolitej Babińskiej. W zb.: Akta Rzeczypospolitej Babińskiej. Wyd. ... Kraków 1895. – J. T a z b i r, Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej. Spór
o znaczenie. „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 3. – P. B u c h w a l d - P e l c o w a, J. P e l c,
Poetyka „świata na opak” w literaturze renesansu i baroku. „Slavia” 1989, z. 1/2.
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swojego wywodu poświęciła na pokazanie, czym w istocie jest plebejski humor groteskowy sowizdrzałów. I z tego zadania wywiązała się bezbłędnie.
Ważne są spostrzeżenia dotyczące tzw. nowel grozy, które we wczesnym baroku cieszyły się znaczną popularnością. Były to udane ekwiwalenty tragedii, tworzone głównie
przez środowiska dworskie lub kościelne (s. 178). W sposób samoistny rodzi się więc
pytanie dalekie od ogólnikowości: jakich tragedii konkretnie? Czy istniały jakieś określone wzory w literaturze polskiej i europejskiej? Takiego odniesienia do literackiego przykładu zabrakło. W innych fragmentach pracy – pojawia się cenna uwaga, lecz kontekst
porównawczy, o którym jest mowa, nie został przytoczony. Z kolei cytowanie mało znanych
sowizdrzalskich źródeł uznać należy za wartościowy sposób prezentacji materiału literackiego. Czytelnik ma możliwość obserwowania ewolucji naukowego wykładu i staje się
świadkiem przeistaczania się groteski „strasznej” w „radosną” i odwrotnie (s. 180–184).
Nie tylko zresztą groteski – autorka zauważa różne odmiany komizmu (m.in. komizm
„wyizolowany”), lecz ta klasyfikacja nie jest taka oczywista, gdy uwzględnimy prowokacyjny aspekt twórczości polskich sowizdrzałów. Nowelistykę sowizdrzalską Banaś poddaje szczególnie dokładnemu oglądowi: omawia więc status społeczny postaci literackich –
„diabła, czarownicy czy Żyda” (s. 182) – oraz funkcję ludowych „przepowiedni”, porzekadeł, proroctw i anegdot Józefa Pięknorzyckiego. Opowieści sowizdrzałów odnoszą się
do obfitości jedzenia, aktów kanibalizmu, wynaturzonych postaci zwierząt (np. prosięcia).
Nie zabrakło również refleksji o poczynaniach „kleszych” i o „nieczystych mocach piekielnych” (s. 187). Udało się zatem autorce wychwycić istotne problemy, którymi żywiła
się twórczość rybałtów, tych anonimowych i tych ukrywających się pod pseudonimami.
Nie sposób bowiem w tak syntetycznej rozprawie zagłębić się we wszystkie sfery literackiej działalności – z konieczności więc wybór dzieł był trudny, a rezultaty tego wyboru
interpretacyjnie dojrzałe. Tkankę łączną plebejskich opowieści stanowił żywiołowy humor,
nieraz „posępny”, innym razem „radosny”, jednak żywy, dobrze udokumentowany i zrozumiały dla współczesnego czytelnika. Dzięki ludycznemu żywiołowi autentycznego
humoru powstały stałe matryce kulturowego kodu rybałtów, a były nimi „m e t a m o r f oz a, która nie powoduje przeciwstawienia życia i śmierci, a także o t w a r t o ś ć i n i es k o ń c z o n o ś ć istnienia [...]” (s. 187).
Interesujące są również rozważania na temat sowizdrzalskiej „rzeczypospolitej domowej”, na której obraz składały się wizerunki „kobiety, rodziny, plebanii, karczmy czy
szerzej – ówczesnych wiejskich lub miejskich realiów Małopolski” (s. 195). W tej części
rozprawy autorka konsekwentnie posługiwała się metodą komparatystyczną, przyrównując
świat rybałtów do podobnych zjawisk literackich we Francji. Szkoda tylko, że tych uwag
nie zamieszczono w tekście głównym, lecz jedynie w rozbudowanym przypisie. Moim
zdaniem, rzecz jest pierwszorzędnej wagi i wymagałaby głębszego omówienia. Jeśli Gratien Dupont oraz Abel Lefranc reprezentowali wobec kobiet zgoła odmienne stanowiska,
warto byłoby wyeksponować, w jakiej mierze przedstawiciele tradycji „galijskiej” oraz
„idealizacyjnej” (s. 198) wpłynęli na głównie negatywny stosunek rybałtów do płci pięknej.
Takiej refleksji porządkującej wywód zabrakło.
W literaturze plebejskiej 7 wielokrotnie pojawia się motyw „złej żony”. Banaś trafnie
odczytuje ludową proweniencję pojęcia, gdyż miało ono przynajmniej „trzy desygnaty:
Podobnie jak prace z lat poprzednich dotyczące literatury sowizdrzalskiej, tak i obecnie
najnowsze opracowania poświęcone sowizdrzałom nie są terminologicznie konsekwentne, z różnych
zresztą powodów. Autorka omawianej rozprawy stosuje wymiennie terminy: „rybałt” i „sowizdrzał”.
Z kolei W. W o j t o w i c z w swej najnowszej książce (Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku. Szczecin 2010) pisze o „literaturze mieszczańskiej”, choć wprowadza również i pozostałe terminy. Dla mnie zaś ważna jest głównie opcja „plebejska”, chyba najszersza pojęciowo i dająca największe możliwości interpretacyjne.
7
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oznaczało diabła, »morowe powietrze« (u Jana z Kijan) oraz wiedźmę, czarownicę” (s. 202).
Należałoby tylko jeszcze wspomnieć, że kobiety właśnie były wyzwolonymi czarodziejkami, które nie tylko z niczego potrafiły przygotować dobrą strawę, ale również dysponowały wiedzą medyczną, pozwalającą im na uprawianie znachorstwa i ziołolecznictwa. Bez
wątpienia wizerunki plebejskich kobiet zostały ukształtowane w opozycji do obrazów
nieudolnych mężczyzn. Można powiedzieć, że kobiety te stały się pierwszymi w literaturze
polskiej feministkami. Ich niezależność, ujawniona zwłaszcza w komediach, była na tyle
znacząca, że uprawnia do takiej interpretacji.
Część rozprawy zatytułowana Zakończenie rozczarowuje. Autorka nie potrafiła bowiem
wyraźnie nakreślić wyników swoich rozległych studiów ani jednoznacznie sformułować faktycznych rezultatów pracy. Może lepiej byłoby zrezygnować z tych kilku stronic,
a wnioski pozostawić czytelnikowi.
Na pewno jednak rozprawa Pomiędzy tragicznością a groteską zasługuje na pochwałę, choć uchybień w niej nie brakuje. Badaczka doszła do nowych rozwiązań i zaprezentowała konteksty interpretacyjne rzucające nowe światło na szereg problemów. Należy
szczególnie podkreślić wartość rozdziału poświęconego Trenom Jana z Czarnolasu, a spostrzeżenia o ich związkach z późniejszą myślą Blaise’a Pascala to według mnie najbardziej
znaczące osiągnięcie rozprawy. Wysoko oceniam także rozważania o „czarnym humorze”
oraz o sowizdrzalskiej nowelistyce.
Książka Teresy Banaś jest przede wszystkim erudycyjnym przewodnikiem po skomplikowanych zagadnieniach dawnej kultury, godnym polecenia także ze względu na wysokie walory literackie. Może dobrze służyć wiedzą o dawnej literaturze polskiej.
Abstract
PIOTR PIRECKI
(The Institute of National Remembrance, Łódź)

TRAVELS INTO OLD-POLISH GENRES AND TOPICS
(ON THE MARGIN OF TRAGICALNESS AND GROTESQUE)
The review of Teresa Banaś’s book Between Tragicalness and Grotesque discusses the problems
taken upon by the author referring to literary creativity of Polish rouges and story-tellers gathered in
Babin Republic, and a new look at Jan Kochanowski’s Treny (Laments). In his conclusion, the reviewer states that Banaś’s book is a reliable approach to the poetics of the discussed authors and
offers a new quality of research in Old-Polish literature.

PATRYCJA FIUK, SZYMON PIOTR DĄBROWSKI
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

KniaŹnin odczytywany na nowo
CZYTANIE KNIAŹNINA. Pod redakcją B o ż e n y M a z u r k o w e j i T o m a s z a
C h a c h u l s k i e g o. (Recenzent tomu: Irena Kadulska). (Warszawa 2010). Fundacja
Akademia Humanistyczna / Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, ss. 512. „Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia”.
Recenzowana książka obejmuje 31 rozpraw o charakterze analityczno-interpretacyjnym, poświęconych utworom pochodzącym z różnych etapów pisarskiej drogi jednego
z najwybitniejszych poetów drugiej połowy XVIII wieku. Są to poszerzone oraz pogłębio-
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ne merytorycznie wersje referatów wygłoszonych na konferencji naukowej odbywającej
się w Zakopanem w dniach 26–28 IV 2010 i zadedykowanej Teresie Kostkiewiczowej,
najbardziej zasłużonej współcześnie znawczyni spuścizny literackiej Franciszka Dionizego Kniaźnina. Okolicznością, która niezależnie od wysokiej rangi dorobku twórczego tego
poety skłoniła badaczy do pochylenia się nad jego tekstami, było przypadające w tymże
roku 260-lecie urodzin autora. W intencji Bożeny Mazurkowej i Tomasza Chachulskiego
– organizatorów obrad, a zarazem redaktorów omawianej publikacji – zbiorowa lektura
dzieł Kniaźnina inicjuje planowany, szerzej zakrojony projekt, zatytułowany: „Czytanie
Poetów Polskiego Oświecenia”.
W recenzowanym tomie, w odróżnieniu od wielu innych, zbiorowych i autorskich
wydawnictw o analogicznym charakterze, poświęconych poetom dawnym i współczesnym
(m.in. Janowi Andrzejowi Morsztynowi, Adamowi Naruszewiczowi, Józefowi Czechowiczowi i Zbigniewowi Herbertowi), każda z rozpraw poprzedzona została edycją omawianego wiersza 1. Zabieg ten umożliwia odbiorcom konfrontowanie na bieżąco ustaleń i tez
naukowców z materią poetycką utworów, a jednocześnie dzięki temu książka pełni funkcję
popularyzatorską. Od przyjętej zasady redaktorzy odstąpili tylko (ze zrozumiałych względów) w wypadku prac, które dotyczą obszerniejszych dzieł Kniaźnina (poematu Balon,
czyli Wieczory puławskie. Poema w dziesięciu pieśniach oraz trzech sztuk teatralnych:
Hektor. Tragedia w pięciu aktach; Temistokles. Tragedia w pięciu aktach, z opery Metastazego; Anakreon. Krotofila we trzech aktach, na imieniny ksáięñżny Izabáeliñ Czartoryskiej).
Pojawiający się w tytule tomu oraz w nazwie serii termin „czytanie” zwraca uwagę
na „niekompletność” podjętego zadania, jego swoiste trwanie, ciągłość, a także możliwość
kontynuacji, dopełnień i nowych, innych rozpoznań, będących podstawą propozycji interpretacyjnych. Takie potraktowanie przedmiotu badań sytuuje omawianą książkę na przeciwległym biegunie względem ujęć syntetycznych, które ex definitione dążą do kompletności oraz skończoności. Pomimo licznych, niezaprzeczalnych zalet całościowego prezentowania pewnych zagadnień i zjawisk literackich zawsze wiąże się ono jednak z okrojeniem
w mniejszym lub większym zakresie danego obszaru literatury albo dorobku autora
i przyporządkowaniem ich do określonych tendencji, nurtów, a także właściwości warsztatu pisarskiego. Ponadto z biegiem lat sprzyja to również zamknięciu konkretnych dzieł
tylko w historii, ich oswojeniu i zaszufladkowaniu. Tymczasem formuła „czytania” nie
prowadzi do zakończenia „dziejów” utworów, przeciwnie: jest otwarta na inne, nie znane
dotąd perspektywy lekturowe oraz interpretacyjne, co więcej – stanowi swego rodzaju
zachętę do sięgnięcia po tekst i do ponownego, uwzględniającego aktualny stan badań
i odmienne przesłanki metodologiczne, rozpoznawania intencji autora w kontekście jego
twórczości, a także dorobku dawnych i współczesnych mu ludzi pióra.
Z dążeniem organizatorów zakopiańskiej konferencji – następnie redaktorów tomu
– do poddania refleksji badawczej jak największej liczby utworów znakomitego liryka
i tłumacza, autora sztuk wystawionych w puławskim teatrze oraz dzieł, które nie miały jak
dotąd scenicznej realizacji, wiązała się zapewne decyzja o „czytaniu” każdego z wybranych
tekstów tylko przez jednego literaturoznawcę. Jest to rozwiązanie inne niż np. w przywołanej już publikacji Czytanie Naruszewicza. Interpretacje.
W omawianym tomie zgromadzone zostały rozprawy znanych, doświadczonych, ale
także młodych, początkujących badaczy oświecenia – dzięki temu wielopokoleniowemu
Nazywanie książki „czytaniem” danego pisarza nie oznacza, iż wszystkie tego typu publikacje mają zbliżoną kompozycję – wynika to z odmiennych koncepcji autorów i redaktorów. Omawiany tom, podobnie jak wcześniejsze Czytanie Naruszewicza. Interpretacje (Red. T. Chachulski.
Wrocław 2000), poza rozprawami zawiera również teksty analizowanych utworów, gdyż każdy
z badaczy zajął się tylko jednym dziełem.
1
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gronu spojrzenie na spuściznę Kniaźnina jest szerokie i zróżnicowane metodologicznie.
Poszczególne odczytania utworów zostały uporządkowane według chronologii analizowanych tekstów. Rozprawy w pierwszej części książki dotyczą liryków zamieszczonych
w autorskich tomikach poezji Kniaźnina, wydanych w okresie warszawskim: Bajki (1776),
Erotyki (1779), Carmina (1781) i Wiersze (1783). Kolejny zespół rozpraw poświęcony
został utworom z trzytomowej, starannej i efektownej edycji Poezji (1787–1788), a w ostatnim dziale omówiono wiersze i sztuki zaczerpnięte z manuskryptu ponownej edycji zbiorowej pisarskiego dorobku, przygotowywanej przez puławskiego autora na początku lat
dziewięćdziesiątych XVIII stulecia (Poezje Franciszka Dyjonizego Kniaźnina ręką własną
pisane). Lektura rozpraw zgromadzonych w tomie umożliwia zatem czytelnikowi zapoznanie się ze specyfiką warsztatu literackiego, koncepcjami oraz funkcjami poezji i poety,
a także preferencjami genologicznymi i tematycznymi Kniaźnina we wszystkich etapach
jego twórczości.
W zbiorowej publikacji autorzy poświęcili uwagę dziełom ujętym w ramy głównych
gatunków literackich uprawianych przez Kniaźnina, takich jak: bajka, anakreontyk, erotyk,
pasterka/sielanka, oda okolicznościowa i „kameralna”, panegiryk, poemat opisowy, tragedia czy „krotochwila”. Przemyślany dobór oraz wnikliwe zanalizowanie tak różnorodnych
tekstów „śpiewaka Temiry”, piewcy Puław, a w ostatnim etapie jego pisarskiej drogi –
poety z zadumą, w rozmowie z Bogiem i z samym sobą, pochylającego się nad dramatycznymi wydarzeniami owego czasu, w pełni obrazują bogactwo wyborów twórczych i dokonań Kniaźnina oraz łączność jego dorobku z głównymi tendencjami polskiej literatury
drugiej połowy XVIII stulecia. W analizach kolejnych wierszy, poematu i dzieł scenicznych
odbiorca prowadzony jest przez autorów rozpraw rzeczowo, w sposób jasny, przejrzysty,
a zarazem erudycyjny po rozległych obszarach inspiracji twórczych, wyborów, a także
warsztatowych przemian dorobku Kniaźnina. Kierując się wskazaniami badaczy, czytelnik
z łatwością rozpozna wpływy tradycji antycznej (homeryckiej, horacjańskiej, anakreontycznej) i spuścizny staropolskiej (poezji Jana Kochanowskiego, sielanki i poezji kunsztownej
XVII wieku), elementy znamienne dla poetyki rokoka, sentymentalizmu i tendencji klasycystycznych, a także pre-romantyczne 2 antecedencje oraz preromantyczne tendencje oraz
zjawiska. W tomie ukazana została w całym swym bogactwie twórczość tego znakomitego
pisarza – osobista, miłosna, pasterska, refleksyjna, patriotyczno-religijna i obywatelska.
Autorzy rozpraw podjęli istotne kwestie dotyczące nie tylko poetyki analizowanych dzieł,
ale również ich szeroko rozumianego kontekstu: literackiego, historycznego, jak i politycznego.
Oto kilka reprezentatywnych przykładów: Teresa Kostkiewiczowa zwróciła uwagę na
wyróżniający się na tle twórczości oświeceniowej charakter konstrukcji podmiotu w liryce
Kniaźnina. Barbara Wolska przybliżyła strategie stosowane przez niego przy konstruowaniu poetyckich portretów kobiet we wczesnych utworach pasterskich z Erotyków. Magdalena Ślusarska powiązała najgłośniejszą bodaj bajkę polityczną Kniaźnina, poświęconą
rozbiorowi Polski w 1772 roku, z historią symboliki orła w heraldyce oraz w polskiej literaturze. Paweł Pluta skonkretyzował okoliczności i przebieg pierwszej w Rzeczypospolitej
wyprawy fizjograficznej, literacko przetworzonej i dopełnionej wątkami folklorystycznymi
w okolicznościowej odzie puławskiego autora. Aleksandra Norkowska na kanwie wiersza
napisanego z powodu śmierci prezydenta Warszawy, Jana Dekerta, omówiła tematykę
miejską, dość rzadko podejmowaną przez poetę. Zofia Rejman przedstawiła konstrukcję
jednej z tragedii Kniaźnina w kontekście szerszego problemu, jakim jest wpływ antyku na
2
Pisownię „pre-romantyczne” przyjmujemy za J. L y s z c z y n ą, który w rozprawie Kniaźnin
pre-romantyczny?, poświęconej lirykowi Do Boga („Jak samotny na ugorze...”), uzasadnił konieczność
wprowadzenia tego terminu, określającego zjawiska w poezji Kniaźnina, w celu odróżnienia od preromantyzmu jako nazwy okresu literackiego, występującej m.in. w podręcznikach historii literatury.
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nowożytną kulturę, także polską. Jerzy Snopek scharakteryzował utwór, powstały po zgonie Józefa II, na tle reformatorskiego programu cesarza, a także postrzegania – w środowisku puławskiego dworu – jego sylwetki i dokonań.
W omawianej edycji każde odczytanie stanowi samodzielną całość, a równocześnie
w obrębie tomu rozprawy współtworzą złożony, bogaty merytorycznie, atrakcyjny w doborze tematycznym i w sposobie przekazu obraz spuścizny literackiej Kniaźnina, od
okresu puławskiego głęboko zakorzenionej w ówczesnych realiach. Walorem rozpraw jest
harmonijne łączenie partii opisowych i analitycznych z interpretacyjnymi. Autorzy zwracają uwagę na głęboki liryzm poezji Kniaźnina, na oryginalny i prekursorski charakter jego
wyobraźni, a także na inspirujący, dojrzały charakter myśli narodowej oraz refleksji twórcy nad egzystencją ludzką. Analityczno-interpretacyjne dociekania są gruntownie osadzone w dotychczasowych ustaleniach naukowych na temat dorobku oświeceniowego poety,
jak również literatury i kultury jego czasów. Wykorzystując przesłanki zawarte w owym
stanie badań, autorzy wskazują na nowe problemy podjęte w rozprawach, a także podkreślają kwestie wymagające dalszych, wnikliwych studiów.
Walorem omawianego tomu jest bez wątpienia dobór utworów poddanych refleksji,
uwzględniający nie tylko słynne wiersze Kniaźnina (np. Filozof z biedy, Do Boga, Na
Rewolucją 1794), ale i takie, których darmo szukać we współczesnych edycjach jego pisarskiego dorobku (m.in. bajki, urokliwe liryki z Erotyków, mało znane okolicznościowe
ody z okresu puławskiego, zapomniane sztuki teatralne). Ze względu na złożone dzieje
niektórych utworów Kniaźnina, mających niekiedy kilka wariantów tekstowych, wybór
podstawy wydania wierszy, przygotowanego przez Mazurkową i Chachulskiego, nie był
zadaniem łatwym. Utwory polskie i łacińskie, nie licząc kilku wyjątków, zostały zaczerpnięte z pierwodruków i z pozostawionego przez poetę rękopisu. Stanowi on ostateczną
autoryzowaną wersję własnego dorobku Kniaźnina, lecz pozbawioną (z różnych względów)
licznych, w pełni zasługujących jednak na refleksję badawczą, liryków z wczesnego, warszawskiego okresu twórczości puławskiego poety. W manuskrypcie brakuje np. niepowtarzalnych, atrakcyjnych artystycznie Erotyków, będących najcenniejszym bodaj, błyskotliwym dokonaniem nurtu anakreontycznego polskiej poezji rokokowej drugiej połowy XVIII
stulecia.
Publikacja, zgodnie z zamierzeniami autorów rozpraw i redaktorów tomu, z pewnością
sprosta oczekiwaniom odbiorców zainteresowanych rodzimą poezją doby stanisławowskiej,
a w tym konkretnym przypadku – pisarskim dorobkiem jednego z najznakomitszych ludzi
pióra tej epoki. Nie tylko rocznicowa okoliczność, ale przede wszystkim ranga dokonań
twórczych Kniaźnina wymagały przygotowania oraz wydania takiej właśnie książki, która
przybliża postać i złożoną osobowość piewcy Puław; przywraca do współczesnego obiegu
czytelniczego wiele jego utworów, niektóre zupełnie zapomniane, a zarazem proponuje
nowe, pogłębione i odkrywcze odczytania znanych już tekstów. Edycja tomu, poprzedzona wnikliwą lekturą wybranych dzieł poety i dramaturga w gronie badaczy oświecenia
z wszystkich niemal krajowych ośrodków akademickich oraz naukowych i z udziałem
szwajcarskiego slawisty, pozwala usystematyzować dotychczasowe ustalenia na temat
warsztatu twórczego Kniaźnina i szerzej – źródeł inspiracji czy artystycznych wyborów
literatów doby stanisławowskiej. Przybliża ponadto zróżnicowane obszary zainteresowań
oraz metodologiczne preferencje osób, które swymi dociekaniami i studiami obejmują literaturę, jak również kulturę polskiego i europejskiego Wieku Świateł.
Czytanie Kniaźnina zapewnia odbiorcy spotkanie z osobowością i bogatym dorobkiem
konkretnego pisarza minionego czasu, z epoką, w jakiej on żył, a także z ludźmi kilku
kręgów, w których pisał i poddawał przeróbkom swoje dzieła. Warto też dodać, że sięgając
po ten tom, czytelnik obcuje z piękną, wysmakowaną artystycznie książką, co na współczesnym rynku nie zawsze idzie w parze z godną uwagi zawartością publikowanych prac
o walorach naukowych. Pozostaje nadzieja, że i zakopiańskie przedsięwzięcie konferen-
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cyjne, i wydawnicze pokłosie tych obrad, które tak prędko ukazało się drukiem, będą
miały równie różnorodne oraz cenne merytorycznie, a także atrakcyjne w odbiorze kontynuacje w postaci „czytania” innych twórców oświeceniowych.
Abstract
PATRYCJA FIUK, SZYMON PIOTR DĄBROWSKI
(University of Silesia, Katowice)

KNIAŹNIN READ ANEW
The text reviews the volume edited by Bożena Mazurkowa and Tomasz Chachulski, containing
a few dozen of treatises, each of which is devoted to a separate work by Franciszek Dionizy Kniaźnin.
The reviewers point at the origin of undertaking reflections on his poetry by a wide circle of literary
scholars, explain the purpose for adopting the formula of “reading” the pieces by Kniaźnin, indicate
the various contexts in which the poet’s output is analysed, describe the publication’s composition
and editorial assumptions, and highlight importance of the volume for the so far state of research in
Kniaźnin’s lyric.

JOANNA SZPENDOWSKA
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

ROMANTYCZNA AMERYKA NIEMCEWICZA?
E l w i r a J e g l i ń s k a, MIĘDZY MARZENIEM A RZECZYWISTOŚCIĄ.
AMERYKA W TWÓRCZOŚCI JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA. (Recenzenci:
Jerzy Fiećko, Grażyna Halkiewicz-Sojak). Poznań 2010. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, ss. 208. „Biblioteka Literacka »Poznańskich Studiów Polonistycznych«”. Komitet redakcyjny: Marcin Jaworski, Piotr Śniedziewski, Wiesław Wydra. Tom 60.
„Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.
Elwira Jeglińska w interesującej pracy poświęconej wizerunkowi Ameryki w tekstach
Juliana Ursyna Niemcewicza stawia sobie za cel wypełnienie luki w badaniach nad twórczością autora Powrotu posła, jak również nad obrazem USA wyłaniającym się z relacji
rodzimych pisarzy. Czyniąc we wstępie spostrzeżenia metodologiczne, autorka recenzowanej książki uzasadnia jednocześnie rangę podjętej problematyki; stwierdza bowiem, że
Ameryka „Dla Europejczyków była nowym lądem i zarazem zjawiskiem kulturowym,
które podlegało rozmaitym interpretacjom. Odkrycie Kolumba zmuszało do określenia się
wobec nowej rzeczywistości i redefinicji własnej tożsamości” (s. 9). Jeglińska zwraca też
– słusznie – uwagę na procesualny i wciąż aktualny charakter analizowanych zjawisk:
„trudno mówić o odkryciu Ameryki w sensie zarówno geograficznym, jak i kulturowym
jako o fakcie jednorazowym. Proces, który zachodził (i zachodzi do dziś) w świadomości
mieszkańców Starego Świata włączających w swój horyzont poznawczy wszystko to, co
wiąże się z Ameryką, nazwać należy raczej odkrywaniem niż odkryciem” (s. 9–10).
Diagnozy te poparte są krótkim, acz treściwym przeglądem zasobu wiedzy oraz stereotypów dotyczących Ameryki Północnej w opinii europejskiej i polskiej aż do momentu
narodzin Stanów Zjednoczonych. Chronologiczna prezentacja amerykańskich wątków życia
i pisarstwa Niemcewicza konsekwentnie odzwierciedla początkowe tezy, a także pozwala
śledzić ewolucję poglądów autora Jana z Tęczyna oraz rozpatrywać je zarówno na tle formacji oświeceniowej, jak i postaw romantycznych. To właśnie między tymi dwiema tendencjami zaznaczają się pewne zmiany w postrzeganiu młodego państwa amerykańskiego.
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Zadeklarowane w ten sposób szerokie spectrum odniesień okazuje się w pełni uzasadnione, a nawet obiecujące naukowo, gdyż Niemcewicz zainteresowanie Ameryką objawił
już w okresie Sejmu Wielkiego i nie zarzucił go aż do śmierci w 1841 roku. Ponadto autorka recenzowanej książki argumentuje: „W zgodnej opinii badaczy poezja Niemcewicza
jest świadectwem współistnienia dwóch koncepcji estetycznych i myślowych. Ten stan
rzeczy obrazują również bogato reprezentowane w jego pisarstwie wątki amerykańskie.
Niemcewiczowska wizja Stanów Zjednoczonych ma swe korzenie w tradycji oświecenia,
jednak nie ogranicza się do konwencji stworzonych przez wiek XVIII, ale prefiguruje
wystąpienia romantyków lub z nimi współbrzmi” (s. 15). Uczynienie interpretacyjnej
dominanty rozprawy z tezy o tym, że w tekstach Niemcewicza da się odnaleźć elementy
romantyczne, sprawiło jednak, że – niestety – potencjał zastosowanej perspektywy badawczej nie został w dalszych częściach pracy w pełni wyzyskany.
W rozdziale I, zatytułowanym „Żaden naród nie kocha wolności nad nas...”, autorka
początkowo przybliża młodzieńcze lata Niemcewicza, akcentując te momenty edukacji
i doświadczenia, które kierowały uwagę pisarza ku wiadomościom o Ameryce i kształtowały poglądy na temat wydarzeń rozgrywających się za oceanem. Plon tej wiedzy objawił
się najwcześniej przede wszystkim w rocznikach redagowanej przez Niemcewicza „Gazety Narodowej i Obcej” oraz w kilku numerach „Korespondencji Obywatelskiej”, a później
także w manifestach i odezwach z okresu insurekcji kościuszkowskiej, jak też w pamfletach
dotyczących targowicy.
Dokonując szczegółowego i wyczerpującego przeglądu łamów wspomnianych czasopism, Jeglińska interesująco problematyzuje kwestie amerykańskie poruszane w artykułach
będących przede wszystkim przedrukami z periodyków europejskich. Stwierdza bowiem,
iż sam ich dobór, pozostawiany bez komentarzy, ujawnia dydaktyczne nacechowanie wiadomości przekazywanych polskiemu czytelnikowi oraz sugeruje kierunek ich funkcjonalizowania w odniesieniu do aktualnej rodzimej sytuacji politycznej; wszak Ameryka,
występująca w roli mentora dla Europy, to przykład państwa, którego ustrój oparty jest na
naturalnych prawach człowieka. Spośród elementów prawa naturalnego – wolności, równości i prawa własności, Jeglińska koncentruje się na omówieniu rozumienia pierwszego
z nich oraz sposobów, w jaki warunkuje ono pojmowanie pozostałych; tym samym ustanawia kategorię kluczową dla postrzegania Ameryki przez Niemcewicza. Pokazuje również,
jak wokół tej wartości osnuty został zamysł agitacyjny środowiska reformatorów w czasie
obrad Sejmu Wielkiego nad Konstytucją 3 maja, obnażając zarazem mechanizm kreowania
obrazu Ameryki jako kraju, gdzie panuje porządek, dobrobyt i powszechne szczęście obywateli, a przywiązanie do konstytucji jest świadectwem umiłowania wolności.
O wadze odpowiedniego zaprezentowania i zinterpretowania amerykańskiej realizacji
wolności przesądza dostrzeżony przez autorkę recenzowanej książki fakt, iż amerykańską
wolność dostosowywały do swoich potrzeb ideowych oba obozy sejmowe. I choć Jeglińska
przytacza drukowane w analizowanych czasopismach mowy George’a Washingtona, wedle
których wolność zasadza się na samostanowieniu reguł i praw oraz na samodyscyplinie
w ich przestrzeganiu, to nie wyjaśnia, jakie elementy owej definicji wolności były zarzewiem wspomnianej ambiwalencji. Pisząc natomiast o Księgach Szczęsnowych, stwierdza
tylko, że najbardziej zajadle „Niemcewicz występował przeciwko głoszonemu przez targowicę pojęciu wolności, tożsamemu z despotyczną władzą magnatów [...], ograniczeniem
przywilejów do jednej tylko warstwy społecznej, powrotem do przedsejmowego chaosu
i rozpasania” (s. 48). Dalej zauważa: „Przez Potockiego i innych przedstawicieli obozu
magnackiego wolność amerykańska była rozumiana jako prawo do nieulegania władzy
zewnętrznej. Niemcewicz [...] ośmieszał fałszywą interpretację wydarzeń za oceanem
i uświadamiał czytelnikom dramat, który powstał z błędnych przekonań na temat wolności.
Zamiast bowiem skorzystać z chwalebnego przykładu USA i poprzeć reformy Sejmu
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Czteroletniego, targowiczanie zdecydowali się nadać mu własne znaczenie i doprowadzili kraj do ruiny” (s. 48–49).
Niedosyt naukowy, jaki wywołują te ogólnikowe stwierdzenia, można by zaspokoić,
pogłębiając refleksję nad rodzimymi koncepcjami wolnościowymi XVIII wieku na podstawie choćby takich fundamentalnych pozycji, jak Regina libertas. Wolność w polskiej
myśli politycznej XVIII wieku Anny Grześkowiak-Krwawicz 1 czy Idea narodu w polskiej
myśli oświeceniowej Andrzeja Walickiego 2, których w – bogatej skądinąd – bibliografii
Jeglińskiej, poświęcającej tyle miejsca swojej rozprawy idei wolności, niestety, zabrakło.
Wspomniani badacze słusznie zauważają, że członkowie przeciwnych obozów, upatrujący
zagrożenia wolności w odmiennych czynnikach (a w konsekwencji określający mianem
„władzy zewnętrznej” różne zjawiska), opierali się na tej samej tradycji republikańskiej
myśli wolnościowej. Przybliżenie tych konstatacji oraz szczegółowe skonfrontowanie tego,
jak rozumiały wolność obie frakcje, z modelem amerykańskim pozwoliłoby wyjść poza
operowanie utartymi formułami i wyjaśnić istotę obustronnych zawłaszczeń tegoż modelu,
czego – niestety – nie przynosi skrzętne omawianie praktycznych przejawów amerykańskiego szacunku dla wolności i płynących z niego korzyści społecznych, jeśli temu nie
towarzyszy przywołanie podstawowych rozróżnień kategorialnych.
W tym kontekście istotnym problemem jest również bliska Niemcewiczowi kwestia
obywatelskiego równouprawnienia warstw społecznych upośledzonych przez feudalne
zależności. Analizując te zagadnienia, Jeglińska dostrzega m.in. proklamowaną przez
Niemcewicza konieczność wprowadzania zmian stopniowo – ze względu na różnice historyczne między Ameryką a Europą, jednak genezę poglądów autora Powrotu posła kwituje
stwierdzeniem o wpływie „atmosfery intelektualnej epoki” i o tym, że podbudowę dla niej
stanowi nawoływanie „do poszanowania naturalnych praw człowieka – wolności, własności i równości, a więc postulaty dobrze ugruntowane w oświeceniowej teorii państwa
i prawa” (s. 26).
Natomiast mówiąc – ciekawie – o postrzeganiu insurekcji kościuszkowskiej w kategoriach wcielania ideałów amerykańskiej walki o wolność, Jeglińska nie wspomina o fakcie, iż to właśnie Kościuszko próbował nakłonić Thomasa Jeffersona do wykupienia
własnych i cudzych niewolników, zostawiając mu nawet na ten cel swój amerykański
majątek 3. Odmalowanie osoby Naczelnika jako postaci będącej nie tylko przekazicielem
ideałów amerykańskich, ale też reprezentantem tradycji europejskich i polskich za oceanem,
mogłoby stanowić punkt wyjścia do pogłębienia i skomplikowania opisywanych przez
autorkę recenzowanej pracy polsko-amerykańskich relacji, a także do zakorzenienia ich
głębiej w analizie myśli oświeceniowej.
Jeglińska pomija też fakt, że rozszerzenie równouprawnienia na wszystkie warstwy
społeczne jest logiczną konsekwencją zasad wolności formułowanych pod piórem rodzimych pisarzy i myślicieli republikańskich 4, a koncepcja prawa narodów, będąca wynikiem
upolitycznienia wolności, wspartej na prawie naturalnym, kazała zdecydowanie sprzeciwiać
się niewolnictwu 5. Dostrzeżenie tych zależności mogłoby zaowocować rewizją mechanizmów decydujących o traktowaniu USA jako przykładu do naśladowania w kwestii realizacji koncepcji wolności, lecz również pogłębieniem problemu krytyki działań, w których
Ameryka ideałom tym się sprzeniewierzała. Obraz Stanów Zjednoczonych rysujący się
A. G r z e ś k o w i a k - K r w a w i c z, Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej
XVIII wieku. Gdańsk 2006.
2
A. W a l i c k i, Idea narodu w polskiej myśli oświeceniowej. Warszawa 2000.
3
	Zob. ibidem, s. 115.
4
	Zob. ibidem, s. 36.
5
	Zob. ibidem, s. 132.
1
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w świadomości mieszkańca kraju o silnie ugruntowanej tradycji wolnościowej motywowany jest wszak nie tylko przez poczucie zagrożenia i słabości w obliczu dramatycznej sytuacji
państwa, ale też przez pamięć o własnej tradycji wolnościowej, która kształtowała polską
tożsamość narodową i także stanowiła o istocie ciągłych porównań.
Rozdział II, pt. „Tułacz światów obu”, opowiada o etapach doświadczania Ameryki
przez Niemcewicza. Doświadczanie to wyznaczane jest – jak zauważa autorka recenzowanej książki – przez dwie perspektywy: podróżnika i wygnańca, co organizuje kompozycję
dwóch pierwszych podrozdziałów. Jeglińska odnotowuje, że wyjazd z Naczelnikiem do
Stanów Zjednoczonych w 1796 roku zniweczył marzenia Niemcewicza o spokoju osiadłego ziemiańskiego życia. Próbę przezwyciężenia melancholii związanej z tułaczą egzystencją stanowić miało poznanie kraju, w którym przyszło pisarzowi mimo woli przebywać.
Za podstawę rozważań o tym etapie amerykańskiej części biografii Niemcewicza badaczka obiera jego dzienniki podróży i listy do Adama Kazimierza Czartoryskiego i do Aleksandry Potockiej, o charakterze głównie sprawozdawczym. Pisze: „Zgodnie z wykształconą w oświeceniu konwencją podróży, stawiającą zainteresowania społeczne w centrum,
autor Powrotu posła, odwołując się do opisu obyczajów, zdobyczy kultury materialnej
i organizacji systemu politycznego USA, próbował ogarnąć i zrozumieć mechanizmy
rządzące życiem zbiorowym Amerykanów” (s. 60). I dodaje, iż Niemcewicz, którego dotychczasowe poglądy kształtowane były przez klimat epoki i przez lektury, poszukiwał
w obserwowanym państwie potwierdzenia utrwalonych przekonań o kraju ludzi równych
i wolnych, mogącym poszczycić się osiągnięciem ładu społecznego i ustrojowego od razu,
bez tradycji i dziejowych faz rozwojowych.
Przypominanie kategorii wolności i równości – jako kluczy do odnalezienia źródła
Niemcewiczowskiego spojrzenia na Amerykę oraz charakteru projektowanych oczekiwań
względem Stanów Zjednoczonych, wyznaczanych przez perspektywę wygnańca z nie
istniejącego już kraju, w którym wartości te zaprzepaszczono – stanowi w dużej mierze
powtórzenie tez badaczki z poprzedniego rozdziału. Jeglińska dostrzega i omawia zawarte w Niemcewiczowskich obserwacjach ambiwalencje, widoczne w sprzecznych ocenach
symptomów tych samych zjawisk: Niemcewicz wychwala etos pracy, ale także pobłaża
nieskomplikowanej i pragmatycznej mentalności Amerykanów, nieumiejętności zabawy
oraz brakowi wielkich osiągnięć artystycznych. Natomiast wszelkie dążenie do arystokratyzacji życia krytykuje zarówno jako niebezpieczne dla kultywowanych wartości, jak
też jako śmieszną próbę naśladowania kultury europejskiej. Dostrzega misję dziejową
Ameryki, a zarazem dyskredytuje jej samoświadomość w tej kwestii oraz wyrażane chociażby w nazewnictwie miast poczucie ciągłości z tradycją Starego Kontynentu. Ujawniony w ten sposób przez autorkę recenzowanej książki splot fascynacji Niemcewicza Stanami Zjednoczonymi z – niejednoznacznym w jej kontekście – europocentryzmem należałoby wszakże pogłębić o refleksję na temat mechanizmów formowania się nowoczesnej
rodzimej świadomości narodowej w sytuacji zetknięcia się z młodym, silnym i jeszcze
wciąż nie poznanym krajem w momencie kryzysu polskiej państwowości. Jeglińska to
sygnalizuje, ale, niestety, po chwili ucieka do bardziej ogólnikowych rozważań psychologicznych i egzystencjalnych. W poszerzeniu zakresu tych dociekań niewątpliwie przydatna byłaby kategoria reprezentacji, rozumiana na wzór metodologii postkolonialnej, a świetnie wyzyskana w książce Larry’ego Wolffa Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, w której ukazane zostaje, jak XVIII-wieczni
podróżnicy, pozornie obiektywnie opisujący obce kraje i ich mieszkańców, dokonywali
w rzeczywistości ich kreacji czy wynalezienia. Wolff obrazuje ten mechanizm na przykładzie procesu wyłaniania się na mentalnej mapie Europy wizji jej wschodniej części 6.
6
L. W o l f f, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford 1994.
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Z kolei uchwycenie analogicznego procesu dotyczącego Stanów Zjednoczonych u przedstawiciela tak wykreowanej Europy Wschodniej pozwoliłoby nie tylko powiedzieć znacznie więcej o jego samopostrzeganiu, ale też spojrzeć na istotę oświeceniowej podróży jako
świadectwa przemian europejskich koncepcji antropologicznych, społecznych, kulturowych
i politycznych, a nie tylko – jak chce autorka recenzowanej książki – elementu „wykształconej w oświeceniu konwencji” czy „mody”.
Perspektywę wygnańca wyznaczają natomiast według Jeglińskiej historia osamotnienia i opuszczenia, poczucia zapomnienia przez bliskich i utraty miejsca na ziemi, niepewna przyszłość, tarapaty finansowe oraz obcość kulturowa. Usiłowanie przezwyciężenia
żałoby w obliczu braku nadziei na ponowne ujrzenie ojczyzny przejawiało się w przypadku Niemcewicza w egzystencjalnej potrzebie stabilizacji i w staraniach ułożenia sobie
życia u boku żony, Susan Kean, wejścia do miejscowej socjety i przyjęcia roli farmera.
Pisze Jeglińska: „Milczy tu Niemcewicz – emigrant polityczny, przekonany o niemożności
powrotu do kraju, który musi się z »nowym« nie tylko zapoznać, ale i zintegrować. Próbę
odnalezienia się w nowych realiach obrazują prywatne losy pisarza utrwalone w korespondencji z A. Potocką”. W tym fragmencie książki autorka stawia sobie za cel dotarcie do
„znaczeń uniwersalnych wyłaniających się spoza mozaiki spisanych zdarzeń, składających
się na »modelowy w sensie charakterystycznych cech« wizerunek emigranta”. Dodaje:
„Jest to zadanie tym bardziej pasjonujące, że relacja Niemcewicza o prywatnym doświadczeniu USA symbolicznie otwiera historię opisów polskiej emigracji za ocean, a także
dokumentuje jeden z pierwszych poważnych eksodusów polskich w wieku XIX, wieku
emigracyjnego rozproszenia i inspirowanej przez nie literatury” (s. 85).
W dalszych częściach pracy autorka coraz silniej wyraża przekonanie o romantycznej
przynależności wielu elementów amerykańskiej spuścizny Niemcewicza, wyraźnie przy
tym waloryzując tak zaklasyfikowane zjawiska. Jednak celność tych klasyfikacji w wielu
miejscach może budzić opór i wątpliwości. Opisując pozostawione przez Niemcewicza
relacje z kolejnych etapów jego amerykańskiej przygody oraz z odbytej w latach 1802–1804
(w celu uregulowania rodzinnych spraw majątkowych) podróży do Polski, Jeglińska
stwierdza: „Jak nietrudno zauważyć, Niemcewiczowskie postrzeganie rzeczywistości
amerykańskiej jest zbieżne ze świadectwami twórców okresu romantyzmu doświadczających oddalenia od ojczyzny. Tym, co łączy wyznania autora Śpiewów historycznych i romantyków, jest odczuwanie samotności destrukcyjnej, rozumianej jako »wewnętrzne
umieranie, zapadanie się w niebyt, niewidzenie świata zewnętrznego, oddzielenie się od
życiodajnych źródeł istnienia«” (s. 124). Konsekwencją tego stanu rzeczy ma być nie
tylko – zapowiadająca rzekomo postawy romantyków – niemoc twórcza (przy czym badaczka pomija fakt częstego występowania podobnych deklaracji literackich wśród przedstawicieli klasycyzmu porozbiorowego), ale też sytuacja, w której „zawładnięta przez
przeszłość” wyobraźnia nie dąży do poznania nowych zjawisk, lecz zmusza do gromadzenia pamiątek dawnego życia (s. 117); i tu Jeglińska nie wspomina o tradycji Puław w tej
dziedzinie. Według autorki recenzowanej książki „w listach do przyjaciół Niemcewicz,
choć mocno jeszcze uwikłany w klasycystyczne formy, w sposób zapowiadający epistolografię romantyków zdawał przede wszystkim relację z własnych stanów psychicznych [...]”
(s. 136). I dalej: „Wyznania pisarza z okresu pierwszej i drugiej podróży do Ameryki zawierają typowe, uniwersalne elementy duchowej biografii Polaka patrioty zmuszonego
przez okoliczności historyczne do tułactwa. Niemcewicz zbliżył się także do świata uczuć
poetów romantycznych. Jak bowiem wskazuje Maria Kalinowska, odczucie opuszczenia,
rozumianego jako doświadczenie obcości, alienacji, wygnania, to jedna z form romantycznej samotności” (s. 136–137).
Uczynienie stanów emocjonalnych i ich psychologizującego opisu podstawą poszukiwania elementów romantycznych w relacjach Niemcewicza okazuje się jednak poznawczo bezowocne, szczególnie w przypadku gdy w związku z deklaracjami o próbie odtwo-
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rzenia uniwersalnych elementów biografii wygnańca autorka recenzowanej rozprawy
rzeczywiście omawia tylko owe uniwersalne elementy, próbując części z nich nadać cechy
romantyczne. Działania te są równie arbitralne, co nieprzekonujące, nie poparte bowiem
różnicującymi analizami kulturowymi, genologicznymi czy stylistycznymi, które najpewniej zniosłyby zasadność twierdzeń o budowaniu romantycznego świata uczuć uwikłanego
w klasycystyczne – w presupozycji więc: zniewalające – formy. Przykładem takiego postępowania badawczego jest passus dotyczący wspomnień Niemcewicza z wyprawy nad
Niagarę. Zawarte w nich obrazy grozy, monumentalności i piękna przyrody oraz towarzyszących im odczuć mogłyby zachęcać do podjęcia badań nad ich poetyką i do przywołania
kategorii wzniosłości w rozumieniu Edmunda Burke’a 7 jako tej, która zaświadczyłaby
o nowatorstwie pisarza. Zamiast tego w recenzowanej książce odnajdujemy jedynie zdawkową konstatację: „Wydaje się, że choć autor Jana z Tęczyna nie dysponuje jeszcze środkami poetyckimi wykorzystywanymi przy konstruowaniu romantycznych pejzaży, zarówno poetyckie ujęcia tego tematu, jak i ich prozatorska wersja zapowiadają już kolejną
epokę w literaturze” (s. 135). Do omyłek terminologicznych dochodzi natomiast w omówieniu Krótkiej wiadomości o życiu i sprawach Generała Washington, opublikowanej
w tomie 1 Pism wierszem i prozą w edycji Tadeusza Mostowskiego. Błędne utożsamienie
formacji oświeceniowej z klasycyzmem oraz pochopność w sądach o jego asortymencie
artystycznym przejawia się chociażby w stwierdzeniu, że kreowanie postaci Washingtona
jako wzoru do naśladowania stanowi istotne novum, gdyż w „kulturze klasycyzmu” posługiwano się przede wszystkim antycznymi wzorcami osobowymi (s. 109).
W rozdziale III Jeglińska przybliża postawę Niemcewicza względem Ameryki po
ostatecznym powrocie pisarza do Polski, ukazując, że znamionuje ją wierność obu ojczyznom: poeta starał się bowiem zbudować pomost kulturowy między krajami, pośrednicząc
w wymianie książek i informacji. W kolejnych jego tekstach Ameryka nadal jawi się jako
ziemia uświęconej wolności, kraj, w którym respektowane jest prawo naturalne i prawo
narodów. Rzeczywistość amerykańska stanowi pole odniesienia dla zawartych w Pochwale Tadeusza Kościuszki z 1820 roku analiz czynników decydujących o sukcesach USA
i o upadku Rzeczypospolitej w kontekście postaci Naczelnika. Choć – pomijając osobę
Kościuszki – bilans tych porównań wypada na niekorzyść Polski, Jeglińska zwraca uwagę, iż już w latach trzydziestych XIX wieku także u Niemcewicza zaobserwować można
było tendencję do bardziej krytycznego spojrzenia na Amerykę w związku z zarysowującymi się coraz silniej podziałami społecznymi wynikającymi z rozwoju kapitalizmu,
z napływu imigrantów żądnych łatwego i niekoniecznie uczciwego zysku, ze wzrostu
kultu pieniądza, z niewolnictwa i z niepokojów towarzyszących prezydenturze Andrew
Jacksona. Do większego rozczarowania przyczyniał się fakt, iż mimo podobieństw historycznych oraz bez względu na pamięć o uczestnictwie Kazimierza Pułaskiego i Kościuszki w walkach o amerykańską niepodległość Stany Zjednoczone nie udzieliły wsparcia
finansowego emigracji polistopadowej. Nie doceniono też znaczenia samego powstania
jako aktu walki o niepodległość. Autorka recenzowanej książki ciekawie i wyczerpująco
prezentuje również postawę Niemcewicza wobec amerykańskiego „otwartego szlaku”,
w której podziw dla pochodu cywilizacyjnego łączy się z potępieniem jego głównej konsekwencji, jaką była zagłada Indian. Jeglińska ukazuje splot sprzecznych sądów oświeceniowego pisarza na temat misji cywilizacyjnej: z jednej strony bowiem Niemcewicz
postrzegał obyczaje rdzennych mieszkańców Ameryki jako dzikie i barbarzyńskie, będące efektem braku edukacji, a narzucenie im obcej kultury jako wyzwalające; z drugiej
wszakże – zdawał sobie sprawę z opresji, jaką jest równoznaczna z działaniem kolonizatorów utrata tożsamości, i nieraz porównywał los Indian do losu pozbawionych własnego
7
	Zob. T. K o s t k i e w i c z o w a, Odległe źródła refleksji o wzniosłości: co się stało między
Boileau a Burke’em. „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3.
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kraju Polaków, uwzględniając przy tym nie tylko kulturowe i polityczne konsekwencje
konkwisty, ale też ludzki aspekt cierpienia.
W Uwagach końcowych, chcąc ustalić główny rys kreowanego przez Niemcewicza
obrazu Ameryki, Jeglińska stwierdza: „Trudno się oprzeć wrażeniu, że tym, co najpełniej
i najbardziej przekonująco opisuje stosunek pisarza do Stanów Zjednoczonych, jest prawdziwie romantyczne przekonanie, iż wszystko, co najlepsze i najpiękniejsze, stale wymyka się doświadczeniu. Ideał bowiem zostaje zawsze skalany przez ludzką niedoskonałość.
Dlatego też Stany Zjednoczone były dla Niemcewicza zawsze miejscem rozpiętym między
marzeniem o idealnym państwie i wyczekiwanym sielankowym życiu na farmie a rzeczywistością młodego kapitalizmu wypełnioną bolesnymi doświadczeniami wygnańca poszukującego własnej przestrzeni w obcej kulturze” (s. 194). Fragment ten, trafnie obrazujący
sedno postrzegania przez Niemcewicza Ameryki i zawierający w sobie podsumowanie
słusznych diagnoz autorki recenzowanej książki, eksponuje też ponownie założenie badawcze, które zdominowało znaczną część rozprawy, prowadząc do licznych anachronizmów i uproszczeń metodologicznych. Jeśli bowiem o specyfice i o wartości pisarstwa
Niemcewicza świadczy jego otwartość na nowe tendencje literackie i akceptacja wielu
następujących na jego oczach przemian cywilizacyjnych, to jednak z całą pewnością zjawiska te należy rozpatrywać wobec dominant światopoglądowych poety, kształtowanych
i rozwijanych przez oświecenie, a nie – jak stara się czynić Jeglińska – rzutować wstecz
elementy szeroko i nieprecyzyjnie rozumianej duchowości romantycznej, arbitralnie waloryzowanej; tym bardziej że na jej istnienie w twórczości Niemcewicza nie sposób znaleźć
w omawianej książce przekonujących dowodów. Niekwestionowaną wartością pracy pozostaje natomiast bardzo skrupulatne i rzetelne przybliżenie oraz skomentowanie szerokiego spectrum źródeł – na uwagę zasługuje dotarcie przez Jeglińską do pozostających
w Stanach Zjednoczonych listów Niemcewicza do żony, a także kompetentny, szczególnie
w materii amerykanistycznej, do nich komentarz. Wiele doniosłych problemów, ze zrozumiałych względów tylko zasygnalizowanych w podejmującej znaczącą liczbę wątków
rozprawie, jak również sama dyskusyjność głównych tez Jeglińskiej, stanowić powinny
zachętę do dalszych badań nad amerykańską częścią biografii i twórczości Niemcewicza.
Recenzowana książka z pewnością daje do nich podstawę.
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NIEMCEWICZ’S ROMANTIC AMERICA?
The review discusses Elwira Jeglińska’s book on the American threads in Julian Ursyn Niemcewicz’s literary creativity. Jeglińska presents the origin of Niemcewicz’s interests in the United
States of America at the beginning of his public activity and follows with analyses of the memories
contained in numerous texts from the period of his long standing stay in the USA, in which she
traces the evolution of the poet’s views on the new country issues. The image of America which
emerges from Niemcewicz’s creativity is built through the prism of exile and it prefigures, in Jeglińska’s
opinion, the attitudes and means of literary expression characteristic of romanticism.

